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1) ÚVOD – OBSAH A CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE
Tato diplomová práce se zabývá tematikou sexuálního násilí páchaného na
ţenách během ozbrojených konfliktů. S tímto fenoménem se můţeme setkat od
nepaměti, uţ za válek ve starověkém Řecku a Římě se ĉasto civilní obyvatelstvo stávalo
obětí váleĉníků znesvářených stran. Toto téma však i přes svou nepochybnou závaţnost,
krutost a důleţitost bylo po dlouhou dobu přehlíţeno a téměř ţádná mezinárodní
úmluva nezakotvovala odpovědnost násilníků za takové chování. Sexuální násilí za
ozbrojeného konfliktu bylo trivializováno. Násilníci nebyli proto ţádným způsobem
stíháni a oběti měly nulovou šanci na spravedlivé souzení pachatelů. S násilím se
jednoduše poĉítalo jako se souĉástí války, toto chování nebylo zavrhováno, spíše
akceptováno nebo přehlíţeno autoritami.
Největších změn se tato oblast doĉkala pod tíhou ozbrojených konfliktů, které
vypukly v devadesátých letech na území bývalé Jugoslávie a Rwandy. Hrůznost
a nebývalý rozsah násilí donutily mezinárodní spoleĉenství jednat. Výsledkem bylo
zaloţení dvou ad hoc tribunálů, jejichţ case-law poskytuje významný zdroj pro další
praxi. Díky těmto tribunálům vznikla definice znásilnění, kterou později převzal
i Mezinárodní trestní soud. Velkým přínosem je však také vzbuzení zájmu o danou
problematiku.
Diplomová práce se soustřeďuje zejména na rozhodovací praxi mezinárodních
ad hoc trestních tribunálů, která nepochybně přinesla obrat v nazírání na danou
problematiku. Rozhodovací praxe jakoţto souĉást mezinárodního práva trestního jistě
přispěla k rozvoji tohoto oboru, aĉkoli dosud panují pochybnosti nad legitimitou
institutu

individuální

trestní

odpovědnosti

v souvislosti

s rozhodovací

praxí

Mezinárodního trestního soudu.
Cílem práce je popsat právní úpravu vztahující se k tomuto tématu a zaměřit se
jak na smlouvy a úmluvy, tak i na soft-law v podobě resolucí VS OSN. Především se
zabývá přínosem ad hoc mezinárodních trestních tribunálů, změnou, kterou tyto
instituce mezinárodního práva přinesly. Ĉást je věnována také deskripci jejich
rozhodovací ĉinnosti a vlivu těchto rozhodnutí na změnu pohledu na zloĉiny páchané na
ţenách v průběhu ozbrojených konfliktů.
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Práce nejprve vymezuje pojem sexuálního násilí za ozbrojených konfliktů,
následně mapuje právní úpravy vztahující se k tématu v historickém sledu. Po té se
zabývá osvětlením pozadí konfliktů v bývalé Jugoslávii a ve Rwandě, popsáním toho,
proĉ vůbec ke konfliktům došlo a jak se vyvíjely. Nejdůleţitější ĉástí je pasáţ shrnující
a posuzující rozhodovací ĉinnost následně vytvořených mezinárodních trestních
tribunálů, které se zabývaly mimo jiné i souzením jednotlivců, kteří se dopouštěli
páchání sexuálního násilí během konfliktů. Autorĉiným cílem by měla být odpověď na
otázku, jak právě tato rozhodovací ĉinnost ovlivnila právní úpravu násilí páchaného na
ţenách. Metody, které byly pouţity, jsou zejména analýza a syntéza, objevuje se ale
i metoda komparace.
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2) SEXUÁLNÍ NÁSILÍ ZA OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ
2.1)

CO ROZUMÍME POD POJMEM SEXUÁLNÍ NÁSILÍ?

Sexuální násilí páchané na ţenách je běţně spojováno s ozbrojenými konflikty
a bývá na něj hleděno jako na souĉást konfliktu a nebývá mu věnováno ţádné větší
pozornosti. Bývá ospravedlňováno a marginalizováno jako přirozený důsledek války. 1
Je neţádoucím latentním fenoménem ozbrojených konfliktů, ať jiţ mezinárodních nebo
vnitrostátních. Setkáváme se s ním po tisíciletí a ani v dnešní době tomuto chování
nebyla uĉiněna přítrţ, a aĉkoli existují právně závazné dokumenty, realita je odlišná. 2
Ţeny a dívky bývají terĉem sexuálně motivovaných zloĉinů páchaných především
příslušníky ozbrojených sil. Dochází k němu bez ohledu na příĉiny konfliktu. Příĉinami
sexuálního násilí páchaného na ţenách můţe být více faktorů. Nebývá jím primárně
touha uspokojit sexuální potřeby jednotlivců, ale spíše touha po demonstraci své moci
a pocitu nadřízenosti, ovládání oběti. Příĉinou násilí pak můţe být i to, ţe právě ţena je
pro násilníka snadnou kořistí. 3
Podle definice uznávané Spoleĉností národů „sexuální násilí“, vĉetně
vykořisťování a zneuţívání, oznaĉuje jakýkoliv ĉin, pokus nebo výhrůţku sexuálního
charakteru, která vede nebo můţe vést k fyzické, psychologické a emocionální újmě.
Sexuální násilí je formou genderového násilí. 4

1

FUCHS, Jiří. Mezinárodní humanitární právo. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany - Agentura vojenských
informaĉních sluţeb, 2007, 230 s. ISBN 978-80-7278-424-0, s. 141 - 142
2
Statistiky o ozbrojeném konfliktu v Demokratické republice Kongo uvádějí následující údaje: Populaĉní
fond OSN uvádí, ţe v roce 2008 přibylo téměř 16 000 znásilněných ţen. Z toho bylo více neţ 65 procent
dětí, zejména dívek od 12 do 18 let. Od roku 2007 se hovoří aţ o 25 znásilněných ţenách denně.
(PTÁĈNÍKOVÁ, Iveta. Postavení ţen v Demokratické republice Kongo. Rozvojovka.cz [online]. 2013, ĉ.
1 [cit. 2013-06-04]. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/clanky/1299-postaveni-zen-v-demokratickerepublice-kongo.htm)
3
HÝBNEROVÁ, Stanislava. Sexuální násilí na ţenách v mezinárodním humanitárním právu: The sexual
violence on women in the international humanitarian law and the role of ICTY and ICTR. Bezpečnost
organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo. 276-290, s. 277)
4
Definice dostupná na: http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/pdf/co-vsechno-delame/pece-o-zranitelneskupiny-osob/sexualni-a-genderove-nasili/sexualni-a-genderove-nasili-proti-uprchlikum-smernice-unhcr2003.html
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V nauce je pojem znásilnění definován jako pohlavní styk ĉi sexuální penetrace
jakéhokoli typu, zahrnující vaginální, anální a orální penetraci, ať uţ penisem, prsty
nebo předměty. 5
Definice násilí na ţenách podle OSN jej charakterizuje jako jakýkoli projev
genderově zaloţeného násilí, které ústí nebo by mělo ústit ve fyzickou, sexuální nebo
psychickou újmu nebo utrpení ţeny, zahrnující rovněţ vyhroţování takovým chováním,
donucení nebo jakýkoli nedostatek svobody, ať uţ se objevuje ve veřejném ĉi soukromém ţivotě. Projevy násilí na ţenách také obsahují nucenou sterilizaci a potrat, na
nátlak nebo s pouţitím síly nucenou antikoncepci, vraţdu novorozených holĉiĉek
a prenatální selekci na základě pohlaví. 6 S těmito praktikami se můţeme setkat obzvláště v Ĉíně nebo v Indii, kde jsou běţnou souĉástí ţivota kvůli politice jednoho dítěte.
Úmluva o odstranění všech forem diskriminace ţen z 18. prosince 1979 sexuální
násilí sice jako takové nedefinuje, ale zakazuje jakoukoli formu diskriminace ţen, pod
kterou lze násilí na ţenách zařadit.7 Nemusí se jednat pouze o diskriminaci ze strany
státu, ale stát můţe přebírat rovněţ odpovědnost za jednotlivce, kteří se takového
jednání dopustí, v případech, kdy státy s dostateĉnou péĉí nebrání porušením práv nebo
nevyšetřují a netrestají násilné ĉiny.
Termíny sexuální násilí, genderové násilí a násilí proti ţenám jsou vzájemně
běţně zaměňovány. Ve všech těchto případech jde o porušování lidských práv, které
zachová staré stereotypní představy o úloze obou pohlaví popírající důstojnost
a moţnost sebeurĉení jednotlivce a narušují rozvoj lidské osobnosti.
Ţeny bývají podceňovány a ĉasto diskriminovány mimo váleĉný stav8, po
vypuknutí války se diskriminace ještě prohlubuje a dochází rovněţ k aktům sexuálního

5

CROWELL, Nancy A a Ann Wolbert BURGESS. Understanding violence against women. Washington,
D.C.: National Academy Press, 1996, x, 225 p., s. 9-13
6
Dostupné na: www.un.org
7
Úmluva v článku 1 definuje výraz „diskriminace žen“. Tento pro účely úmluvy označuje „jakékoli
rozlišování, vylučování nebo omezování prováděné na základě pohlaví, které směřuje nebo vede ke
zpochybňování nebo k popírání možnosti požívání nebo uplatňování lidských práv a svobod žen
v politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné oblasti, bez ohledu na jejich rodinný stav
a na základě rovnoprávnosti mužů a žen“ (Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, 1979; In:
Dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného I., Potočný, Ondřej, 1992)
8
Jak dokládají slova generálního tajemníka OSN Ban Ki-Muna přístup k ţenám a muţům se liší ať uţ ve
sféře školních příleţitostí ĉi pracovního postavení. Ţeny a muţi jsou nerovnoměrně zastoupeni v pozicích
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násilí na ţenách. Setkáváme se s absolutním despektem vůĉi ţenám jako takovým. Toto
násilí má původ v myšlení patriarchálních spoleĉností, podle kterého je ţenská sexualita
muţským vlastnictvím. K diskriminaci ţen dochází na všech kontinentech a ve všech
kulturách světa se můţeme setkat s násilím páchaným na ţenách a dívkách. 9 Toto se
samozřejmě podepisuje na ţivotě samotných ţen, ale rovněţ na ţivotě jejich rodin
a zasahuje téţ spoleĉnost jako celek. Ve většině států je násilí na ţenách zakázáno, ve
skuteĉnosti ale ĉasto zůstává zastíráno ĉi mlĉky přehlíţeno. 10
Sexuální násilí je váţným problémem oblasti veřejného zdraví a lidských práv
s krátkodobými i dlouhodobými dopady na ţenskou psychiku, jejich mentální, sexuální
a reprodukĉní zdraví. Ať uţ se sexuální násilí objevuje v rámci intimního partnerství,
širší rodiny, komunity nebo během ozbrojeného konfliktu, je hluboce bolestnou
a násilnou zkušeností pro ty, co jej přeţijí. Fyzická a psychická poškození, které ţeny
utrpí, jsou trvalá. 11
Násilí páchané na ţenách je nejvíce všudypřítomným porušováním lidských práv
na světě. Je také hlubokým problémem zdravotním, který oslabuje ţenskou energii,
narušuje jejich fyzické i duševní zdraví a podrývá jejich sebeúctu. Nejenţe způsobuje
újmu, násilí dlouhodobě zvyšuje riziko výskytu dalších zdravotních problémů, jako je
chronický strach, psychické postiţení, závislost na alkoholu a drogách a deprese. Ţeny,
které byly psychicky ĉi sexuálně zneuţity jsou rovněţ pod vzrůstajícím ohroţením jevy,
jako je nechtěné těhotenství, sexuálně přenosné choroby a potraty.
Aĉkoli ţeny i muţi mohou být oběťmi, stejně tak jako pachateli násilí,
charakteristiky násilí nejĉastěji páchaného na ţenách se liší ve zlomových ohledech
proti násilí obvykle páchanému na muţích. Muţi jsou spíše zabiti nebo zraněni ve
válkách nebo v souvislosti s gangy. Muţi bývají také spíše pachateli násilí bez ohledu
na pohlaví oběti. 12

s rozhodovacími pravomocemi. Práce ţen je ĉasto podceňována, nedostateĉně placena. Většina z více neţ
100 milionů dětí, které nechodí do školy, jsou dívky, většina z více neţ 800 milionů dospělých, kteří
neumějí ĉíst, jsou ţeny.
9
BENNINGER-BUDEL, Carin. Due diligence and its application to protect women from violence.
Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, xii, s. 265
10
Generální tajemník OSN Ban-Ki-Mun; dostupné na www.osn.cz
11
Dostupné na: www.who.int
12
Dostupné na: who-www.who.int
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Sexuální a genderově motivované násilí páchané vůĉi ţenám během konfliktů
a humanitárních akcí je ĉím dál tím více oznamováno a dokumentováno. Tento problém
lidských práv, míru a bezpeĉnosti zaĉal být ohniskem zájmu pozornosti mezinárodního
spoleĉenství. Bylo vyvinuto znaĉné úsilí k prevenci jeho výskytu, aby bylo vyhověno
potřebám přeţivších a vylouĉena beztrestnost lidí odpovědných. 13
Velký význam pro vytvoření definice sexuálního násilí na ţenách má přijetí
Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, který stanoví, ţe znásilnění, sexuální
otroctví, vynucená prostituce, vynucené těhotenství, nucená sterilizace a jiné formy
sexuálního násilí jsou váleĉným zloĉinem, pokud jsou spáchány v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem a také, za urĉitých definovaných okolností, zloĉinem proti
lidskosti. Toto znaĉí jasný posun v chápání sexuálního násilí páchaného na ţenách. Na
vytvoření této definice mají bezprostřední vliv právě rozsudky ad hoc Tribunálů, které
přispěly k formulaci kritérií znásilnění a násilí páchaného na ţenách.

2.2)

FORMY A VÝZNAM SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ

Sexuální a genderové násilí se ukazuje být nejrozšířenější v prostředí, kde
respekt k lidským právům není hluboce zakořeněn. Sexuální a genderové násilí samotné
je samozřejmě porušováním lidských práv. Ţeny a děti – osoby v tomto ohledu nejzranitelnější – trpí sexuálním a genderovým násilím nejvíce.
Sexuální násilí na ţenách během ozbrojených konfliktů můţe mít mnoho podob,
nemusí to nutně být pouze znásilnění, můţe se jednat i o ţenskou obřízku, nucené
těhotenství nebo sexuální otroctví. V oĉích pachatele nemusí jít pouze o zneuctění
13

Zpráva Světové zdravotnické organizace uvádí pod pojmem sexuální násilí následující formy:
1)
Znásilnění v manţelství nebo ve vztahu
2)
Znásilnění cizinci
3)
Systematické znásilňování během ozbrojeného konfliktu
4)
Nechtěné sexuální nabídky nebo sexuální obtěţování, vĉetně domáhání se sexu
výměnou za laskavosti
5)
Sexuální zneuţívání mentálně nebo tělesně postiţených osob
6)
Sexuální zneuţívání dětí
7)
Vynucené manţelství nebo nesekané souţití, vĉetně manţelství dětí
8)
Odepření práva na uţívání antikoncepce nebo přijmutí jiných opatření k ochraně před
pohlavně přenosnými chorobami
9)
Nucené potraty
10)
Násilné ĉiny proti sexuální integritě ţen, vĉetně ţenské obřízky a povinné prohlídky
panenství
11)
Nucená prostituce a obchodování s lidmi za úĉelem sexuálního vykořisťování. (Zdroj:
who, www.who.int/en)
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konkrétní ţeny, ale ĉasto se prostřednictvím znásilnění snaţí poníţit celou komunitu
a způsobit újmu celé spoleĉnosti.14 Stejně tak i sociální důsledky jsou pro oběti
znásilnění v mnoha spoleĉenstvech fatální. Tyto ţeny jsou vyluĉovány z rodinného
ţivota i ţivota širší komunity, stigmatizovány, hrozí jim neprovdatelnost a v krajním
případě i zabití ve jménu rodinné cti. Přitom ţeny a děti jsou ĉastěji neţ muţi vystaveni
této hrozbě, bývají v postavení uprchlíků a bezdomovců. 15
Za váleĉných konfliktů dochází k selhání sociální infrastruktury, dezintegraci
rodin a komunit a porušení odpovědnosti, coţ zanechává ţeny a dívky náchylné
k sexuálnímu násilí a jiným formám genderově zaloţeného násilí. Toto násilí zahrnuje
znásilnění kombatanty i intimními partnery nebo známými a ĉas od ĉasu také sexuální
zneuţívání humanitárními pracovníky.
Nejĉastější formou sexuálního násilí za ozbrojeného konfliktu bývá znásilnění,
nejsou však vylouĉeny ani jiné formy jako například nucená prostituce, nucená
sterilizace ĉi zohavení genitálií, se kterým se lze setkat na území Rwandy během
tamního ozbrojeného konfliktu v roce 1994.
K násilí na ţenách během konfliktů dochází ze strany vojáků nepřátelských
i přátelských stran a dokonce jsou zaznamenány i případy, kdy se násilí dopouští
příslušníci mírových misí z titulu mandátu OSN. 16
Násilí během konfliktů není působeno jen ve spojení s vojenskými jednotkami,
existují přímé korelace mezi vzrůstající mírou domácího násilí a trváním konfliktu.
Nemusí se jednat pouze o fyzické násilí, setkáváme se i s případy vypuzení ţen
z domova, coţ přináší spoustu problémů a otázek.
Znásilnění bývají prováděna příslušníky neformálních milic, jindy však také
vojáky bojujícími jako zástupci oficiální vlády. Například během bojů za nezávislost
Bangladéţe pákistánští vojáci terorizovali bangladéţské obyvatelstvo, kdyţ znásilňo14

Znásilnění je považováno za zbraň ve válce – nástroj ničení, zasazení strachu a vyděšení společnosti“
(The Los Angeles Times 2003, v ĉlánku Znásilnění v konfliktech, dostupné na
http://www.sekuritaci.cz/mezinarodni-spravedlnost-cast-ii-znasilneni-v-konfliktech/)
15
HÝBNEROVÁ, Stanislava. Sexuální násilí na ţenách v mezinárodním humanitárním právu: The sexual
violence on women in the international humanitarian law and the role of ICTY and ICTR. Bezpečnost
organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo. 276-290,s. 277
16
OSN jiţ loni ĉelila podobnému skandálu v Libérii a na Haiti, kde podle britské stanice BBC ĉlenové
mírových misí také znásilňovali děti nebo vyuţívali jejich sexuálních sluţeb za úplatu.
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vali ţeny ve vesnicích, ĉi je odváděly za vojáky do jejich kasáren. Následné vyšetřování
Mezinárodního trestního soudu odhalilo, ţe celá generace bengálských ţen byla
znásilněna a nucena k prostituci. Stejné schéma se objevuje v řadě dalších případů, kde
znásilňování a sexuální násilí bylo strategickou zbraní, kterou pouţívala jedna strana
proti druhé. Nedávné války v Bosně a Herzegovině, Rwandě a Kosovu ukazují na fakt,
ţe sexuální násilí můţe být centralizovaným nástrojem teroru obzvláště v obĉanských
válkách.17
Násilí páchané na ţenách je jednou z cest, jak ukázat dominanci nad nepřítelem
tím nejvíce poniţujícím způsobem. Znásilnění bylo ĉastou formou poníţení nepřátelské
komunity.18 V případě muslimských ţen vede toto zneuctění k dalšímu utrpení celých
jejich rodin. Ty neví, jak se vyrovnat s násilím, proto ţeny zapudí, vyţenou je
z domova. Ţeny pak musí odejít i se svými dětmi, které tím ztrácí naději na normální
ţivot.

2.3)

PŘÍČINY SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ

Znásilnění můţe mít různé příĉiny. V případě hromadného znásilnění se muţi ve
skupině semknou, v podstatě to přispívá k pocitu loajality mezi muţi. Není proto
důleţitý akt samotný, ale myšlenka soudrţnosti dané skupiny. Tak jsou útoky na ţeny
vskutku strategickým nástrojem války, a stávají se naprosto běţnými. Ţeny a mateřství
jsou důleţitými symboly kaţdého národa. Proto znásilnění v době konfliktu symbolizuje
zniĉení národa ĉi etnické skupiny porušením skupinové identity v primární formě.
Znásilnění a sexuální násilí bývá ĉasto uţíváno v etnických konfliktech jako nástroj
zneĉištění a pošpinění druhé strany. Tyto ĉiny působí na základní práva ţen, jejich
svobodu, důstojnost, uráţejí je, proto ĉasto nechtějí poškozené ţeny o svých záţitcích
hovořit. Svým svědectvím nechtějí zároveň poškodit ĉest jejich rodiny, proto raději
mlĉí. Kvůli tomu je velmi obtíţné tyto případy dokumentovat a ještě obtíţnějším se jeví
stíhání případných viníků.

17

V posledních letech byly zaznamenány případy masového znásilňování během váleĉného konfliktu v
Bosně, Kambodţi, Libérii, Peru, Somálsku a Ugandě. Průzkumná mise Evropského spoleĉenství
odhaduje, ţe během války v Bosně bylo znásilněno více neţ 20.000 muslimských ţen.
18
Anuradha Chenoy, In Women and War (KAUFMAN, Joyce P a Kristen P WILLIAMS. Women and
war: gender identity and activism in times of conflict. Sterling, Va.: Kumarian Press, 2010)
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Vedle toho jsou ţeny terĉem útoků během konfliktů také proto, ţe mají
rozhodující roli ve spoleĉnosti, kde na ně dopadá břemeno drţet spoleĉnost pohromadě,
zatímco muţi tradiĉně bojují. Kdyţ je národ ve válce, je jim dána díky této schopnosti
urĉitá moc. Sexuální napadání tuto moc oslabuje, tak se znásilnění stává váleĉným
zloĉinem genderovým, kde cílem jsou ţeny jednak pro jejich zranitelnost a jednak kvůli
tomu, aby jejich prostřednictvím byla oslabena bojeschopnost a morálka jejich muţů.19

2.4)

NUCENÁ TĚHOTENSTVÍ

Nucená těhotenství mohou být úĉinnou váleĉnou zbraní v rukou nepřátel. Prostřednictvím znásilnění a nucených těhotenství můţe být prováděna systematická
genocida, jako tomu bylo například v bývalé Jugoslávii ĉi ve Rwandě. Znásilnění
během konfliktů ještě více komplikují tato nucená těhotenství, která ještě více zvyšují
představu dominance a nadvlády jedné skupiny nad druhou. Znásilnění poniţuje ţeny
i jejich rodiny tím, ţe je nutí rodit děti nepřátel, které ĉastěji přebírají etnický původ po
otci neţ po matce. Toto niĉí a narušuje představu mateřství jako symbolu skupiny a dělá
z něho váleĉnou kořist. Nucená těhotenství jsou novým aspektem novodobých válek,
kde jsou ceněny jako hodnoty rasová a etnická ĉistota. 20
Ze svědectví jedné z bosenských obětí znásilnění se dozvídáme, ţe stvoření
dítěte bylo cílem násilníků a ţe je chtěli poníţit a zplodit dítě tak, aby bylo srbské.
Takovýmto způsobem můţe být prováděna genocida. Ţeny jsou uznány jako symbol
rodiny a ta je pak základní jednotkou daného národa, proto poníţení ţen rozením dětí
nepřítele symbolizuje destrukci komunity. Toto můţeme pozorovat nejen v Bosně, kde
se objevilo mnoho takových případů, ale s tímto chováním se můţeme setkat i ve
Rwandě, na Srí Lance, v Sůdánu a mnoha dalších případech, kde etnická a národnostní
nenávist běsnila po mnoho let. 21 Pro tyto ţeny je pak velmi obtíţný návrat do
normálního ţivota po skonĉení konfliktu. Ať uţ proto, ţe ĉlenové jejich rodin zahynuli
19

KAUFMAN, Joyce P a Kristen P WILLIAMS. Women and war: gender identity and activism in times
of conflict. Sterling, Va.: Kumarian Press, 2010, s. 35-37
20
To je spojeno s rapidním vzrůstem mnoţství obĉanských válek a etnických konfliktů v souĉasné době.
V uplynulém desetiletí došlo k výraznému nárůstu poĉtu i intenzity obĉanských válek. Tyto konflikty
vedly k rozsáhlým humanitárním krizím, vyţádaly si nesĉetné oběti na ţivotech, vedly k masovému
vysídlování a váţnému narušení spoleĉností v jiţ tak sloţitém politickém prostředí. OSN musí být
schopná na tyto jevy rychle a efektivně reagovat. (zpráva Generálního tajemníka OSN dostupná na
www.osn.cz)
21
KAUFMAN, Joyce P a Kristen P WILLIAMS. Women and war: gender identity and activism in times
of conflict. Sterling, Va.: Kumarian Press, 2010, s. 40-41
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v důsledku tohoto konfliktu, nebo ţe je nechtějí přijmout. Samy ţeny pak nejsou
schopny se starat o děti, nemají dostatek prostředků a otcové jejich dětí se od nich
distancují. Jsou známy rovněţ případy, kdy se ţeny těchto dětí vzdaly a nechaly ĉerstvě
narozené děti v porodnici.

2.5)

NÁRŮST SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ V PRŮBĚHU ČASU

Myšlenka, ţe konflikty zasahují práva ţen, není nová. Násilí na ţenách
přidruţené ke konfliktu je zasahuje jiţ od dávných dob a ĉasto způsobem, kterému
nemohou samy ĉelit. Je známo, ţe znásilňování a sexuální násilí během válek je tak
staré jako války samy. V historickém vývoji se můţeme setkat s nespoĉtem takových
případů. Se sexuálním násilím se můţeme setkat jiţ ve starém Římě. V tomto období
slouţily ţeny otrokyně jako objekty dravé sexuální touhy svých majitelů, stejně tak jako
muţských otroků. Otrokyně musely ĉelit nejen zneuţívání ze strany pánů, ale hrozilo
jim, ţe budou prodány, obvykle do váleĉného taţení některému vojákovi. 22 Za válek se
na ţeny hledělo jako na váleĉnou kořist. Například v posledních týdnech druhé světové
války byly v Německu znásilněny sovětskými vojsky 2 miliony ţen.
To, co se během let změnilo, je pozornost veřejnosti a její zájem věnovaný
páchání takového násilí během konfliktů. Poĉala se také uplatňovat odpovědnost za tyto
ĉiny v rámci mezinárodního spoleĉenství a došlo k sankcionování suverénních států.
Setkáváme se i se sankcionováním jednotlivců, které ovšem vyvolává znaĉné polemiky
a neshodu názorů jednotlivých autorů. Mezinárodní právo tomuto tématu donedávna
věnovalo pouze velmi malou a nedostateĉnou pozornost. Obrat nastal aţ s hrůznou
zkušeností z bývalé Jugoslávie, kde znásilňování ţen a jiné akty sexuálního násilí
dosáhly nebývalých rozměrů.
Oproti konfliktům z dob minulých narůstá v souĉasnosti poĉet civilních obětí.
Ani v uprchlických táborech, kde by měly být v bezpeĉí před konfliktem, se nevyhnou
aktům násilí. Vzrůstající poĉet civilních obětí lze přisuzovat rovněţ měnícímu se
charakteru váleĉných konfliktů. V souĉasné době převaţují války obĉanské a jiné
etnické konflikty23, ve kterých se nesetkávají uţ jen bojující jednotky, ale zasahují

22

JAMES, Sharon L a Sheila DILLON. A companion to women in the ancient world. Malden, Mass.:
Wiley-Blackwell, 2012, xxiv, 616 p. ISBN 9781405192842, s. 235-236
23
V uplynulém desetiletí došlo k výraznému nárůstu poĉtu i intenzity obĉanských válek.
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převáţně civilisty. 24 Dle statistiky UNIFEM asi 70 % zabitých a zraněných v zemích
s dlouhotrvajícím konfliktem tvoří ţeny a děti. Ĉasto proto, ţe mnoho ţen pracuje
v domácnosti a jejich moţnosti uprchnout před hrozícím nebezpeĉím bývají omezené.

24

KAUFMAN, Joyce P a Kristen P WILLIAMS. Women and war: gender identity and activism in times
of conflict. Sterling, Va.: Kumarian Press, 2010, s. 38-40
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3) SEXUÁLNÍ NÁSILÍ BĚHEM KONFLIKTŮ A
MEZINÁRODNÍ PRÁVO
Po dlouhou dobu se mezinárodní humanitární právo tématem sexuálního násilí
během ozbrojených konfliktů téměř nezabývalo, tento problém byl pro mezinárodní
spoleĉenství téměř neviditelný. Sexuální násilí bylo přehlíţeno vojenskými a politickými vůdci jako soukromý zloĉin, ojedinělé chování některého vojáka. Nebo ještě
hůře, na něj bylo hleděno jako na něco, co se akceptuje, protoţe je to běţné.
Staré rytířské zásady byly velmi striktní ohledně zákazu znásilňování během
válek. Zákazy znásilňování ţen a dívek byly formulovány daleko dříve, neţ zapoĉal
proces vzniku a kodifikace mezinárodního humanitárního práva. Rovněţ Hugo Grotius
(1583 – 1645) povaţovaný za otce mezinárodního práva, ve svém stěţejním díle De iure
belli ac pacis libri tres, dospěl k závěru, ţe sexuální násilí spáchané za války musí být
potrestáno se stejnou tvrdostí jako sexuální útoky spáchané mimo kontext války. 25
Nicméně toto během devatenáctého a dvacátého století vymizelo. Z tohoto důvodu se
v národních konfliktech stalo násilí a zloĉiny páchané na ţenách obvyklou hodnotou. To
se změnilo s přijetím Haagských úmluv v roce 1889 a 1907. Zde bylo v Úmluvě o zákonech a obyĉejích války a v přiloţeném Řádu války pozemní pamatováno ze strany
mezinárodního spoleĉenství i na ochranu civilních osob za války. Na ochranu ţen před
násilím zde však pamatovalo pouze jediné ustanovení, a to prostřednictvím cti a práv
rodiny. Dalšími úmluvami, které poskytovaly ochranu civilnímu obyvatelstvu, vĉetně
ţen a dětí, které jsou nejvíce ohroţenými skupinami osob během váleĉných konfliktů,
byly Ţenevské úmluvy z roku 1949 a jejich dva Dodatkové protokoly z roku 1977.26

3.1)

HAAGSKÉ ÚMLUVY

Aţ do poloviny dvacátého století byla ochrana váleĉných obětí pouze
podruţnou záleţitostí, stanovena byla pouze dohodou úĉastníků a přísně se dodrţoval

25

HÝBNEROVÁ, Stanislava. Sexuální násilí na ţenách v mezinárodním humanitárním právu: The sexual
violence on women in the international humanitarian law and the role of ICTY and ICTR. Bezpečnost
organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo, s. 280
26
KAUFMAN, Joyce P a Kristen P WILLIAMS. Women and war: gender identity and activism in times
of conflict. Sterling, Va.: Kumarian Press, 2010, s. 40-42
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princip vzájemnosti. Tyto dohody platily pouze po dobu konfliktu. 27 Po vzniku
mezinárodního humanitárního práva nastal obrat a změna v nazírání na oběti
ozbrojených konfliktů. Státy přijaly univerzální pravidla platná za všech okolností bez
ĉasových omezení. Zdrojem poznání těchto pravidel jsou pak mezinárodní smlouvy
týkající se obětí mezinárodních konfliktů, které přijaly jednotlivé státy mezinárodního
spoleĉenství.
Ĉásteĉně se podařilo dosud uznávaná pravidla sepsat na I. haagské mírové
konferenci v roce 1899. Konference byla iniciována ruským carem Mikulášem II.
a byla vedena snahou humanizovat ozbrojené konflikty. Vlastního zorganizování
diplomatické konference se ujala nizozemská vláda, jeţ ji svolala na dobu od 18. 5. do
29. 7. 1899, a to pod oficiálním oznaĉením (první) Haagská mírová konference, Hague
Peace Conference of 1899. Této konference se úĉastnilo 26 států, povětšině
evropských, z velkých mimoevropských pak Ĉína, USA a Japonsko. Na této konferenci
byly přijaty tři deklarace, z nichţ dvě si zachovávají věcnou aktuálnost i v souĉasnosti.
Za nejvýznamnější se povaţuje Úmluva o zákonech a obyĉejích války pozemní
s přiloţeným Řádem války pozemní. 28
Následná II. Haagská mírová konference se zaměřila na další rozpracování
tematiky iuris in bello. Svolána byla na dobu od 15. 6. do 18. 10. 1907, úĉastnilo se jí
44 států. Výsledkem bylo přijetí 13 úmluv a jedné deklarace, věnovaných váleĉnému
právu. Tato konference rozpracovala a přepracovala akty přijaté v roce 1899 a téměř
všechny revidovala a rozvinula, proto jejich význam zůstává spíše historický. Novým
směrem v mezinárodním právu se stala ochrana obětí válek, raněných, nemocných
a civilního obyvatelstva, z níţ se vyvinulo souĉasné mezinárodní humanitární právo.
Výsledky II. Haagské konference jsou však mnohdy plně aktuální i dnes.
Co se týĉe právní ochrany ţen na území zasaţeném bojem, Úmluvy explicitní
ochranu před sexuálním násilím neobsahují. Pro naše téma je významná zejména
Úmluva o obyĉejích a zákonech války pozemní a zvláště její příloha nazvaná Řád války

27

BAJGAR, Jiří, Zuzana ERLEBACHOVÁ, Ivo HLAVÁĈEK, Hans Peter HECKNER, Karel HOLUB
a Věra KOSINOVÁ. Haagské úmluvy v systému mezinárodního humanitárního práva. Praha: Správa
sociálního řízení FMO, 1992, 143 s. ISBN 80-85469-31-6.
28
Přijaty byly deklarace týkající se závazku nepouţívat střeliva rozšiřující dusivé nebo jinak zhoubně
působící plyny a závazku nepouţívání zplošťujících se nábojů.
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pozemní. Ten v ĉlánku 46 hovoří o ochraně cti a práv rodiny.

29

Pod pojmem útok na

rodinnou ĉest se obecně rozumělo násilí spáchané na ţeně. V tomto ustanovení můţeme
vidět snahu o ochranu ţen v rámci právní úpravy ozbrojených konfliktů, i kdyţ velmi
vágní a neurĉitou. Chráněna má být ĉest ţeny, hledí se tedy na její případné porušení
pouze jako na záleţitost jednotlivce bez většího celospoleĉenského významu.
Všechny Haagské úmluvy a stejně tak i jim předcházející úmluvy opatřeny tzv.
klausulí si omnes (general participation clause). Tímto obratem se vyjadřuje, ţe jsou
všechny úmluvy té doby o pravidlech vedení ozbrojených bojů opatřeny ustanovením,
jímţ se jejich aplikace suspenduje mezi stávajícími úĉastníky dané smluvní úpravy
v případě, ţe se na konkrétním ozbrojeném konfliktu podílí stát, který není smluvní
stranou té které úmluvy. 30

3.2)

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY

Zájem o ochranu obětí válek vyústil v roce 1929 k podepsání Ţenevské úmluvy
týkající se zacházení s váleĉnými zajatci a Ţenevské úmluvy o zlepšení osudu raněných
a nemocných v armádách a v poli. Obě úmluvy byly v roce 1949 revidovány.31
Po druhé světové válce se projevuje snaha zejména o humanizaci konfliktu
a před mezinárodními trestními tribunály v Norimberku a Tokiu dochází k postihu
váleĉných zloĉinců za zloĉiny proti míru, váleĉné zloĉiny a zloĉiny proti lidskosti. Ani
Norimberský, ani Tokijský tribunál nezařadil do svých statutů sexuální násilí, přestoţe
znásilnění bylo zjevně váleĉným zloĉinem. 32
Největší význam pro rozvoj mezinárodního práva v této oblasti mělo bezpochyby konání Ţenevské konference a přijetí ĉtyř Ţenevských úmluv dne 12. srpna

29

„Cti a práv rodiny, ţivota osob a soukromého vlastnictví, jakoţ i náboţenského přesvědĉení a
bohosluţebných úkonů, má býti šetřeno.“; ĉlánek 46 Řádu války pozemní v Dokumentech ke studiu
mezinárodního práva veřejného, Potoĉný, Ondřej, 1992
30
ĈEPELKA, Ĉestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia,
2003, 761 s. ISBN 80-86432-57-2. s. 709
31
Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů z 12. srpna 1949, dodatkové protokoly z 8
června 1977. Praha: Správa sociálního řízení FMO, 1992, 240 s.
32
HÝBNEROVÁ, Stanislava. Sexuální násilí na ţenách v mezinárodním humanitárním právu: The sexual
violence on women in the international humanitarian law and the role of ICTY and ICTR. Bezpečnost
organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo, s. 281
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1949.33 O 23 let později přibyly k Ţenevským úmluvám dva Dodatkové protokoly,
podepsané v Ţenevě 8. ĉervna 1977.34
3.2.1)

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY Z ROKU 1949

Jednání Ţenevské konference byla poznamenána duchem studené války, zřejmě
také proto zůstaly ĉtyři Ţenevské konvence z roku 1949 bez preambulí. Ani jeden
z mocenských bloků nepřipustil širší regulaci vnitrostátních konfliktů – řešil je proto
jediný ĉlánek 3, který však i tak byl absolutní novotou v mezinárodním právu. Zásadním pokrokem bylo, ţe Ţenevské úmluvy napříště sankcionují jejich porušení – zavádějí povinnost všech států stíhat jejich porušení bez ohledu na státní příslušnost
pachatele.35
Ţenevské úmluvy věnují větší pozornost civilnímu obyvatelstvu. Specificky ţen
se však týká celkově méně neţ dvacet ustanovení Ţenevských úmluv 36. Pro téma
ochrany ţen za války je obzvláště důleţitá ĉtvrtá Ţenevská úmluva o ochraně civilních
osob za války. Řeĉená úmluva soustředila veškeré otázky týkající se ochrany civilních
osob do jednoho dokumentu, úprava ochrany ţen je však neucelená a nejednotná.
Některá ustanovení usilují spíše o ochranu dětí. Dále je sem převzata v plném rozsahu
úprava reţimu váleĉné okupace z Haagského Řádu války pozemní. Nejde ovšem jen
o mechanické přemístění, ale o podstatné doplnění, zejména o aspekty kogentní ochrany
lidských práv, která se během války plně stabilizovala. Tak se zde vyslovuje ochrana
ţivota, jeho integrity a lidské důstojnosti, a to se specifickou ochranou ţen37 (I., II., ani
III. Ţenevská úmluva však výslovně nezakázala ani znásilnění). Tyto změny vtiskly
nové úpravě pojmenování humanitární právo váleĉné. Je totiţ z podstatné ĉásti kogentní
povahy (pokud jde o ochranu ţivota a lidské důstojnosti), coţ potvrzuje i ĉl. 8, podle
33

1) Ţenevské úmluvy o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli; 2)
Ţenevské úmluvy o zlepšení osudu raněných, nemocných a troseĉníků ozbrojených sil na moři; 3)
Ţenevské úmluvy o zacházení s váleĉnými zajatci; 4) Ţenevské úmluvy o ochraně civilních osob za
války.
34
Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních
ozbrojených konfliktů (Protokol I); Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949
o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)
35
Ĉeský ĉervený kříţ, dostupné na http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_vyroci/140_let_MHP.pdf
36
ĉl. 12 odst. 4 I. Ţenevské úmluvy; ĉl. 12 odst. 4 II. Ţenevské úmluvy; ĉl. 14 odst. 2, ĉl. 25 odst. 4, ĉl. 29
odst. 2, ĉl. 88 odst. 2,3, ĉl. 97 odst. 2, ĉl. 108 odst. 2 III. Ţenevské úmluvy; ĉl. 14 odst. 1, ĉl. 16, ĉl. 17, ĉl.
23, čl. 27, ĉl. 38 odst. 5, ĉl. 50 odst. 4, ĉl. 76 odst. 4, ĉl. 85 odst. 4 IV. Ţenevské úmluvy (Ženevské
úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů z 12. srpna 1949, dodatkové protokoly z 8 června 1977.
Praha: Správa sociálního řízení FMO, 1992, 240 s.)
37
ĉl. 27 a 32 IV. Ţenevské úmluvy
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kterého se chráněné osoby nemohou v ţádném případě zříci práv jim zajištěných
předmětnou úmluvou. Uvedená práva nelze také derogovat jinými zvláštními dohodami,
jeţ by úĉastnické státy případně sjednaly. 38
Obě Haagské úmluvy a Ţenevská úmluva z roku 1949 mluví sice o porušení cti,
ĉlánek 27 ĉtvrté Ţenevské úmluvy však velmi otevřeně vypoĉítává formy násilného
jednání vůĉi ţenám za ozbrojeného konfliktu, kdyţ stanoví, ţe: „Ţeny buďteţ zvlášť
chráněny proti kaţdému útoku na jejich ĉest, zejména pak proti znásilnění, proti nucení
k prostituci a proti kaţdému nemravnému jednání. 39 Ţenevská konvence však sexuální
násilí nezařazuje explicitně mezi závaţná porušení, která spadají pod mezinárodní
jurisdikci a která zakládají individuální trestní odpovědnost. To lze povaţovat za urĉitou
slabinu této úpravy a za vyjádření nedostateĉného zájmu o problematiku ochrany ţen za
ozbrojených konfliktů.
3.2.2)

DODATKOVÉ PROTOKOLY Z ROKU 1977

K přijetí dodatkových protokolů k Ţenevským úmluvám došlo 8. ĉervna 1977
v závěru diplomatické konference o znovu potvrzení a rozvoji mezinárodního humanitárního práva, která byla zahájena 20. února 1974. Jedním z nedostatků všech ĉtyř
Ţenevských úmluv bylo, ţe neřešily plně ochranu obětí konfliktů vnitrostátních.
Na ţádost MVĈK byla švýcarskou vládou svolána mezinárodní konference do
Ţenevy – Diplomatická konference o znovupotvrzení a rozvoji mezinárodního
humanitárního práva (únor 1974). Záhy se však ukázalo, ţe jednání budou velmi sloţitá,
ukázaly se hluboké rozpory mezi zeměmi tehdejších dvou bloků kombinované s rozpory
vůĉi zemím tzv. třetího světa. Názory na „zmezinárodnění“ národněosvobozeneckých
bojů, rozšíření statusu kombatanta i na guerillu, zásadní rozšíření imunity civilistů před
38

ĈEPELKA, Ĉestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia,
2003, 761 s. ISBN 80-86432-57-2, s. 713 - 715
39
„Chráněné osoby mají za všech okolností právo na to, aby byla respektována jejich osoba, jejich ĉest,
jejich rodinná práva, jejich náboţenské přesvědĉení a úkony, jejich způsoby a zvyky. Budiţ s nimi
nakládáno vţdy lidsky a buďteţ chráněny zejména před kaţdým aktem násilí nebo zastrašování, před
uráţkami a zvědavostí obecenstva.
Ženy buďtež zvlášť chráněny proti každému útoku na jejich čest, zejména pak proti znásilnění,
proti nucení k prostituci a proti každému nemravnému jednání.
S přihlédnutím k ustanovením týkajícím se zdravotního stavu, věku a pohlaví, bude strana v konfliktu,
v jejíţ moci jsou chráněné osoby, zacházeti se všemi s týmiţ ohledy bez jakéhokoli nepříznivého
rozlišování zejména z důvodu rasy, náboţenství neb politického přesvědĉení.
Strany v konfliktu mohou však uĉiniti ohledně chráněných osob kontrolní nebo bezpeĉnostní opatření
nutná v důsledku války.“ (ĉlánek 27 ĉtvrté Ţenevské úmluvy z roku 1949)
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útokem a ochrana obětí vnitro-státních konfliktů se zdály nesmiřitelně různé. Plénum
konference ukonĉilo zasedání, intenzivně se jednalo ve výborech konference. Byla
předloţena řada návrhů změn, návrh zejména II. Dodatkového protokolu byl doslova
„seškrtán“ prakticky v předveĉer hlasování. Jednání se neuvěřitelně protáhla a namísto
v r. 1974 se odehrávala aţ do 8. ĉervna 1977, kdy ĉtvrté plenární zasedání konference
k údivu mnohých – a neocenitelnou zásluhou vyjedná-vaĉů MV ĈK – přijalo jednomyslně návrhy obou dodatkových protokolů, tedy Dodatkového protokolu k Ţenevským
úmluvám ze dne 12. 8. 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů
(Protokol I) a Dodatkového protokolu k Ţenevským úmluvám ze dne 12. 8. 1949
o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Proto-kol II).
Protokol I ochranu ţen upravil v ĉl. 76 odst. 1, kde však rovněţ neoznaĉil násilí na
ţenách za váţné porušení. Přínos obou protokolů je zcela zásadní ve vývoji
mezinárodního humanitárního práva. K dosavadním 450 ĉlánkům ĉtyř úmluv přibylo
dalších 150.
II. dodatkový protokol, naukou oznaĉovaný jako minimum pro vnitřní konflikty
(minimum standard of conduct which each Party to the conflict shall be bound to apply,
minimum international humanitarian standard), podstatně rozvinul ve svých 28 ĉláncích
minimální standardy vztahující se na vnitrostátní váleĉný konflikt, kterému se doposud
věnoval pouze ĉlánek 3 spoleĉný všem ĉtyřem Ţenevským úmluvám 40. Ochraně ţen se
věnuje ĉlánek 4 (2) e) Dodatkového protokolu II, který zakazuje uráţky osobní
důstojnosti, přede-vším poniţující a uráţející zacházení, znásilnění, nucenou prostituci
a jakoukoli formu nemravného jednání. 41 Podrobně upravil práva zadrţených a zásady
spravedlivého procesu, ochranu raněných, nemocných i civilistů přiblíţil de facto
reţimu mezinárodních konfliktů. Před třiceti lety mezinárodní spoleĉenství stanovilo
jasné limity pouţití násilí ve válkách, které jsou dnes uznávány jako závazné celým
světem.42

40

Ten stanoví jako zakázané v kaţdé době a na kaţdém místě (jedná-li se o osoby, které se přímo
neúĉastní nepřátelství) útoky proti osobní důstojnosti, zejména poniţující a pokořující zacházení
(Ţenevské úmluvy z roku 1949, spoleĉný ĉlánek 3)
41
Dodatkový protokol II (1977), ĉlánek 4 (2) e)
42
Ĉeský ĉervený kříţ, dostupné na: http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_vyroci/100Haag.pdf
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Oba Protokoly byly v problematice věnované civilnímu obyvatelstvu oznaĉeny
za normativitu, jeţ „musí být dodrţována za všech okolností“ 43, tedy za normativitu
iuris cogentis.
Problematice ţen v ozbrojených konfliktech majících mezinárodní charakter se
věnuje ĉlánek 76 Dodatkového protokolu I (1977), který uvádí, ţe „v kaţdé době a na
kaţdém místě, bez ohledu na to, zda jsou spáchány představiteli civilních nebo
vojenských orgánů, jsou a zůstanou zakázány tyto ĉiny, k nimţ jsou řazeny uráţka
osobní důstojnosti, především poniţující a uráţející zacházení, nucená prostituce
a jakákoliv forma nemravného jednání.“ 44

3.3)

SHRNUTÍ

Od doby první světové války mají všechny předchozí tzv. haagské i následné
tzv. ţenevské smluvní úpravy pravidel vedení ozbrojených konfliktů svůj paralelní
obyĉejoprávní obecně platný ekvivalent. Ţe i tzv. haagské váleĉné právo je obsahovou
souĉástí dnes platného obecného mezinárodního práva váleĉného, svědĉí mj. téţ
stanovisko vyjádřené v rozsudku norimberského Mezinárodního trestního tribunálu,
jímţ se vyslovil pro aplikování haagských úmluv také vůĉi nesignatárním státům,45
tudíţ i ĈSR, ta totiţ k řeĉeným úmluvám nikdy nepřistoupila. Nejnověji se haagské
normativity váleĉného práva dovolává i Římský statut Mezinárodního trestního soudu,
a to při urĉování obsahu obecně platných pravidel juris cogentis, jejichţ porušování
bude trestně postihovat. Co se týĉe úpravy ochrany ţen za ozbrojeného konfliktu,
setkáváme se zde se zaţitými stereotypy, podle kterých je sexuální násilí pouze útokem
na ĉest ţeny, znásilněním ĉi jiným sexuálně motivovaným útokem je ţena údajně
zneuctěna. Tento názor nezohledňuje fyzické a citové utrpení oběti a to, ţe se v podstatě
43

ĉl. 51 odst. 1 I. Dodatkového protokolu (1977). „Civilní obyvatelstvo a jednotlivé civilní osoby poţívají
všeobecné ochrany proti nebezpeĉím vznikajících v důsledku vojenských operací. Aby tato ochrana byla
úĉinná, musí být za všech okolností dodrţovány následující normy, které doplňují ostatní aplikovatelné
normy mezinárodního práva.“; resp. ĉl. 13 Ţenevské úmluvy o ochraně civilních osob za války (1949),
který říká, ţe: „ustanovení této ĉásti se týkají všeho obyvatelstva zemí v konfliktu, bez jakéhokoli
nepříznivého rozlišování zejména z důvodů rasových, národnostních, náboţenských nebo pro politické
přesvědĉení…“ (Obě úmluvy lze nalézt v Dokumentech ke studiu mezinárodního práva veřejného;
Potoĉný, Ondřej, 1992)
44
Ĉlánek 76 Dodatkového protokolu I (1977), v Dokumentech ke studiu mezinárodního práva veřejného;
Potoĉný, Ondřej, 1992)
45
„In the opinion of the Tribunal (…) the rules of land warfare expressed in the Convention (…) were
recognized by all civilized nations and were regarded as being declaratory of the laws and customs of
war.“
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jedná o útok na její základní lidská práva. Protokol I, který se rovněţ v jednom ze svých
ustanovení sexuálním násilím zabývá, zastává stejný jednostranný přístup nedohledňující ţenskou oběť a její základní práva. Úmluvy a Dodatkový protokol I neředí
sexuální násilí mezi závaţná porušení, a proto nepatří mezi zloĉiny, které jsou státy
povinny stíhat nebo k postihu vydávat.
Obsah Ţenevských úmluv o ochraně obětí války (1949) je uţ dávno obecně
platným mezinárodním váleĉným právem, a to i přesto, ţe všechny ĉtyři úmluvy
provází denonsaĉní klauzule, výslovně umoţňující kaţdému úĉastnickému státu
dodateĉné odstoupení od té které úmluvy. Souĉasně s tím je však také výslovně
stanoveno, ţe taková výpověď (denunciation) nebude mít vliv na závazky, kterých
strany v konfliktu budou nuceny dbát jako závazků mezinárodního práva.
Za obecně platné váleĉné právo lze v mnohém oznaĉit rovněţ obsah obou
Dodatkových protokolů k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí
meziná-rodních ozbrojených konfliktů (1977). Byly sice sjednány téţ ve smluvní formě,
a to jako doplňky a výkladová upřesnění k Ţenevským úmluvám o ochraně obětí války
(1949), avšak téţ s potenciální vyhlídkou stát se obecně platnou normativitou, coţ se za
více jak 20 let jejich působnosti nepochybně stalo, zejména pokud jde o tam obsaţená
pravidla iuris cogentis. 46

3.4)

SOFT LAW V PODOBĚ REZOLUCÍ VS OSN

3.4.1)

REZOLUCE ZAKAZUJÍCÍ NÁSILÍ PROTI ŽENÁM BĚHEM
VÁLEK

Po přijetí Ţenevských úmluv nebylo ze strany mezinárodního spoleĉenství
věnováno mnoho pozornosti tématu násilí proti ţenám aţ do poĉátku devadesátých let
dvacátého století. V prosinci 1993 generální tajemník OSN přijal resoluci 48/104
Deklarace Spoleĉnosti národů za odstranění násilí na ţenách. Deklarace se zaměřila na
násilí páchané na ţenách, jako je porušování ţenských lidských práv, zdůrazňujíce ţe
takové násilí je manifestací historicky nerovného mocenského postavení mezi muţi
a ţenami které vedlo k dominanci muţů nad ţenami a k násilí proti ţenám a k zabránění

46

ĈEPELKA, Ĉestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia,
2003, 761 s. ISBN 80-86432-57-2, s. 715-721
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postupu a ţe násilí páchané na ţenách je významným mechanismem, kterým jsou ţeny
nuceny zastávat podřadné pozice ve srovnání s muţi.47 Deklarace dále přiznává, ţe
během ozbrojených konfliktů jsou ţeny více náchylné k násilí neţ muţi. 48 Aĉkoli
deklarace podtrhla násilí proti ţenám v ĉase válek, neuznala znásilnění a sexuální násilí
za váleĉné zloĉiny. 49
V závislosti na uznání sexuálního násilí za váleĉný zloĉin ad hoc tribunály, Rada
bezpeĉnosti OSN poĉala uznávat problém sexuálního násilí jako hrozbu míru
a bezpeĉnosti, bylo však zatím uskuteĉněno velmi málo k tomu, aby se předcházelo
takovému násilí. Sérií rezolucí pozvedla Rada bezpeĉnosti sexuální násilí a znásilnění
na hrozbu bezpeĉnosti pro mezinárodní spoleĉenství. V roce 2000 Rada bezpeĉnosti
přijala Rezoluci 1325 (S/RES/1325)50, která vyzývá k posílení podílu ţen na prevenci
konfliktů, mírotvorné ĉinnosti a procesu obnovy po skonĉení konfliktu a k zahrnutí
ţenského hlediska do operací OSN 51. Poprvé v historii existence světové organizace
věnovala Rada bezpeĉnosti celé jedno své zasedání diskusi o zkušenostech ţen ve
váleĉných konfliktech, v období po skonĉení konfliktů a o jejich potenciálu přispět
k zachování ĉi obnově míru. 52
V roce 2008 Rada bezpeĉnosti přijala Rezoluci 182053. V závislosti na této
rezoluci Rada bezpeĉnosti poţadovala okamţité a kompletní zastavení všech aktů
sexuálního násilí proti civilistům po všech stranách zúĉastněných v konfliktu 54.

47

Rezoluce 48/104 (1993) („..Recognizing that violence against women is a manifestation of historically
unequal power relations between men and women, which have led to domination over and discrimination
against women by men and to the prevention of the full advancement of women, and that violence against
women is one of the crucial social mechanisms by which women are forced into a subordinate position
compared with men..“)
48
Rezoluce 48/104 (Concerned that some groups of women… women and women in situations of armed
conflict, are especially vulnerable to violence)
49
Rezoluce 48/104 dostupná na http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104
50
Dostupná na http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
51
Rezoluce 1325 („…the importance of their equal participation and full involvement in all efforts for the
maintenance and promotion of peace and security, and the need to increase their role in decision-making
with regard to conflict prevention and resolution…“)
52
www.osn.cz
53
Dostupná na http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/391/44/PDF/N0839144.pdf?OpenElement
54
Rezoluce 1820 („…Demands the immediate and complete cessation by all parties to armed conflict of
all acts of sexual violence against civilians with immediate effect…“)
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Rezoluce stanovila, ţe znásilnění a další formy sexuálního násilí mohou vytvořit
váleĉný zloĉin, zloĉin proti lidskosti ĉi genocidu 55.
Rezoluce 1820 byla následována rezolucí 188856, která dále rozpracovává
problematiku násilí páchaného na ţenách. Organizace systému OSN tímto krokem
pokraĉovaly v podpoře postavení ţen a soustředily se zejména na problém odstraňování
násilí páchaného na ţenách pod hlaviĉkou kampaně vedené generálním tajemníkem.
Rezoluce 1888 vyzývá k ochraně civilistů během váleĉných konfliktů, zejména pak ţen
a dětí před akty sexuálního násilí. Rezoluce uznává odpovědnost států a ĉiní je
odpovědnými za stíhání zloĉinů genocidy, zloĉinů proti lidskosti a dalších váleĉných
zloĉinů. Poukazuje na to, ţe pouze malá ĉást pachatelů sexuálního násilí je předána
spravedlnosti 57. Tato rezoluce signalizuje velký politický závazek, aby Spojené národy
uznaly sexuální násilí za ozbrojeného konfliktu za záleţitost světového míru
a bezpeĉnosti.
Následně vydaná Rezoluce 1960 z roku 201058 ještě prohlubuje dané poţadavky
a opakuje potřebu okamţitého zastavení jakýchkoli forem sexuálního násilí na ţenách
za ozbrojeného konfliktu. Připomíná povinnost států k ukonĉení beztrestnosti a trestního
stíhání těch, kteří nesou odpovědnost za etnické ĉistky, zloĉiny proti lidskosti, váleĉné
zloĉiny a také ostatní zloĉiny páchané na civilním obyvatelstvu, a v tomto ohledu
s hlubokými obavami zaznamenávajíce, ţe dosud pouze malé mnoţství pachatelů
sexuálního násilí bylo postaveno před soud. Souĉasně také uznává, ţe národní soudní
systémy mohou být během a po ukonĉení ozbrojeného konfliktu významně oslabeny.
Dále opakuje svůj poţadavek na úplné zastavení všech forem sexuálního násilí všemi
stranami konfliktu. Ţádá strany v konfliktu, aby předloţily konkrétní opatření a aby
předloţily kodexy, na základě kterých bude sexuální násilí během konfliktu zakázáno.
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Rezoluce 1820 („…Notes that rape and other forms of sexual violence can constitute a war crime,
a crime against humanity, or a constitutive act with respect to genocide…“)
56
Dostupná na http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1888(2009)
57
Rezoluce 1888 („…Recalling the responsibilities of States to end impunity and to prosecute those
responsible for genocide, crimes against humanity, war crimes and other egregious crimes perpetrated
against civilians, and in this regard, noting with concern that only limited numbers of perpetrators of
sexual violence have been brought to justice…“)
58
Rezoluce 1960 (2010) dostupná na:
http://www.peacewomen.org/assets/file/TranslationInitiative/1960_czech.pdf
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Dalším příkladem snahy mezinárodního spoleĉenství o zvýšení povědomí
o sexuálním násilí je zaloţení UN Action Against Sexual Violence in Conflict v ĉervnu
roku 2007. Tato agenda v sobě spojuje 13 agend Spojených národů a byla zaloţena
k ukonĉení sexuálního násilí během a po skonĉení konfliktu. Uznává, ţe sexuální násilí
během válek a konfliktů zůstává ohromně přehlíţeno z důvodu chybějících národních
mechanismů k jeho postihu, neadekvátnímu soudnímu odškodnění a nesystematické
pomoci pro ty, co přeţijí. UN Action vznikla na základě naléhání ze strany nevládních
organizací, těch, kteří přeţili znásilnění a organizací bojujících za práva ţen.
Uvědomuje si, ţe sexuální násilí je ohromně rozšířené, proto je hrozbou pro
mezinárodní mír a bezpeĉnost stejně jako porušuje základní lidská práva 59.
3.4.2)

SPECIÁLNÍ ZÁSTUPCE GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA OSN

Speciální zástupkyně generálního tajemníka byla jmenována v roce 2010. Stala
se jí Margot Walstrom ze Švédska, která sehrála významnou roli při snaze
o implementaci rezolucí 1325 a 1820. Role speciální zástupkyně spoĉívá ve vedení,
koordinování a obhajování snahy k ukonĉení sexuálního násilí proti ţenám a dětem
během konfliktů. Sexuální násilí dle ní není jen otázkou práv ţen, ale otázkou lidských
práv jako celku.60

3.5)

SHRNUTÍ

Prostřednictvím

rezolucí,

UN

Action,

vytvoření

speciálního

zástupce

generálního tajemníka pro sexuální násilí za ozbrojeného konfliktu dala OSN jasný
signál státům, ţe musí vyvinout aktivitu a předcházet tomuto násilí. Rezoluce Rady
bezpeĉnosti mimo jiné stanovují, ţe oběti musí mít přístup ke spravedlivému soudnímu
procesu, ohroţená populace musí být chráněna, aby byla podpořena celková stabilita.
Navíc rezoluce 1888 a další (například 1325) uznává potřebu, aby ţeny byly úĉastníky
mírových misí, protoţe oběti sexuálního násilí se budou cítit mnohem lépe, pokud
budou o násilí a zneuţívání informovat právě ţeny. 61 Z rezolucí je patrná jasná snaha
o zastavení sexuálního násilí, vyzývají státy mezinárodního spoleĉenství, aby podnikly
59

dostupné na: http://www.stoprapenow.org/about/
KAUFMAN, Joyce P a Kristen P WILLIAMS. Women and war: gender identity and activism in times
of conflict. Sterling, Va.: Kumarian Press, s. 45-46
61
Dále například Rezoluce 1960 (2010): „…Vítajíce zařazení ţen do mírových misí v civilních,
armádních a policejních funkcích, uznávajíce, ţe jejich přítomnost můţe podpořit ţeny z místních
komunit k nahlášení ĉinů sexuálního násilí…“
60
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kroky k eliminaci tohoto jevu. Velmi důleţité je především to, ţe mezinárodní
spoleĉenství

uznává

sexuální

násilí

za

ozbrojených

mezinárodnímu míru a bezpeĉnosti.
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konfliktů

jako

hrozbu

4) VÁLKA V JUGOSLÁVII
Válka v Bosně a Hercegovině je povaţována za vůbec nejkrvavější konflikt na
území Evropy od dob druhé světové války. Odhady lidských ztrát se znaĉně rozcházejí
(mnoho pohřešovaných se dosud nenašlo), nicméně zdroje uvádějí 155 000 jmenovitě
zdokumentovaných obětí (odhady pak hovoří aţ o 300 000 mrtvých) z přibliţně
4 milionů předváleĉného obyvatelstva Bosny a Herzegoviny a více neţ 2 miliony
přesídlených (milion v rámci Bosny a milion za hranice) 62. Války se zde vedly
obzvláště surově, protoţe Srbové měli pocit, ţe oplácí masakry, které na nich byly
páchány v minulosti.

4.1)

CESTA KE KONFLIKTU

Konec studené války a pád komunismu v Sovětském Svazu daly novou naději na
novou éru míru a prosperity. Opak se však objevil v Jugoslávii, kde neshody mezi
národnostmi vyústily v nenávistnou a krutou válku. Příĉiny války sahají hluboko do
historie. Uţ po roce 1945, kdy se k moci dostal J. B. Tito, který zvítězil nad
nekomunistickými silami, můţeme spatřovat první aspekty. Tito vytvořil Socialistickou
federativní republiku Jugoslávie, skládající se ze šesti republik 63 a dvou autonomních
provincií, kterými bylo Kosovo a Vojvodina. Po smrti Tita vyvstaly obavy o ohroţení
federativní republiky, která spíše neţ zvenĉí byla ohroţena zevnitř. Kaţdý z národů měl
své vlastní tradice a zvyky, navíc zde byly i znaĉné ekonomické rozdíly, které jistě
přispěly k rozkolu. Ke konci 80. let v souvislosti s rozpadem Sovětského svazu se
v jednotlivých republikách poĉal zvyšovat nacionalismus směřující k expanzi na úkor
ostatních republik.
Vůdcem Srbů se stal bývalý podnikatel Slobodan Milošević, který byl ĉlenem
ligy komunistů v 80. letech. Jako mnoho Srbů. Milošević byl inspirován Memorandem
Srbské akademie věd a umění z roku 1986, které se stalo nejdůleţitější knihou srbského
nacionalismu. V roce 1989 se stal prezidentem Srbska a brzy po zvolení stál za
ukonĉením autonomie Kosova. Po Kongresu v Bělehradě byla Komunistická liga
nenávratně narušena, kaţdá z republik poĉala prosazovat svou politiku a federální
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HLADKÝ, Ladislav. Bosenská otázka v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita,
Mezinárodní politologický ústav, 2005, 390 s. ISBN 80-210-3674-5, s. 293
63
Srbska, Chorvatska, Slovinska, Makedonie, Bosny a Herzegoviny a Ĉerné Hory
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struktura postupně přestala celá fungovat. V roce 1990 se v kaţdé z republik konaly
volby.

V Chorvatsku

vyhrála

nacionalistická

Chorvatská

demokratická

unie

a prezidentem se stal Franjo Tudjman, který chtěl vybudovat velké Chorvatsko zejména
na úkor Bosny. Bývalý komunista Milan Kuĉan byl zvolen prezidentem ve Slovinsku.
Do ĉela Bosny a Herzegoviny se postavil muslimský intelektuál Alia Izetbegović.

4.2)

VYHLÁŠENÍ SAMOSTATNOSTI

Nejprve samostatný stát vyhlásilo Slovinsko a Chorvatsko, následovala
Makedonie a Republika Kosovo a koneĉně v březnu 1992 i Bosna a Hercegovina.
Důleţitým faktorem v Bosně a Herzegovině byl poměr zastoupení všech tří národností
(Muslimové 48,2 %, Srbové 37,2 %, Chorvaté 13,7 %), kdy všechny měly ve spoleĉnosti významný podíl, a tudíţ byly oprávněné a schopné nárokovat úĉast na
rozhodování. Navíc dvě z těchto etnik jiţ tehdy měly vlastní národní stát – Chorvatsko
a Srbsko. Vypukla tedy v podstatě obĉanská válka o území, kdy se jednotlivé národností
skupiny hájily právem národů na sebeurĉení a snaţily se prokázat své historické nároky
na poţadované oblasti. Válka v Bosně a Hercegovině je z tohoto důvodu také nazývána
„Válkou map“, neboť jednotlivé skupiny své nároky ospravedlňovaly mapami
z nejrůznějších historických období.
První, kdo vyuţil nacionalismus, byl bezpochyby Milosević, nacionalismus jako
politická kultura představoval základní zdroj pro válku a všeobecnou nejistotu.
Nepochybná je ale i politická odpovědnost slovinského vedení. Nejviditelnějším
výsledkem této politiky jsou pak brutalita a násilí, etnické ĉistky, systematické masakry
a humanitární katastrofy. 64
4.2.1)

VÁLKA VE SLOVINSKU

Slovinsko vyhlásilo samostatnost v ĉervnu 1991, pobuřovalo ho chování Srbů
v Kosovu, proto chtělo federaci opustit. Některé evropské státy vyslaly signály, ţe nově
vzniklé státy podpoří, coţ se však nestalo. Srbové přesunuli jednotky Jugoslávské
lidové armády (JLA), aby zabezpeĉily hranice a důleţité dopravní trasy. Slovinci, kteří
se rozhodli bojovat, utrpěli během desetidenní války ztráty téměř minimální, protoţe
Milošević a jeho vládnoucí klika neměly na krvavém střetu zájem. Ve Slovinsku ţilo
64

DIZDAREVIĆ, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslávie: svědectví. ĉeské vyd. 1. Praha: Vašut, 2002,
351 s. ISBN 80-7236-171-6, s. 331
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velmi málo Srbů, nemělo se Srbskem spoleĉnou hranici a Milošević naznaĉil, ţe je
ochoten mu odtrţení tolerovat. 65
4.2.2)

VÁLKA V CHORVATSKU

Chorvatsko vyhlásilo samostatnost v ĉervnu 1991 stejně jako Slovinsko. Průběh
konfliktu zde byl výrazně delší a krvavější. Vyhaslo zde mnoho lidských ţivotů. Srbské
milice zde s podporou JLA převzaly kontrolu nad územím obývaným Srby, zřídily na
něm Republiku srbská Krajina a vyĉistily ho od Chorvatů a na silnicích vedoucích
k Záhřebu a k pobřeţí vystavěli zátarasy s ozbrojenými hlídkami. Ty nejzuřivěji útoĉily
v mnoha místech, mezi jinými také v Kninu, kde byla Krajina vyhlášena. První obětí
„ĉištění země“ byla krajinská vesnice Kijevo. Stejně jako další případy etnických ĉistek
v Chorvatsku, Bosně a Kosovu i vyhnání Chorvatů a zniĉení Kijeva byly předem
naplánované akce koordinované srbskými silami.
Chorvatská armáda byla poĉetně slabá a váhala se pustit do střetu s JLA, ale
koncem srpna 1991 srbské milice ve spojení s JLA zaútoĉily na východoslavonský
Vukovar, a tak nezbývalo, neţ se jim postavit. Slovinci svedli s JLA krátký boj o právo
odtrhnout se od Jugoslávie, ale Chorvati museli bojovat o ĉást svého vlastního území,
které obývali Srbové a které si nárokovali. Z JLA se postupně stala téměř výluĉně
srbská armáda. Dvacátého listopadu po třech měsících prudkého ostřelování Vukovar
padl.
Srbové vyhroţovali, ţe nebude trvat dlouho, a dobudou i Záhřeb. Nato se
Chorvati vzchopili a zaĉali klást houţevnatý odpor, ţe bylo třeba zásahu OSN. Jejich
jednotky byly rozmístěny mezi chorvatskou a srbskou armádu. Na okupovaných
územích řádily polovojenské jednotky, které si říkaly „Tygři“ a jejichţ velitelem byl
Ţeljka Raznatoviće. Tyto jednotky zastrašovaly, okrádaly a vraţdily chorvatské
civilisty.
Následující boje trvaly přes půl roku. Strany si zde připomínaly druhou světovou
válku. Pokřivené traumatické vzpomínky na váleĉné vyhlazování se staly nástrojem
politického boje a bratrovraţedné války.
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NAIMARK, Norman M. Plameny nenávisti: etnické čistky v Evropě 20. století. Vyd. 1. Praha:
Nakladatelství Lidové noviny, 2006, 235 s. ISBN 80-7106-751-2, s. 144
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Koncem srpna byl konflikt mezi Chorvatskem a Srbskem zřejmý i přes
Miloševićovo ujišťování, ţe jeho republika není ve váleĉném stavu. OSN do války
v Chorvatsku poprvé zasáhla, kdyţ ne příliš šťastně vyhlásila embargo na prodej zbraní
Jugoslávii, které schválila Rada bezpeĉnosti 25. září 1991. Opatření nemělo pro JLA
(Jugoslávskou lidovou armádu) ţádné závaţnější důsledky, výrazně však postihlo
chorvatskou stranu. Evropské spoleĉenství všemu pouze bezmocně přihlíţelo: jelikoţ
nenašlo úĉinnější prostředky, kterými by zastavilo zabíjení, vyhlásilo poĉátkem srpna
embargo na dovoz zbraní do celé Jugoslávie, mobilizovalo svou diplomacii v rámci
Konference o bezpeĉnosti a spolupráci v Evropě a nejméně dvakrát se pokusilo
dosáhnout příměří, coţ se pochopitelně nepodařilo.
4.2.3)

VÁLKA V BOSNĚ

Poĉátkem roku 1992 uţ bylo jasné, ţe další krizovou oblastí se stane Bosna.
V roce 1991 měla Bosna 4,5 milionu obyvatel. Etnicky a kulturně byla jednou
z nejrozmanitějších oblastí v Evropě. V době rozpadu Jugoslávie tvořili největší
skupinu v Bosně Bosňané (slovansky hovořící muslimové, asi 40 % obyvatelstva)
následovaní ortodoxními Srby (30 aţ 33 %) a katolickými Chorvaty (okolo 17 %).
Celkový obraz však komplikoval vzrůstající poĉet Jugoslávců, tedy lidí, kteří se
rozhodli pro neutrální jugoslávskou národnost 66. Srbové se postarali, aby jednotky JLA
v Bosně a Herzegovině byly sestaveny z bosenských Srbů, a kdyţ se v květnu JLA
oficiálně stáhla, mohly zde zůstat. Ve snaze předejít tomu, ţe se Bosna a Herzegovina
odtrhne od Jugoslávie a EU ji uzná, bosenští Srbové, vedení agresivním nacionalistou
Radovanem Karadţićem vytvořili v lednu 1992 Republiku srbskou a Karadţić prohlásil,
ţe jestli B a H vyhlásí nezávislost, neudrţí se ani jediný den. Vůdce bosenské
muslimské strany, předseda předsednictva Alija Izetbegović však chtěl celistvost B a H
udrţet a neměl zájem dělit se o moc s militantní nacionalistickou menšinou Srbů (31%)
a Chorvatů (17%), a tak se k nezávislosti váhavě vydal. Na tom, ţe si Bosnu rozdělí
a Muslimům nechají jenom malou enklávu okolo Sarajeva, se Milošević s Tudjimanem
dohodli uţ na jednání 25. března 1991. Na zaĉátku dubna zaĉala válka, nejdřív ve
Zvorniku na severu, potom v hlavním městě Sarajevu a následující tři a půl roku byla
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Bosna dějištěm nejstrašlivějších bojů a masakrů, k nimţ v Evropě došlo od druhé
světové války. 67
Tento konflikt je příkladem neschopnosti západní diplomacie přijít vĉas
s rozhodným krokem, jasnou politickou koncepcí odpovídající závaţnosti jugoslávské
krize, a rozhodnout, který z jihoslovanských národů útoĉil a který byl napaden, kdo je
katem a kdo obětí. Tento neúspěch vrhl stín na budoucnost Evropy. V druhé polovině
roku 1991 a v letech následujících, kdy se „etnické ĉistky“ rozšířily do Bosny
a Herzegoviny, na to kolem 200 000 lidí doplatilo ţivotem a dalších více neţ 3 000 000
Chorvatů, Srbů a Muslimů nuceným odchodem ze své vlasti. 68

4.3)

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ NA ŽENÁCH ZA KONFLIKTU V BÝVALÉ
JUGOSLÁVII

V Bosně hrálo znásilňování a zneuţívání ţen velmi významnou roli. Dopouštěly
se ho všechny válĉící strany bez rozdílu, tzn. jak Srbové, tak i Muslimové a Chorvati.
Aĉkoli mnoho ţen odmítlo o svém otřesném záţitku mluvit, organizace bojující za
práva ţen získaly dostatek svědectví k tomu, aby mohly sexuální násilí páchané na
ţenách na území bývalé Jugoslávie popsat a vytyĉit hlavní rysy a několik zobecňujících
závěrů. Oběťmi se stávaly především Muslimky a pachateli byli příslušníci srbských
vojenských ĉi polovojenských jednotek. Ve zprávě helsinského výboru stojí: „Vojáci při
útocích na vesnice znásilňují ţeny a dívky jak doma před rodinnými příslušníky, tak
venku na oĉích všem. Zatýkají je a znásilňují během výslechů, shromaţďují je ve
školách a sportovních zařízeních, kde na nich celé týdny páchají násilí jednotlivci i celé
skupiny, jindy si je vybírají náhodně v obci nebo mezi uprchlíky.“ Zpráva dále uvádí, ţe
násilí má politický úĉel, protoţe „chce poníţit a zastrašit nejen ţenu, ale i její blízké“.
Násilí mělo přimět celou rodinu, aby odešla a uţ se nikdy nevrátila, a to nikoli ze
strachu o ţivot, ale proto, ţe ţena ztratila ĉest. Zpráva také jasně mluví o tom, ţe bitím
a znásilňováním vojáci trestali své oběti za jejich existenci. Některé ţeny vypověděly,
ţe „je znásilnilo několik vojáků po sobě, vysmívali se jim, ĉastovali je nadávkami
s rasovým podtextem a netajili se svým úmyslem přivést je do jiného stavu, aby
67

NAIMARK, Norman M. Plameny nenávisti: etnické čistky v Evropě 20. století. Vyd. 1. Praha:
Nakladatelství Lidové noviny, 2006, 235 s. ISBN 80-7106-751-2, s. 147-148
68
PIRJEVEC, Joţe. Jugoslávie, 1918-1992: vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevićovy a Titovy Jugoslávie.
1. vyd. Praha: Argo, 2000, 537 s. ISBN 80-7203-277-1, s. 497 - 502

32

nemohly na svou pohanu zapomenout a jejich trauma bylo o to větší. Souĉástí muĉení
bylo tedy i oplodnění a v některých případech také věznění těhotných ţen, aby dítě
donosily.
Při etnických ĉistkách v banjalucké oblasti byly internované ţeny zneuţívány
a týrány například v táboře Trnopolje ĉi na pile v Kotor Varoši, ale sexuální násilí, které
na nich páchali jednotlivci i celé skupiny, představovalo jen ĉást hrůz, jeţ musely
snášet. Podle haagského tribunálu do tábora chodili „návštěvníci“, kteří na nich ukájeli
své sadistické choutky.
4.3.1)

RAPE CAMPS VE MĚSTĚ FOĆA

K dokonalosti přivedli Srbové reţim sexuálního násilí zejména ve Foće, kde od
dubna 1992 do února 1993 muslimky drţeli v jakýchsi nevěstincích a veĉer se tam chodili bavit jejich bitím a muĉením. 69 Podle verdiktů Tribunálu v roce 1992 tucty
bosenských ţen a dívek byly separovány od muţů, zadrţovány na různých místech
a znásilněny. Některé z nich, nevyjímaje dívky ve věku 12 a 13 let, byly zotroĉeny
v soukromých domech, kde byly znásilněny, ĉasto bity a zneuţívány. 70 Holili jim hlavy,
tetovali jim svá křestní jména a nutily je, aby se poddávaly jejich zvráceným sexuálním
fantaziím vyvolaných alkoholem a drogami. Utrpení ţen navíc ještě zvyšovaly příšerné
ţivotní podmínky, za kterých byly internovány. Jeden z vojáků při rozhovoru přiznal, ţe
cítí sexuální vzrušení při zabíjení. Je evidentní, ţe vojáky vzrušovalo i muĉení a týrání
muslimských ţen.
Ve městě Foća byly ţeny a děti soustředěny do Partyzánské sportovní haly,
odkud měly být deportovány z Foćy. Nicméně na několik měsíců roku 1992 se z této
haly stal znásilňovací tábor, kde ţeny byly opakovaně mnohokrát, ne-li stokrát
znásilňovány po dobu jejich internace. To vše se dělo hned vedle stanice místní policie,
která nezasáhla a jen dál posílala civilisty do sportovní haly s tím, ţe budou připraveni
na odsun. Ţeny, které zde byly drţeny, byly odváděny ke znásilnění kaţdý veĉer, jak
informovala oběť, která zde byla drţena dva měsíce. Ţeny a dívky byly také drţeny ve
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zdejší střední škole, kaţdá po různě dlouhou dobu během léta 1992. Na poĉátku ĉervna
bylo v lesích zajato asi 70 muslimů, kteří byli nahnáni do jedné třídy, kde byli nuceni
vyĉkávat. Byly to převáţně ţeny. Všechny ţeny ve věku od patnácti do pětaĉtyřiceti let
byly kontinuálně znásilňovány srbskými vojáky. Z další vesnice bylo zajato a dovezeno
do střední školy ve Foće dalších zhruba 35 ţen, podle svědectví jedné z nich kaţdou noc
byly vybrány 3 – 5 ţen a odvedeny ke znásilnění. Ĉasto se vracely zbité. Byly odváţeny
do Partyzánské sportovní haly. Podle ní si vojáci vybírali pouze mladé ţeny, jedna byla
dokonce znásilněna před zraky všech ostatních zadrţených. Další z obětí vypověděla, ţe
v partyzánské hale ţeny znásilňovali, byli, nebyla tam ţádná elektřina, ţádná voda,
spaly na podlaze. Skupiny Srbů přicházely v noci. Ţena, která přeţila, popisovala svou
zkušenost tak, ţe to byl systematický rituál. Některé ţeny přiznaly, ţe byly znásilněny
více neţ stokrát během jejich uvěznění. Ţeny byly ĉasto znásilňovány před ostatními
uvězněnými, ĉasto byly odvleĉeny ven z haly, aby mohly být znásilněny skupinou
vojáků, ĉasto v opuštěných hotelích ĉi apartmánech v blízkém okolí. Ţena, která se
ukryla v jednom z apartmánů, vypověděla, ţe denně přišlo do haly znásilňovat kolem
padesáti vojáků. Jiná ţena vypověděla, ţe byla odvleĉena na venkovní hřiště, kde byla
znásilněna skupinou vojáků, napoĉítala jich 29, pak ztratila vědomí. Bosenské ţeny
byly terĉem znásilňování, které přerostlo v etnické ĉištění. Vše bylo naplánované. Jedna
z ţen si všimla, ţe je znásilňují příslušníci jakési vojenské policie, kteří nedělali nic
jiného. Měli skupiny na zabíjení a skupiny na znásilňování. 71
Pro oběti sexuálního násilí v Bosně byla situace o to horší, ţe se ho podobně
jako vraţdění a týrání ĉi vypalování domů dopouštěli jejich sousedé, jako by si tím
chtěli vyrovnat nějaké úĉty. Mnohé ţeny se v táborech setkaly se Srby ze své domovské
obce a prosily je o slitování. Někteří jim pomohli a poskytli ochranu, většina se ale
uprosit nedala. Buď tvrdili, ţe ke znásilnění dostali rozkaz nebo se ani ospravedlnit
nesnaţili. Jedna osmatřicetiletá muslimka uvedla, ţe ji znásilnil devatenáctiletý mladík
ze sousedství, který je ĉasto navštěvoval a pil s ní kávu. Dokonce jí i pomáhal
v hospodářství.
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4.4)

SHRNUTÍ

Srbské ţeny se své známé nesnaţily schovat, ale obvykle jejich situaci
ignorovaly. Srbové veškerá obvinění ze sexuálního násilí vytrvale popírají. Generál
Mladić se nechal v této souvislosti slyšet, ţe jeho vojáci se muslimských ţen nikdy
nedotkli. „Na to jsme my Srbové moc vybíraví“ podotkl s posměchem. Realita byla ale
odlišná, znásilnění bylo váleĉnou zbraní v rukou vojáků, hovoří se o desetitisících
případů znásilněných ţen, kdy znásilnění bylo zejména motivováno úmyslem přivést je
do jiného stavu. Podle odhadů EU bylo znásilněno 20 000 ţen, bosenská vláda však
uvádí ĉíslo o 30 000 vyšší.
Bez ohledu na přesnost odhadů je jasné, ţe v Bosně nepředstavovalo sexuální
násilí jenom exces, jehoţ se vojáci někdy za války dopouštějí ĉi doprovodný jev
charakteristický pro etnické ĉistky 20. století. Srbští vojáci totiţ tvrdili, ţe ho provádějí
na příkaz shora, a muslimky si myslely totéţ. Jedna ţena z Doboje vypověděla:
„Dostávali rozkazy za Srbska. Znám několik Srbů, o kterých bezpeĉně vím, ţe to
nedělali ze své vůle a pro potěšení, ale ţe k tomu byli přinuceni. Tábory, v nichţ Srbové
muslimky internovali, měly logistickou a finanĉní podporu od bosensko – srbských
úřadů.72
Násilí páchané na ţenách zde dosáhlo nebývalých rozměrů, poĉet zjištěných
obětí je přímo alarmující. Na podkladě statistických informací a na základě vlastních
šetření provedených v této oblasti se mezinárodní spoleĉenství rozhodlo k reakci
v podobě ustanovení ad hoc Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, jehoţ
úkolem bylo potrestání váleĉných zloĉinců.
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5) OZBROJENÝ KONFLIKT VE RWANDĚ
5.1)

OBECNÉ INFORMACE O KONFLIKTU

Ozbrojený konflikt ve Rwandě proběhl v roce 1994. Přišlo při něm o ţivot
statisíce lidí a utrpení, které zasáhlo místní obyvatele, dosáhlo obrovských rozměrů.
V souvislosti s konfliktem se objevilo mnoho případů sexuálního násilí, které nabylo
velikosti genocidy. Tato událost nebyla nějakou spontánní akcí, poměry ve Rwandě,
rivalita mezi kmeny Hutů a Tutsijů byly podkladem pro tento konflikt, který
krystalizoval během let a málokdo by si dokázal představit, jak sloţitá cesta k němu
vedla. Po dlouhá staletí můţeme sledovat rozepře mezi těmito kmeny, jeţ byly
podpořeny i přiĉiněním kolonizátorů, zejména německých a belgických. Tato koloniální
nadvláda trvala velmi dlouhou dobu a její následky se projevily při vypuknutí obĉanské
války a genocidy. Cizí kolonizátoři vnucovali místnímu obyvatelstvu své návyky, ale
hlavně podporovali nevraţivost mezi kmeny, ĉímţ výrazně přispěli k tragédii, která se
zde odehrála. Co však bylo rovněţ zdrojem konfliktů, byla dle mého názoru vnucená
snaha o globalizaci, jeţ tento národ znaĉně poznamenala. Genocida byla velmi rozsáhlá,
zemřely při ní tisíce lidí 73. Téma genocidy je diskutováno také pro rozporuplné reakce
ostatních států a také pro postoj Organizace spojených národů. Hovoří se o totálním
selhání lidstva. Kdo můţe za to, ţe státy a ta vůbec nejvýznamnější mezinárodní
organizace nezabránily tomuto krveprolití a smrti tisíců nevinných lidí? Při zamyšlení
nad touto otázkou nenacházím odpovědi, natoţ vysvětlení.
Na podkladě zjištěných informací můţeme dovodit důvody a okolnosti, které
vyvolaly tento masakr, můţeme posoudit úlohu ostatních států a Organizace spojených
národů, to, jak se k této události postavily a jaké kroky podnikly pro uklidnění situace.
Na důsledky konfliktu reagovala Organizace spojených národů zřízením Mezinárodního
trestního tribunálu pro Rwandu (ICTR). Tento tribunál je tribunálem ĉíslo dvě, po
Mezinárodním trestním tribunálu pro bývalou Jugoslávii, proto se dále podíváme na
úlohu Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, jak vznikl a jakou agendou se
zabýval a porovnáme ho s tribunálem Jugoslávským.
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Konflikt ve Rwandě je také úzce spjat s konfliktem ve státě Burundi, proto se
v některých pasáţích budeme zmiňovat i o státu Burundi. Tento malý stát leţí v těsné
blízkosti Rwandy a etnické konflikty se ho rovněţ dotýkají.

5.2)

SKUPINY OBYVATEL RWANDY

Abychom mohli porozumět příĉinám konfliktu a pokusili se pochopit smysl
nepokojů, musíme se nejprve seznámit s některými faktografickými informacemi, jeţ
jsou jistým vodítkem a vstupní branou do uvedené problematiky.
Rwanda a Burundi jsou malé země v srdci Afriky. Rwanda má rozlohu
26 338 km2 a Burundi 27 830 km2.74Před posledními masakry měla Rwanda osm
milionů obyvatel a Burundi téměř šest milionů obyvatel. 75
Obyvatelstvo obou zemí je rozděleno do tří hlavních etnických skupin. Před
masakry tvořili Hutové 89 % obyvatelstva Rwandy a 85 % obyvatelstva Burundi.
Menšina Tutsiů měla 10 % ve Rwandě a 14 % v Burundi. A pygmejové Twa tvořili
v obou zemích 1 % obyvatelstva. Po masakrech bylo tutsijské obyvatelstvo zredukováno na polovinu a jeho podíl na celkovém poĉtu obyvatelstva klesl na 5 %. Podle
dostupných informací mělo přijít o ţivot zhruba 500 000 obyvatel. Obě skupiny –
Hutové i Tutsiové – hovoří úzce příbuznými bantuskými jazyky, kinjawardštinou ve
Rwandě a kirundštinou v Burundi. Ani jeden z kmenů neţije na přesně vymezeném
území.
Výraz "Tutsi" znamená "bohatý na dobytek", zatímco "Hutu" znamená
"sluţebník". Resentimenty neboli pozůstatky dřívější křivdy, příslušníků národa Hutu
jsou typickými resentimenty kaţdé nízké třídy: hněv, pociťovaný vůĉi sociálním
křivdám v minulosti, ĉásteĉně ospravedlnitelné přesvědĉení, ţe příslušníci národa Tutsi
se chovají vůĉi příslušníkům národa Hutu arogantně a ţe přesvědĉili své bývalé
belgické koloniální pány, aby se chovali taky tak, a neurotická obava, ţe moţná je
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skuteĉně národ Hutu podřadný.

76

Toto vše mohlo vést k postupnému uzrávání zášti

a nervozity kmene Hutů vůĉi Tutsijům.
Jedním z důleţitých faktorů, který jistě ovlivnil vývoj v těchto zemích je fakt, ţe
mají nejvyšší hustotu obyvatelstva v Africe, která ĉiní téměř 300 obyvatel na 1 km2.
Naprostá většina místních lidí 96 % ţije ve venkovských oblastech. Pomalý postup
industrializace způsobil, ţe většina obyvatel zůstává tam, kde je. 77
Pokud se podíváme na politický vývoj, zjistíme, ţe Rwanda byla po nabytí
nezávislosti zmítána puĉi a znaĉnou nestabilitou. Politickou nestabilitu však ještě
zvyšovalo etnické napětí mezi poĉetně převládajícími Huty a jejich bývalými pány
Tutsii. Toto napětí a další faktory jako výbušný populaĉní růst a soupeření
o ekonomické zdroje vedly k různým násilnostem a bratrovraţedným bojům.

5.3)

CESTA KE GENOCIDĚ

Není těţké izolovat klíĉové kroky, které vedly od pozdějšího předkoloniálního
období ve Rwandě ke genocidě o celé století později. V tomto procesu nebylo nic
ponecháno náhodě a vše do sebe aţ podezřele dobře zapadá. Zdá se, jakoby konflikt byl
do povědomí obyvatelstva vnesen uţ dlouhá staletí před tím, neţ k němu vůbec došlo.
V jeho srdci bylo dobrovolné rozhodnutí po sobě jdoucích elit, aby prohloubily štěpení
mezi dvěma hlavními etnickými skupinami v zemi, aby dehumanizovaly skupinu, která
není u moci, a aby legalizovaly násilí pouţívané proti této skupině. 78
Během první světové války okupovali kolonii Spojenci a v roce 1923 byla jako
mandát Spoleĉnosti národů předána Belgii. Belgická vláda trvala téměř ĉtyřicet let, aţ
do roku 1962, kdy obě země získaly nezávislost. 79
Během koloniální éry pod německou a belgickou nadvládou římští katoliĉtí
misionáři inspirovaní rasistickými ideologiemi Evropy 19. Století vymysleli bizardní
ideologii o etnickém rozštěpení a rasových ţebříĉcích, které připisovaly vyšší kvality
76
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tutsijské minoritě. Protoţe tito misionáři vedli během koloniální éry školy, tyto zhoubné
hodnoty byly systematicky předávány mnoha generacím obyvatel Rwandy spolu s více
konvenĉním katolickým uĉením.
Tvrzené odlišnosti mezi etnickými skupinami byly náhodné a neopodstatněné,
přesto zaĉaly brzo ţít svůj ţivot. Belgiĉané institucionalizovali rozkol mezi oběma
skupinami,

coţ vyvrcholilo

vydáním etnického průkazu

totoţnosti kaţdému

Rwanďanovi. Tento systém průkazů se udrţel po 60 let, dokud se s tragickou ironií
během genocidy nestal instrumentem, který umoţnil hutským zabijákům identifikovat
Tutsije, kteří ho původně přijali.
Kdyţ slouţily jim, tutsijská elita věřila ve svou nadřazenost a schopnost vést
zemi jejich belgických patronů. S hutskou majoritou bylo nakládáno drsně, přiměřeně
jejich niţší kastě.
Brzy mnoho Hutů souhlasilo, ţe dvě etnické skupiny, rozdělené zvláště na
základě poslání v minulých staletích byly vskutku v základu odlišné v povaze
a nesluĉitelné v praxi. Tutsijové byli démonizováni jako cizí napadající síly bez
jakýchkoli nároků ve Rwandě. 80
Po skonĉení belgické nadvlády získala Rwanda nezávislost. Výše uvedené
třídění a rozdělení však zůstalo v obyvatelích zaryto a vytesáno jako v kameni. Moţná
právě proto jim tato nezávislost nebyla ku prospěchu, přinesla zemím spíše nestabilitu.
Rwanda proţila puĉ v roce 1973, v Burundi došlo ke třem: v roce 1966, 1976 a 1987.
Toto vše vedlo k tomu, ţe se obě země staly náchylné k násilnostem a bratrovraţedným
bojům a etnické konflikty se staly chronickým jevem.
Zavedení demokracie znamenalo konec tutsijské nadvlády, bylo jen otázkou
ĉasu, kdy moc přejde na hutskou většinu. Toto na sebe nedalo dlouho ĉekat, avšak
Tutsijové zásadně odmítali uznat legitimitu tohoto procesu a právě to byl poĉátek
genocidních konfliktů. Není se ĉemu divit, protoţe tím Tutsijové ztratili své
privilegované postavení a pocit nadřazenosti, který v nich budili a udrţovali bývalí
koloniální páni.
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5.4)

VLASTNÍ KONFLIKT

V roce 1990 vpadla do Rwandy Rwandská vlastenecká fronta (RPF), která se
zformovala z tutsijských uteĉenců v sousední Ugandě. V jejím ĉele stál souĉasný
prezident Paul Kagame, který do Ugandy uprchl s rodiĉi při prvním hutuském povstání.
Po doĉasných příměřích byla v roce 1993 uzavřena v tanzanijské Arushe mírová
smlouva na jejíţ implementaci měly ve Rwandě dohlíţet mise OSN a Organizace
africké jednoty (OAJ).
V noci z šestého na sedmého dubna 1994 došlo k sestřelení letadla s prezidenty
Rwandy a Burundi (oba Hutu), které se stalo pro radikální Huty signálem pro zahájení
dlouho připravované genocidy Tutsijů a umírněných Hutů. Ze zniĉení letadla byla
obviněna Rwandská vlastenecká fronta tutsijských emigrantů, existuje však i podezření,
ţe oba prezidenti se stali oběťmi hutských extremistických frakcí. Během následujících
dní zahynulo odhadem milion lidí, coţ představuje více neţ desetinu tehdejší rwandské
populace. Dvojnásobný poĉet obyvatel pak uprchl do sousedních zemí. Hutové,
aktivizováni propagandou extremistů, zaĉali zabíjet Tutsije a kaţdého, kdo byl v opozici
vůĉi prezidentu Habyarimanovi. Podle některých názorů byla genocida dlouho
připravována, byly dokonce vypracovány seznamy nepohodlných lidí, kteří mají být
zmasakrováni a zlikvidováni. Hovoří se o tom, ţe bylo zakoupeno na půl milionu maĉet
a velký poĉet sekyr, kladiv a ţiletek a také mnoho střelných zbraní. Tyto nákupy byly
placeny z rozvojové pomoci ze západu, coţ je na tom všem nejvíce zaráţející.
Genocida, při níţ dle odhadů OSN přišlo o ţivot asi 300 tisíc dětí a ze které
vzešlo statisíce sirotků, nespadla z nebe. Francie ĉi Ĉína jistě zpytovala svědomí nad
svým podílem ve vyzbrojení brutálních hutuských milic Interahamwe, které po
rozhlasové výzvě „Pokácejte vysoké stromy!“ rozpoutaly pozemské peklo a jaly se
ohněm i meĉem vyhladit tutsijské inyenzi ĉili šváby. Podobně jako nacisté i Afriĉané se
zhlédli v koneĉném řešení zvaném umuganda, coţ doslova znaĉí odplevelení. 81
Následoval vpád tutsijských jednotek ze zahraniĉí, vedený RPF, a hutští
extremisté byli zbaveni moci. Do okolních zemí uprchly dva miliony lidí, většinou
Hutů.
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Otřesných zloĉinů se nedopouštěli jen příslušníci milicí a ozbrojených sil, ale
i civilisté vůĉi jiným civilistům. Vznikaly seznamy Tutsiů a opoziĉních představitelů,
kteří měli být zlikvidováni ještě před zaĉátkem genocidy. K podpoře a úĉasti na
násilnostech významnou měrou přispívala také štvavá mediální kampaň. 82
Konec genocidě uĉinil aţ postup povstaleckých sil a zásah francouzské armády.

5.5)

OPATŘENÍ ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

Generálním tajemníkem byl od roku 1991 Boutros-Ghálí, který byl egyptským
ministrem zahraniĉních věcí. Tento měl blízké vztahy s představiteli Francie, protoţe
studoval v Paříţi a také byl blízkým přítelem Mitterranda. Stal se prvním Afriĉanem
v ĉele OSN. Jeho zvolení však nebylo příliš šťastným krokem, sám zrušil tradiĉní zákaz
Egypta na prodej zbraní do Rwandy a byl odpovědný za to, ţe poskytl Hutuům velký
poĉet zbraní, které byly pak pouţity při genocidě.
V klíĉovém postavení byl i další Afriĉan, a sice Kofi Annan, v té době
vykonával funkci náměstka generálního tajemníka a šéfa oddělení OSN pro mírové
operace.83
Organizace spojených národů měla na poĉátku roku 1994 ve Rwandě na 2500
ozbrojených příslušníků. Po vypuknutí nepokojů byli tito vojáci kromě několika set
staţeni. Odpovědnost za tento osudný ústup nese mnoho osob. Zpráva vypracovaná
z pověření OSN skupinou nezávislých vyšetřovatelů oznaĉuje Kofi Annana i jeho
předchůdce ve funkci generálního tajemníka za jednoho z viníků. Je však viněna
i Madeleine Albrightová, tehdejší americká vyslankyně v OSN, za bagatelizování
masakru a odmítání zásahu.
Je velmi trpké tjistit, ţe OSN mohla na celou suituaci reagovat ještě před samým
vypuknutím nepokojů. Například šest měsíců před vypuknutím masakru předvídala
násilnosti zpráva Komise OSN pro lidská práva v Ţenevě, avšak tato zpráva se nikdy
nedostala do rukou řídících pracovníků v New Yorku, kteří by bývali mohli rozhodnout
o přijetí patřiĉných kroků.
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5.5.1)

MISE OSN NA POMOC RWANDĚ (UNAMIR)

V roce 1994 ve Rwandě mírové jednotky OSN rozmístěny byly, a to právě
v místech, kde k brutální genocidě docházelo. Někteří příslušníci mírových sil byli při
obraně obětí zabiti. Namísto vyslání posil ale OSN na základě rozhodnutí ĉlenských
států v Radě bezpeĉnosti své mírové jednotky stáhla.
Mise OSN na pomoc Rwandě (UNAMIR) byla hlavní sloţkou působení OSN
v zemi. Jednalo se o tradiĉní mírovou operaci, která vzhledem ke svému mandátu
nedisponovala schopností zabránit genocidě. Mise byla ustavena na podporu
uplatňování mírové dohody z Aruši, podepsané 4. srpna 1993. Nebyla zamýšlena ani
uzpůsobena k aktivnímu a razantnímu nasazení a zásahu proti genocidě. Její charakter
odpovídal poslání napomáhat mírovému procesu a vytvoření doĉasné vlády. Mise byla
dokonce menší, neţ bylo původně zamýšleno, proces formování jednotek byl pomalý
a chyběl jak dobře vycviĉený personál tak i kvalitní vybavení.
Ještě před zaĉátkem genocidy se OSN snaţila upozornit klíĉové ĉlenské státy na
nebezpeĉí masového vraţdění ve Rwandě. O masakrech byla informována i Rada
bezpeĉnosti, která však rozhodla o sníţení poĉetního stavu UNAMIR.
Rada bezpeĉnosti odmítla moţnost vojenského řešení krize a některé vlády
ĉlenských států ani nechtěly připustit, aby se v dokumentech OSN ve spojitosti se
zabíjením ve Rwandě uţívalo slovo genocida. Navíc vlády, které poskytly do mise
UNAMIR své vojáky, je poté, co došlo k prvním ztrátám, zaĉaly stahovat. Dva týdny po
vypuknutí masakrů Rada bezpeĉnosti rozhodla sníţit poĉet vojáků UNAMIR z 2000 na
270. Stalo se tak po zabití deseti belgických příslušníků mírových sil a premiéra
Rwandy, kterého se snaţili chránit. 84
V polovině května 1994, kdy vyšel najevo skuteĉný rozsah zabíjení, rozhodla
Rada bezpeĉnosti o vyslání zhruba 5 500 příslušníků sil OSN. Jen málo z nich však
dorazilo do země před skonĉením masakrů, kdy zemi ovládla převáţně tutsijská
Vlastenecká fronta s ústředím v Ugandě.
Výbor Rady bezpeĉnosti zřízený podle rezoluce 918 (1994) o Rwandě byl zaloţen dne 17. května 1994, jeho povinností bylo dohlíţet na zbrojní embargo a úkoly
stanovené Radou bezpeĉnosti v bodě 14 téţe rezoluce.
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Kompletní zbrojní embargo vůĉi Rwandě podle rezoluce 918 (1994) bylo zru šeno od 1. září 1996, v souladu s odstavcem 8 rezoluce 1011 (1995).
Usnesením 1823 (2008) Rada bezpeĉnosti rozhodla o zrušení zbývajících opatření, obsaţených v bodech 9 a 10 rezoluce 1011 (1995), a rozpustila Výbor zřízený podle
rezoluce 918 (1994) o Rwandě. 85

5.6)

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ NA ŽENÁCH ZA OZBROJENÉHO
KONFLIKTU VE RWANDĚ

Právě znásilnění je jedním z nejhrůznějších průvodních jevů mnoha ozbrojených
konfliktů v Africe. Fyzická bolest, poníţení, zranění, AIDS, inkontinence, stigma,
vylouĉení ze spoleĉnosti, celoţivotní trauma. Podle odhadů OSN bylo během etnického
konfliktu ve Rwandě v roce 1994 znásilněno ĉtvrt aţ půl milionu ţen.86 Vyšetřování
ukázala, ţe téměř kaţdá ţena nad 12 let, která přeţila zmíněnou genocidu ve Rwandě,
byla znásilněna.
Ţeny byly nejen znásilněny, ale ĉasto také zabity. Zabíjeli je vším moţným.
Maĉetami, kladivy, srpy, klacky, kopími. Ĉasté bylo zemědělské náĉiní, i motyky.
Shazovali lidi do septiku, aby utonuli v lejnech. Jiné mrtvoly naházeli na kupu, na jejíţ
vrchol poloţili nahou ţenu s dítětem u prsu. Předtím ji ještě znásilnili a vaginu prokláli
píkou.87
Přestoţe úplně přesný poĉet znásilněných ţen ve Rwandě nebude asi nikdy
znám, svědectví potvrzují, ţe znásilňování bylo extrémně rozšířeno a ţe ţeny byly
znásilňovány individuálně, skupinově, za pomoci různých předmětů jako ostrých tyĉí
a hlavní pistolí, byly drţeny v sexuálním otroctví nebo byly sexuálně mrzaĉeny.
Znásilňovány byly jak ţeny z kmene Hutů, tak i Tutsiů, aĉkoli více násilností bylo
směřováno vůĉi tutsijským ţenám. Podle svědectví bylo mnoho ţen zabito po té, co
bylo znásilněno. Ĉasto byly ţeny terĉem sexuálního otroctví, byly drţeny například na
ĉerpacích stanicích, váleĉníci je nutili k sexuálním aktům výhruţkami, ţe kdyţ
odmítnou, zabijí je.
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Rwandské ţeny si spolu s hrůzným záţitkem ze znásilnění nesou, tak jako
v jiných zemích, i sociální stigma. Nemluví o událostech ze strachu, ţe je zavrhne
rodina, větší komunita, ze strachu z neprovdatelnosti. Stigma provázející sexuální
zneuţívání bohuţel ĉasto nedovolí ţenám vyhledat lékařskou pomoc.
5.6.1)

ZNÁSILNĚNÍ PÁCHANÁ MILICEMI

Milice ĉasto působily ve skupinách, proto tutsijské ţeny zneuţité milicemi byly
terĉem hromadného znásilnění. Někdy byly ţeny po znásilnění zabity, jindy byly
ponechány napospas dalším skupinám milicí. Některé ţeny podaly svědectví
o znásilnění.
Marie Claire si vzpomíná, jak byli napadeni vojáky a milicí. Byli přepadeni
milicí spolu s Interhamwe. „Interhamwe byli posláni milicí. Byli divocí. Abyste přeţili,
museli jste je nechat, aby vás znásilnili. Řekli mi, abych jim dala peníze nebo své děti.
Všechny mé děti aţ na jedno zabily milice“. Marie Claire byla znásilněna muţem
milice, kterého znala, byl to její soused. Během znásilňování ji bil a kopal. Řekl jí, ţe
nad ní má všechna práva a ţe můţe dělat, co chce. 88
Na tyto hrůzné záţitky ţeny nemohou zapomenout, podle další oběti bude
nadosmrti smutná a nikdy nezapomene. Ţádná z ţen nezapomene.
Další ze zneuţitých ţen, Elisabeth, ţila se svým manţelem v Kigali, kdyţ
zabíjení zaĉalo. Milice přišli do jejich domu, zrovna kdyţ veĉeřeli se skupinou přátel.
„Přišlo jich asi deset. Vybrali si dvě ţeny ze skupiny. Ty hromadně znásilnili. Kdyţ
skonĉili, celé je pořezali. Pak vzali ze stolu jídlo a naplnili jím jejich vaginy. Ty ţeny
zemřely. Pak zabili dvě naše děti. Můj manţel je prosil, aby nás nezabíjeli, řekl jim, ţe
nemá peníze, ale má boty a obleĉení, co prodává na trhu. Dal jim všechno své obleĉení.
Pak jeden z Interhamwe řekl, ţe jsem velmi hezká a ţe tedy muţe zabijí a vezmou si
mě“. Elisabetin manţel byl zavraţděn a jí si vzal do svého domu náĉelník Interhamwe,
který ji znásilnil. Nakonec dokázala uprchnout.
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5.6.2)

ZNÁSILNĚNÍ PÁCHANÁ ARMÁDOU

Armáda stejně jako civilní autority podporovala nebo tolerovala znásilňování,
vraţdění a jiné násilí páchané milicí a jinými skupinami. Armáda zahrnovala vojáky,
příslušníky národní policie a příslušníky elitní Prezidentské gardy. Distribuovali zbraně,
vedli jednání, na kterých podněcovali lidi k páchání násilí a někdy osobně vedli útoky.
Vojáci a oficiální policie nařizovali potenciálním obětem, aby zůstávaly v domech
a zahrazovali silnice, aby mohli nahnat oběti do malého prostoru, ve kterém by je mohli
snadněji napadat. V několika případech vojáci a příslušníci policie nesou sami
odpovědnost za znásilnění a zabíjení.
Ze svědectví se dozvídáme hrůzné záţitky: „Řádila zde prezidentská garda,
dělali si, co chtěli. Dělali strašné věci a pak své oběti zabíjeli. Pokud jste měli štěstí,
byli jste vyhozeni do komunálního odpadu. Strávila jsem týden v komunálním odpadu,
nechali mě zde, abych zemřela. Pak si všimli, ţe ţiju, Nechali mě jít a dokonce mi dali
vodu. Pak jsem se skrývala v buši, kde mě našel příslušník prezidentské gardy
a znásilnil mě. Viděla jsem příšerné věci. Viděla jsem rozpáranou a pověšenou ţenu.
Jednu nohu měla na jednom místě, druhou jinde.“ 89
5.6.3)

KOLEKTIVNÍ SEXUÁLNÍ OTROCTVÍ

Mnoho ţen se stalo obětí znásilnění a skupinového znásilnění kdyţ byly drţeny
hromadně milicemi za úĉelem poskytování sexuálních sluţeb skupině. Ţeny zde byly
drţeny po dobu trvání genocidy. Některé z ţen byly milicemi násilně přepraveny do
sousedních států, kdyţ prchaly ze Rwandy na konci genocidy. Některým ţenám se
podařilo uprchnout zpět do Rwandy, jiné zůstaly uvězněny.
Jedna z obětí byla drţena kolektivně s ostatními ţenami v sexuálním otroctví.
Téměř celá její rodina byla zabita, proto se vydala hledat úkryt, kdyţ byla zajata
milicemi. Ty ji dovedly do místní vládní kanceláře, kde byla s ostatními tutsijskými
ţenami zadrţována dva dny. Ozbrojení vojáci hlídali kancelář a zastřelili kaţdého, kdo
chtěl uprchnout. Všichni muţi, které zde drţeli, byli zabiti a ţeny je musely pohřbívat. 90
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5.6.4)

INDIVIDUÁLNÍ SEXUÁLNÍ OTROCTVÍ „NUCENÁ
MANŽELSTVÍ“

Jak milice zabíjely a drancovaly, jejich ĉlenové si ĉasto vybírali ţeny, které si
odváděli za úĉelem ukájení svých vlastních sexuálních potřeb. Tyto ţeny zamykaly ve
svých domech. Někdy jen krátce, někdy po celou dobu genocidy. Byly nazývány „ţeny
u stropu“, protoţe je muţi schovávali v prostoru mezi stropem a střechou, aby je
uchránili a někdo jiný je nenašel a nezabil. Toto uspořádání bylo nazýváno jako nucené
manţelství a ţeny byly brány jako manţelky. Tyto termíny však zamlţovaly naprostý
nedostatek souhlasu ze strany ţen a nátlakové okolnosti, za kterých byly drţeny. Tyto
ţeny byly ve skuteĉnosti vězni, vlastnictvím militantních muţů, drţených v sexuálním
otroctví.
Mnoho ţen, které byly drţeny v těchto nucených manţelstvích, přiznává vnitřní
rozpory, kdyţ popisují situaci. Na jedné straně neměly jinou moţnost a svým „muţem“
v podstatě opovrhovaly. Na druhou stranu si uvědomovaly, ţe bez ochrany tohoto muţe
(který v mnoha případech zabil zbytek jejich rodiny), by s největší pravděpodobností
dnes uţ byly mrtvé. Mnohé z těchto ţen trpí silným pocitem viny za to, ţe přeţily,
obzvláště kdyţ zbytek jejich rodin zahynul. 91

5.7)

SHRNUTÍ

Případy sexuálního násilí ve Rwandě nejsou rozhodně ţádným excesem několika
osob. Za konfliktu ve Rwandě vlna sexuálního násilí narostla do obrovských rozměrů.
Popsané příklady dokumentují, jak surové a bezohledné bylo zacházení s tamními
ţenami ze strany muţů. Na podkladě těchto událostí se mezinárodní spoleĉenství
rozhodlo k ráznému kroku, totiţ k vytvoření Mezinárodního trestního tribunálu pro
Rwandu, který do této doby soudil mimo jiné i pachatele znásilnění a jiného sexuálního
násilí páchaného na ţenách. I přes tuto snahu však zůstává mnoho pachatelů
nepotrestáno. Nejbolestnějším faktem však je, ţe tamní ţeny si vzpomínky na násilí
ponesou s sebou aţ do konce svého ţivota.
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„Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its Aftermath“ (B. Nowrojee,
New York Human Rights Watch, září 24, 1996), dostupné na: http://www.hrw.org/node/78333
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6) ZLOČIN PODLE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
6.1)

VÝVOJ V OBLASTI STÍHÁNÍ ZLOČINŮ PODLE
MEZINÁRODNÍHO PRÁVA

Díky vývoji dosaţenému za posledních deset let přestala být moţnost stíhání
závaţných zloĉinů podle mezinárodního práva před mezinárodními trestními tribunály
pouze teorií, ale stala se skuteĉností. Mezinárodní trestní soudnictví je zatím spíše
novým a nerozvinutým jevem. Tato oblast práva se však v souĉasné době velmi
dynamicky rozvíjí, proto si zaslouţí pozornost. Váleĉné konflikty, revoluce a jiné násilí
volá po potrestání zloĉinců a ochraně lidských práv. V souvislosti s trestáním zloĉinů
podle mezinárodního práva je také třeba překonat tradiĉní hranici mezi suverenitou
jednotlivých států a snahou stíhat tyto zloĉiny mezinárodním soudním orgánem 92.
Nejnovějším jevem v tomto odvětví práva bylo zaloţení Mezinárodního trestního
soudu, my se však zaměříme na rozbor institucí jemu předcházejících, totiţ na vznik
a rozhodovací

ĉinnost

mezinárodních

trestních

ad

hoc

tribunálů.

V případě

Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii je k dispozici jiţ celá řada rozsudků.
Pro interpretaci celého Statutu a také mezinárodního humanitárního práva jako celku je
důleţitý zejména první rozsudek (Tadić). V rozsudcích dochází ke zpřesnění pojmu
váleĉných zloĉinů jako jedné z kategorií zloĉinů podle mezinárodního práva.

6.2)

POJEM A CHARAKTERISTIKA ZLOČINŮ PODLE
MEZINÁRODNÍHO PRÁVA

Zloĉin podle mezinárodního práva lze oznaĉit jako legální pojem, protoţe se
vyskytuje v mnoha mezinárodních dokumentech. Například můţeme uvést ĉlánek I.
Úmluvy o zabránění a trestání zloĉinu genocidia z roku 1948, dále pak Zásady
mezinárodního práva uznané ve Statutu a rozsudku Norimberského tribunálu,
vypracované Komisí OSN pro mezinárodní právo z roku 1950, i ĉl. I odst. 2 návrhu
Kodexu zloĉinů proti míru a bezpeĉnosti lidstva z roku 1996. V klasickém pojetí, které

92

THAKUR, Ramesh Chandra a P MALCONTENT. From sovereign impunity to international
accountability: the search for justice in a world of states. Tokyo: United Nations University Press, 2004,
s. 19 - 21
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se odvíjí od Statutu Norimberského tribunálu 93, patří mezi zloĉiny podle mezinárodního
práva pouze tyto tři kategorie: zloĉiny proti míru, váleĉné zloĉiny a zloĉiny proti
lidskosti. Z poslední kategorie se vyĉlenil jako samostatný zloĉin genocidia, uváděný
samostatně vedle ostatních zloĉinů proti lidskosti.
Pojem zloĉin podle mezinárodního práva nebývá v praxi uţíván v jednotném
významu, některé dokumenty pouţívají odlišné výrazy.

Například Statuty ad hoc

mezinárodních trestních tribunálů OSN pro bývalou Jugoslávii a Rwandu hovoří
o „závaţných porušeních mezinárodního humanitárního práva“. Statut Mezinárodního
trestního soudu uţívá výrazu „nejzávaţnější zloĉiny, kterými je dotĉeno mezinárodní
spoleĉenství jako celek.
Je třeba důsledně rozlišovat mezinárodní zloĉiny (international crimes) států od
zloĉinů podle mezinárodního práva (crimes under international law), kterých se
dopouštějí a za něţ jsou trestně stíhány konkrétní osoby.

94

Dále je nutné odlišovat

kategorii konvencionálních trestných ĉinů, která obsahuje smluvní právo unifikaĉního
typu, které sjednocuje trestněprávní postih urĉitého jevu. 95
Zloĉinem podle mezinárodního práva (crime under international law) tak
rozumíme chování těch fyzických osob, které v postavení státního orgánu způsobily, ţe
jejich chování je přiĉteno státu jako porušení ius cogens a toto porušení pak
kvalifikováno jako mezinárodní zloĉin státu samotného. 96 Různé mezinárodní
dokumenty a různí autoři vykládají tento pojem odlišně, panuje však urĉitá shoda v tom,
ţe se jedná o jednání osob, jehoţ trestnost má právní podklad přímo v mezinárodním
právu. Mezinárodní právo tedy stanoví trestnost osoby bez ohledu na to, zda je její
jednání trestné také podle práva vnitrostátního. K postihu těchto zloĉinů totiţ ĉasto
nestaĉí prostředky práva vnitrostátního, zejména proto, ţe jsou ĉasto páchány se
souhlasem státu nebo proto, ţe se organizovaná státní moc na daném území rozpadla.
93

Norimberský vojenský tribunál, který soudil hlavní váleĉné zloĉince německé říše, mezinárodněprávní
úpravu interpretoval takto: „Mezinárodní povinnosti, které zavazují jednotlivce, mají přednost před jejich
závazkem poslušnosti vůĉi státu, jehoţ jsou obĉany.“
94
ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinců podle mezinárodního práva. Praha:
Karolinum, 2002, 311 s. ISBN 80-246-0305-5, s. 9 - 10
95
ĈEPELKA, Ĉestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia,
2003, 761 s. ISBN 80-86432-57-2, s. 115
96
ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinců podle mezinárodního práva. Praha:
Karolinum, 2002, 311 s. ISBN 80-246-0305-5, s. 16
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Trestní postih, kterého se takto neujme teritoriálně ĉi personálně kompetentní stát, proto
můţe vykonat kaţdý stát samostatně na základě principu univerzality, anebo příslušný
mezinárodní soud ĉi tribunál. Proto právě jen v souvislosti se zloĉiny podle
mezinárodního práva lze hovořit o institutu mezinárodní trestní odpovědnosti
jednotlivce.97 Tato trestní odpovědnost se však nevztahuje na obyĉejné jednotlivce
(soukromé osoby) 98, ale na osoby v postavení orgánů státu nebo jednající jeho jménem
ĉi pod jejich záštitou. Nejnověji se však ve statutech a některých rozsudcích
mezinárodních ad hoc tribunálů OSN (pro bývalou Jugoslávii a Rwandu) zaĉíná
poněkud relativizovat odlišení osob v postavení státních orgánů a jednotlivců. 99 Dalším
znakem zloĉinů podle mezinárodního práva je jejich mimořádně vysoká závaţnost
a nebezpeĉnost onoho protiprávního jednání. Zloĉiny podle mezinárodního práva
vymezené ve statutech obou ad hoc tribunálů OSN i ve Statutu Mezinárodního trestního
soudu jsou potvrzením existence jisté kategorie lidských práv a závazků mezinárodního
humanitárního práva, které by ĉlenské státy mezinárodního spoleĉenství neměly
beztrestně porušovat, protoţe působí váţnou újmu mezinárodnímu veřejnému pořádku
(ordere public international).
Zatímco hmotněprávní základ trestní odpovědnosti pachatelů zloĉinů podle
mezinárodního práva leţí v mezinárodním právu, byla její procesněprávní realizace aţ
na výjimky decentralizována na úrovni vnitrostátních právních řádů. Ke zřízení stálého
Mezinárodního trestního soudu došlo teprve v nedávné době. V minulosti funkci
takových orgánů ad hoc plnily Norimberský a Tokijský vojenský tribunál. S existencí
specializovaného soudního orgánu poĉítala Úmluva o zabránění a trestání zloĉinu
genocidia z roku 1948.100 Ten však ustaven nebyl. V 90. letech navázaly na zkušenost

97

MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: obecná část. 3. opr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk,
1993, 249 s. ISBN 80-7239-109-7, s. 92
98
K trestní odpovědnosti jednotlivce také: THAKUR, Ramesh Chandra a P MALCONTENT. From
sovereign impunity to international accountability: the search for justice in a world of states. Tokyo:
United Nations University Press, 2004, s. 106
99
ĈEPELKA, Ĉestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia,
2003, 761 s. ISBN 80-86432-57-2, s. 116
100
Úmluva o zabránění a trestání zloĉinu genocidia (1948) – dostupná na http://www.osn.cz/dokumentyosn/soubory/umluva-genocida.pdf
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pováleĉných tribunálů jiné dvě mezinárodní trestní instituce ad hoc, totiţ Mezinárodní
trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodní Trestní tribunál pro Rwandu. 101

101

MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: obecná část. 3. opr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk,
1993, 249 s. ISBN 80-7239-109-7, s. 93
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7) MEZINÁRODNÍ TRESTNÍ TRIBUNÁLY
7.1)

ÚVOD

Mezinárodní trestní tribunály představují jediný efektivní sankĉní prostředek
proti porušení kogentních norem mezinárodního práva v oblasti práv ţen. Díky jejich
ĉinnosti se násilí na ţenách stalo zloĉinem proti lidskosti a zloĉinem podle mezinárodního práva, které je trestáno erga omnes. Tribunály vystupují jménem všech států
OSN a jsou v postavení vykonavatele vůle států OSN. Tribunály vystupují jako pomocné orgány Rady bezpeĉnosti OSN. Rada bezpeĉnosti kvalifikovala zloĉinné chování
všech úĉastníků ozbrojených bojů a v důsledku toho situaci, která tím po roce 1991
vznikla, za hrozbu proti mezinárodnímu míru a bezpeĉnosti, jeţ Radu opravňuje uĉinit
opatření podle kapitoly VII. Charty OSN. V tomto případě byl uplatněn ĉlánek 41
Charty, který příkladmo urĉuje opatření, jichţ podle rozhodnutí Rady bezpeĉnosti má
být pouţito. Ustavením Tribunálu tak Rada zřídila svůj pomocný orgán (subsidiarity
organ) podle ĉlánku 29 Charty. Tento orgán nadala samostatnými pravomocemi, které
uvedla ve Statutu Tribunálu, jeţ přijala. Rada nese podle ĉlánku 24, odst. 1 „základní
odpovědnost“ za udrţení mezinárodního míru a bezpeĉnosti. Ĉlenové OSN jsou (na
základě uvedeného ĉlánku) zajedno v tom, ţe Rada, vykonávajíc své úkoly, vyplývající
z této „základní povinnosti“, jedná jejich jménem (on their behalf). Déle se podle ĉlánku
25 Charty ĉlenové OSN zavazují, ţe přijmou a provedou všechna rozhodnutí, jeţ Rada
v souladu s Chartou uĉiní. To znamená, ţe přijmou a provedou nejen její rozhodnutí
o zřízení tribunálu, ale i jeho pravomoci, které mu Rada přiřkla.
Hlavním přínosem Tribunálů je bezpochyby to, ţe soudci prostřednictvím své
ĉinnosti ve svých rozsudcích vygenerovali definice znásilnění a sexuálního násilí na
ţenách.
Na jejich ĉinnost v této oblasti navázal Soud pro Sierra Leone, který sice vznikl
odlišným způsobem, ale na podkladě rozsudků Tribunálů uţ posuzoval násilí na ţenách
jako zloĉin podle mezinárodního práva.
Nejpozději vzniklý Mezinárodní trestní soud šel dokonce tak daleko, ţe násilí na
ţenách povaţuje za zloĉin uţ ve svém Statutu a případy násilí na ţenách soudí.
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Tribunály vznikly i z důvodu nutnosti sankcionovat porušení Úmluvy proti
genocidiu, která neměla ţádný sankĉní mechanismus z důvodu neshody států v období
studené války.
Trestní Tribunály, které vznikly po druhé světové válce, totiţ Tribunál
Norimberský a Tokijský, trestaly osoby v postavení orgánů státu, které nebyl stát
schopen sám potrestat. Naproti tomu trestní Tribunály pro bývalou Jugoslávii a pro
Rwandu trestaly tyto osoby jménem mezinárodního spoleĉenství, ale nevyhýbaly se ani
trestání jednotlivců, kteří nebyli potrestáni dle vnitrostátního práva.
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodní trestní
tribunál pro Rwandu jsou první generací mezinárodních trestních tribunálů. Jejich vznik
datujeme do poĉátku 90. let, kdy došlo k ukonĉení studené války, a pozornost
mezinárodního spoleĉenství se obrátila ke krvavým lokálním konfliktům a jejich řešení.
Mezinárodní spoleĉenství bylo těmito konflikty velmi frustrováno, zejména pak tím, ţe
nebylo schopno nalézt řešení pro tak váţnou situaci. Následné obnovení akceschopnosti
RB OSN umoţnilo vznik ad hoc tribunálů s omezenou ĉasovou i místní působností, ale
nespornou mezinárodní povahou. 102

7.2)

CHARAKTERISTIKA

Mezinárodní trestní tribunály jsou zvláštní mezinárodní orgány soudního typu,
zřízené buď jako pomocné orgány OSN, nebo jako zcela samostatné soudní instituce.
Smíšenými (téţ hybridními ĉi zmezinárodnělými) tribunály se rozumí takové trestní
tribunály, které byly zřízeny na základě zákona nebo dvoustranné smlouvy mezi
příslušnými státy, popř. s OSN, jsou souĉástí vnitrostátního systému, ale vykazují jisté
mezinárodní prvky (zejm. jejich sloţení zahrnuje i cizí, resp. mezinárodní soudce, věcná
působnost se vztahuje na zloĉiny podle mezinárodního práva i na některé zloĉiny podle
vnitrostátního práva. 103

102

ŠTURMA, Pavel, Stanislava HÝBNEROVÁ, Jan ONDŘEJ, Vladimír BALAŠ, Veronika BÍLKOVÁ a
Věra HONUSKOVÁ. Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů. 1. vyd. Praha:
Vodnář, 2009, 117 s. ISBN 978-80-87146-19-4, s. 23
103
ŠTURMA, Pavel, Stanislava HÝBNEROVÁ, Jan ONDŘEJ, Vladimír BALAŠ, Veronika BÍLKOVÁ a
Věra HONUSKOVÁ. Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů. 1. vyd. Praha:
Vodnář, 2009, 117 s. ISBN 978-80-87146-19-4, s. 22
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Vznik tribunálů navázal na vývoj mezinárodního práva v oblasti ozbrojených
konfliktů a na další pravidla humanitárního charakteru. Tato pravidla vznikala také díky
působení mezinárodní organizace Ĉerveného kříţe, která se svou ĉinností stala jakýmsi
stráţcem práv obětí ozbrojených konfliktů. Povinnost spolupracovat s těmito
mezinárodními tribunály platí pro všechny ĉlenské státy OSN.
Vytvoření tribunálů bylo ze strany OSN zcela bezprecedentním krokem.
22. února 1993 Rada bezpeĉnosti OSN vyjádřila váţné znepokojení nad pokraĉujícími
zprávami o rozsáhlém porušování mezinárodního humanitárního práva na území bývalé
Jugoslávie. Rozhodla se tedy uĉinit přítrţ takovýmto zloĉinům, přinést do regionu zpět
mír a stabilitu. Jejím hlavním cílem bylo potrestání těch, co byli za porušování práva
odpovědni. Dalším úmyslem bylo odvrátit případné pachatele od dalšího porušování
práva a ukázat, ţe násilníci nezůstanou bez trestu. Rada bezpeĉnosti proto uĉinila dosud
nevídaný krok v podobě vytvoření mezinárodního trestního tribunálu na základě
kapitoly VII. Charty OSN. 104 Rada bezpeĉnosti kvalifikovala zloĉiny na území bývalé
Jugoslávie a celou situaci, která tím vznikla, jako hrozbu proti mezinárodnímu míru
a bezpeĉnosti. Toto Radu bezpeĉnosti podle ĉlánku 41 Charty OSN opravňovalo
k vytvoření tribunálu jako pomocného orgánu. Takto vytvořený tribunál byl nadán
autoritou (pravomocí) k vyšetřování a souzení závaţných porušení mezinárodního
humanitárního práva spáchaných na území bývalé Jugoslávie od roku 1991. Samostatné
pravomoci tribunálu byly obsaţeny v jeho Statutu, který přijala Rada bezpeĉnosti
jakoţto zástupce ĉlenských států OSN ve snaze udrţet mezinárodní mír a bezpeĉnost. 105
Závaţná porušení Ţenevských úmluv (1949), další závaţná porušení pravidel a obyĉejů
války, genocida a zloĉiny proti lidskosti byly všechno zloĉiny, na které se vztahovala
jeho jurisdikce. 106 Toto byl jediný způsob, jak uĉinit tribunál závazně příslušný pro
všechny, jichţ se týkalo porušování kogentní normativity, tedy pro ĉlenské státy OSN.
Aĉkoli se jiné řešení nenabízelo, objevily se hlasy zpochybňující tuto cestu. Na půdě
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Charta OSN, dostupná na http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenychnarodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf; UN Doc. S/RES/ 827, 25. 5. 1993
105
ĈEPELKA, Ĉestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia,
2003, 761 s. ISBN 80-86432-57-2, s. 723
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Statut ICTY na http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf; ĉlánky 1 5
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Rady bezpeĉnosti se vyslovila Ĉína – stálý ĉlen – a vyjádřila svou obavu z moţného
zneuţití kapitoly VII. Charty. 107

7.3)

MEZINÁRODNÍ TRESTNÍ TRIBUNÁL PRO BÝVALOU
JUGOSLÁVII (ICTY)

7.3.1)

VZNIK ICTY

Konflikt, který probíhal v letech 1991 - 1995 na území bývalé Jugoslávie
představuje nejhorší krveprolití v Evropě od konce II. světové války. Hrůzy a utrpení,
které přinesl zejména civilnímu obyvatelstvu, vyvolaly pobouření, frustraci a také stud
v oĉích světové veřejnosti. Mezinárodní spoleĉenství států svou váhavou pozicí
a neschopností rychlého a úĉinného zásahu ztratilo důvěru. Porušení principů a pravidel
mezinárodního práva v tak masovém rozsahu však způsobilo, ţe se postupně vytvořila
nová pravidla a instituty, které by je sankcionovaly. Rada bezpeĉnosti konstatovala
v několika svých rezolucích váţné znepokojení nad porušováním mezinárodního
humanitárního práva. 108 Toto spoĉívalo v „masovém vraţdění, masovém, systematickém a organizovaném zadrţování a znásilňování ţen a pokraĉování v praxi etnického
ĉištění pro získání a udrţení území“. RB proto v rezoluci 827 (1993) rozhodla o zřízení
Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. 109
Zaloţení na základě rozhodnutí RB umoţnilo nejen rychlý vznik, ale také
úpravu jeho příslušnosti, která není podmíněna konsensem teritoriálně ĉi personálně
kompetentních států. Přesto tato právní forma vzniku (Rezoluce Rady bezpeĉnosti
OSN) byla zpochybňována a odvolací senát ICTY se musel hned v prvním rozhodnutí
vypořádat s námitkami obhajoby proti legalitě svého zřízení a jurisdikci. 110
Toho ĉasu se doufalo, ţe zaloţení tribunálu a potrestání těchto zloĉinů můţe
přispět k znovunastolení míru a stability v regionu, kdyţ všechna ostatní opatření
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zklamala. Naneštěstí zaloţení ICTY nezastavilo proud velmi váţných porušování
mezinárodního humanitárního práva v bývalé Jugoslávii. Stejně tak nezastavilo
porušování humanitárního práva ani jinde. S obdobným porušováním mezinárodního
humanitárního práva nebývalého rozsahu se můţeme setkat například ve Rwandě v roce
1994, kde během několika měsíců došlo k ukrutnostem nevídaným přes půl století.
Jiným podobným příkladem mohou být další ozbrojené konflikty, v jejichţ rámci
docházelo k porušování mezinárodního humanitárního práva. Jde například o Angolu,
Sierra Leone, Nigérii a další africké země. 111
Tribunál sídlí v Hagu, v Nizozemí. Aĉkoli hlavní sídlo je umístěno v Hagu,
komora tribunálu můţe vykonávat své funkce na jiném místě, pokud k tomu dá souhlas
prezident tribunálu v zájmu spravedlnosti. Obţaloba v případech před tribunály je
v kompetenci ţalobce, nezávislého a odděleného orgánu tribunálu. Prokurátor ex officio
vyšetřuje všechny věci spadající do kompetence ICTY, nezáleţí při tom na zdroji
informací a na jakémkoli paralelním národním soudním procesu a reprezentuje
obţalobu před tribunálem. Případy se zabývají komory soudu, jejichţ rozhodnutí – aţ
na výjimky – můţe být napadeno odvolacím orgánem.
7.3.2)

PROCESNÍ PRÁVO

Nejvýznamnějším textem, který řídí a urĉuje aktivity tribunálu je jeho Statut
a Pravidla provádění důkazů (Rules of procedure and evidence). Dalšími texty
vztahujícími se k procesu před tribunálem jsou Pravidla detence a Direktiva obhajoby.
Vyhláška k řízení dohledu nad návštěvami a komunikací se zadrţenými a Kodex
profesionálního chování pro zástupce obhajoby vystupujícími před mezinárodními
tribunály. Tato procedurální pravidla s výjimkou Statutu byla přijata Tribunálem a byla
mnohokrát revidována ĉi novelizována. Na základě ĉlánku 15 Statutu je přijali sami
soudci pro jednotlivá stadia řízení, důkazní řízení, ochranu obětí a svědků. 112
Vyšetřování zahajuje Prokurátor ex officio na základě jakéhokoli podnětu, zejména od
vlád, orgánů OSN, mezivládních a nevládních organizací. Prokurátor má právo
vyslýchat podezřelé, oběti a svědky, sbírat důkazy a provádět vyšetřování na místě113.
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Na základě zjištěných důkazů pak připraví obvinění (indictment), které přezkoumá
a poté zruší nebo potvrdí soudce příslušného senátu. Soudce můţe na návrh prokurátora
vydat zatykaĉ a jiná nařízení k zajištění a předvedení osob a pro vedení procesu 114.
Následné hlavní líĉení je zpravidla veřejné115. Ve Statutu a dalších dokumentech
vztahujících se k řízení se silně prosadil anglosaský typ procesu, proto další průběh
řízení závisí na tom, zda obviněný svou vinu přiznává nebo zda ji popírá. Ĉlánek 21
zajišťuje obţalovanému právo na spravedlivý a veřejný proces, procesní rovnost,
presumpci neviny a mezinárodně uznávané minimální záruky práv obţalovaného
v trestním řízení. Tribunál můţe uloţit pouze trest odnětí svobody, který bude vykonán
v některém ze států, který je uveden v seznamu států ochotných přijímat odsouzené
k výkonu trestu uloţenému Tribunálem. 116

7.4)

STATUT ICTY

Ĉlánek 1 Statutu obecně stanoví pravomoc Mezinárodního tribunálu „stíhat
osoby odpovědné za váţná porušení mezinárodního humanitárního práva, spáchaná na
území bývalé Jugoslávie od roku 1991, v souladu s ustanoveními tohoto Statutu“. 117
Tribunál není oprávněn vytvářet nové právo, nýbrţ musí v souladu s principem nullum
crimen sine lege aplikovat jiţ existující pravidla mezinárodního humanitárního práva,
jeţ jsou nepochybně souĉástí obyĉejového práva.
7.4.1)

VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST (RATIONE MATERIAE)

Statuty ad hoc tribunálů obsahují povětšinou jen kostru zloĉinů, které spadají
pod jejich jurisdikci. Definice těchto zloĉinů a aplikace mezinárodního trestního práva
jako celku proto ţádají další zdokonalování, které mají vytvořit tribunály, kterým bylo
toto svěřeno Radou bezpeĉnosti. Patří sem ĉtyři kategorie zloĉinů podle mezinárodního
práva, definované v ĉláncích 2 – 5 Statutu. Váleĉné zloĉiny jsou zde rozděleny do dvou
kategorií (ĉlánek 2 a 3). Ĉlánek 2 sankcionuje závaţná porušení Ţenevských úmluv
o ochraně obětí války z roku 1949.118 Toto vymezení doplňuje ĉlánek 3 (Porušení
114

Ĉlánek 19 Statutu ICTY
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zákonů a obyĉejů války), který vychází z Haagské úmluvy ĉ. IV (1907) s připojeným
Řádem války pozemní. Toto porušení, představující váleĉný zloĉin, je tu zaloţeno
v příkladném výĉtu.119 Následuje ĉlánek 4 s názvem Genocida, který přebírá tuto
skutkovou podstatu z Úmluvy o zabránění a trestání zloĉinu genocidia (1948) a ĉlánek 5
pod názvem Zloĉiny proti lidskosti. Ty jsou subsidiární ke genocidě, neboť nevyţadují
prokázání úmyslu „zniĉit úplně nebo ĉásteĉně některou národnostní, etnickou, rasovou
nebo náboţenskou skupinu jako takovou“. Jde o klíĉovou kategorii zloĉinů vzhledem
k situaci na území bývalé Jugoslávie.
Statut

přinesl

rozšíření

definice

zloĉinů

proti

lidskosti

v porovnání

s norimberskou definicí. V jurisdikci Tribunálu je stíhat v ĉlánku 5 uvedené „zloĉiny
mezinárodního nebo vnitrostátního charakteru, byly-li spáchány za ozbrojeného
konfliktu

a

namířeny proti jakémukoli

civilnímu

obyvatelstvu“.

Došlo tak

k osamostatnění této skutkové podstaty, i kdyţ je stále poţadována souvislost
s ozbrojeným konfliktem. Nerozlišuje se zde však mezi konfliktem mezinárodním
a vnitrostátním. Za daných podmínek naplňují zloĉin proti lidskosti: a) vraţda,
b) vyhlazování, c) zotroĉování, d) deportace, e) uvěznění, f) muĉení, g) znásilňování,
h) perzekuce z politických, rasových a náboţenských důvodů, jakoţ i i) jiné nelidské
ĉiny.120
7.4.2)

OSOBNÍ KOMPETENCE (RATIONE PERSONAE)

Osobní kompetenci vymezuje ĉl. 6 Statutu, kde potvrdil princip individuální
trestní odpovědnosti. Tribunál má soudní pravomoc pouze nad fyzickými osobami, tedy
je vylouĉena odpovědnost právnických osob. Podle ĉlánku 7 bude kaţdá osoba, která
plánovala, připravila, nařídila, sama spáchala ĉi pomáhala při spáchání některého ze

niĉení nebo přivlastnění si majetku, jeţ není ospravedlněno váleĉnou nutností a je prováděno protiprávně
a svévolně, e) donucení váleĉného zajatce ĉi civilní osoby ke sluţbě v ozbrojených silách nepřátelské
mocnosti, f) úmyslné zkrácení váleĉného zajatce nebo civilní osoby na právu na spravedlivé a řádné
soudní řízení, g) protiprávní deportace nebo přesídlení civilní osoby nebo její protiprávní věznění, h)
braní civilních osob jako rukojmí.
119
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zloĉinů podle ĉlánků 2 aţ 5, za takový zloĉin individuálně trestně odpovědná. To, ţe se
osoba nachází v postavení oficiálního orgánu, popřípadě vykonává státní funkce, ji
nezbavuje trestní odpovědnosti za její chování, ani není polehĉující okolností (odst. 2).
Za zloĉin spáchaný podřízeným nese odpovědnost jeho nadřízený v případě, ţe věděl
nebo měl moţnost vědět, ţe podřízený hodlá spáchat nebo spáchal takový ĉin, a přesto
nepřijal rozumná opatření k prevenci nebo represi (odst. 3). Skuteĉnost, ţe osoba
jednala na rozkaz vlády nebo nadřízeného, ji nezbavuje trestní odpovědnosti, ale můţe
být povaţována za polehĉující okolnost (odst. 4).
7.4.3)

PŘÍSLUŠNOST MÍSTNÍ A ČASOVÁ (RATIONE LOCI A
RATIONE TEMPORIS)

Statut ICTY byl navrţen, aby ustanovil jurisdikci nad výše zmíněnými zloĉiny
spáchanými kdekoli na území bývalé Socialistické federální republiky Jugoslávie,
zahrnující její povrch, vzdušný prostor a teritoriální vody od roku 1991. Vztah k národní
jurisdikci vyjádřil ĉlánek 9 Statutu. Mezinárodnímu tribunálu byla dána přednost před
domácími soudy. 121 Toto bylo vyuţito zejména v případech, kdy národní soud chtěl
obviněné soudit pouze za běţný kriminální ĉin, nikoli za porušení mezinárodního práva.
Podle ĉlánku 8 Statutu se jurisdikce Mezinárodního tribunálu vztahuje na území
bývalé SFRJ (souš, vzdušný prostor, teritoriální vody) a na období zaĉínající 1. ledna
1993. Na rozdíl od Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu nemá Mezinárodní
trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii svou ĉasovou jurisdikci ukonĉenou. 122
Jedním z nejdůleţitějších ustanovení Statutu je bezpochyby ĉlánek 9, který
stanovil při konkurenĉní jurisdikci Tribunálu a vnitrostátních soudů prioritu Tribunálu.
V ĉlánku 10 je pak uvedeno pravidlo non bis in idem, ze kterého Statut umoţňuje ĉinit
urĉité výjimky. 123
7.4.4)

ORGANIZACE A SLOŽENÍ TRIBUNÁLU

Tribunál tvoří senáty sloţené z 11 nezávislých soudců, volených na ĉtyřleté
funkĉní období. Soudci jsou voleni ze seznamu, který vytváří Rada bezpeĉnosti,
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Valným shromáţděním OSN. Soudci zasedají v tříĉlenných soudních senátech (Trial
Chambers) a Odvolacím senátu (Appeals Chamber), který je pětiĉlenný. Dalším
samostatným orgánem tribunálu je prokurátor (Prosecutor) jmenovaný Radou
bezpeĉnosti, který řídí Úřad prokurátora, sloţený z potřebného poĉtu kvalifikovaných
zaměstnanců. Posledním orgánem je Kancelář (Registry), která zajišťuje administrativní
sluţby Tribunálu. Náklady na ĉinnost jsou hrazeny z řádného rozpoĉtu OSN.

7.5)

MEZINÁRODNÍ TRESTNÍ TRIBUNÁL PRO RWANDU
(ICTR)

Druhým ad hoc zřízeným tribunálem je Mezinárodní trestní tribunál pro
Rwandu. Jeho sídlem je město Arusha leţící v Tanzanii. Se svým starším vzorem
vykazuje urĉité spoleĉné rysy, ve statutech obou tribunálů však můţeme nalézt i urĉité
odlišnosti.
Z nejdůleţitějších odlišností je třeba zmínit to, co je dáno uţ povahou samotného
konfliktu, kde k systematickému porušování kogentní ochrany lidských práv dochází.
Šlo totiţ jednoznaĉně o obĉanskou válku, ĉímţ vůbec poprvé v historii došlo k tomu, ţe
je mezinárodně postihováno porušování řeĉené kogentní normativity i za vnitřního
konfliktu, coţ aţ doposud bylo pokládáno spíše za interní věc států a příslušelo jen
národním soudům případné excesy potrestat. Statut ICTR to vyjádřil explicitní
formulací věcné jurisdikce v ĉl. 2 aţ 4 pro postih genocidia, zloĉinů proti lidskosti
a porušení spoleĉného ĉl. 3 Ţenevských úmluv (1949), a Dodatkového protokolu II
(1977). Zřízení tohoto tribunálu neprovázela ani jednomyslnost velmocí, totiţ stálých
ĉlenů Rady bezpeĉnosti. Ĉínská lidová republika se zdrţela hlasování. Nezmařila tím
přijetí rezoluce o vytvoření ICTR, ale dala tak najevo, ţe by toto mohla uĉinit někdy
v budoucnu.124
ICTR od zahájení své ĉinnosti v roce 1995 pomáhá při obnově míru a přispívá
k celonárodnímu usmíření. Od prvních procesů v roce 1997 vynesl tribunál celkem 18
rozsudků. Vrchním prokurátorem Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu je
Hassan Bubacar Jallow z Gambie, který se funkce ujal v říjnu 2003.
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Soud uĉinil několik přelomových rozhodnutí. Například v prosinci 2003
odsoudil tři představitele rwandských médií za to, ţe přispěli k masakrům z roku 1994
štvavou mediální kampaní. Sdělovací prostředky, v nichţ pracovali, podněcovaly
k etnické nenávisti a dokonce poskytovaly informace, které pomáhaly zabijákům
v hledání svých obětí. Ve Rwandě byl také vytvořen systém místních soudů, jejichţ
úkolem je vyřešit zhruba osmdesát tisíc případů zabití souvisejících s genocidou. 125
Tento druhý z tribunálů poutá uţ od svého zaloţení výrazně menší pozornost ze
strany odborné veřejnosti. Tento tribunál zůstává poněkud ve stínu předchozího, aĉkoli
jeho rozhodovací ĉinnost byla velmi významná pro vývoj mezinárodního práva v dané
oblasti, jím vytvořené definice jsou povětšinou formulaĉně zdařilejší a přesnější neţ ty
vytvořené ICTY. Kromě toho i přes poĉáteĉní potíţe ICTR zvládl projednat a odsoudit
velký poĉet případů, prokázal moţnost úĉinné spolupráce států s tribunálem a celkově
pomohl k rozvoji mezinárodního trestního práva. Avšak aktivní přístup byl tribunálu
i v některém na škodu, kdyţ můţeme objevit kritiku jeho legality. 126
7.5.1)

VZNIK TRIBUNÁLU

Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu byl zaloţen v roce 1994 zvláště pro
stíhání osob odpovědných za genocidu a další váţná porušení mezinárodního
humanitárního práva spáchaných na území Rwandy v období od 1. ledna 1994 do 31.
prosince 1994. Tribunál má také pravomoc stíhat obĉany Rwandy, kteří se v uvedeném
období dopouštěli stejných zloĉinů v sousedních státech. Tribunál byl zřízen na základě
rezoluce Rady bezpeĉnosti OSN ĉíslo 955 z 8. 11. 1994.127

7.6)

STATUT ICTR

7.6.1)

VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST ICTR (RATIONE MATERIAE)

Statut ICTR stanoví věcnou jurisdikci, která je aţ na několik nuancí shodná s tou
v ICTY. Věcná jurisdikce ICTR se však jeví jako lépe definovaná neţ u ICTY.
V reportu generálního tajemníka OSN bylo uvedeno, ţe Rada bezpeĉnosti stanovila
125
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S/RES/955 (8.11.1994), Statut Rwandského tribunálu byl přijat jako příloha této rezoluce; dostupné
na: http://www.unictr.org/Portals/0/English/Legal/Statute/2010.pdf
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věcnou jurisdikci Rwandského tribunálu šířeji neţ u ICTY. Obsahovala totiţ nejen
porušení mezinárodního obyĉejového práva, ale i urĉitá porušení smluv. Statut také
výslovně rozšířil věcnou příslušnost na zloĉiny spáchané v průběhu vnitřního konfliktu.
Statut ICTR je ve srovnání se statutem ICTY formulaĉně zdařilejší v oblasti
materiálního práva, protoţe poprvé výslovně oznaĉil (ve svém ĉlánku ĉ. 4) za zloĉin
podle mezinárodního práva i porušení spoleĉného ĉlánku 3 Ţenevských úmluv (1949)
a porušení Dodatkového protokolu II (1977). Tím přispěl k obsahovému obohacení
kategorie váleĉných zloĉinů.
V ĉlánku 4 Statutu ICTR128 se stanoví porušení Dodatkového protokolu II, který
nebyl uznán jako souĉást obyĉejového práva 129. Přestoţe ICTR mohl pouţívat smluvní
právo, pouţíval i nadále mezinárodní obyĉeje. Měl k tomu pádné důvody, zejména to,
ţe smlouvy zavazují státy, ale ne individua, a ICTR soudil individua a ne státy. Za další,
některé smlouvy nemohly být v tomto doĉasném konfliktu pouţity, kdeţto u obyĉeje
mohl soudce vzít do úvahy vývoj v ĉase. Dále smlouvy existovaly pro některé
z kriminálních jednání, ale rozhodně ne pro všechna. Kupříkladu nebyla ţádná smlouva,
která by stanovila, co jsou zloĉiny proti lidskosti, proto se soudci museli spolehnout
v tomto ohledu na obyĉej. A koneĉně aplikace obyĉejů zajistila jistou homogenitu
v rozhodování ICTY a ICTR, v definicích mezinárodních zloĉinů a také mohla vylouĉit
nespravedlnost, která mohla vycházet z odlišných rozhodnutí dvou komor ICTR, které
mohly aplikovat odlišné ĉásti práva (někdy smlouvy, někdy obyĉeje) na různé obviněné,
kteří byli obţalováni ze stejných zloĉinů.
7.6.2)

OSOBNÍ KOMPETENCE (PŘÍSLUŠNOST RATIONE PERSONAE)

Ratione personae jurisdikce Tribunálu je stejně jako u ICTY omezena na fyzické
osoby a vyluĉuje jakákoli oficiální privilegia ĉi státní imunity, které mohou tyto osoby
poţívat před domácími soudy. Individuální trestní odpovědnost jakékoli osoby, která
byla dostateĉně zapojena do páchání zloĉinů uvedených ve Statutu, můţe být zaloţena,
128

Statut ICTR, ĉl. 4: („..The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute
persons committing or ordering to be committed serious violations of Article 3 common to the Geneva
Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, and of Additional Protocol II thereto
of 8 June 1977…“); dostupné na
http://www.unictr.org/Portals/0/English/Legal/Tribunal/English/2007.pdf
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V ĉlánku 4 Statutu ICTY je uveden příkladmý výĉet porušení, která naplňují tento zloĉin, mimo jiné se
zde objevují „útoky proti osobní důstojnosti, zejména pokořující ĉi poniţující zacházení, znásilňování,
nucená prostituce a jiné formy útoku proti mravnosti v sexuální oblasti“.
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pokud se přímo úĉastnila plánování, podněcování, objednávání, páchání nebo jinak
pomáhala ĉi podporovala jakýkoli z těchto zloĉinů; nebo pokud byla velitelem těch, kdo
páchali tyto zloĉiny. 130
V obou Statutech jsou shodně upravena práva obviněného, úprava řízení před
Tribunálem, vĉetně jednacího řádu a dalších předpisů, vychází z modelu ICTY.
Tribunál můţe uloţit výluĉně trest odnětí svobody, aĉkoli ve Rwandě stále existuje trest
smrti.131
7.6.3)

PŘÍSLUŠNOST MÍSTNÍ A ČASOVÁ (RATIONE LOCI A
RATIONE TEMPORIS)

Ratione loci a ratione temporis je jurisdikce spjata se zloĉiny spáchanými ve
Rwandě anebo v okolních státech v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 1994.
Tribunál měl také přednost před domácími soudy v rámci své jurisdikce. 132 Tento
tribunál má i obdobnou organizaĉní strukturu jako ICTY, opět ji tvoří soudní senáty
a Odvolací senát, úřad prokurátora a soudní kancelář. Tribunál vyuţívá i některých
orgánů soudu předešlého, zejména pak odvolací instanci (Appeals Chamber) 133
a ţalobce (Prosecutor) 134. Souĉinnost obou tribunálů pak zajišťuje Bureau de liaison
v Haagu.135

7.7)

SHRNUTÍ

Fakt, ţe právo aplikované mezinárodními ad hoc tribunály je více neţ pouhé
zákonem dané právo, dává jejich závěrům jistou autoritu a váhu i mimo haagské
a arushské jednací síně. A můţe přesvědĉit další soudy, nejen ICC, aby uznali jejich
právní závěry, jestli ne jako precedenty, tak alespoň jako důleţitý ukazatel směru
v rámci jurisprudence. Statut Mezinárodního trestního soudu navazuje na ĉinnost
tribunálů zejména v oblasti materiálního práva, totiţ na jejich definice zloĉinů podle
mezinárodního práva. Tribunály bývají posuzovány jako důleţitý mezikrok na cestě
130

METTRAUX, Guénaël. International crimes and the ad hoc tribunals. Oxford: Oxford University
Press, 2006, xxxii, 442 s. ISBN 0-19-920754-2, str. 272 - 274
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ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinců podle mezinárodního práva. Praha:
Karolinum, 2002, 311 s. ISBN 80-246-0305-5, s. 102
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Statut ICTR, dostupné na http://www.unictr.org/Portals/0/English/Legal/Statute/2010.pdf
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ĉl. 12 odst. 2 Statutu ICTR
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ĉl. 15 odst. 3 Statutu ICTR
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ĈEPELKA, Ĉestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia,
2003, 761 s. ISBN 80-86432-57-2, s. 724
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k vytvoření stálého Mezinárodního trestního soudu na základě mnohostranné smlouvy.
Tribunály nesporně přispěly k rehabilitaci mezinárodního trestního soudnictví, oba
statuty i judikatura mají nespornou zásluhu na rozvoji materiálního i procesního
mezinárodního práva trestního. Jejich prostřednictvím mezinárodní spoleĉenství bylo
schopno reagovat na masové porušování lidských práv v různých zemích světa.
Oba tribunály uĉinily významné kroky pro definování znásilnění za války jako
závaţného zloĉinu, který musí být vyšetřován a potrestán. Tribunály poskytly definici
prostřednictvím svého case–law, zatímco mezinárodní trestní soud pojal definování
šířeji v rámci mezinárodního práva. Nicméně v kaţdém z případů Tribunál odpověděl
na potřebu pohnat k odpovědnosti ty, kteří spáchali akty násilí proti ţenám během
ozbrojeného konfliktu a těm kteří jednali proti pravidlům vedení války. 136
V souvislosti s ozbrojenými konflikty v Bosně a Herzegovině se výrazně dostala
do popředí otázka sexuálních a sexuálně motivovaných zloĉinů. V souĉasné době
existuje řada důkazů, ţe na tomto území existovala politika systematického znásilňování
namířená proti nesrbskému obyvatelstvu. Obdobné praktiky se vyskytovaly později i ve
Rwandě. Na tato zjištění se pak obracela pozornost při sjednávání Římského statutu,
který zakotvuje sexuální násilí do svých ĉlánků. O zvýšení povědomí o tematice
sexuálního násilí se zaslouţily i různé nevládní organizace bojující za práva ţen.
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KAUFMAN, Joyce P a Kristen P WILLIAMS. Women and war: gender identity and activism in times
of conflict. Sterling, Va.: Kumarian Press, 2010, s. 43 - 44
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8) PŘÍPADY
Aĉkoli je jistě velký význam materiálního i procesního práva uvedeného ve
statutech, nejdůleţitější ĉástí je jejich vlastní aplikace, při které dochází k rozvíjení
a zpřesňování definic obsaţených ve Statutech. Proto bývá důleţitým zejména první
rozsudek soudního orgánu. Tento můţe do jisté míry předurĉit budoucí judikaturu.137

8.1)

PŘÍPADY PROJEDNÁVANÉ PŘED ICTY

8.1.1)

PŘÍPAD TADIĆ

První z případů souzených ICTY představuje významné vodítko pro výklad
Statutu, urĉuje v podstatě rozsah kompetence ICTY jako takového. Důleţitým je
rozsudek odvolacího senátu v případu Tadić z 2. 10. 1995, který se zabýval na základě
námitky obhajoby kompetencí soudit obţalovaného 138. Pro naše téma je však důleţité
zejména to, ţe D. Tadić byl jako první osoba souzená před Tribunálem obţalován ze
znásilnění.139
Duško Tadić byl spojován se 31 případy váţného porušení Ţenevských úmluv,
váleĉných zloĉinů a zloĉinů proti lidskosti. Ty se vztahovaly k muĉení a vraţdám ve
třech zajateckých táborech. Tribunál v tomto případě poprvé vyslechl obvinění ze
znásilnění a oĉekávalo se, ţe bude poprvé soudit znásilnění samostatně jako váleĉný
zloĉin. K tomu však nedošlo, protoţe oběti byly příliš vystrašené a bály se svědĉit, a tak
musel ţalobce stáhnout obvinění. Přesto byly mezi usvědĉenými trestnými ĉiny
pachatele „nehumánní akty“ zahrnující sexuální mrzaĉení, a to jako váleĉné zloĉiny, tak
i zloĉiny proti lidskosti. Zásadní význam mělo i usvědĉení z perzekuce zahrnující
znásilnění a ostatní formy sexuálního násilí. 140 V daném případě se soudu nepodařilo
shromáţdit dostatek důkazů o tom, ţe se Tadić sám násilí dopouštěl, zkonstatoval však,
ţe znásilňování a další formy sexuálního násilí jsou zvrácené a mají pro oběti i celou
komunitu zniĉující důsledky. Proto můţe být za jejich spáchání jakoţto spolupachatel
137

ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinců podle mezinárodního práva. Praha:
Karolinum, 2002, 311 s. ISBN 80-246-0305-5, s. 82 - 83
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BOAS, Gideon a William SCHABAS. International criminal law developments in the case law of the
ICTY. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, c2003, s. 195
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Obţaloba D. Tadiće, bod 4 - 6; dostupná na internetové adrese:
http://www.icty.org/x/cases/tadic/ind/en/tad-1ai950901e.pdf
140
Rozhodnutí ve věci Tadić (Odvolací Senát); dostupné na internetové adrese
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf
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nebo vědomý úĉastník odsouzena i osoba, která není v postavení orgánu státu nebo je
v postavení niţšího státního orgánu. 141
8.1.2)

PŘÍPAD FURUNDŽIJA

Bosenský Chorvat A. Furundţija byl za ozbrojeného konfliktu v bývalé
Jugoslávii zvláštním velitelem jednotky vojenské policie zvané „Ţolíci“. Během
výslechu jedné bosensko – muslimské ţeny, který A. Furundţija vedl, ji jeden z jeho
podřízených donutil se svléknout a hrozil, ţe jí strĉí do vagíny nůţ, pokud nebude
mluvit pravdu. Tento podřízený poté ţenu opakovaně přinutil k orálnímu a vaginálnímu
pohlavnímu styku. A. Furundţija neuĉinil nic, aby tomu zabránil. Byl obţalován
z fyzického napadení a ze znásilnění, aĉkoli nebyl přímým pachatelem těchto jednání. 142
Soudní senát zde konstatoval, ţe znásilnění je sice zakázáno Ţenevskými
úmluvami z roku 1949 a Dodatkovými protokoly z roku 1977, nicméně v mezinárodním
právu není definováno. Souĉasně se však bez dalšího zdůvodnění rozhodl neaplikovat
definici znásilnění přijatou ICTR v případu Akayesu, jak předtím uĉinily jiné soudní
senáty ICTY a ICTR v procesech proti Musemovi a Delalićovi et al. Soudní senát dále
uvedl, ţe znaky znásilnění nemohou být odvozeny z ţádné mezinárodní smlouvy, ani
z mezinárodního obyĉejového práva, obecných zásad mezinárodního trestního práva
nebo mezinárodního práva, proto je s ohledem na zásadu nullum crimen sine lege stricta
třeba se uchýlit k principům trestního práva spoleĉným hlavním světovým právním
systémům143. Soudní senát ICTY zjistil, ţe přes rozdíly v definici objektivní stránky
znásilnění lze nalézt spoleĉného jmenovatele v těchto právních systémech144. Tím je
pouţití síly, donucení, hrozba nebo absence souhlasu oběti. Soudní senát ICTY
identifikoval jako rozhodující zásadu respektu lidské důstojnosti, v souvislosti s touto
zásadou kvalifikoval vynucený orální sex jako znásilnění. Tímto postupem došel
k popisné definici znásilnění, která se liší od té, která byla vytvořena v případu
Akayesu. Znásilnění bylo definováno jako: „i) pohlavní penetrace jakkoli nepatrná:
141

HÝBNEROVÁ, Stanislava. Sexuální násilí na ţenách v mezinárodním humanitárním právu: The
sexual violence on women in the international humanitarian law and the role of ICTY and
ICTR. Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo, s. 288
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Prvoinstanĉní rozhodnutí ve věci Furundţija z 10. prosince 1998, bod 188, dostupné na internetové
adrese http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf
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BOAS, Gideon a William SCHABAS. International criminal law developments in the case law of the
ICTY. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, c2003, s. 287
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a) vagíny nebo koneĉníku oběti penisem pachatele nebo jiným předmětem pouţitým
pachatelem nebo b) úst oběti penisem pachatele ii) donucením nebo silou nebo hrozbou
síly oběti nebo třetí osobě. 145 V daném případě Tribunál odmítl argument obhajoby
o nedůvěryhodnosti svědkyně s ohledem na posttraumatický stres. 146
Tato definice byla ze strany odborníků na genderovou kriminalitu předmětem
kritiky, protoţe vyţaduje pouţití donucení, síly, hrozby silou, tudíţ je uţší neţ definice
ICTR aplikovaná v případu Akayesu. A. Furundţija byl nicméně uznán vinným z obou
zloĉinů jako zloĉinů váleĉných. Byl odsouzen k osmi letům odnětí svobody mimo jiné
za znásilnění jako porušení zákonů a obyĉejů války. Uznání znásilnění za váleĉný
zloĉin bylo důleţitým precedentem, který později převzal Statut Mezinárodního
trestního soudu. Tribunál zde vytvořil definici znásilnění, navádění a nápomoci
k znásilnění s tím, ţe definice je zaloţena na trestněprávním principu specificity.
8.1.3)

PŘÍPAD KUNARAC ET AL.

Soud se týkal tří Srbů, kteří se podíleli na vedení koncentraĉního tábora
urĉeného ke znásilňování ţen. Linii judikatury, kterou zaloţil ICTY v případu
Furundţija, poté následoval soudní senát ICTY v tomto trestním řízení proti bosenským
Srbům D. Kunaracovi et al., kteří se ve městě Foća dopustili na muslimských ţenách
řady sexuálně motivovaných zloĉinů, vĉetně znásilnění. Toto soud kvalifikoval jako
souĉást útoku proti muslimskému civilnímu obyvatelstvu. Soudní senát v tomto případu
navíc vyjasnil, ţe subjektivní stránkou zloĉinu znásilnění je „úmysl způsobit sexuální
penetraci a vědomí, ţe se tak děje bez souhlasu oběti“. 147 Nesouhlas oběti byl uveden
jako znak skutkové podstaty znásilnění, který musí být prokázán obţalobou.
Problematika znásilnění se s tímto případem dostala aţ k odvolacímu senátu,
který vůbec poprvé tuto problematiku řešil. Souhlasil s definicí znásilnění pouţitou
soudním senátem. Význam rozsudku nepochybně spoĉívá v tom, ţe šlo o první
usvědĉení a odsouzení sexuálního násilí ve spojení se zotroĉováním jako zloĉinu proti
lidskosti. Znásilnění bylo v tomto kontextu uznáno za váleĉnou zbraň. Rozsudek byl
významným potvrzením lidských práv ţen za války ĉi vnitřního ozbrojeného konfliktu.
145

Prvoinstanĉní rozhodnutí ve věci Furundţija, bod 185
VÁLEK, Petr. Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva.
Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, xiv, 221 s. ISBN 978-80-7400-151-2.
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Znamenal odpoutání se od do té doby zaţité paralely násilí na ţenách s uráţkou jejich
cti. Souĉasně odmítl tvrzení obhajoby, ţe pokud se oběť znásilnění nepostaví na odpor,
nemůţe obţalovaný poznat, ţe oběť nesouhlasí se sexuálním stykem. Dále mj.
s odkazem na judikaturu soudů Spojených států uvedl, ţe nedostatek souhlasu oběti
nepovaţuje za znak zloĉinu znásilnění a ţe za urĉitých podmínek, např. ve vězeních
nebo v zařízeních pro mentálně postiţné, se nesouhlas oběti presumuje. Zde je jasná
paralela se situací ve Foći, kde byly muslimské ţeny drţeny ve vojenských objektech
nebo bytech vojáků. Tímto rozhodnutím odvolacího senátu byla de facto ukonĉena
první linie vycházející z případu Akayesu.
Z uţší definice znásilnění vycházel soudní senát i v případu Kvoĉka et al.
V tomto případě se senát zabýval sexuálními zloĉiny spáchanými v internaĉních
táborech Omarska, Keraterm a Trnopolje.

8.2)

PŘÍPADY PROJEDNÁVANÉ PŘED ICTR

8.2.1)

PŘÍPAD AKAYESU

Tento rozsudek je významný zejména z hlediska interpretace pravidel,
upravujících skutkové podstaty jednotlivých zloĉinů podle mezinárodního práva. Tento
rozsudek byl vynesen 2. 9. 1998. Jean-Paul Akayesu byl v době masakru Tutsiů
starostou venkovské obce Taba, kde v důsledku těchto událostí zahynuly přinejmenším
dva tisíce osob. Ve svém postavení odpovídal za veřejný pořádek a měl řadu pravomocí
vĉetně kontroly místní policie a správy justice. Místo toho, aby se pokusil zabránit
vraţdění, aktivně se ho úĉastnil nebo k němu vyzýval. Stovky civilistů se snaţily najít
útoĉiště v budovách místních tabských úřadů. Mnohé z nich byly ţeny, které se staly
oběťmi sexuálního násilí vĉetně násilí provázeného hrozbami zabitím. Nebylo
prokázáno, ţe by se Akayesu na zloĉinech osobně podílel, byl však jejich iniciátorem,
umoţnil, aby mohly být spáchány, nezabránil jim a podporoval je. Do té doby byl
Akayesu povaţován za bezúhonného a inteligentního obĉana a poţíval ve spoleĉnosti
vysokou morální autoritu. Byl odsouzen za zloĉin genocidy a několik skutkových
podstat zloĉinů proti lidskosti a byl rovněţ obţalován z porušení spoleĉného ĉlánku 3
Ţenevských úmluv. V souĉasnosti si Akayesu odpykává trest v africkém Mali.
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Inovativní význam rozsudku spoĉívá zejména v aplikaci skutkové podstaty genocidy na
události ve Rwandě. 148
To, ţe šlo o genocidu, dokládají názory Senátu Tribunálu. Podle názoru Senátu
není pochyb o tom, ţe masakry měly za cíl vyhlazení skupiny osob. Tyto masakry byly
systematické, velmi kruté a podle názoru Senátu i dlouho předem rozmyšlené
a připravené. Mnoho skuteĉností ukazuje, ţe záměrem pachatelů bylo právě úplné
zniĉení etnické skupiny Tutsiů. Ti byli vybíráni proto, ţe šlo o Tutsie, nikoli pro jejich
příslušnost k RPF (Rwandské vlastenecké frontě). Senát ze zjištěných skuteĉností
dovodil, ţe v roce 1994 byla skuteĉně ve Rwandě spáchána genocida proti Tutsiům jako
skupině.
Dalším průlomovým aspektem rozsudku je výklad některých skutkových podstat
zloĉinů proti lidskosti, ze kterých byl Akayesu usvědĉen. Soudní senát nad touto
vedoucí osobou rwandské genocidy podává na základě výpovědí obětí a svědků šokující
obraz sexuálního násilí, které bylo pácháno ve městě Taba na tutsijských ţenách. Senát
shledal, ţe Akayesu měl důvod vědět a ve skuteĉnosti věděl, ţe k páchání sexuálního
násilí docházelo přímo v prostorách místních úřadů. Senát tak v tomto rozsudku vykládá
skutkovou podstatu znásilnění (ĉlánek 3 g) Statutu) a dále také „sexuální násilí“, které
není sice ve Statutu výslovně zmíněné, ale Tribunál tento zloĉin odvodil z jiných
ustanovení jako „kaţdý ĉin sexuální povahy, který je spáchán na osobě za okolností
zahrnujících donucení“. Tím se rozumí nejen fyzické násilí, ale také hrozby,
zastrašování, vydírání a jiné formy tísně. Soudní senát ICTY v tomto rozsudku vyšel
z předpokladu, ţe „základní elementy zloĉinu znásilnění nemohou být vystiţeny
mechanickým popisem předmětů a ĉástí těla“.149 Tento předpoklad opřel o analogii
s Úmluvou proti muĉení a jinému krutému a nelidskému ĉi poniţujícímu zacházení
nebo trestání,150 která se ve své definici muĉení také nezabývá jednotlivými skutky, tj.
neříká, co je muĉení a co ne. Soudní senát dále neuvedl, o jaké prameny mezinárodního
práva se při své definici znásilnění opíral. Definoval jej přitom následovně: „Fyzický
útok sexuální povahy, spáchaný na osobě za okolností, které jsou nátlakové (coercive).“
148
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Tribunál posoudil sexuální násilí, které zahrnuje znásilnění jako urĉitý ĉin sexuálního
charakteru, který je spáchán na osobě za okolností, které jsou donucující. Sexuální násilí
není vymezeno jen pouhým fyzickým útokem na lidské tělo, ale můţe dle rozsudku
zahrnovat i ĉiny, které nevedou bezprostředně k penetraci, ba dokonce ani k fyzickému
kontaktu. Sexuální násilí spadá do rámce „jiných nelidských ĉinů“ podle ĉlánku 3 i)
Statutu Tribunálu, „útoků na osobní důstojnost“ podle ĉlánku 4 e) Statutu a „závaţného
tělesného nebo duševního ublíţení“ podle ĉlánku 2 (2) b) Statutu.
Co se týĉe objektivní stránky, tato definice obsahuje jak vynucený vaginální
styk, tak i orální a anální sexuální styk, ĉi jakákoli další závaţná porušení lidské
důstojnosti sexuální povahy. Nevyţaduje se zde prokázání nedostatku souhlasu oběti,
postaĉí pouze nátlakové okolnosti (coercive circumstances). Tento široký výklad
Statutu umoţnil ICTR shledat J. – P. Akayesu trestně odpovědným za znásilnění jako
zloĉin proti lidskosti. 151 Na základě zjištění, ţe znásilnění dosáhlo rozměru genocidy,
byl Akayesu uznán vinným ze zloĉinu genocidy a zloĉinů proti lidskosti.
Řada z těchto zloĉinů se odehrála přímo v budově obecního úřadu, avšak
starosta J. – P. Akayesu jim nezabránil, i kdyţ o nich dobře věděl.

152

Sám dokonce

nařídil dívce, o které věděl, ţe je gymnastka, aby na veřejnosti cviĉila nahá a poté
hutským milicím Interhamwe uloţil, aby ji znásilnili. 153
Tento rozsudek je vysoce oceňován pro precedentní interpretaci a aplikaci
zloĉinu genocidy na podmínky etnického konfliktu ve Rwandě a kvalifikaci sexuálních
násilných ĉinů jako zloĉinů proti lidskosti. 154 Tribunál zjistil, ţe ve Rwandě došlo
během vnitřního konfliktu k rozsáhlému a systematickému útoku na civilní obyvatelstvo
etnických Tutsiů. Tribunál zkonstatoval, ţe znásilnění a jiné nelidské ĉiny byly
spáchány jako souĉást tohoto útoku.
8.2.2)

PŘÍPAD MUSEMA

ICTR postupoval podle své první definice znásilnění i v tomto případu, kdy vedl
trestní řízení proti A. Musemovi. A Musema byl ředitelem podniku na zpracování ĉaje
151
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a také jednou z vedoucích postav rwandské genocidy v prefektuře Kibuye. Musema byl
na základě institutu odpovědnosti nadřízeného obţalován mimo jiné ze znásilnění,
tohoto bodu obţaloby byl však nakonec zproštěn.155
Senát zde opět definoval znásilnění jako „fyzický útok sexuální povahy,
spáchaný na osobě za okolností, které jsou nátlakové“. Shodně urĉil i definici
sexuálního násilí jako „kaţdý ĉin sexuální povahy, který je spáchán na osobě za
okolností zahrnujících donucení“. 156 Senát zjistil, ţe jmenovaný znásilnil tutsijskou
ţenu jménem Nyiramusugi, odvolal však své předchozí zjištění, podle kterého obviněný
věděl, ţe dochází k rozsáhlému nebo systematickému útoku na civilní obyvatelstvo.
Senát zjistil, ţe prokurátor nedovedl prokázat, ţe by Musema věděl o tom, ţe znásilnění
páchají jeho podřízení a ţe tomuto jednání nezabránil nebo je nepotrestal. Nebyla proto
prokázána jeho trestní odpovědnost za zloĉiny uvedené v ĉláncích 3(g) a 6(3) Statutu,
jak tvrdila obţaloba v bodě 7. A. Musema byl tohoto obvinění zproštěn. 157
8.2.3)

PŘÍPAD GACUMBITSI

Tento případ bývá některými autory oznaĉován za mezník v této judikatuře obou
tribunálů OSN. 158 Fakta této kauzy ICTR jsou šokující. S. Gacumbitsi, který byl
starostou města Rusmo, jezdil v době rwandské genocidy autem po tomto městě a jeho
okolí a megafonem rozkazoval hutským muţům, aby znásilnili tutsijské ţeny, které
podle něj vţdy odmítaly „spát s Huty“. Senát zjistil, ţe na základě jeho podněcování
bylo znásilněno nejméně osm ţen.159 Ty ţeny, které se postaví na odpor, měly být podle
starosty Gacumbitsiho usmrceny tak, ţe jim bude vraţena větev do vagíny. Tyto příkazy
byly hutskými muţi do detailu splněny. Okolo dne 17. dubna 1994 S. Gacumbitsi
vyhlásil megafonem, ţe tutsijští muţi budou sice zabiti, ale ţe ţeny si mohou zachránit
ţivot, pokud se shromáţdí na urĉeném místě. Kdyţ mnoho ţen jeho výzvy uposlechlo,
byly zde pod vedením Gacumbitsiho hutskými muţi znásilněny a poté brutálním
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způsobem zavraţděny. Senát uznal, ţe tato znásilnění byla souĉástí rozsáhlého
a systematického útoku proti tutsijskému civilnímu obyvatelstvu ve městě Rusmo. 160
Soudní senát nakonec uznal S. Gacumbitsiho vinným ze spáchání zloĉinu
genocidy a zloĉinů proti lidskosti vĉetně znásilnění 161 a vyměřil mu trest odnětí
svobody ve výši třiceti let. Soudní senát v případu Gacumbitsi rozhodl, ţe uvedená fakta
naplňují definici znásilnění. Uĉinil tak s odkazem na případ Akayesu a případ Kunarac
et al., ĉímţ se zjevně pokusil o propojení dvou dosavadních linií. V rozsudku však tento
odkaz nijak nezdůvodnil. Soudní senát ICTR dále uvedl, ţe skuteĉnosti, ţe tutsijským
ţenám bylo v případě odporu vyhroţováno smrtí a ţe tyto ţeny před hutskými muţi
prchaly, dostateĉně prokazuje jejich nesouhlas se znásilněním 162. Obě strany se proti
tomuto rozhodnutí odvolaly. Prokurátor jako jeden ze šesti odvolacích důvodů uvedl
právě nejasnost, pro jakou definici znásilnění se soudní senát ICTR vlastně rozhodl.
Odvolací senát se rozhodl tímto odvolacím důvodem zabývat s ohledem na
„obecný význam“ této otázky pro judikaturu tohoto tribunálu a objasnit výše uvedený
rozsudek odvolacího senátu ICTY v případu Kunarac et al. Odvolací senát potvrdil, ţe
nesouhlas oběti je znakem skutkové podstaty zloĉinu znásilnění. Nicméně tento
nesouhlas můţe být mimo veškerou pochybnost odvozen z nátlakových okolností, za
kterých smysluplný souhlas není moţný. Jako příklad těchto okolností uvedl probíhající
genocidu nebo zadrţování oběti. 163 Vzhledem k tomu, ţe obţaloba uspěla i s dalšími
body, byl Gacumbitsimu zvýšen trest na doţivotí.

8.3)

ZHODNOCENÍ JUDIKATURY

Rozsudky obou ad hoc trestních tribunálů nepochybně znamenaly předěl
v oblasti stíhání zloĉinů páchaných na ţenách během válek. Znásilnění poĉalo být
kriminalizováno a posuzováno jako zloĉin podle mezinárodního práva. Mnoţství
případů dokládá, ţe násilí na ţenách zaĉala být věnována znaĉná pozornost.
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Judikatura ICTY a ICTR byla hlavním pramenem při sestavování Znaků
skutkových podstat zloĉinů, které vyuţívá Mezinárodní trestní soud. Tato definice je
obsaţena hned třikrát, a sice jako zloĉin proti lidskosti a jako váleĉný zloĉin jak
v mezinárodním, tak vnitrostátním ozbrojeném konfliktu, základní ĉást této definice je
však vţdy stejná. Objektivní stránka je upravena popisným způsobem a obsahově
vychází z případu Furundţija: „Pachatel napadl tělo osoby jednáním majícím za
důsledek jakkoli nepatrnou penetraci jakékoli ĉásti těla oběti nebo pachatele sexuálním
orgánem, nebo análního nebo genitálního otvoru oběti jakýmkoli předmětem nebo
jakoukoli jinou ĉástí těla“.
Je zřejmé, ţe tato definice by pokryla většinu trestných ĉinů spáchaných
v ozbrojených konfliktech v bývalé Jugoslávii a ve Rwandě. Druhá ĉást definice se zase
blíţí případu Akayesu tím, ţe nepovaţuje nesouhlas oběti za znak znásilnění a pouţívá
koncept „nátlaku“ a nátlakového prostředí, coţ je obdoba nátlakových okolností.
Z výše uvedeného je zřejmé, ţe judikatura obou tribunálů OSN zásadním
způsobem přispěla k rozvoji mezinárodního trestního práva a k potrestání pachatelů
sexuálních zloĉinů. I kdyţ Mezinárodní trestní soud bude moci s ohledem na ĉlánek 21
Římského statutu ĉerpat z této bohaté judikatury jen velmi omezeně, nic mu nebrání,
aby vyuţil dalších zkušeností z ĉinnosti ICTY a ICTR se stíháním těchto pachatelů,
mezi které patří zejména odpovídající zastoupení ţen v personálu tohoto soudu. 164
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9) ZÁVĚR
Mezinárodní

trestní

tribunály

nepochybně

způsobily

přelom

v zájmu

o problematiku sexuálního násilí na ţenách za ozbrojených konfliktů. Do té doby bylo
spíše marginalizováno a přehlíţeno jako běţná souĉást války. Neexistovaly ţádné
úĉinné sankĉní mechanismy, které by tomuto jevu uĉinily razantní přítrţ. Po odhalení
hrůz páchaných na ţenách na území bývalé Jugoslávie v letech 1991 – 1999 a ve
Rwandě v roce 1994 se mezinárodní spoleĉenství pod tíhou studu zaĉalo touto
problematikou seriózně zabývat. Zdejší násilné akty dosáhly nebývalých rozměrů
a zvěrstva zde prováděná svědĉí o tom, ţe se zde vytratily veškeré morální zásady.
Mezinárodní spoleĉenství reagovalo ustavením dvou ad hoc tribunálů, které měly soudit
zloĉince odpovědné za násilí zde páchané. Na podkladě rozsudků vznikla definice
znásilnění, kterou nyní pouţívá Mezinárodní trestní soud. Sexuálně motivované ĉiny
zaĉaly být stíhány zejména na popud soudkyň mezinárodních tribunálů, které
upozornily na tento jev.
Existence a rozhodovací praxe ad hoc tribunálů měla nesporný vliv na národní
soudy, ukázala, ţe zloĉiny jako genocida a zloĉiny proti lidskosti existují po právní
stránce a ţe by měly být sankcionovány právem. Je signifikantní, ţe velmi narostl poĉet
případů národních soudů v souvislosti s rozhodovací praxí ad hoc tribunálů (v zemích
jako Švýcarsko, Německo, Belgie nebo Francie). Je zřejmé, ţe národní soudy spoléhají
na rozhodnutí Tribunálů a řídí se právem, které vytvořily tyto dva tribunály. 165 Na
druhou stranu i opaĉně byly právě ad hoc tribunály ovlivněny praxí vnitrostátních soudů
a vyuţily některé příklady dřívějších rozhodnutí soudů vnitrostátních právě při
vytváření definice znásilnění. Mezinárodní trestní tribunály výrazně přispěly k rozvoji
mezinárodního práva trestního, díky jejich ĉinnosti došlo k výraznému posunu jak
v oblasti práva materiálního, tak i procesního.
Sexuální násilí na ţenách je v dnešní době explicitně zakázáno, právě k tomuto
zákazu přispěly a tento zákaz prohloubily mezinárodní ad hoc tribunály. Tribunály
uznaly znásilnění za váleĉný zloĉin a zloĉin proti lidskosti a potvrdily ve svých
rozsudcích také to, ţe akty sexuálního násilí mohou být muĉením, nelidským chováním
165
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a genocidou. Bylo upuštěno od dlouho uţívaného spojení mezi sexuálním násilím
a útokem na ĉest ţeny. Toto pojetí sexuální násilí hodnotilo jako soukromý zloĉin bez
většího vlivu na komunitu i na celou spoleĉnost. Pravděpodobně nejvýznamnějším
poĉinem v této oblasti je vytvoření definice znásilnění, která u jednotlivých senátů
nebyla vţdy shodná. Nejprve byla zvolena Mezinárodním trestním tribunálem pro
bývalou Jugoslávii popisná definice v případu Furundţija. Tu následně odmítl
Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu, který v případu Akayesu vytvořil definici
novou, která nezahrnovala popis jednání pachatele. Nakonec se praxe obou tribunálů
vrátila právě k popisné definici. Výrazným přínosem je jistě také to, ţe pro uznání viny
není třeba, aby se pachatel sám trestného jednání dopouštěl, staĉí pouze to, ţe o jednání
věděl a aĉkoli mohl, takovému jednání nezabránil.
Na ĉinnost tribunálů navázal Mezinárodní trestní soud, který pojal znásilnění uţ
do svého Statutu. 166 V roli soudkyň Mezinárodního trestního soudu se také objevuje
více ţen, které kladou na problematiku sexuálního násilí větší důraz neţ muţi.
Mezinárodní trestní soud vtělil na základě svědectví z případů řešených tribunály do
svého Statutu i jiné praktiky sexuálního násilí neţ jen znásilnění. Tak zde můţeme
nalézt „sexuální otroctví, nucenou prostituci, nucené těhotenství, nucenou sterilizaci
a jakoukoli jinou formu sexuálního násilí stejné závaţnosti“. Statut Mezinárodního
trestního soudu dokonce ve svém ĉlánku 54 ukládá ţalobcům povinnost vyšetřovat
zloĉiny sexuálního a genderového násilí.
Vydáno bylo následně i mnoho rezolucí RB OSN, které se problematikou
sexuálního násilí páchaného na ţenách zabývají. Vývoj v oblasti soft law dále pokraĉuje
a jsou přijímány další rezoluce, aby státy měly řešení této otázky neustále na paměti. Na
půdě OSN byl ustaven i zvláštní zástupce Generálního tajemníka pro otázky násilí
páchaného na ţenách. Stalo se tak v roce 2010.
S odhalením a potrestáním násilníků přichází nová naděje, ţe tento jev se stane
zapovězeným. Zákaz znásilnění vychází vlastně uţ z obyĉejového práva, z kogentní
normativity. Tento zákaz však nebyl dodrţován, zejména z důvodu neexistence sankĉní
sloţky těchto ustanovení. Ad hoc tribunály i stálý Mezinárodní trestní soud se proto
166
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snaţí identifikovat individuální trestní odpovědnost za zloĉiny uvedené v jejich
statutech. Explicitně zde zahrnuté znásilnění i jiné akty sexuálního násilí tak mohou být
předmětem stíhání a potrestání jednotlivce jako přímého pachatele nebo jako osoby
odpovědné za jednání jiného před Mezinárodním trestním soudem. V rámci jejich
jurisdikce mohou být souzeny nejen sexuální násilnosti páchané za ozbrojeného
konfliktu jako váleĉný zloĉin, ale i kdykoli jinde, pokud naplní znaky zloĉinu proti
lidskosti.167
Nezbývá neţ doufat, ţe v dnešním ekonomicky a hospodářsky rozvinutém světě
se pro sexuální násilí nenajde místo a ţe při vypuknutí ozbrojeného konfliktu zůstanou
tyto praktiky zapomenuty a civilisté budou ochráněni přesně tak, jak to vyţaduje
mezinárodní humanitární právo.
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14) RESUMÉ
Cílem této diplomové práce je zmapovat jev sexuálního násilí na ţenách za
ozbrojeného konfliktu a popsat vliv, který na chápání tohoto jevu měla rozhodovací
ĉinnost ad hoc mezinárodních trestních tribunálů.
Sexuální násilí se objevuje téměř v kaţdém ozbrojeném konfliktu. Aţ do vzniku
mezinárodních trestních tribunálů v 90. letech však byla problematika sexuálního násilí
na ţenách za ozbrojeného konfliktu spíše přehlíţena. Existoval sice zákaz tohoto
chování, příkladem mohou být Haagské ĉi Ţenevské úmluvy, neexistoval však ţádný
efektivní sankĉní prostředek k potrestání pachatelů. Násilí na ţeně bylo navíc chápáno
jako útok na její ĉest bez dalších následků pro komunitu nebo spoleĉnost, bylo
soukromým zloĉinem. Masové porušování lidských práv na území bývalé Jugoslávie
a Rwandy přimělo mezinárodní spoleĉenství k tomu, aby zaĉalo sexuální násilí stíhat
a trestat. Na základě rozsudků mezinárodních trestních tribunálů bylo znásilnění a jiné
formy sexuálního násilí uznány za váleĉný zloĉin a zloĉin proti lidskosti. Znásilnění
můţe rovněţ za jistých podmínek naplnit skutkovou podstatu zloĉinu genocidy.
Mezinárodní trestní tribunály výrazně přispěly k rozvoji mezinárodního práva
trestního, přispěly k obohacení materiálního i procesního práva. Nejvýznamnějším
přínosem v oblasti stíhání pachatelů sexuálního násilí je vytvoření definice znásilnění.
Na ĉinnost mezinárodních trestních tribunálů navazuje stálý Mezinárodní trestní soud,
který převzal definici znásilnění vytvořenou tribunály a pojal zloĉin znásilnění a jiného
sexuálního násilí do svého Statutu. Mezinárodní trestní soud je připraven soudit
jednotlivce jako pachatele takového jednání.
Klíčová slova: sexuální násilí, mezinárodní trestní tribunály, znásilnění, ozbrojený
konflikt
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15) ABSTRACT – SEXUAL VIOLENCE IN ARMED
CONFLICT – THE ROLE OF THE INTERNATIONAL
CRIMINAL COURTS
The purpose of this thesis is to describe the phenomenon of sexual violence
against women in armed conflicts and to describe the influence of the international
criminal courts in understanding of this phenomenon.
Sexual violence appears in almost every armed conflict. Until the establishment
of the international criminal courts in the ninetees the issue of sexual violence against
women in armed conflict was overlooked. The prohibition of such treatment was
existing, for example The Hague Convention or The Geneva Convention, however no
efficient sanction mechanism to punish the perpetrators was existing. The violence
against woman was moreover understood as her honour attack without any
consequences for the community and the society as a whole. It was a private crime.
Mass violation of the human rights in the area of Former Yugoslavia and Rwanda made
the United Nations to begin with prosecuting and punishing such treatment. Rape and
other forms of sexual violence was recognized as a war crime and the crime against
humanity on the basis of the judgements of the international criminal courts. Rape can,
under certain circumstances, fulfill the fact of the case of genocide.
The international criminal courts strongly made a contribution to development of
international criminal law. They made a contribution to enrichment the substantive law
and the procedure as well. The most important benefit in the field of prosecuting the
perpetrators of sexual violence is to create the definition of rape in their case – law. The
International Criminal Court follows the decision making activity of the international
courts. It adopted the definition of rape made by the tribunals and it incorporated the
crime of rape and other sexual violence into its Statute. The International Criminal
Court is prepared to judge individuals as perpetrators of such treatment.
Key words: sexual violence, international criminal courts, rape, armed conflict
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