
7. PŘÍLOHY 

7.1 Přehled situací a případů, kterým se Mezinárodní trestní soud věnuje
1
 

1) Demokratická republika Kongo 

Žalobce vs. Thomas Lubanga Dyilo 

Žalobce vs. Germain Katanga 

Žalobce vs. Matthieu Ngudjolo Chui 

Žalobce vs. Bosco Ntaganda  

Žalobce vs. Callixte Mbarushimana 

Žalobce vs. Sylvestre Madacumura 

2) Středoafrická republika  

Žalobce vs. Jean-Pierre Bemba Gombo 

Žalobce vs. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques 

Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu and Narcisse Arido 

3) Uganda 

Žalobce vs. Joseph Kony, Vincent Otti a Okot Odhiambo 

Žalobce vs. Dominic Ongwen 

4) Dárfúr, Súdán 

Žalobce vs. Ahmad Muhammad Harun („Ahmad Harun“) a Ali Muhammad Ali Abd-

Al-Rahman („Ali Kushayb“) 

Žalobce vs. Omar Hassan Ahmad Al Bashir 

Žalobce vs. Bahar Idriss Abu Garda 

Žalobce vs. Abdallah Banda Abakaer Nourain  

Žalobce vs. Abdel Raheem Muhammad Hussein 

5) Keňská republika 

Žalobce vs. William Samoei Ruto a Joshua Arap Sang 

Žalobce vs. Uhuru Muigai Kenyatta 

Žalobce vs. Walter Osapiri Barasa 

6) Libye 

 Žalobce vs. Saif Al-Islam Gadaffi a Abdullah Al-Senussi 

7) Pobřeží slonoviny 
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 Žalobce vs. Laurent Gbagbo a Charles Blé Goudé 

 Žalobce vs. Simone Gbagbo 

8) Mali  

16. 1. 2013 bylo zahájeno vyšetřování ohledně činů spáchaných na území Mali od 

ledna 2012 

9) Středoafrická republika II 

24. 9. 2014 bylo zahájeno druhé vyšetřování týkající se Středoafrické republiky a to 

ohledně činů spáchaných od roku 2012 

 

Kancelář žalobce v současné době předběžně vyšetřuje i další situace, např. 

Afghánistán, Gruzie, Guinea, Kolumbie, Honduras, Irák, Nigérie, Ukrajina, Palestina atd.
2
    

                                                 
2
 http://www.icc-cpi.int (http://goo.gl/jzYhjE) 

http://www.icc-cpi.int/
http://goo.gl/jzYhjE


7.2 Zločiny proti lidskosti 

7.2.1 Statut Mezinárodního vojenského soudního dvora v Norimberku – článek 6 

  

Article 6  

The Tribunal established by the Agreement referred to in Article 1 hereof for the trial 

and punishment of the major war criminals of the European Axis countries shall have the 

power to try and punish persons who, acting in the interests of the European Axis countries, 

whether as individuals or as members of organizations, committed any of the following 

crimes. 

The following acts, or any of them, are crimes coming within the jurisdiction of the Tribunal 

for which there shall be individual responsibility: 

[…] 

c) Crimes against humanity: namely murder, extermination, enslavement, deportation, 

and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during war, or 

persecution on political, racial or religious grounds in execution of or in connections with any 

crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of [the] domestic law 

of the country where perpetrated. 

 

7.2.2 Statut Mezinárodního vojenského tribunálu pro Dálný východ – článek 5 

  

Article 5  

The Tribunal established by the Agreement referred to m Article 1 hereof for the trial 

and punishment of the major war criminals of the European Axis countries shall have the 

power to try and punish persons who, acting in the interests of the European Axis countries, 

whether as individuals or as members of organizations, committed any of the following 

crimes. 

The following acts, or any of them, are crimes coming within the jurisdiction of the 

Tribunal for which there shall be individual responsibility: 

[…] 

c) Crimes against humanity: namely, murder, extermination, enslavement, deportation, 

and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war; 

or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with 

any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic 



law of the country where perpetrated. Leaders, organizers, instigators and accomplices 

participating in the formulation or execution of a common plan or conspiracy to commit any 

of the foregoing crimes are responsible for all acts performed by any persons in execution of 

such plan. 

 

7.2.3 Statut Mezinárodního tribunálu pro stíhání osob odpovědných za závažná 

porušení mezinárodního humanitárního práva spáchaná v bývalé Jugoslávií od roku 

1991 (Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii) – článek 5 

 

Article 5: Crimes Against Humanity  

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for 

the following crimes when committed in armed conflict, whether international or internal in 

character, and directed against any civilian population:  

a) murder;  

b) extermination;  

c) enslavement;  

d) deportation;  

e) imprisonment;  

f) torture;  

g) rape;  

h) persecutions on political, racial and religious grounds;  

i) other inhumane acts.  

 

7.2.4 Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu – článek 3 

 

Article 3: Crimes against Humanity 

The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons 

responsible for the following crimes when committed as part of a widespread or systematic 

attack against any civilian population on national, political, ethnic, racial or religious grounds:  

a) murder; 

b) extermination; 

c) enslavement; 

d) deportation; 



e) imprisonment; 

f) torture; 

g) rape; 

h) persecutions on political, racial and religious grounds; 

i) other inhumane acts.  

 

7.2.5 Statut Mezinárodního trestního soudu – článek 7 

 

Článek 7: Zločiny proti lidskosti 

1. Pro účely tohoto Statutu se „zločinem proti lidskosti“ rozumí kterýkoliv z níže 

uvedených činů, spáchaný v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti 

civilnímu obyvatelstvu při vědomí existence takového útoku: 

a) vražda, 

b) vyhlazování, 

c) zotročování, 

d) deportace nebo násilný přesun obyvatelstva, 

e) věznění nebo jiné závažné formy zbavení osobní svobody v rozporu se základními 

pravidly mezinárodního práva 

f) mučení, 

g) znásilnění, sexuální otroctví, nucená prostituce, nucené těhotenství, nucená 

sterilizace nebo jiné formy sexuálního násilí srovnatelné závažnosti, 

h) persekuce jakékoli identifikovatelné skupiny nebo kolektivu z důvodů politických, 

rasových, národnostních, etnických, kulturních či náboženských nebo z důvodů 

pohlaví, jak je definováno v odstavci 3, či z jiných důvodů, jež jsou podle 

mezinárodního práva všeobecně považovány za nepřípustné, v souvislosti s činy 

uvedenými v tomto odstavci nebo s jakýmkoli zločinem spadajícím do jurisdikce 

Soudu, 

i) nedobrovolné mizení osob 

j) zločin apartheidu, 

k) jiné nelidské činy podobné povahy spočívající v úmyslném způsobení velkých útrap 

nebo těžké újmy na zdraví či poruchy duševního nebo tělesného zdraví. 

 

 



  



7.3 Válečné zločiny 

7.3.1 Statut Mezinárodního vojenského soudního dvora v Norimberku – článek 6 

  

Article 6  

The Tribunal established by the Agreement referred to in Article 1 hereof for the trial 

and punishment of the major war criminals of the European Axis countries shall have the 

power to try and punish persons who, acting in the interests of the European Axis countries, 

whether as individuals or as members of organizations, committed any of the following 

crimes. 

The following acts, or any of them, are crimes coming within the jurisdiction of the Tribunal 

for which there shall be individual responsibility: 

[…] 

b) War Crimes: namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall 

include, but not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labor or for any 

other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of 

prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private 

property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by 

military necessity; 

[…] 

 

7.3.2 Statut Mezinárodního vojenského tribunálu pro Dálný východ – článek 5 

  

Article 5  

The Tribunal established by the Agreement referred to m Article 1 hereof for the trial 

and punishment of the major war criminals of the European Axis countries shall have the 

power to try and punish persons who, acting in the interests of the European Axis countries, 

whether as individuals or as members of organizations, committed any of the following 

crimes. 

The following acts, or any of them, are crimes coming within the jurisdiction of the 

Tribunal for which there shall be individual responsibility: 

[…] 

b) War crimes: namely, violations of the laws or customs of war;  

[…] 



 

7.3.3 Statut Mezinárodního tribunálu pro stíhání osob odpovědných za závažná 

porušení mezinárodního humanitárního práva spáchaná v bývalé Jugoslávií od roku 

1991 (Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii) – článek 2 a 3 

 

Article 2: Grave breaches of the Geneva Conventions of 1949 

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing or 

ordering to be committed grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, 

namely the following acts against persons or property protected under the provisions of the 

relevant Geneva Convention:  

a) wilful killing;  

b) torture or inhuman treatment, including biological experiments;  

c) wilfully causing great suffering or serious injury to body or health;  

d) extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity 

and carried out unlawfully and wantonly;  

e) compelling a prisoner of war or a civilian to serve in the forces of a hostile power;  

f) wilfully depriving a prisoner of war or a civilian of the rights of fair and regular trial;  

g) unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a civilian;  

h) taking civilians as hostages.  

 

Article 3: Violations of the laws or customs of war  

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons violating the 

laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to:  

a) employment of poisonous weapons or other weapons calculated to cause unnecessary 

suffering;  

b) wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military 

necessity;  

c) attack, or bombardment, by whatever means, of undefended towns, villages, 

dwellings, or buildings;  

d) seizure of, destruction or willful damage done to institutions dedicated to religion, 

charity and education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and 

science;  

e) plunder of public or private property. 



 

7.3.4 Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu – článek 4 

 

Article 4: Violations of Article 3 Common to the Geneva Conventions and of 

Additional Protocol II 

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. These violations shall include, but shall not be limited to: 

a) Violence to life, health and physical or mental well-being of persons, in particular 

murder as well as cruel treatment such as torture, mutilation or any form of corporal 

punishment; 

b) Collective punishments; 

c) Taking of hostages; 

d) Acts of terrorism; 

e) Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, 

rape, enforced prostitution and any form of indecent assault; 

f) Pillage; 

g) The passing of sentences and the carrying out of executions without previous 

judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial 

guarantees which are recognized as indispensable by civilised peoples; 

h) Threats to commit any of the foregoing acts. 

 

 

7.3.5 Statut Mezinárodního trestního soudu – článek 8 

 

2. Pro účely tohoto Statutu se „válečnými zločiny“ rozumí: 

a) Závažná porušení Ženevských úmluv z 12. srpna 1949, zejména níže uvedené činy 

zaměřené proti osobám nebo majetku požívajícím ochrany podle ustanovení 

příslušné Ženevské úmluvy: 

i. úmyslné zabití; 

ii. mučení nebo nelidské zacházení, včetně biologických pokusů; 



iii. úmyslné způsobení velkého utrpení nebo vážné tělesné újmy či poruchy 

zdraví; 

iv. rozsáhlé ničení a přivlastňování majetku, které není ospravedlněno 

vojenskou nutností a které je prováděno protiprávním a svévolným 

způsobem; 

v. nucení vojenských zajatců nebo jiných chráněných osob ke službě ve vojsku 

nepřátelské mocnosti; 

vi. svévolné zbavení válečného zajatce nebo jiné chráněné osoby práva na 

spravedlivý a řádný proces; 

vii. protiprávní deportace či přesun nebo protiprávní zbavení osobní svobody; 

viii. braní rukojmích. 

b) Jiné případy závažného porušení zákonů a obyčejů platných v mezinárodních 

ozbrojených konfliktech v existujícím rámci mezinárodního práva, zejména 

následující činy: 

i. úmyslné vedení útoků proti civilnímu obyvatelstvu jako takovému nebo proti 

jednotlivým civilním osobám, které se přímo neúčastní nepřátelských akcí; 

ii. úmyslné vedení útoků proti civilním objektům, tedy objektům, které nejsou 

vojenskými cíli; 

iii. úmyslné vedení útoků proti personálu, zařízením, materiálu, jednotkám či 

vozidlům účastnícím se humanitární pomoci nebo mírové operace v souladu 

s Chartou Organizace spojených národů, pokud mají nárok na ochranu 

poskytovanou civilním osobám či civilním objektům podle mezinárodního 

práva ozbrojených konfliktů; 

iv. úmyslné zahájení útoku s vědomím, že v souvislosti s takovým útokem dojde 

ke ztrátám na životech nebo zranění civilních osob či poškození civilních 

objektů nebo k rozsáhlým a závažným škodám na přírodním prostředí, které 

budou zjevně nepřiměřené v poměru k očekávané konkrétní a přímé celkové 

vojenské výhodě; 

v. útok nebo bombardování měst, vesnic, obydlí nebo budov, které nejsou 

bráněny a nejsou vojenskými cíli, jakýmikoliv prostředky; 

vi. zabití nebo zranění kombatanta, který již složil zbraň či nemá k dispozici další 

prostředky obrany a vzdal se bezpodmínečně; 



vii. zneužití vlajky příměří, vlajky nebo vojenských insignií a stejnokroje nepřítele 

nebo Organizace spojených národů, jakož i rozlišovacích znaků Ženevských 

úmluv, vedoucí k úmrtí či vážnému zranění osob; 

viii. okupační silou provedené přímé nebo nepřímé přesídlení částí jejího vlastního 

civilního obyvatelstva na okupované území nebo částečná či úplná deportace či 

přesídlení obyvatelstva okupovaného území uvnitř nebo vně tohoto území; 

ix. úmyslné vedení útoků proti budovám určeným k náboženským, školským, 

uměleckým, vědeckým nebo charitativním účelům, historickým památkám, 

nemocnicím či místům, kde jsou shromažďováni nemocní a raněním pokud se 

nejedná o vojenské cíle; 

x. vystavení osob nadcházejících se v moci znepřátelené strany fyzickému 

zmrzačení nebo lékařským či vědeckým pokusům jakéhokoli druhu, které 

nejsou odůvodněny lékařskou, zubní či jinou nemocniční péčí ani nejsou 

prováděny v zájmu dotčené osoby a které způsobí smrt nebo vážné ohrožení 

života této osoby nebo osob; 

xi. proradné zabití nebo zranění osob náležejících ke znepřátelenému státu nebo 

armádě; 

xii. prohlášení, že nikdo nebude ušetřen; 

xiii. zničení nebo zmocnění se nepřátelského majetku, pokud takové zničení nebo 

zmocnění se majetku není nezbytně vyžadováno válečnou nutností; 

xiv. prohlášení práv a úkonů občanů znepřátelené strany za zrušené, pozastavené 

nebo před soudem nepřijatelné; 

xv. nucení občanů znepřátelené strany k účasti na vojenských operacích 

zaměřených proti své vlastní zemi, i v případě, že tito občané byli před 

začátkem války ve službě válčící strany; 

xvi. plenění města nebo místa, i v případě, že bylo dobyto útokem; 

xvii. používání jedu nebo otravných zbraní; 

xviii. používání dusivých, jedovatých a jiných plynů a všech obdobných tekutin, 

materiálů nebo prostředků; 

xix. používání střel, které se v lidském těle snadno rozpínají či zplošťují, například 

střel s tvrdým pláštěm, který zcela nezakrývá jádro nebo je perforovaný 

zářezy; 

xx. používání zbraní, projektilů a materiálu a způsobů vedení boje, které svou 

povahou způsobují nadměrné zranění či zbytečné utrpení nebo které mají 



inherentně nerozlišující účinky v rozporu s mezinárodním právem ozbrojených 

konfliktů, pokud jsou tyto zbraně, projektily a materiály a způsoby vedení boje 

předmětem úplného zákazu a byly zařazeny do přílohy tohoto Statutu změnou 

v souladu s příslušnými ustanoveními čl. 121 a 123; 

xxi. těžké urážky lidské důstojnosti, zejména pokořující a ponižující zacházení; 

xxii. znásilnění, sexuální otroctví, nucená prostituce, nucené těhotenství podle 

článku 7, odstavce 2 (f), nucená sterilizace či jiné formy sexuálního násilí, 

které jsou rovněž závažným porušením Ženevských úmluv; 

xxiii. využití přítomnosti civilní osoby či jiné chráněné osoby k zajištění vynětí 

určitých míst, oblastí nebo vojenských jednotek z vojenských operací; 

xxiv. úmyslné vedení útoku proti budovám, materiálu, zdravotnickým jednotkám a 

transportům a proti personálu označenému rozlišovacími znaky Ženevským 

úmluv v souladu s mezinárodním právem; 

xxv. úmyslné využívání hladovění civilních osob jako způsobu vedení boje 

spočívající v tom, že těmto osobám jsou odnímány prostředky nutné k přežití, 

včetně svévolného znemožňování dodávek humanitární pomoci podle 

Ženevských úmluv; 

xxvi. odvody či nábor dětí mladších patnácti let do ozbrojených sil státu nebo jejich 

využívání k aktivní účasti v nepřátelských akcích. 

c) V případě ozbrojeného konfliktu jiné než mezinárodní povahy, vážná porušení čl. 3 

společného čtyřem Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, a zejména níže uvedené 

činy páchané proti osobám, které se aktivně neúčastní nepřátelských akcí, včetně 

příslušníků ozbrojených sil, kteří složili zbraně a těch kteří jsou neschopni boje 

z důvodu nemoci, zranění, zajetí nebo z jakéhokoli jiného důvodu: 

i. násilné činy proti životu a osobě, zejména vražda všeho druhu, mrzačení, 

kruté zacházení a mučení; 

ii. těžké urážky lidské důstojnosti, zejména pokořující a ponižující zacházení; 

iii. braní rukojmích; 

iv. ukládání trestů a vykonávání poprav bez předchozího rozsudku vyneseného 

řádně ustaveným soudem poskytujícím veškeré záruky soudního řízení, 

které jsou obecně považovány za nezbytné. 

d) Odstavec 2 písm. c) se vztahuje na ozbrojené konflikty jiné než mezinárodní povahy, 

a tedy se nevztahuje na případy vnitřních nepokojů a napětí, například veřejné 

nepokoje, izolované a sporadické násilné činy nebo jiné činy podobné povahy. 



e) Ostatní závažná porušení zákonů a obyčejů platných v ozbrojených konfliktech jiné 

než mezinárodní povahy, v obecně uznávaném rámci mezinárodního práva, a 

zejména následující činy: 

i. úmyslné vedení útoku proti civilnímu obyvatelstvu jako takovému nebo 

proti jednotlivým civilním osobám, které se přímo neúčastní nepřátelských 

akcí; 

ii. úmyslné vedení útoků proti budovám, materiálu, zdravotnickým jednotkám 

a transportům a personálu označenému rozlišovacími znaky Ženevských 

úmluv v souladu s mezinárodním právem; 

iii. úmyslné vedení útoků proti personálu, zařízením, materiálu, jednotkám či 

vozidlům účastnícím se humanitární pomoci nebo mírové operace v souladu 

s Chartou Organizace spojených národů, pokud mají nárok na ochranu 

poskytovanou civilním osobám či civilním objektům podle mezinárodního 

práva ozbrojených konfliktů; 

iv. úmyslné vedení útoků proti budovám určeným k náboženským, 

vzdělávacím, uměleckým, vědeckým nebo charitativním účelům, 

historickým památkám, nemocnicím či místům, kde jsou shromažďováni 

nemocní a ranění, pokud se nejedná o vojenské cíle; 

v. plenění města nebo místa, i v případě, že bylo dobyto útokem; 

vi. znásilnění, sexuální otroctví, nucená prostituce, nucené prostituce, nucené 

těhotenství podle čl. 7 odst. 2 písm. f), nucená sterilizace nebo jiné formy 

sexuálního násilí, které jsou rovněž závažným porušením čl. 3 společného 

čtyřem Ženevským úmluvám; 

vii. odvody nebo nábor dětí mladších patnácti let do ozbrojených sil státu nebo 

jejich využívání k aktivní účasti ve vojenských akcích; 

viii. nařízení vysídlení civilního obyvatelstva z důvodů souvisejících 

s konfliktem, pokud to není nutné z důvodu bezpečnosti dotčených civilních 

osob nebo z naléhavých vojenských důvodů; 

ix. proradné zabití nebo zranění příslušníka nepřátelských ozbrojených sil; 

x. prohlášení, že nebudou bráni zajatci; 

xi. vystavení osob nacházejících se v moci znepřátelené strany fyzickému 

mrzačení nebo lékařským či vědeckým pokusům jakéhokoli druhu, které 

nejsou odůvodněny lékařskou, zubní či nemocniční péčí ani nejsou 



prováděny v zájmu dotčené osoby a které způsobí smrt nebo vážné ohrožení 

života této osoby nebo osob; 

xii. zničení či zabrání nepřátelského majetku, pokud takové zničení či zabrání 

majetku není nezbytně vyžadováno nutností konfliktu 

f) Odstavec 2 písm. e) se vztahuje na ozbrojené konflikty jiné než mezinárodní povahy, 

a tedy se nevztahuje na případy vnitřních nepokojů a napětí, například veřejné 

nepokoje, izolované a sporadické násilné činy nebo jiné činy podobné povahy. Na 

ozbrojené konflikty probíhající na území státu se vztahuje tehdy, když se jedná o 

déletrvající ozbrojený konflikt mezi státními orgány a organizovanými ozbrojenými 

skupinami nebo mezi takovými skupinami. 

g) Žádné z ustanovení odstavce 2 písm. c) a e) nemá vliv na odpovědnost vlády za 

udržení nebo znovunastolení práva a pořádku ve státu nebo obranu jednoty a územní 

celistvosti státu všemi legitimními prostředky.  

 


