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Úvod 

 

 Předkládaná práce se zabývá problematikou tzv. tranziční spravedlnosti (transitional 

justice), a to konkrétně jejími mezinárodněprávními aspekty. Předmětem zkoumání tohoto 

oboru jsou společnosti, které se vypořádávají s obdobím rozsáhlého porušování lidských práv 

a základních svobod, k čemuž zpravidla dochází buď během vlád nedemokratických režimů či 

v době konfliktů.  

Zvláště v posledních letech jde v první řadě o konflikty odehrávající se na území 

jednoho státu, do nichž bývají zapojeny různými způsoby okolní země, regionální mocnosti či 

dokonce globální velmoci. Těmto charakteristickým rysům odpovídá v současné době válka 

na Ukrajině, v Sýrii a Iráku či v Jemenu. V minulosti šlo o konflikty například v Bosně a 

Hercegovině či v Sieře Leone. Právě zapojení vnějších aktérů, kteří často mívají takřka 

nevyčerpatelné zdroje, do těchto konfliktů s sebou nese značné nebezpečí jejich prodlužování, 

což může vést k velmi podstatnému vyčerpání zdrojů dané země, a to nejen materiálních, ale 

zejména lidských a společenských (ve smyslu vzájemné důvěry a schopnosti společného 

soužití). Dalším rysem těchto nedávných a současných konfliktů také je, že se odehrávají 

v zemích či regionech vyznačujících se velkou jazykovou, náboženskou či etnickou 

různorodostí. O co mohou tyto země být v dobách míru kulturně bohatší, o to bývají 

vnitrostátní konflikty v rámci nich hlubší a hůře urovnatelné. Je rovněž obvyklé, že jednotlivé 

strany konfliktu či jejich podporovatelé využívají či přímo vytvářejí vzájemnou nedůvěru 

mezi skupinami obyvatel, aby posílili svůj vliv a prosadili vlastní zájmy.   

Právě výše popsané situace jsou výchozím momentem pro aplikaci nástrojů tranziční 

spravedlnosti. Jejich společným hlavním cílem je vytvořit demokratické prostředí založené na 

důvěře, spolupráci, odpovědnosti a jednotě, které zajišťuje dlouhodobě udržitelný mír, 

stabilitu a prosperitu dotyčného teritoria. Toho je možné dosáhnout pouze pomocí prostředků, 

které jsou cíleny na ty nejhlubší příčiny společenského rozvratu a s tím související porušování 

základních práv.  

Mezi nejdůležitější nástroje tranziční spravedlnosti patří opatření trestněprávní 

povahy. Jejich účelem je prosazení norem založených na ochraně lidských práv a ukončení 

prostředí beztrestnosti v případě porušování těchto norem. Trestní právo se jako nástroj 

tranziční spravedlnosti uplatňuje na více úrovních, a to od úrovně lokální až po dimenzi 

mezinárodní, která bude v práci primárně rozebírána. V jistém smyslu v protikladu k hodnotě 

odpovědnosti, která bývá prosazována trestněprávními prostředky, stojí amnestie. Amnestiím 
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a zejména jejich slučitelnosti s požadavky vyšetřit a odsoudit spáchané zločiny podle 

mezinárodního práva bude věnován poměrně velký prostor. Jde o prostředek rozporuplný, 

neboť s sebou přináší následky jak negativní (nemožnost stíhání zločinů), tak může mít i 

pozitivní dopady, a to v situacích, kdy se vyjednávají podmínky ukončení konfliktu (amnestie 

jako garance bezpečí pro aktéry konfliktu). 

Dalším prostředkem typicky uplatňovaným v období společenské transformace jsou 

komise pravdy. Jejich účelem je vyšetřit příčiny porušování lidských práv a zjistit, kdo byli 

jejich pachatelé, aniž by ukládali jakékoli tresty. Metodou práce těchto komisí bývá rozhovor 

s oběťmi, svědky a také pachateli s tím, že je zde obvykle snaha zprostředkovat kontakt mezi 

těmito skupinami. Taktéž vzájemné sdílení odlišných pohledů na danou událost bývá cílem 

komisí pravdy. Velmi důležitým nástrojem jsou reparace neboli odškodnění obětí. Existuje 

více forem reparací od náhrady materiální újmy (kompenzace) až po psychologickou pomoc 

(rehabilitace) a či veřejnou omluvu představitelů minulého represivního režimu (satisfakce). 

V rámci tranziční spravedlnosti se velmi silně zdůrazňuje postavení obětí zločinů, což 

potvrzuje i skutečnost, že Římský statut Mezinárodního trestního soudu sám upravuje 

odškodňování obětí odsouzených pachatelů, což se u předchozích ad hoc tribunálů nedělo.  

Nutným předpokladem vytvoření systému založeného na ochraně základních práv je 

vybudování silných a nezávislých institucí, jako jsou soudy, policie, státní zastupitelství 

(prokuratura) či veřejná správa. S tím bývá spojeno přijetí demokratické ústavy a dohled nad 

personálním obsazením pozic v těchto důležitých složkách státní moci.  

Jak je patrné, tranziční spravedlnost je široký pojem zahrnující mnoho oblastí, v rámci 

nichž je nutné nalézt pozitivní průniky tak, aby se celá tranziční strategie aplikovaná 

v konkrétní zemi stala efektivním nástrojem řešení jejích problémů a ne součástí těchto 

problémů (což se nezřídka děje). Z hlediska mezinárodního práva má tranziční spravedlnost 

přímou souvislost s mezinárodním humanitárním právem, mezinárodním právem lidských 

práv a mezinárodním právem trestním.  

Ohledně důvodů, které mě vedly k sepsání této práce, bych uvedl následující. Jde o 

problematiku průřezovou, která tematicky nekopíruje oblast jen jednoho odvětví v rámci 

mezinárodního práva veřejného, a domnívám se, že právě proto stojí částečně stranou 

hlavního zájmu. Z toho důvodu jsem se rozhodl se v rámci této práce pokusit a systematický 

pohled na tranziční spravedlnost. S tímto pojmem jsem se poprvé setkal při studiu 

mezinárodního práva trestního na University College Dublin. Ambicí této práce je tak vytvořit 

širší náhled na kontext, do kterého mezinárodní právo trestní spadá. Zároveň se domnívám, že 
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jde o téma velmi aktuální, což je reflektováno zařazením 4. kapitoly, která se věnuje 

detailnímu rozboru dvou relevantních situací, a to konkrétně tranzičním procesům v Bosně a 

Hercegovině a konfliktu v Syrské arabské republice včetně náznaků jeho řešení a budoucího 

uspořádání země, které jsou obsaženy v rezolucích Rady bezpečnosti OSN.  

Jak již bylo naznačeno, práce se bude soustředit na pojetí problematiky tranziční 

spravedlnosti jako celku, tedy jako procesu, který se skládá z mnoha dílčích iniciativ (dilemat 

a rozporů). V průběhu se budu snažit nacházet odpovědi na otázky, které lze formulovat 

následovně. Jak lze vymezit období, které spadá do působnosti tranziční spravedlnosti? 

Existuje modelový soubor opatření, který by šlo s úspěchem aplikovat na všechny relevantní 

situace? Jaké jsou vztahy mezi jednotlivými tranzičními nástroji? Je vhodnější aplikovat tyto 

nástroje jednostranně a spíše pod vedením vnějších aktérů, aby bylo zajištěno jejich efektivní, 

objektivní a na místních podmínkách nezávislé provádění nebo jsou lepší konsenzuální 

postupy respektující místní zvyky a specifika? Jakým způsobem probíhá tranzice v Bosně a 

Hercegovině a jaká je její navrhovaná podoba v Sýrii? Jakou roli má při takových událostech 

hrát mezinárodní společenství, resp. OSN? Toto jsou základní otázky, které se pojí se 

systémem tranziční spravedlnosti a které by měly být v průběhu práce a na jejím závěru 

zodpovězeny. 

Jsem si zároveň vědom toho, že některým dílčím problémům nebude vzhledem 

k omezenému rozsahu práce dán takový prostor, který by byl k jejich detailnímu rozboru 

třeba. Jde například o otázku vyjadřovanou zkratkou DDR, tedy disarmament, demobilization 

and reintegration. Ozbrojení, demobilizace a reintegrace jsou vše velmi důležité procesy, 

které se týkají příslušníků ozbrojených složek a jejich zvládnutí je zcela klíčové pro budoucí 

vývoj země, zvláště v situaci, kdy se během konfliktu mobilizuje velké množství lidí v 

poměru k celkové početnosti místní populace. Tito lidé si z války odnášejí mnohá traumata a 

zranění jak fyzická, tak duševní, čehož by si měl stát být vědom a těmto osobám poskytnout 

dostatečné zázemí pro celkové zotavení. I to je předpoklad úspěšné transformace země.  

Co se týče metody, která byla používána při práci na předkládaném textu, mou snahou 

bylo nejdříve teoreticky analyzovat jednotlivé součásti a oblasti, které dohromady tvoří 

systém tranziční spravedlnosti, poznat jejich vzájemné interakce a poté se zaměřit na jejich 

reálně fungování během společenských změn v zemích jako je Jihoafrická republika, Sierra 

Leone, Rwanda, Bosna a Hercegovina a Sýrie.  

K pochopení vymezené problematiky jsem vycházel zejména ze zahraniční literatury, 

neboť v českém prostředí se přímo tranziční spravedlnosti týká spíše menší množství zdrojů. 
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Z české literatury jsem tak používal zdroje, které se věnují dílčím oblastem, jež spadají do 

probíraného tématu. Například část 3. kapitoly týkající se odškodňování obětí byla 

zpracována převážně na základě českého zdroje, a to konkrétně sborníku Odškodňování 

v mezinárodním právu od kolektivu autorů pod vedením prof. Pavla Šturmy (blíže 

specifikováno v Seznamu literatury a jiných použitých zdrojů). Pro prvotní seznámení 

s problematikou a vytyčení základních linií tohoto textu jsem prostudoval monografii autorky 

Ruti G. Teitel Transitional Justice. Bohužel se ukázalo, že jinak než jen jako náhled do 

mezinárodněprávních souvislostí tranziční spravedlnosti tato kniha být využita nemohla. 

K bližšímu seznámení a studiu jsem tak hojně vycházel ze zahraničních časopisů psaných 

v anglickém jazyce, a to primárně z The Journal of Transitional Justice a také z Journal of 

International Criminal Justice. Zároveň jsem také hojně čerpal z primárních pramenů, jako 

jsou mezinárodní smlouvy, rozhodnutí mezinárodních soudů, rezoluce Rady bezpečnosti OSN 

a rovněž z koncepčních materiálů OSN. Velmi cenné byly taktéž informace zpřístupněné 

mezinárodní neziskovou organizací The International Center for Transitional Justice. 

Podpůrně či k vyhledání nejaktuálnějších informací jsem využíval i internetové zdroje.  

Závěrem bych nastínil strukturu předkládaného textu. Práce se člení do čtyř hlavních 

kapitol. První kapitola by měla čtenáře seznámit se základními pojmy tranzice a spravedlnosti 

a dále s pojetím vztahu právního státu a tranziční spravedlnosti. Měla by rovněž osvětlit s 

jakými hodnotami je tranziční spravedlnost identifikována.  Závěru se pak pojednává o 

etapách historického vývoje tranziční spravedlnosti. Druhá kapitola se věnuje mezinárodnímu 

právu trestnímu jakožto důležitému článku souboru tranzičních nástrojů. Tato kapitola shrnuje 

jen některé důležité oblasti související s tématem. Vzhledem k neustálým diskuzím o 

alternativách vůči trestněprávním opatřením v kontextu postkonfliktního usmiřování je mou 

snahou představit cíle mezinárodního práva trestního jako v určitém rozsahu nenahraditelné. 

Třetí kapitola je nejrozsáhlejší a pojednává o ostatních nástrojích tranziční spravedlnosti. 

Větší prostor je v ní dán problematice amnestování zločinů podle mezinárodního práva, 

vztahu komise pravdy s ostatními nástroji, mezinárodněprávním mechanismům odškodňování 

jednotlivců, lidskoprávnímu rozměru tzv. lustrací a na závěr lokálním justičním 

mechanismům a ústavním reformám. Závěrečná čtvrtá kapitola mapuje průběh konfliktu 

v Bosně a Hercegovině v 90. letech 20. století a zejména se zaměřuje na postupy při jeho 

řešení a na úspěšnost či neúspěšnost stále probíhajícího procesu společenského usmiřování 

mezi všemi bosenskými národy. Druhá část pak pojednává o aktuální otázce konfliktu v Sýrii, 

analyzuje současnou normotvorbu Rady bezpečnosti OSN v této věci a zmiňuje také, jaké 
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možnosti mezinárodní právo trestní dává ke stíhání zločinů podle mezinárodního práva, které 

jsou zde páchány, a to včetně použití chemických zbraní proti civilistům.        
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1. Vymezení obsahu pojmu transitional justice a nástin souvisejícího 

historického vývoje 

 

Demokracie znamená jistá pravidla a nejisté výsledky. Nedemokracie znamená nejistá 

pravidla a jisté výsledky. Přechod k demokracii pak má nevýhodu obojího – nejistá pravidla i 

nejisté výsledky.1 

 

1.1 Mezinárodní právo a transitional justice 

 

Téma postkonfliktního usmiřování včetně následného budování demokratických 

institucí jako garance udržitelného míru, pro které angličtina používá pojem transitional 

justice (v této práci budu používat českou verzi „tranziční spravedlnost“) nepatří mezi 

standardní témata mezinárodního práva veřejného. Je pravdou, že tato problematika není čistě 

právní, ale má vztah i k mezinárodním vztahům, politologii (tzv. tranzitologii)2 či sociologii a 

dokonce i k psychologii resp. sociální psychologii. V této práci se budu soustřeďovat na 

mezinárodněprávní rozměr.  

Právní přístupy k tranziční spravedlnosti vycházejí z požadavků kladených na státy, 

které vyplývají z mezinárodního práva lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, a 

to požadavků zastavit, vyšetřit, potrestat a napravit vážná porušení lidských práv a taktéž 

těmto porušením do budoucna předcházet.3 K mezinárodnímu právu lidských práv a 

mezinárodnímu humanitárnímu právu je ještě nutné přiřadit mezinárodní právo trestní a také 

mezinárodní uprchlické právo, které dohromady tvoří čtyři základní pilíře utvářející 

mezinárodněprávní základy pro posílení vlády práva (rule of law) a řešení konfliktů a 

postkonfliktních situací.4 Problematika tranziční spravedlnosti je tedy přítomna ve více 

oblastech mezinárodního práva veřejného, čímž je dána její šíře a komplexnost.   

Problematika mezinárodních trestních tribunálů (mezinárodní trestní justice) patří 

mezi nejvíce akcentované během tranzičního období. Od toho je odvozena skutečnost, že 

některé další prostředky vypořádávání se s konfliktní minulostí, jako jsou komise pravdy, 

amnestie či reparační programy (které budou blíže popsány v následujících dvou kapitolách), 

                                                           
1 ŽENÍŠEK, Marek. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 20.  
2 Ibid., s. 5. 
3 CASSESE, A. (ed.) The Oxford Companion to International Criminal Justice. New York: Oxford University 

Press, 2009, s. 539. 
4 UN Doc. S/2004/616, The Rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies, Report of 

the Secretary – General, 23 August 2004, para. 9. 



 
14 

 

mohou být někdy označovány jen jako alternativy či doplnění mezinárodní trestní justice.5 

Opak je pravdou, a přestože mezinárodní právo trestní má poměrně privilegované postavení, 

škála nástrojů tranziční spravedlnosti je o poznání robustnější a pestřejší s tím, že každá její 

součást má svůj nenahraditelný účel a cíl (v dílčích otázkách se však mohou překrývat). 

Z hlediska pramenů mezinárodního práva lze normy týkající se tranziční spravedlnosti 

nalézt jak v mezinárodních smlouvách (například univerzální úmluvy o lidských právech, ale 

také úmluvy řešící konkrétní konflikt jako byla například Daytonská dohoda z roku 1995 

týkající se konfliktu v Bosně a Hercegovině), tak i v mezinárodním obyčejovém právu 

(některé normy mezinárodního humanitárního práva). Rovněž obecné zásady právní (jakožto 

formální pramen mezinárodního práva spíše podpůrné povahy), akty mezinárodních 

organizací (příkladem jsou rezoluce RB OSN týkající se války v Sýrii) a prameny, které lze 

označit jako materiální (dle čl. 38 odst. 1 Statutu Mezinárodního soudního dvora OSN jde o 

podpůrný prostředek k určování právních pravidel), jako jsou rozhodnutí mezinárodních 

soudních orgánů (například rozhodnutí týkající se legality amnestování zločinů podle 

mezinárodního práva) a názory nauky mezinárodního práva,6 obsahují pravidla relevantní pro 

tranziční spravedlnost.  

 

1.2 Pojem tranziční spravedlnost 

 

1.2.1. Spravedlnost 

  

Co se týče samotného pojmu tranziční spravedlnosti, vznikl spojením dvou konceptů, 

tedy tranzice a spravedlnosti. Pojem spravedlnosti jakožto konstitutivního prvku tranziční 

spravedlnosti lze vyložit s ohledem na zprávu Generálního tajemníka OSN z roku 2004 

týkající se vlády práva a tranziční spravedlnosti v konfliktních a postkonfliktních 

společnostech. V tomto kontextu je tak spravedlnost chápána jako ideál odpovědnosti a 

poctivosti při ochraně a hájení práv a předcházení a trestání deliktů. Spravedlnost s sebou 

přináší respekt k právům obviněných, zájmům obětí a k blahobytu celé společnosti. Jde o 

koncept zakořeněný ve všech národních kulturách a tradicích, a přestože jeho aplikace 

obvykle předpokládá formalizovanou soudní podobu, tradiční postupy řešení konfliktů jsou 

                                                           
5 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal Law 

and Procedure. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, s. 561. 
6 MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné. Obecná část a poměr k jiným právním systémům. 6. 

upravené a doplněné vydání. Brno: DOPLNĚK; Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 182 – 193. 
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rovněž relevantní.7 Z tohoto pohledu je zřejmé, že spravedlnost je chápána velmi široce spíše 

jako soubor mnoha opatření směřujících k narovnání poměrů, které byly vychýleny vlivem 

konfliktu. Spravedlnost zohledňuje zájmy mnoha aktérů a nemůže být zúžena pouze na 

vynesení rozsudku nad pachateli.  

V Jihoafrické republice (dále také jako „JAR“) se po definitivním konci apartheidu 

v roce 1994 dokonce upustilo od požadavku potrestat ty, kteří byli účastni na předcházejícím 

rasistickém režimu.8 V rámci jihoafrické Komise pravdy a usmíření fungoval Výbor pro 

amnestie (Committee on Amnesty), který byl oprávněn udělit osobě amnestii (ve všech 

formách, tedy abolice, agraciace i rehabilitace) v případě, že se dopustila jednání či 

opomenutí, které bylo politicky motivováno v průběhu konfliktů minulosti (in the course of 

conflicts of the past). V případě, že výbor rozhodl, že čin splňuje tato kritéria, mohl dotyčný 

podat kompletní svědectví o činech, kterých se dopustil. Výsledkem takové výpovědi (byla-li 

naplněna veškerá kritéria dotyčného zákona Promotion of National Unity and Reconciliation 

Act)9 pak byla nejen trestněprávní amnestie, ale dokonce i ochrana před soukromoprávními 

žalobami.10  

To je jen ukázka toho, jak je pojmu spravedlnosti v rámci spravedlnosti tranziční také 

rozuměno, i když jihoafrický případ je hraniční. Spravedlnost se tím dostává z oblasti výlučně 

právní (ve smyslu spravedlivého potrestání viníků) do oblasti historické a morální. Otevřená 

historie, resp. historická pravda a odpovědnost byla pro jihoafrické elity po pádu apartheidu 

cennější než trestání viníků. Zařazením povinného kritéria politické motivace jednání se 

dávalo najevo, že výměnou za pravdu týkající se politické minulosti bylo možné dostat 

druhou šanci, šanci napravit to, co bylo poškozeno předcházející nespravedlivou a zločinnou 

politikou. Jak je patrné, velmi široké vymezení spravedlnosti, která tak v sobě snoubí více 

zájmů a hodnot, s sebou přináší určité problémy. V JAR byla snaha o překonání propasti mezi 

různými skupinami společnosti prostřednictvím amnestie, tedy druhé šance, resp. vytvoření 

společného pohledu na historii (to i pod vlivem tradičního konceptu nazvaného ubuntu, o 

němž bude řeč na závěr 3. kapitoly).  

Z  opačného pohledu ale základy nové jednotné společnosti byly položeny tak, že 

zapříčinily vznik pocitu nespravedlnosti nepotrestáním některých pachatelů. Z pohledu obětí 

je takový postup samozřejmě velmi diskutabilní a i samotná definice spravedlnosti dle výše 

                                                           
7 UN Doc. S/2004/616, op. cit., para. 7. 
8 K tomu viz čl. II Mezinárodní úmluvy o potlačení a trestání zločinu apartheidu ze dne 30. listopadu 1973. 
9 http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf, [cit. 30. 3. 2016].  
10 CHARLES, Cassandra F., Truth Vs. Justice: Promoting The Rule of Law in Post-Apartheid South Africa. The 

Scholar, 2002, Vol. 5, s. 95. 

http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf
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uvedené zprávy v sobě předpokládá potrestání viníků a stejně tak i respekt k právům obětí 

předchozího bezpráví. Zůstává tak otázka, zda se má reagovat na předchozí bezpráví a 

diskriminaci dalším bezprávím, když oběti zločinů vidí, že jejich viníci zůstávají nepotrestáni. 

Legitimita nového systému tím může být v jejich očích totiž ohrožena.  

 

1.2.1.1 Spravedlnost a vláda práva 

 

Má-li spravedlnost zohledňovat rovněž jako jeden ze svých cílů blahobyt společnosti, 

měl by být kladen důraz na vybudování silného a stabilního právního prostředí a realizovat 

koncept vlády práva. Například v rámci OSN je otázka tranziční spravedlnosti spojena s 

procesy vedoucími k posílení vlády práva.11 Budování právního státu se ale zdá být 

problematické bez potrestání viníků, neboť uložení trestu je zároveň výrazem prosazování 

právem chráněných hodnot. Stát, který se chce oprostit od své nedemokratické minulosti tím, 

že se přikloní k vládě práva, nemůže akceptovat jako svůj výchozí bod prominutí 

odpovědnosti těch, kteří právo (ať už národní či mezinárodní) porušili. Vláda práva je zásadní 

pro ekonomickou, sociální a politickou existenci a přežití země. (...) Vláda práva je ku 

prospěchu a ochraně všech lidí na světě; a je-li realizována prostřednictvím silných právních 

mechanismů (např. ochrana práv obviněných), viníci budou potrestáni a oběti budou mít 

uspokojivější pocit pravdy.12  

Avšak i pojem vlády práva a zákona není jednoznačný. Z pohledu pozitivismu v sobě 

obsahuje i uznání právního řádu předcházejícího režimu jako relevantního a platného. 

Z pohledu zaměřeného na otázku existence demokratických principů v právu (tedy pohled 

akcentující hodnotové základy práva) charakterizuje vládu práva spíše odmítnutí předchozích 

norem. Právo v tomto pohledu není vším, co je právem formálně označeno.13 Jihoafrická 

republika sice jasně označila svou minulost založenou na rasové segregaci jako 

nespravedlivou,14 čímž udělala krok k tomu, aby se vydala směrem k hodnotovému výkladu 

vlády práva (diskontinuita s předchozím systémem), to ale bylo zásadně utlumeno tak, že 

výměnou za své svědectví měli viníci možnost dále se těšit svobodě bez vážnější újmy 

podobně jako za režimu předešlého. 

                                                           
11 K tomu UN Doc. S/2004/616, op. cit., či UN Doc. S/2011/634, The Rule of law and transitional justice in 

conflict and post-conflict societies, Report of the Secretary – General, 12 October 2011. 
12 CHARLES, Cassandra F., Truth Vs. Justice: Promoting The Rule of Law in Post-Apartheid South Africa, op. 

cit., s. 103. 
13 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice. New York: Oxford University Press, 2000, s. 13. 
14 Preambule Constitution of the Republic of South Africa Act 108 of 1996 a rovněž preambule Promotion of 

National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995. 
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    Podíváme-li se opět na pohled OSN, vládou práva se má na mysli takový stav 

vládnutí, ve kterém všechny osoby, instituce a jiné subjekty veřejné či soukromé, včetně státu 

samotného se zodpovídají zákonům, které jsou veřejně vyhlášeny, jednotně vymáhány a soudy 

nezávisle podle nich rozhodují, a které jsou v souladu s normami a principy mezinárodního 

práva lidských práv.15 Dalšími náležitostmi vlády práva jsou existence opatření zajišťující 

svrchovanost práva, rovnost před zákonem, odpovědnost podle práva, spravedlnost a 

poctivost při aplikaci práva, oddělení státních mocí, účast v procesu rozhodování, právní 

jistota, potírání svévole a transparentnost.16 I když je tedy spravedlnost v rámci tranzice 

chápána široce, jako určitý proces, jsou zde dány limity tohoto procesu v podobě kritérií 

právního státu, resp. vlády práva. 

    Je ale zřejmé, že nelze již od počátečních fází politické transformace vyžadovat, aby 

všechny složky právního státu byly naplněny. Z legitimních historických důvodů docházelo či 

dochází např. k omezování rovnosti v účasti na správě věcí veřejných. Tuto zkušenost má i 

Česká republika díky zákonům č. 451/1991 Sb. („Velký lustrační zákon“) a č. 279/1992 Sb. 

(„Malý lustrační zákon“). Tyto normy vyloučily osoby, které v období mezi 25. 2. 1948 a 17. 

11. 1989 byly způsobem definovaným v zákoně angažovány v rámci komunistického režimu, 

z možnosti vykonávat blíže definované funkce ve státní správě. Tato praxe je nepochybně 

v rozporu s výše citovanou definicí vlády práva, nicméně má své důvody, jejichž relevanci 

potvrdil Ústavní soud ČSFR,17 s tím že: Demokratický stát má nejen právo, ale i povinnost 

prosazovat a chránit principy, na nichž je založen, a nemůže být proto nečinný za situace, kdy 

vedoucí místa na všech stupních státní správy, hospodářského řízení apod. byla obsazena 

podle dnes nepřijatelných kritérií totalitního systému. A dále: V demokratických 

společnostech se ve státních a veřejných orgánech, ale též i na pracovištích, která mají vztah 

k bezpečnosti státu, požaduje splnění určitých státoobčanských předpokladů, které lze 

charakterizovat jako loajalitu s demokratickými principy, na nichž je stát budován. Na dalším 

místě Ústavní soud ČSFR poznamenal, že: Každý stát, tím spíše takový, který byl nucen strpět 

po dobu více než čtyřiceti roků porušování základních práv a svobod ze strany totalitní moci, 

má právo k nastolení demokratického zřízení uplatnit taková zákonná opatření, která směřují 

k odvrácení rizika subverze nebo možné recidivy totality nebo alespoň k jejich omezení. 

Závěrem lze citovat část týkající se přímo kritérií právního státu: V pojetí právního státu nejde 

tedy jen o dodržování jakýchkoli hodnot a jakéhokoli práva, byť i ono vzniklo procedurálně 

                                                           
15 UN Doc. S/2004/616, op. cit., para. 6. 
16 Ibid.  
17 Nález Ústavního soudu ČSFR ze dne 26. listopadu 1992, sp. zn. Pl. ÚS 1/92 týkající se zákona č. 451/1991 Sb.  
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řádným způsobem, ale jde především o respekt k takovým normám, které nejsou v rozporu se 

základními hodnotami lidského společenství (...). Jak plyne z výše uvedených výňatků, 

zvýšená ochrana demokratického systému v době jeho budování ospravedlňuje určité kroky, 

které by ve stabilních demokraciích byly považovány za ústavně vadné. Kritériem legitimity 

(a legality) je tedy i doba, po kterou jsou tato opatření aplikována. Platí, že co může být 

považováno za spravedlivé v počátcích přechodu k novému systému, se stává s plynutím času 

nespravedlivé, neboť již k takovému postupu neexistuje důvod.  

    K lustracím se vyjádřil opakovaně i Evropský soud pro lidská práva (dále také jako 

„ESLP“). Ve věci Sidabras a Džiautas v. Litva, která byla prvním případem týkajícím se 

lustrací v postkomunistických zemích, se projednávala situace dvou bývalých pracovníků 

litevské pobočky sovětské KGB. V roce 1999 dostali oba výpověď ze zaměstnání právě 

z důvodu svého angažmá v sovětské tajné policii. Oba muži se následně obrátili na litevské 

soudy, které však jejich námitky neuznaly, a dotyční se následně obrátili na Evropský soud 

pro lidská práva. Před ním namítali porušení čl. 8 (právo na respektování soukromého a 

rodinného života) samotného a ve spojení s čl. 14 (zákaz diskriminace) a čl. 10 opět 

samotného a ve spojení s čl. 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (dále také jako 

„EÚLP“ či jako „Evropská úmluva“) a základních svobod.  

ESLP uznal, že omezení, která přinášel litevský zákon, sledovala, vzhledem ke 

kontextu jeho přijetí (Litva poté, co deklarovala svoji nezávislost na SSSR, započala 

s budováním demokratického systému), legitimní cíle ochrany národní bezpečnosti (security), 

veřejné bezpečnosti (safety), ekonomického blahobytu země a práv a svobod ostatních.18 Soud 

však neuznal, že opatření k dosažení těchto cílů byla přiměřená. Zejména omezení v přístupu 

k zaměstnání v soukromém sektoru19 a skutečnost, že zákon se stal účinným (1. 1. 1999) až 

necelých devět let od vyhlášení nezávislosti země20 (11. 3. 1990) byla shledána (mimo jiné) 

jako rozporná s Evropskou úmluvou. ESLP tak v tomto rozhodnutí sice nevyslyšel argumenty 

litevské vlády, na druhou stanu však uznal (stejně jako Ústavní soud ČSFR), že nově 

budované demokratické režimy mají právo za použití testu proporcionality omezit práva 

svých občanů v přístupu k pozicím, jejichž zneužití by mohlo budování demokracie ohrozit. 

                                                           
18 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sidabras a Džiautas v. Litva ze dne  27. července 

2004, para. 55. 
19 Ibid., para. 58.  
20 Ibid., para. 60. 
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Další rozhodnutí týkající se postupu obdobnému lustracím se týkala Německa, Lotyšska, 

Polska a Slovenska.21  

Některé složky vlády práva, jako je rovnost před zákonem tedy mohou být v průběhu 

tranzice částečně omezeny, avšak, jak bylo ve výše uvedených soudních rozhodnutích 

stanoveno, tato omezení jsou ospravedlnitelná pouze po dobu, kdy to ochrana nově se 

rodícího demokratického systému vyžaduje. Blíže se o tomto procesu změny personálního 

obsazení exponovaných pozic v rámci státních institucí bude hovořit ve 3. kapitole.  

    Na závěr této části lze shrnout, že pojem spravedlnosti v případě přechodu od 

nedemokratického režimu či v situaci po ukončení konfliktů je velmi široký a rozhodně nejde 

o pojem statický. Svůj obsah a postupy, kterými je realizován, přizpůsobuje kontextu dané 

situace, kultuře, historii či náboženství konkrétní společnosti. Realizace spravedlnosti je 

proces komplikovaný, neboť jeho úspěšné završení je závislé na vyvažování zájmů mnoha 

skupin obyvatel. Dá se říci, že cílem celého procesu, který je s to zajistit dlouhodobou 

udržitelnost, by měla být co největší integrace všech skupin, tedy jak představitelů režimu 

předcházejícího (s výjimkou těch, kteří se dopustili nejzávažnějších zločinů), tak i toho nově 

vznikajícího, obětí represí, příslušníků menšin, ale rovněž také bývalých vojáků či 

ozbrojenců, do nově vznikající společnosti tak, aby každá skupina žila s vědomím, že oficiální 

státní struktury ji naslouchají a řeší její legitimní požadavky. 

Je nutné nalézt vhodný poměr mezi angažováním vlády na jedné straně a občanské 

společnosti na straně druhé. Stejně tak je nutné nalézt vhodnou míru, do jaké se mezinárodní 

struktury mohou zapojit do obnovy země. Jak připouští výše citovaná zpráva Generálního 

tajemníka OSN, mezinárodní společenství ne vždy dokázalo poskytnout pomoc k dosažení 

vlády práva adekvátní lokálním podmínkám. Příliš často se spoléhalo na zahraniční experty, 

modely řešení a v zahraničí připravená řešení, což bylo na škodu dlouhodobé udržitelnosti 

dosažených zlepšení (...).22 Jak domácí, tak i zahraniční experti hrají důležitou roli. Více by 

důraz měl být kladen na jedinečné podmínky konkrétní země a více by se mělo spoléhat na 

místní autority.23 Zapojení mezinárodních či zahraničních aktérů je velmi často nutné, 

vzhledem k tomu, že národní právní a politický systém jsou slabé a teprve se utvářejí. 

Například souzení mezinárodních zločinů je vzhledem k časté neschopnosti či neochotě 

místních autorit nepředstavitelné jinak než skrze mezinárodní tribunály. Na druhou stranu je 

                                                           
21 ŠVARCOVÁ, Anna. Lustrační zákon včera dnes a zítra, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 

2014/2015. 87 s. Diplomová práce, s. 40 – 47.  
22 UN Doc. S/2004/616, op. cit., para. 15. 
23 Ibid. 
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nutné si uvědomit, že vzdálené instituce a úzce pojaté mechanismy narovnání situace těžko 

změní životy lidí k lepšímu.24  

 

1.2.2 Tranzice 

 

    V předešlé části jsem se věnoval pojmu spravedlnost jakožto součásti pojmu tranziční 

spravedlnosti. Spravedlnost byla popsána jako soubor principů, jejichž účelem je napravit 

minulé křivdy a zapojit co největší část obyvatelstva do vytváření budoucí společnosti. Pojem 

tranzice takto vykládanou spravedlnost zakotvuje do konkrétního kontextu, jehož znaky 

budou rozebrány níže. Pojem tranzice bývá definován jako proces politické změny 

charakterizovaný tím, že je doprovázen určitými právními nástroji, jejichž účelem je se 

vypořádat se zločiny předešlého represivního režimu.25 Je zde jednoznačně patrný pohyb od 

režimu, který páchal násilí a nerespektoval lidská práva, k režimu liberálnímu, 

demokratickému, respektujícímu základní práva a svobody. Není však bez zajímavosti, že 

vědní obor tranzitologie ve svých počátcích v 60. letech 20. století zkoumal právě opačný 

politický pohyb, tedy od demokracie k autoritářskému režimu.26  

    Dle mého soudu je výše uvedené vymezení poměrně zužující, a to jak v části 

vymezující povahu změny pouze jako politické, tak i v části definující aplikovatelné nástroje 

jen jako právní. Je namístě klást si otázky: přechod odkud? (z jakého režimu či situace), kam? 

(do jakého režimu, tedy kdy a za jakých podmínek lze přechod brát jako završený). 

Relevantní je také ptát se po hlavních aktérech a iniciátorech přechodu k demokracii. 

Například nelze předpokládat, že v situaci, kdy přechod iniciují samy politické elity 

předchozího režimu, budou v zápětí zahájeny procesy vedoucí k jejich vlastnímu odstranění a 

odsouzení. I tento faktor ovlivňuje, do jaké míry budou naplněny popsané charakteristické 

znaky (tranziční) spravedlnosti. Jak jsem uvedl, zužující je dle mého názoru také čistě právní 

pojetí nástrojů, které mají doprovázet společenskou změnu, neboť vedle nástrojů právních, 

nelze opomenout i řadu „neprávních“ (například komise pravdy, které nemají za účel 

zjišťovat, kdo nese právní odpovědnost, pouze se snaží rekonstruovat co nejvěrnější obraz 

minulosti) opatření, která hrají taktéž nezastupitelnou roli. O tomto budu detailněji hovořit 

v následujících kapitolách. Ve prospěch širšího pojetí tranzice budu argumentovat v dalších 

částech této práce. 

                                                           
24 NAGY, Rosemary L., Tranitional Justice as Global Project: Critical Reflections. Third World Quarterly, 2008, 

Vol. 29 (2), s. 287. 
25 CASSESE, A. (ed.) The Oxford Companion to International Criminal Justice, op. cit., s. 539. 
26 ŽENÍŠEK, Marek. Přechody k demokracii v teorii a praxi, op. cit., s. 9. 
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1.2.2.1 Výchozí stav 

 

    Systém či stav, který má být nahrazen systémem novým, může být obecně 

charakterizován přítomností rozsáhlého porušování základních práv, rozvratem státních 

institucí, vyčerpáním zdrojů, značně sníženou bezpečností a rozdělenou a strádající 

společností.27 K úspěšnému přechodu je nutné identifikovat jedinečné znaky původního 

uspořádání, jako je vyspělost ekonomiky, existence, popř. kvalita občanské společnosti, 

politická kultura, síla institucí, sociální struktura, národní a kulturní homogenita. Bez těchto 

znalostí nelze úspěšně zvolit strategii tranzice. Jak je popsáno i dále, „příliš mnoho“ 

demokracie může například v etnicky rozdělené zemi mírový vývoj zvrátit.  

    Každý nedemokratický režim má svá specifika, která je třeba brát v úvahu. Přesto lze 

tyto režimy kategorizovat a určit jejich společné znaky. Jako základní typologie se určují: 1) 

totalitní režim (nacistické Německo, Sovětský svaz za Stalina), 2) autoritářský režim 

(Potugalsko do roku 1974, Španělsko za éry Franka), 3) sultanistický režim (ten je 

charakterizován nízkou mírou institucionalizace a vládou jedné osoby; příkladem byl Írán za 

Pahlávího), 4) posttotalitní režim (charakterizované částečně tolerovaným paralelním životem 

odpůrců režimu; příkladem jsou země bývalého východního bloku po odstranění kultu 

Stalina) a 5) demokratické hybridy (země formálně demokratické, avšak neliberální).28 

Z uvedených znaků lze dovozovat, jaké postupy je možné během tranzice zvolit a jaké 

lze považovat předem za neúčinné. Za nejproblematičtější je možné předpokládat přechod od 

totalitního režimu, neboť v rámci něho jakékoli instituce mimo stát byly potlačeny a rovněž 

občanská společnost byla eliminována. Stejně tak u sultanistických režimů je třeba klást velký 

důraz na (znovu)vybudování demokratických státních institucí. Oproti tomu autoritářské 

režimy tím, že ponechávají relativně svobodnou ekonomiku a stejně tak nutně nelikvidují 

občanské struktury, mohou zvládnout přechod k liberálním poměrům snadněji.  

    V úvodu této části bylo řečeno, že definice tranzice pouze jako politické změny ve 

smyslu změny režimu je zužující. Někteří autoři29 se zasazují o širší pojetí, které by 

zahrnovalo i určité dílčí přechody v již zavedených stabilních demokraciích (například v 

                                                           
27 UN, Guidance Note of the Secretary – General, United Nations Approach to Transitional Justice, March 2010, 

s. 3. 
28 ŽENÍŠEK, Marek. Přechody k demokracii v teorii a praxi, op. cit., s. 29 – 38. 
29 K tomu například HENRY, Nicola. From Reconciliation to Transitional Justice: The Contours of Redress 

Politics in Established Democracies. The International Journal of Transitional Justice, 2015, 9 (3) nebo 

WINTER, Stephen. Towards a Unified Theory of Transitional Justice. The International Journal of Transitional 

Justice, 2013, Vol 7 (2).  
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Kanadě, Austrálii či Novém Zélandu). Stejně tak je nutné zahrnout i situace poválečné, kdy se 

státní struktury a usmíření obyvatelstva vytvářejí zcela nanovo po nedávných válečných 

zkušenostech a kdy vzájemné vztahy obyvatel bývají silně zatíženy prodělaným konfliktem.   

    Význam pojmu tranzice, tak aby pokrýval veškeré relevantní situace, lze proto vyložit 

jako všeobecnou proměnu sociálního a politického života (a comprehensive transformation of 

social and political life).30 Ač se proti širšímu vymezení objevují kritické názory, a to 

zejména proti myšlence, že tranzice se může uskutečnit i v zavedených demokraciích, 

domnívám se, že argumenty zastánců širšího pojetí převažují. Výchozí pozicí k uplatnění 

nástrojů tranziční spravedlnosti mohou být dle mého názoru i demokratické společnosti. 

Kritici namítají, že jestliže i v rámci demokratického systému se hovoří o tranzici, pak 

neexistuje nic, co by tranziční spravedlnost odlišovalo od jiných pojetí spravedlnosti. Tedy že 

by takové pojetí ve výsledku popřelo to, čím se tranziční spravedlnost odlišuje, tedy 

specifickým časově vymezitelným úsekem ve vývoji státu. Druhá linie argumentace pak 

zdůrazňuje, že jsou-li v demokratické společnosti zakořeněné nespravedlnosti (například 

dlouhodobé vyloučení nějaké menšiny), je potřeba je řešit jinými nástroji než těmi, které 

používá tranziční spravedlnost, neboť tyto jsou ze své podstaty omezené právě k tomu, aby 

řešily specifickou situaci rodícího se demokratického režimu.31 

    To, že lze hovořit o tranzici v rámci již zavedeného demokratického systému, je 

možné zdůvodnit následovně. Výchozí skutečností je, že stát či systém, který porušuje práva 

obyvatel či jen určité skupiny, postrádá v jejich očích legitimitu. Ta je tvořena čtyřmi 

hlavními legitimizačními hodnotami (legitimating values), a to racionální preferencí (rational 

preference), spravedlností (justice), účastí na správě věcí veřejných (self-government) a 

občanským uznáním (civic recognition). Tranzici lze tedy chápat jako proces, kdy systém 

získává legitimitu u svých obyvatel tím, že naplňuje tyto čtyři hodnoty, což se zcela jistě 

může odehrávat i v demokratických režimech. Systém je racionálně preferovaný, jestliže se 

lidé mají lépe v rámci něho než mimo něj. Například finanční reparace vyplácené státem 

obětem předešlého režimu zvyšují legitimitu nového zřízení v očích obětí. Je zde posun od 

represe k finanční pomoci, a tedy od nelegitimity k legitimitě vzhledem k tomu, že tyto oběti 

budou systém, který je odškodňuje, racionálně preferovat vůči tomu, který jim škody 

způsobil.  

                                                           
30 WINTER, Stephen. Towards a Unified Theory of Transitional Justice. The International Journal of 

Transitional Justice, 2013, Vol 7 (2). s. 227. 
31 Ibid., s. 225.  
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Druhou hodnotou je spravedlnost. Ta je zde chápána jako respekt k právům a jejich 

ochrana. Zcela nepochybně tak systém, který chrání základní práva, požívá větší legitimity 

než ten, který je nerespektuje. I v demokraciích může docházet k systematickému porušování 

práv některých skupin obyvatel, jak tomu bylo například v Austrálii, na Novém Zélandu či 

v Kanadě vůči původnímu obyvatelstvu. A tudíž odstraní-li se tyto nerovnosti a 

diskriminované skupiny jsou zrovnoprávněny, i tyto skupiny budou systém brát jako legitimní 

(či spíše legitimnější).  

Zatřetí možnost účasti na správě věcí veřejných. Toto je hodnota tvořící samu podstatu 

demokracie. Legitimní systém musí umožnit každému, aby se mohl skrze svobodné volby 

účastnit vlády. Osoby vyloučené z možnosti se jí účastnit jen těžko akceptují systém, který 

neakceptuje je.  

Poslední hodnotou je občanské uznání. Tato hodnota vyjadřuje uznání osobnosti ze 

strany státu a má také úzkou vazbu na koncept vlády práva.  

Legitimitou tak disponuje ten systém, který řeší záležitosti občanů dle práva s vyloučením 

svévole při rozhodování a který pokládá občany jako rovnoprávné bez ohledu na jejich 

etnický původ, pohlaví či vyznání.32   

    Jak již bylo naznačeno výše, případy demokratických zemí, v nichž lze hovořit o 

tranzici, jsou Nový Zéland, Kanada a Austrálie. V následující části nastíním situaci na Novém 

Zélandu a v Austrálii.  

    Nový Zéland se roku 1840 stal formálně součástí Britského impéria.33 Při této 

příležitosti byla podepsána tzv. smlouva z Waitangi, která mimo jiné stanovila, že s 

původními obyvateli – Maory bude jednáno jako s Brity (Maori would be treated as British 

subjects),34 a dále, že Británie respektuje jejich politická a majetková práva. Avšak situace 

původního obyvatelstva se zhoršovala, až v roce 1877 došlo k tomu, že novozélandský 

nejvyšší soud Maory označil za „primitivní barbary“ a smlouvu prohlásil za neplatnou. 

Maorům byla násilně odebírána půda,35 což lze zcela jistě považovat za jednání, které v jejich 

očích britskou vládu činilo nelegitimní.  

Situace se začala zlepšovat až po druhé světové válce a v roce 1975 byl přijat zákon o 

smlouvě z Waitangi, který zavazoval stát smlouvu dodržovat a potvrdit principy v ní 

zakotvené. V roce 1984 pak bylo novelou zákona umožněno žalovat jakákoli porušení 

                                                           
32 WINTER, Stephen. Towards a Unified Theory of Transitional Justice. op. cit., s. 235 – 237. 
33 http://www.newzealand.com/int/feature/treaty-of-waitangi/, [cit. 30. 3. 2016]. 
34 WINTER, Stephen. Towards a Unified Theory of Transitional Justice. op. cit., s. 228. 
35 Ibid., s. 229. 

http://www.newzealand.com/int/feature/treaty-of-waitangi/
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smlouvy, která se udála od roku 1840, tedy od okamžiku jejího prvotního uzavření.36 

Usmíření s původním obyvatelstvem bylo vedeno po dvou hlavních liniích, které se v praxi 

překrývaly. Zaprvé jde o Waitangi Tribunál, který byl založen v roce 1975. Byl pověřen 

vyšetřováním, rozhodováním a utvářením doporučení týkajících se podnětů podaných Maory, 

které mají souvislost s činy Británie, jež porušily sliby zakotvené ve smlouvě z Waitangi. 

Polovina členů tribunálu jsou Maoři, druhou polovinu tvoří Pakeha, tedy Novozélanďané 

evropského původu. Tribunál kombinuje prvky soudu (může rozhodovat majetkové spory 

týkající se zabavené půdy) a komise pravdy (jeho účelem je i sestavit pravdivý obraz o 

minulosti a diskriminační politice vůči původnímu obyvatelstvu).37 Druhou linii tvořilo 

vyjednávání o dohodě, na jejímž základě vznikl trust, s jehož prostředky (které byly obdrženy 

jako odškodné) se nakládá tak, aby to odpovídalo zájmům Maorům.38 Jde tedy o formu 

reparace. 

    Co se týče Austrálie, v této zemi jde o otázku tzv. „ukradených generací“. Podobně 

jako na Novém Zélandu se jedná o problematické soužití mezi původními obyvateli a 

obyvateli evropského původu, kteří přišli v době kolonizace.  Ukradenými generacemi bylo 

nazváno kolem 100 000 dětí původních Aboriginů, které byly mezi lety 1910 až 1970 odňaty 

svým původním rodičům za účelem převýchovy. Praxe byla zdůvodňována na základě 

„vědeckých“ poznatků o tom, že bílá rasa je nadřazena ostatním. Tato genocidní politika39 se 

začala vyšetřovat až po roce 1995 pod zkráceným názvem Stolen Generations Inquiry na 

popud Australské komise pro lidská práva. I v tomto případě se uskutečňovalo vypovídání 

svědectví těch, kteří měli co do činění s praxí odnímání dětí, ať už byli oběťmi, 

zainteresovanými státními úředníky či představiteli církve. Na závěr vyšetřování v roce 1997 

byla vydána souhrnná zpráva nazvaná Bringing Them Home Report. Tato zpráva mapovala 

veškerou státní praxi vůči Aboriginům a obsahovala 54 návrhů, jak situaci zlepšit a napravit 

minulé křivdy. Návrhy byly uspořádány do 6 okruhů: uznání a omluva, prevence opakování, 

restituce, rehabilitace, peněžní odškodnění, implementace a monitoring uplatňování návrhů.  

V roce 2008 australský parlament schválil oficiální omluvu původnímu obyvatelstvu 

Austrálie.40  

                                                           
36 WINTER, Stephen. Towards a Unified Theory of Transitional Justice. op. cit., s. 230. 
37 http://www.justice.govt.nz/tribunals/waitangi-tribunal/about/introduction, [cit. 30. 3. 2016]. 
38 WINTER, Stephen. Towards a Unified Theory of Transitional Justice. op. cit., s. 240. 
39 Praxe odpovídá definici zločinu genocidy podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu čl. 6 písm. 

e).  
40 HENRY, Nicola. From Reconciliation to Transitional Justice: The Contours of Redress Politics in Established 

Democracies. The International Journal of Transitional Justice, 2015, 9 (3), s. 203. 

http://www.justice.govt.nz/tribunals/waitangi-tribunal/about/introduction
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    Nový Zéland i Austrálie tedy i jako demokratické země prošly určitým typem tranzice. 

Obě země mají svou historickou zkušenost se systematickým, státem podporovaným 

porušováním základních práv a následnou změnou této politiky a se snahou minulé křivdy 

napravit. Domnívám se, že popsané iniciativy (novozélandský tribunál a majetkové 

odškodnění a australské vyšetřování a předložené návrhy řešení) vedoucí k usmíření pozitivně 

ovlivnily vnímání legitimity „nového“ systému v očích původního domorodého obyvatelstva. 

Nejen přechod od jednoho z výše identifikovaných nedemokratických režimů, ale i případ 

novozélandský a australský lze interpretovat jako všeobecnou proměnu sociálního a 

politického života (dotčené skupiny obyvatel), která naplňuje legitimizační hodnoty a 

naplňuje tak širší definici tranzice jako posunu z nelegitimního systému k systému 

legitimnímu.  

Jak vyplyne z následujících kapitol, nástroje tranziční spravedlnosti se v současné 

době uplatňují zejména v dobách po ukončení konfliktů. Ve 3. a 4. kapitole budou podrobněji 

zmíněny nedávné konflikty v Sieře Leone, Rwandě a Bosně a Hercegovině a stále probíhající 

konflikt v Sýrii. Je důležité, aby konflikty byly klasifikovány buď jako vnitrostátní, respektive 

dle Ženevských úmluv z roku 1949 (společný čl. 3) a Dodatkového protokolu II z roku 1977 

(čl. 1) „povahy nemezinárodní“, nebo jako mezinárodní. Mezinárodní konflikty jsou konflikty 

mezistátní a boje za národnostní osvobození. Mezistátní konflikty se odehrávají mezi silami 

dvou či více států (viz společný čl. 2 Ženevských úmluv z roku 1949 a podobně Mezinárodní 

trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (dále také jako „ICTY“) ve věci Tadić: (mezinárodní) 

ozbrojený konflikt existuje, kdykoli dojde k použití ozbrojené síly mezi Státy).41 Boje za 

národní osvobození jsou dle čl. 1 odst. 4 Dodatkového protokolu I ozbrojené konflikty, ve 

kterých národy bojují proti koloniální nadvládě, cizí okupaci či rasistickému režimu za účelem 

uplatnění svého práva na sebeurčení, jak je zakotveno v Chartě OSN a v Deklaraci zásad 

mezinárodního práva upravujících přátelské vztahy a spolupráci mezi všemi státy v souladu 

s Chartou OSN.42 Problematika této druhé kategorie mezinárodních konfliktů však nebude 

blíže rozebírána. 

Co se týče vnitrostátního ozbrojeného konfliktu, jeho vymezení je problematičtější. 

Předně je třeba říci, že existují dva typy těchto konfliktů. V první řadě jde o konflikty, které 

pokrývá společný článek 3. Tento typ je obecnější, avšak jeho ucelená definice v relevantních 

                                                           
41 How is the Term “Armed Conflict“ Defined in International Humanitarian Law?  International Committee of 

the Red Cross (ICRC) Opinion Paper, March 2008, s. 2. 
42 BÍLKOVÁ, Veronika. Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2007, s. 30 – 31. 
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pramenech mezinárodního humanitárního práva chybí.43 Společný článek 3 hovoří pouze o 

ozbrojeném konfliktu, jenž nemá mezinárodní charakter a vznikne na území některé Vysoké 

smluvní strany. K tomu, aby bylo možné hovořit o vnitrostátním konfliktu ve smyslu 

společného článku 3, tak bude třeba určit kritéria, která by konflikt odlišovala jednak od 

násilných událostí nižší intenzity, jako jsou vnitřní nepokoje a napětí (dolní hranice 

vnitrostátního ozbrojeného konfliktu) a jednak od mezinárodního ozbrojeného konfliktu 

(horní hranice vnitrostátního ozbrojeného konfliktu).44  

Zadruhé, v rámci práva ženevského se na vnitrostátní konflikty vztahuje dále 

Dodatkový protokol II. V jeho článku 1 odst. 1 se stanoví, že protokol se aplikuje na konflikty 

(...) které se odehrávají na území Vysoké smluvní strany mezi jejími ozbrojenými silami a 

opozičními ozbrojenými silami nebo jinými organizovanými ozbrojenými skupinami, které pod 

odpovědným velením vykonávají takovou kontrolu nad částí území, že jim to umožňuje 

provádět setrvalé a soustředěné vojenské operace a implementovat tento Protokol. Toto užší 

vymezení45 se však vztahuje pouze na aplikaci protokolu a ne obecně na právo ozbrojených 

konfliktů povahy jiné než mezinárodní.46  

Konkrétní kategorizaci konfliktu je nutné provést proto, aby bylo zřejmé, jaké normy 

musí aktéři konfliktu dodržovat a jaké závazky jim účastí v konfliktu vznikají či mohou 

vzniknout, což má dopad na následující poválečné období a období tranzice. Takovou 

kategorizaci byl například nucen provést ICTY v roce 1999 ve věci Tadić, aby definoval 

rozsah vlastní jurisdikce vůči obviněnému.47 Stále více se ale působnost povinností původně 

                                                           
43 BÍLKOVÁ, Veronika. Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu. op. 

cit., s. 51. 
44 Všeobecně přijímané vymezení dolní hranice zatím neexistuje. Jeden přístup se snaží o definici určitých 

minimálních kritérií (organizovanost stran, trvání a intenzita bojů), avšak odpůrci tohoto přístupu namítají, že by 

vyloučil z působnosti norem mezinárodního humanitárního práva množství specifických konfliktů. Horní hranice 

se pak definuje pomocí dvou základních kritérií, a to teritoriálního rozsahu (nutnost vzniku, resp. průběhu 

konfliktu na území jednoho státu) a stran konfliktů (maximálně jedna ze stran je stranou vládní). K tomu: 

BÍLKOVÁ, Veronika. Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu. op. 

cit., s. 58. 
45 Pojetí je užší oproti společnému článku 3 ve dvou podstatných aspektech. Zaprvé, jde o zapojení čtyř 

podmínek, které musejí být kumulativně naplněny. Mezi ně patří existence odpovědného velení, kontrola území, 

schopnost vykonávat trvalé a koordinované vojenské operace a možnost používat ustanovení protokolu (tedy 

podmínka existence minimální infrastruktury nezbyté k tomu, aby od bojující strany mohla být rozumně 

očekávána aplikace pravidel zakotvených v protokolu). Zadruhé, definice obsažená v protokolu vyžaduje, aby 

jednu ze stran konfliktu tvořila legální vláda, což společný článek 3 nestanoví. K tomu blíže:  BÍLKOVÁ, 

Veronika. Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu. op. cit., s. 108 – 

110. 
46 ICRC Opinion Paper, March 2008, op. cit., s. 3 – 5. 
47 Příkladem je rozhodnutí ICTY ve věci Tadić, Case No. IT-94-1-A, Appeals Chamber, 15 July 1999, kde 

odvolací senát musel řešit otázku, zda dotyčný konflikt měl povahu mezinárodní či nikoli, aby mohl rozhodnout 

o legalitě aplikace čl. 2 (Grave breaches of the Geneva Conventions of 1949) Statutu ICTY [para. 80 (i) Tadić]. 

Odvolací senát byl toho názoru, že konflikt v Bosně a Hercegovině byl od počátku konfliktem mezinárodním, 

neboť jednotky Republiky srbské byly pod kontrolou oficiální armády Svazové republiky Jugoslávie (Srbska a 
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zavazujících jen strany mezinárodních konfliktů rozšiřuje i na účastníky konfliktů, jejichž 

povaha mezinárodní není48 (což odpovídá faktickému stavu, kdy jen zlomek současných 

konfliktů mezi sebou vedou dva státy a častější jsou tak spíše vnitrostátní konflikty s nezřídka 

nejasným zapojením zahraničních aktérů). Právní klasifikace konfliktu ale pro jeho celkovou 

klasifikaci jako výchozího stavu v rámci aplikace nástrojů tranziční spravedlnosti nehraje 

takovou roli, neboť jak konflikty mezinárodní, tak i vnitrostátní se vyznačují obdobným 

destruktivním vlivem na stav společnost, institucí a důvěry obyvatel vůči státní moci.  

 

1.2.2.2 Cílový stav 

 

    Je obtížné definovat konečný stav, kdy je již přechod k demokracii dokonán. Toto je 

spojeno s otázkou, co je demokracie? Demokracii lze spíše pojmout jako směr vývoje 

společnosti, který vykazuje určité znaky. Dle amerického politologa Roberta Dahla se na 

světě země s ideálně demokratickým systémem nenachází. Nějaké země se k ideálu pouze 

blíží, ty pak nazývá polyarchie.49 Z hlediska tranzice je důležité zkoumat kvalitu demokracie, 

a ne pouze zda nový systém vykazuje její formální znaky, jako jsou například svobodné 

volby. Takový stav pojmenovává Fareed Zakaria jako „neliberální demokracii“, čímž je 

myšleno uspořádání, kde: Demokraticky zvolené režimy, často zvolené opakovaně nebo 

potvrzené prostřednictvím referenda, běžně ignorují ústavou daná omezení své moci a upírají 

svým občanům základní práva a svobody.50 V případě zemí rozvrácených konflikty, které se 

vydaly na cestu k vytvoření demokracie, může mít zavedení formálně demokratických 

mechanismů naopak zhoubný dopad. Vývoj v takových zemích nemusí postupovat na ose 

konflikt – bezkonfliktní liberální demokracie, ale může vypadat následovně: konflikt – 

formálně či minimalisticky51 demokratický systém – diktatura většiny – konflikt – válka. 

Zvláště k tomu může dojít v etnicky a nábožensky rozdělených státech (Bosna a Hercegovina, 

arabské země jako Irák, Libanon či Sýrie). K tomu opět Zakaria: Ukázalo se, že studenti 

nedemonstrovali proti Miloševičovi proto, že válku započal, ale proto, že se mu ji nepodařilo 

                                                                                                                                                                                       
Černé Hory), tedy ozbrojených sil jiného státu (para. 162). Z toho důvodu odvolací senát rozhodl, že Tadić se 

provinil také závažným porušení Ženevských úmluv z roku 1949 (para. 171). K pozdějšímu vývoji otázky vztahu 

konceptu „Grave breaches“ a konfliktu, který není mezinárodní povahy například zde: MOIR, Lindsay. Grave 

Breaches and Internal Armed Conflicts. Journal of International Criminal Justice, 2009, 7 (4). 
48 GRADITZKY, Thomas. Individual criminal responsibility for violations of international humanitarian law 

committed in non-international armed conflicts. Internatinal Review of the Red Cross, 1998, No. 322. [cit. 30. 3. 

2016]. Dostupné z: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jp4l.htm. 
49 ŽENÍŠEK, Marek. Přechody k demokracii v teorii a praxi, op. cit., s. 22. 
50 ZAKARIA, Fareed. Vzestup neliberální demokracie, 1998, [cit. 30. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://www.obcinst.cz/vzestup-neliberalni-demokracie/.  
51 ŽENÍŠEK, Marek. Přechody k demokracii v teorii a praxi, op. cit., s. 20. 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jp4l.htm
http://www.obcinst.cz/vzestup-neliberalni-demokracie/
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vyhrát. Langovy potíže osvětlují dva běžné a často mylné předpoklady, totiž že demokratické 

síly jsou zároveň silami etnické harmonie a míru. Ani jeden z těchto předpokladů nemusí být 

nutně pravdivý. Vyspělé liberální demokracie dokáží obvykle urovnat etnické spory bez násilí 

či teroru a žít v míru s ostatními liberálními demokraciemi. Avšak bez zázemí konstitučního 

liberalismu může zavádění demokracie v etnicky rozdělených společnostech v praxi vyvolávat 

nacionalismus, etnické konflikty a dokonce i válku.52 Nejde tedy o jakýkoli „odchod“ od 

nedemokratického systému, ale o přechod spravedlivý a inkluzivní, neboť jen takový systém 

je dlouhodobě udržitelný. 

    Přece jen lze identifikovat určité znaky, při jejichž naplnění se s největší 

pravděpodobností dá hovořit o úspěšném přechodu k demokracii. Těmi jsou: 1. volba 

zástupců občanů, 2. omezení výkonné moci parlamentem a soudy, 3. právo všech, kteří 

respektují ústavu ucházet se o volené posty, 4. aktivní ochrana menšin, 5. právo všech hájit a 

zastupovat své zájmy, 6. existence alternativních informací, 7. svoboda sdružování, 8. rovnost 

před zákonem, 9. vláda zákona chránící před státním násilím.53 Zdůraznil bych zejména body 

3, 4 a 5, neboť je důležité, aby práva a svobody požívali ve stejné míře všichni občané státu. 

Jestliže sice většina dosáhla uspokojivé úrovně ochrany svých práv, avšak některá skupina 

obyvatel je nadále diskriminována nebo nový stav jako diskriminační subjektivně pociťuje, 

nelze tranzici považovat za úspěšně dokončenou.  

 

1.2.3 Tranziční spravedlnost 

 

    Spojením pojmů spravedlnosti a tranzice se vším, co k nim bylo výše sděleno, tak 

vzniká koncept tranziční spravedlnosti. Je zřejmé, že jeho pojetí není zatím přijímáno 

jednotně. Je tak možné nalézt vymezení dosti úzké zdůrazňující skutečnost, že změna se má 

týkat pouze politického systému a nástroje v rámci této změny mají pouze právní charakter. 

Takové pojetí zastává například Ruti Teitel: Tranziční spravedlnost může být definována jako 

pojetí spravedlnosti spojené s obdobím politické změny charakterizované právními nástroji, 

které mají sloužit k vyrovnání se se zločiny předešlého represivního režimu.54 Jak jsem však 

argumentoval výše, širší pojetí má své opodstatnění a své místo a je z i mého pohledu 

výstižnější. Jako vhodnější považuji definici následující: Tranziční spravedlnost odkazuje 

k souboru soudních a mimosoudních opatření, která byla zavedena různými zeměmi, aby 

                                                           
52 ZAKARIA, Fareed. Vzestup neliberální demokracie, op. cit. 
53 ŽENÍŠEK, Marek. Přechody k demokracii v teorii a praxi, op. cit., s. 24.  
54 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice Genealogy. Harvard Human Rights Journal, 2003, Vol. 16, s. 69. 
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napravila dědictví masového porušování lidských práv. Tato opatření zahrnují trestněprávní 

vyšetřování, komise pravdy, reparační programy a různé druhy institucionálních reforem. 

Tranziční spravedlnost není zvláštním druhem spravedlnosti, ale přístupem k dosažení 

spravedlnosti v dobách přechodu od konfliktu či státního útlaku k demokracii. Snahou o 

dosažení odpovědnosti a odškodnění obětí, tranziční spravedlnost poskytuje uznání práv 

obětí, podporuje občanskou důvěru a posiluje demokratickou vládu práva.55  

 Pro OSN představuje tranziční spravedlnost celou škálu soudních a mimosoudních 

procesů a mechanismů spojených se snahou společnosti vypořádat se s odkazem rozsáhlého 

porušování základních práv za účelem zajištění odpovědnosti, výkonu spravedlnosti a 

dosažení usmíření.56 V dokumentu OSN nazvaném United Nations Approach to Transitional 

Justice z roku 2010 je vyjmenováno 10 klíčových principů, které by měly být při aktivitách 

OSN týkajících se tranzičních procesů respektovány: 1) soulad s mezinárodními normami a 

standardy, 2) zohlednění politického kontextu tranzice, 3) zohlednění jedinečného kontextu 

každé země, 4) usilování o ochranu práv žen, 5) zaujetí postoje citlivého k dětem, 6) zajištění 

ústředního postavení obětí, 7) koordinace postupů tranziční spravedlnosti s ostatními postupy 

zajišťujícími posílení vlády práva, 8) zaujetí komplexního přístupu zahrnujícího kombinaci 

různých tranzičních mechanismů, 9) zajištění, aby se tranziční spravedlnost zaměřila na 

klíčové a skutečné příčiny konfliktu či represivní vlády, 10) zajištění efektivní koordinace a 

partnerství. Domnívám se, že tyto principy lze zobecnit, neboť jejich naplňování je 

jednoznačně žádoucí nejen v situaci, kdy se angažuje OSN, ale při každé události, během níž 

jsou mechanismy tranziční spravedlnosti aplikovány.  

 

1.3 Historický vývoj konceptu tranziční spravedlnosti 

 

    V následující části se budu věnovat vývoji konceptu tranziční spravedlnosti. Tato část 

uzavře kapitolu první, která měla za účel vytvořit teoretický náhled na problematiku. Kapitola 

druhá pak naváže rozborem tranzičních aspektů mezinárodního práva trestního a následně 

budou rozebrány i ostatní nástroje tranziční spravedlnosti.  

    Počátek moderního pojetí tranziční spravedlnosti lze vymezit dobou po skončení první 

světové války. Ústřední otázkou té doby bylo, jak potrestat Německo za jeho agresi. Zvolen 

byl přístup národní (německá justice se měla sama vypořádat s válečnými zločiny) a princip 

                                                           
55 https://www.ictj.org/about/transitional-justice, [cit. 30. 3. 2016].  
56 UN, Guidance Note of the Secretary – General, United Nations Approach to Transitional Justice, op. cit., s. 1. 
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kolektivní viny (reprezentovaný povinností platit vysoké válečné reparace).57 Z historické 

perspektivy lze konstatovat, že německá společnost se neztotožnila s poválečnou Výmarskou 

republikou, což lze připsat i nevhodně zvoleným poválečným opatřením ze strany vítězných 

mocností Dohody. Němci brali poválečné uspořádání jako ponížení své země a nový systém 

jako nelegitimní, což později určilo německou roli při rozpoutání druhé světové války.58  

    Po ukončení druhé světové války se místo justice národní vůči těm nejdůležitějším 

představitelům nacistického Německa a Japonska angažovala justice mezinárodní. Byla 

patrná snaha jasně určit konkrétní osoby (namísto států), které se zločinů dopustily (i po první 

světové válce byli někteří němečtí představitelé souzeni, avšak bývalý císař Vilém II. dostal 

v Nizozemsku azyl a souzen nebyl).59 Hlavním cílem tranziční spravedlnosti v těchto raných 

fázích se stalo nalezení trestněprávní odpovědnosti jednotlivců.60 Mezinárodní právo trestní je 

tedy nejstarší součástí opatření řazených do oblasti tranziční spravedlnosti.  

    Další fází bylo období po ukončení studené války. Ve skutečnosti tato fáze začala 

dříve, a to politickými změnami v jižní Evropě a Jižní Americe v 70. a 80. letech 20. století a 

pokračovala změnami ve střední a východní Evropě na přelomu 80. a 90. let.61 Na rozdíl od 

předchozí fáze zde většinou nebyl posun z válečného období do období mírového, ale šlo o 

změnu politického režimu. Huntington toto období nazývá třetí vlnou demokratizace.62 

V Jižní Americe hrály důležitou roli komise pravdy, jejichž cílem bylo zpřístupnit široké 

veřejnosti informace o zločinech předešlých, většinou vojenských režimů, jejichž běžnou 

strategií bylo jakákoli porušení lidských práv popírat. Mnoho lidí nechaly režimy jednoduše 

„zmizet“ a rozsah represí tak nemusel být na první pohled zřejmý. Například v Guatemale 

mezi lety 1962 až 1996 takto „zmizelo“ na 40 000 lidí.63 Tyto skutečnosti měly komise 

pravdy konfrontovat. Kvalitativně šlo o režimy odlišné od těch komunistických, které padly 

v Evropě většinou na konci 80. let. Ty byly sice v posledních letech své existence méně 

brutální, avšak stále šlo o režimy, které se snažily neponechat žádnou sféru života obyvatel 

mimo dohled a regulaci státu.  

Tato druhá fáze je charakteristická tím, že v ní nebyly angažovány mezinárodní soudní 

instituce. Další důležitou odlišností vůči první fázi byl pohyb od retributivní justice směrem 

                                                           
57 https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I_reparations, [cit. 30. 3. 2016]. 
58 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice Genealogy, op. cit., s. 73.  
59 https://en.wikipedia.org/wiki/Leipzig_War_Crimes_Trials, [cit. 30. 3. 2016].  
60 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice Genealogy, op. cit., s. 73.  
61 Ibid., s. 75. 
62 ŽENÍŠEK, Marek. Přechody k demokracii v teorii a praxi, op. cit., s. 44. 
63 https://www.ictj.org/news/opening-new-chapters-latin-america-truth-commissions, [cit. 30. 3. 2016].  
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k řešení komplexnější otázky, jak napravit celou společnost,64 s čímž souvisí širší uplatňování 

dalších nástrojů než jen trestního práva. To ale přineslo určitý rozkol v rámci tranziční 

spravedlnosti, který lze vystihnout jako konflikt mezi pravdou a spravedlností (z tohoto 

hlediska se dá nahlížet i na situaci v Jihoafrické republice po pádu režimu apartheidu). Tedy 

spor o to, zda se má historická pravda „vyměnit“ za vyšetřování a souzení trestně 

odpovědných osob.65 Moderní postoj se spíše pak snaží uplatnit veškeré mechanismy, a to i 

ty, které se mohou na první pohled zdát být ve vzájemném rozporu. Podobné dilema se týká 

hodnot spravedlnosti a míru. Na druhou stranu vyvstává otázka, zdali je skutečně trvalý mír 

dosažitelný bez spravedlnosti. Jak již bylo řečeno úvodem, tranziční spravedlnost je o 

vyvažování různých zájmů a hodnot a jde o to, aby nalezený kompromis jako celek přinesl 

společnosti příležitost k mírovému a demokratickému rozvoji. 

    Zatřetí lze identifikovat fázi od pádu komunistických režimů v Evropě po současnost. 

Současné období není charakteristické velkými demokratizačními vlnami či existencí 

globálního konfliktu, ale spíše lokálními válkami (Sýrie, Irák, Afghánistán, Jemen, Ukrajina), 

zamrzlými konflikty (Gruzie, Moldavsko, Náhorní Karabach, do jisté míry i Ukrajina) či 

problémem zhroucených států (Somálsko, Libye, Sýrie). Dalším důležitým rysem této fáze je 

rozvoj mezinárodní trestní justice, který byl do určité míry završen ustavením Mezinárodního 

trestního soudu (dále také „ICC“) v roce 2002. Tomu předcházelo ustanovení mezinárodních 

ad hoc tribunálů pro bývalou Jugoslávii a pro Rwandu (dále také „ICTR“). Vedle 

mezinárodních soudů vznikly i soudy smíšené, jako jsou například Zvláštní soud pro Sierru 

Leone (dále také jako „Zvláštní soud“) (2002) či Zvláštní soud pro Libanon (2007). Význam 

mezinárodního práva trestního a mezinárodních a smíšených trestních tribunálů pro proces 

postkonfliktního usmiřování bude popsán v následující kapitole.     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice Genealogy, op. cit., s. 77.  
65 Ibid., s. 78. 
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2. Mezinárodní právo trestní jako nástroj tranziční spravedlnosti 

 

Tato kapitola bude věnována mezinárodnímu právu trestnímu, které je základním 

prvkem tranzice. Pozornost bude kladena na oblasti, jejichž význam je klíčový. Následující 

kapitola pak bude popisovat ostatní tranziční nástroje. Kapitoly dvě a tři tak dají celkový 

přehled nástrojů, s jejichž pomocí jsou řešeny rozsáhlé zásahy do lidských práv a které 

napomáhají tomu, aby se nově se konstituující společnost dokázala vyrovnat se svou 

minulostí a získala důvěru ve státní instituce. 

Úvodem této kapitoly bych uvedl, že povinnost vyšetření zločinů, identifikace 

pachatelů a jejich potrestání vyplývá z mnoha pramenů mezinárodního práva jak smluvní 

povahy, tak i povahy obyčejové, z mnoha rozhodnutí mezinárodních soudů či tribunálů různé 

povahy (trestní tribunály či soudy na ochranu lidských práv) a stanovisek mezinárodních 

orgánů a institucí. K této problematice se detailněji vyjádřím v části 3. kapitoly týkající se 

amnestií. I přesto, že vyvození trestněprávní odpovědnosti ať už povahy vnitrostátní, či 

mezinárodní je historicky nedílně spjato s přechodem států od represivního režimu či 

konfliktu k demokratickému zřízení (jak bylo popsáno v závěru předchozí kapitoly), a 

přestože existují rozsáhlé prameny práva zakotvující povinnost tuto odpovědnost vyvodit 

(spadá-li daná výchozí situace do působnosti těchto pramenů), je trestní právo stále do určité 

míry kontroverzním nástrojem tranziční spravedlnosti. Je to z toho důvodu, že vyvozována 

může být jen individuální trestní odpovědnost a vzhledem k omezeným zdrojům a kapacitám 

soudů (jak vnitrostátních, tak i mezinárodních) je trestní spravedlnost vždy částečně 

selektivní, a to i když to není v úmyslu autority, která ji uplatňuje. S tím jsou neodmyslitelně 

spjaty námitky o politizaci soudních procesů a námitky typu „taková byla doba“ či „to je 

válka.“  

Dalším faktorem, který negativně ovlivňuje vnímání trestní justice, je i obvyklá 

zdlouhavost trestních řízení, a to zejména na mezinárodní úrovni. Vzhledem k mnoha 

procesním zárukám a standardům (ale i obstrukcím) se někdy řízení neúměrně protahují a 

ovlivňují společenské prostředí v daných zemích ještě i v době, kdy to už nemusí být žádoucí. 

Například činnost ICTY měla být již dávno ukončena,66 avšak tribunál je stále činný a některá 

i zatím jen prvostupňová rozhodnutí se teprve očekávají (například ve věci generála Ratka 

                                                           
66 Podle tzv. Completion Strategy upravené v rezolucích RB OSN č. 1503 a 1534 měla být všechna prvostupňová 

rozhodnutí vynesena do konce roku 2008 a veškerá činnost ICTY ukončena v roce 2010. K tomu viz: 

http://www.icty.org/en/about/tribunal/completion-strategy, [cit. 30. 3. 2016]. 

http://www.icty.org/en/about/tribunal/completion-strategy
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Mladiće se očekává v listopadu roku 2017).67 Často se také argumentuje, že lpění na aplikaci 

trestněprávních norem pouze prodlužuje konflikt, který mohl být už ukončen, kdyby se 

aplikovaly jen určité „měkčí“ mechanismy prioritně zaměřené na oběti zločinů. 

Z těchto a dalších důvodů se tak neustále objevují snahy a argumenty, jak funkce a cíle 

trestního práva nahradit či jich dosáhnout alternativními cestami. V této části tyto cíle 

mezinárodního práva trestního budu rozebírat a budu prezentovat jejich přínos pro oblast 

tranziční spravedlnosti. Kapitola se bude soustřeďovat primárně na mezinárodní rozměr 

trestního práva, neboť další úrovně (vnitrostátní a lokální) budou popsány jak ve 3., tak i ve 4. 

kapitole. V této kapitole se rovněž vyjádřím ke skutečnostem, které jsou pro vztah 

mezinárodního práva trestního a tranziční spravedlnosti důležité, jako je problematika 

ustavování mezinárodních trestních tribunálů (a dalších obdobných institucí), jejich 

personálního obsazení a aplikovaných norem.   

  

2.1 Stíhání mezinárodních zločinů 

 

Mezinárodní trestní justice vznikla spojením tří prvků, a to mezistátní diplomacie, 

trestního práva a ochrany lidských práv.68 Z pohledu právně historického souvisel vývoj 

individuální odpovědnosti osob za zločiny podle mezinárodního práva s rozvojem 

mezinárodního práva v oblasti ozbrojených konfliktů a v oblasti pravidel povahy humanitární, 

tedy v oblasti týkající se ochrany základních lidských práv. Těmito zločiny jsou právě 

nejzávažnější porušení norem chránících nejvýznamnější hodnoty, jako je lidský život, tělesná 

integrita a lidská důstojnost.69 Tyto hodnoty jsou během konfliktů či nedemokratických vlád 

často porušovány, a proto jejich opětovná ochrana prostřednictvím trestní justice je důležitým 

tranzičním mechanismem, který napomáhá vybudování legitimního systému.  

K souzení pachatelů dochází buď na základě jurisdikce jednotlivých států, a to i za 

použití principu univerzální jurisdikce, či prostřednictvím mezinárodních trestních tribunálů a 

trestních soudů s mezinárodním prvkem. Přednost by měla být dána národní justici.70 Soudy 

na území státu, kde došlo k porušení základních práv, mají zpravidla největší šanci dohledat 

                                                           
67 http://www.icty.org/en/action/cases/4, [cit. 30. 3. 2016]. 
68 DIXON, Peter, TENOVE, Chris. International Criminal Justice as a Transnational Field: Rules, Authority and 

Victims. The International Journal of Transitional Jutice, 2013, Vol. 7 (3), s. 399. 
69 ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. 1 vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 777. 
70 To je i stanovisko OSN potvrzené zprávami Generálního tajemníka: UN Doc. S/2004/616, op. cit. a UN Doc. 

S/2011/634, op cit.   

http://www.icty.org/en/action/cases/4


 
34 

 

dostatek relevantních důkazů a svědků,71 a mají tak nejlepší předpoklady k tomu, aby 

kvalifikovaně rozhodly o vině a trestu souzených osob. Čistě mezinárodní soudy jsou rovněž 

velmi drahé, což byl problém trestních tribunálů pro bývalou Jugoslávii a Rwandu.72   

Existují ale důvody, proč národní justice není často schopna či ochotna zločiny trestat. 

Vnitrostátní soudy mohou být obsazeny soudci, které na jejich pozice dosadil režim, který 

lidská práva porušuje. Soudci mohou být i přímými podporovateli režimu a od nich pak lze 

jen stěží očekávat objektivní posouzení situace. I z hlediska tranzice lze mít do určité míry 

pochybnosti o účinnosti vnitrostátní justice, neboť ta i z výše uvedených důvodů může 

postrádat legitimitu k tomu, aby uspokojivě případy posoudila a vynesla spravedlivý trest, 

který by byl vnímán jako odpovídající a adekvátní minulým křivdám. Situace však není 

jednoznačná, neboť s podobným vnímáním u veřejnosti (nedostatkem legitimity) se mohou 

potýkat i soudy mezinárodní.73  

Princip univerzální jurisdikce umožňuje státu stíhat a soudit osobu, která spáchala 

pirátství, válečný zločin, zločin proti lidskosti, genocidu či týrání,74 bez toho aniž by mezi 

touto osobou a daným státem uplatňujícím univerzální jurisdikci byl vztah odvozený od místa 

spáchání činu, občanství pachatele či obětí nebo jakékoli jiné uznávané skutečnosti.75 

Ospravedlnění takového postupu vychází z názoru, že zločiny podle mezinárodního práva 

poškozují mezinárodní společenství jako celek, a tedy každý člen tohoto společenství je 

oprávněn je stíhat a trestat jejich pachatele. Jde o institut kontroverzní a užívaný v omezené 

míře (univerzální jurisdikce byla například uplatněna ve věci bývalého chilského vůdce a 

později prezidenta generála Pinocheta, na kterého vydalo zatykač Španělsko podle 

španělského práva a který byl následně zadržen v Londýně;76 celá záležitost však skončila 

jeho propuštěním),77 a tudíž mající i omezený tranziční význam. V případě určitého zúžení 

univerzální jurisdikce a zároveň při jejím důsledném globálním uplatňování by však souzení 

mezinárodních zločinů před národními soudy mohlo být životaschopnou alternativou 

                                                           
71 CASSESE, Antonio. The Role of Internationalized Courts and Tribunals in the Fight Against International 

Criminality. In: ROMANO, Cesare P. R., NOLLKAEMPAR, André, KLEFFNER, Jann K., Internationalized 

Criminal Courts: Sierra Leone, East Timor, Kosovo, and Cambodia. New York: Oxford University Press, 2004, 

s. 4. 
72 Ibid., s. 5. 
73 Zejména ty, které byly ustanoveny nekonsenzuálním způsobem a prosazeny „zvnějšku“. Například ICTY bývá 

v Srbsku od počátku označován jako „protisrbský“; K tomu například zde: 

http://www.balkaninsight.com/en/article/serbs-still-supports-war-crime-defendants, [cit. 30. 3. 2016].  
74 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 51. 
75 Ibid., s. 50. 
76 ROTH – ARRIAZA, Naomi. The Pinochet Precedent and Universal Jurisdiction. New England Law Review, 

2001, Vol. 35 (2), s. 311. 
77 https://en.wikipedia.org/wiki/Indictment_and_arrest_of_Augusto_Pinochet, [cit. 30. 3. 2016]. 

http://www.balkaninsight.com/en/article/serbs-still-supports-war-crime-defendants
https://en.wikipedia.org/wiki/Indictment_and_arrest_of_Augusto_Pinochet
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k mezinárodním či smíšeným trestním tribunálům. Zúžením je zde myšleno vymezení 

jurisdikce států tak, aby jim umožňovalo stíhat pachatele mezinárodních zločinů, kteří se 

vyskytnou na jejich území. Praxe, kterou ve výše zmíněném případě generála Pinocheta 

uplatnilo Španělsko či v jiných případech uplatňovala Belgie,78 se zdá jako příliš široce pojatá 

a těžko v praxi využitelná,79 což také vedlo k jejímu omezení.80    

 

2.2 Cíle mezinárodního práva trestního 

 

Mezinárodní právo trestní sleduje různé cíle, z nichž některé se kryjí s cíli 

vnitrostátního trestního práva, avšak některé jsou specifické pro mezinárodní kontext. V této 

části se zaměřím na to, jak se které cíle kryjí se zájmy na vytvoření stabilního a trvale 

udržitelného demokratického systému (tedy na dosažení hlavního cíle tranziční 

spravedlnosti). V následující části pak budu identifikovat, jak (či za jakých podmínek a 

v jakém kontextu) jsou mezinárodní trestní tribunály (a obecně soudy vyznačující se 

mezinárodním prvkem) schopné tyto cíle naplnit.  

 

2.2.1 Obecné cíle 

 

Do této skupiny se zahrnuje retribuce, odstrašení/prevence, znemožnění dalšího 

páchání zločinů (incapacitation), rehabilitace a vzdělávání. Jde o cíle, resp. zdůvodnění 

trestního postihu, která byla popsána v průběhu historického vývoje penologie.  

Retribucí je myšlen takový postup při ukládání trestu, kdy se míra potrestání odvíjí od 

toho, co si pachatel „zaslouží“, tedy primárně od závažnosti činu. Trest by měl být přiměřený 

utrpení, které čin napáchal, a účel trestu je především obnovit morální řád (klasický pohled).81 

Retribuční zdůvodnění však není totožné s touhou po odplatě, což zdůraznil ICTY v případě 

Aleksovski slovy, že retribuce: nesmí být chápána jako naplnění touhy po pomstě, ale jako 

řádně vyjádřené rozhořčení mezinárodního společenství nad spáchanými činy.82 Z pohledu 

                                                           
78 ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, op. cit., s. 778.; Ve sporu Belgie v. Kongo 

před ICJ soud k závěru, že ministr zahraničních (věcí obdobně jako hlava státu a předseda vlády) požívá imunity 

před národními soudy Belgie, a to i když byl obviněn ze zločinů podle mezinárodního práva.  
79 CASSESE, Antonio. The Role of Internationalized Courts and Tribunals in the Fight Against International 

Criminality, op. cit., s. 12.  
80 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 57. 
81 GREENAWALT, Kent. Punishment. The Journal of Criminal Law and Criminology, 1983, Vol. 74 (2), s. 347. 
82 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 24. 
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retribučního je tedy uložení trestu odsouzením v minulosti spáchaných zločinů. V případě 

Todorović soudní senát (Trial Chamber) zdůraznil přiměřenost jako důležitou složku 

retribuce, která musí být chápána jako spravedlivý a vyvážený přístup ke stanovení (exaction) 

trestu za delikt. To znamená, že uložený trest musí být přiměřený deliktu, jinými slovy trest 

musí odpovídat závažnosti zločinu.83 Z pohledu historického je retribuce primárním cílem 

mezinárodní trestní justice, ostatní cíle se přidaly až postupem doby.84   

Je nepochybné, že retribuční zdůvodnění má v mezinárodním právu trestním své místo 

(odpovídá základnímu schématu, že vině odpovídá trest).  Avšak z pohledu tranzičního je jeho 

role omezená, neboť jak již bylo řečeno v první kapitole, tranziční spravedlnost má mít široký 

společenský záběr, zatímco retribuční zdůvodnění ukládaného trestu zohledňuje striktně jen 

individuální provinění. S tímto souvisí i pojem omezené trestní sankce (limited criminal 

sanction), který je vlastní právě tranziční trestní justici.85 Trestní řízení samotné i vynesení 

výroku o vině probíhá standardně, avšak sankce zdůrazňuje především symbolickou hodnotu 

uloženého trestu (odsouzení minulého režimu). Taková praxe byla například v Řecku po 

ukončení vojenské vlády v 70. letech 20. století a v ještě větší míře v Jižní Americe, která se 

vypořádávala rovněž s vojenskými diktaturami.86  

  Opačným směrem než retribuce směřují zbylé sledované cíle. Odstrašení, znemožnění 

dalšího páchání zločinů, rehabilitace a vzdělávání spíše zohledňují budoucí vývoj na rozdíl od 

výlučně minulost zdůrazňující retribuce. Tyto cíle lze podřadit pod širší směr – utilitarismus, 

jehož průkopníkem byl Jeremy Bentham. Utilitární filosofie ospravedlňuje uložení trestu, 

který přináší jistou formu utrpení, jen v případě, že se jeho uložením dosáhne tolik 

pozitivního, aby to převážilo jeho negativní dopad na odsouzeného.87 Tento pohled je lépe 

s to naplnit cíle tranziční spravedlnosti. Na druhou stranu čistě utilitární ospravedlnění trestu 

by dovolilo například v konkrétním případě trest neuložit vůbec či naopak uložit trest 

naprosto nepřiměřený (pouze s odkazem na pozitivní společenské konsekvnence). Utilitární a 

retribuční směry by se tak měly vzájemně doplňovat a korigovat, nicméně v kontextu 

usmiřování po rozsáhlém porušování základních práv by se ospravedlnění trestu mělo mírně 

                                                           
83 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 25. 
84 CRONIN – FURMAN, Kate. Managing Expectations: International Criminal Trials and the Prospects for 

Deterrence of Mass Atrocity. The International Journal of Transitional Justice, 2013, Vol. 7 (3), s. 436. 
85 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice, op. cit., s. 47. 
86 Ibid., s. 48. 
87 GREENAWALT, Kent. Punishment, op. cit., s. 350. 
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vychýlit ve prospěch utilitarismu,88 čímž se stává opět relevantní otázka omezené trestní 

sankce.  

Odstrašení či prevence, a to jak individuální, tak i generální, je důležitým faktorem při 

ukládání trestu. Princip prevence je založen na předpokladu, že pachatel se rozhodne čin 

spáchat, jen jestliže přínos tohoto činu převýší možná rizika plynoucí z trestněprávního 

postihu. Jestliže trestněprávní systém dokáže stanovit „cenu“ za spáchaný čin výše, než je 

jeho možný přínos, pak se potenciální pachatel racionálně rozhodne, že čin nespáchá. 

Přítomnost racionálního kalkulu (a tedy i možnosti prevence) při páchání mezinárodních 

zločinů však bývá zpochybňován, a to na základě argumentů, že pachatelé těchto zločinů 

jednají spíše iracionálně, například na základě odvěké etnické nenávisti.89 Dále se namítá, že 

například vojenští velitelé, vidí-li spáchání mezinárodních zločinů jako vojenskou nutnost, 

nevnímají možnost svého budoucího odsouzení jako důrazně odrazující prvek.90 Další 

relevantní skutečností, která ovlivňuje sílu prevence mezinárodního trestní justice, je 

postavení (resp. způsob spáchání činů), v jakém jsou dotčené osoby (potenciální pachatelé). Je 

rozdíl mezi tím, zdali mezinárodní zločin je spáchán na přímý rozkaz nadřízených velitelů, a 

tím, kdy nadřízení poruší svou povinnost předcházet či potrestat spáchání těchto činů, jak 

vyplývá z Římského statutu (čl. 28). Je zřejmé, že to je právě druhá skupina možných 

pachatelů, kteří budou silněji ovlivněni při svých činech vidinou možného trestního stíhání, 

neboť nemají přímý profit ze svého jednání na rozdíl od velitelů, kteří spáchání činů výslovně 

nařídí.91  

Úspěch při naplňování generální prevence jako důležitého cíle mezinárodního práva 

trestního může být také značně zpochybněn na základě zkušeností z nedávných událostí. 

Zmínil bych situaci v Demokratické republice Kongo. Během vleklého etnického konfliktu 

v této zemi nebylo neobvyklé rekrutovat dětské vojáky. Za tento čin (čl. 8 odst. 2 písm. b) bod 

(xxvi) Statutu ICC) byl v roce 2012 Mezinárodním trestním soudem odsouzen Thomas 

Lubanga ke 14 letům odnětí svobody.92 V oblasti však k tomuto fenoménu dochází i nadále a 

nezdá se, že po odsouzení Lubangy by došlo k jakémukoli zlepšení.93 Podíváme-li se na 

                                                           
88 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice, op. cit., s. 67. 
89 CRONIN – FURMAN, Kate. Managing Expectations: International Criminal Trials and the Prospects for 

Deterrence of Mass Atrocity, op. cit., s. 439. 
90 Ibid., s. 445. 
91 Ibid., s. 447. 
92 https://www.icc-

cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/related%20cases/icc%200

104%200106/Pages/democratic%20republic%20of%20the%20congo.aspx, [cit. 30. 3. 2016].  
93 CRONIN – FURMAN, Kate. Managing Expectations: International Criminal Trials and the Prospects for 

Deterrence of Mass Atrocity, op. cit., s. 450. 
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situaci v Ugandě (ve věci Joseph Koni a Vincent Otti), kde rovněž docházelo k náboru 

dětských vojáků,94 lze mít legitimní pochybnosti o funkčnosti ukládání trestů jako nástroje 

prevence.     

Jak vyplývá z rozhodnutí odvolacího senátu (Appeals Chamber) ICTY ve věci Nikolić, 

uplatnění prevence (při ukládání trestu) jako účelu trestu má své limity: Někdo by se mohl 

ptát, zdali osoby, které jsou předvolány před tento Tribunál jako obvinění, jsou jednoduše 

nástroji k dosažení vlády práva. Odpověď zní ne. Ve skutečnosti odvolací senát stanovil, že 

odrazení (deterrence) by neměl být dán přehnaný význam v celkovém hodnocení při ukládání 

trestu.95 Avšak Římský statut již zakotvil ve své preambuli generální prevenci jako jeden 

z hlavních cílů. Zde se stanoví, že smluvní státy jsou: Odhodlány ukončit beztrestnost 

pachatelů těchto zločinů a tím přispět k prevenci takových zločinů.96 Zároveň ale praxe ICC 

vykazuje značný paradox, kdy se prohlašuje, že důraz při stíhání mezinárodních zločinů by 

měl být kladen na ty nejtěžší případy a stíhány by měly být osoby nesoucí největší díl 

odpovědnosti, avšak na druhou stranu se nezmiňuje skutečnost, že právě tyto osoby je nejtěžší 

od jejich činů odradit. Zejména generální prevence má význam během tranzice (přestože její 

reálný dopad je problematický). Tento efekt ukládání trestu totiž zabraňuje možné recidivě 

represí, neboť jejich možní pachatelé vidí, že se případně nevyhnou sankcím.  

Znemožnění dalšího páchání deliktů (incapacitation) pomocí omezení svobody 

pachatelů souvisí s individuální prevencí. V mezinárodním právu trestním má tento aspekt 

trestu omezený význam, ale například soudce Mezinárodního tribunálu pro Dálný východ 

Roling pronesl, že důvodem stíhání agrese bylo, že obvinění byli nebezpeční a jejich vliv na 

Japonsko musel být eliminován jejich uvězněním.97  

Dalším (utilitárním) cílem trestního postihu je rehabilitace, která je chápána ve smyslu 

nápravy pachatele. Takové pojetí je blízké zastáncům restorativní justice,98 tedy názorovému 

proudu, který prosazuje jako hlavní účel trestu obnovení poměrů, které byly narušeny 

spáchaným zločinem. V tomto smyslu se rehabilitace chápaná jako cíl trestu shoduje ve svém 

účelu s rehabilitací jakožto formou reparace (viz 3. kapitola). Rozdíl je v tom, že první pojetí 

je zaměřeno na pachatele a druhé na oběť. Na mezinárodní úrovni má tento účel trestu 

                                                           
94 https://www.icc-

cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200204/Pages/situation%20index.

aspx, [cit. 30. 3. 2016].   
95 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 27. 
96 Preambule Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. 
97 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 28. 
98 Ibid. 
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sníženou roli, neboť u pachatelů mezinárodních zločinů se často ani nepředpokládá, že by byli 

vhodnými kandidáty nápravy (z jejich pohledu není obvykle ani co napravovat). Náprava je 

možná jen u těch odsouzených (většinou v nižších stupních např. armádní hierarchie), kteří 

jsou si své viny vědomi a vyjádří lítost nad tím, čeho se dopustili. K tomu došlo v případě 

Erdomić. Před soudním senátem ICTY bylo uznáno, že jeho osobnost je napravitelná a že by 

mu měla být dána šance začít svůj život od začátku po propuštění, dokud je ještě mladý.99 

Dražen Erdemović se účastnil na bosenskosrbské straně genocidy ve Srebrenici, kdy mu bylo 

23 let. Osobně zastřelil kolem 70 lidí a byl odsouzen k trestu pěti let odnětí svobody. Před 

soudem uznal svou vinu (pleaded guilty) a omluvil se všem obětem v Bosně a Hercegovině 

bez ohledu na jejich národnost.100 Náprava pachatelů je z pohledu tranziční spravedlnosti 

bezpochyby velmi důležitá. Nejen oběti musí uznat nový systém za legitimní, ale to samé se 

týká i pachatelů. Náprava je tedy chápána jako uznání předchozího systému a skutků za 

neospravedlnitelné a v rozporu se základními právními a morálními pravidly.  

Posledním cílem, který v této části zmíním, je vzdělávání a komunikace. Jde o 

moderní pojetí významu trestu a znamená, že trestní řízení a uložený trest by měly sloužit ke 

komunikaci mezi pachatelem, obětí a širší veřejností. Předmětem takové interakce by mělo 

být vyjasnění si toho, co bylo napácháno, jaká škoda vznikla a snaha přimět pachatele 

pochopit, jaké útrapy obětem způsobil. Vzdělání a komunikace je ale vhodný cíl, je – li 

cílovou skupinou širší veřejnost. V případě Kordić a Čerkez ICTY sdělil, že edukační funkce 

trestu má za cíl vyjádřit, že pravidla mezinárodního humanitárního práva musí být dodržována 

za všech okolností. Ukládání trestu slouží k přijetí těchto pravidel a morálních požadavků, na 

kterých tato pravidla spočívají, v mysli veřejnosti.101 Vzdělávací význam v tomto pojetí má 

blízko ke generální prevenci.  

Zde popsané cíle mají souvislost s dalšími nástroji tranziční spravedlnosti. Při jejich 

konfrontaci například s amnestií je zřejmé, že ta hned několik důležitých cílů eliminuje. 

Amnestie může být sice zdůvodňována jako nutnost pro ukončení konfliktu, avšak jejím 

vyhlášením či udělením se jednoznačně znemožní dosáhnout retribuce, přičemž otázka 

prevence, znemožnění dalšího páchání, rehabilitace a vzdělávání zůstává k řešení dalším 

nástrojům tranziční spravedlnosti. Účinnost ostatních nástrojů při dosahování těchto cílů je ale 

diskutabilní. Například v souvislosti s konfliktem v Sieře Leone Amnesty International 

                                                           
99 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 29. 
100 http://www.icty.org/x/cases/erdemovic/cis/en/cis_erdemovic_en.pdf, [cit. 30. 3. 2016].  
101 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 30. 
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upozornila, že příspěvek komise pravdy k ukončení beztrestnosti bude pravděpodobně velmi 

slabý či neexistující.102 Naopak komise pravdy bývají přímo ustanoveny k tomu, aby 

ozřejmily celkový mechanismus páchání zločinů a zprostředkovaly kontakt mezi pachateli a 

oběťmi. V tom mohou být úspěšnější než trestní soudy. Dále k tomu viz 3. kapitola.    

 

2.2.2 Specifické cíle 

 

Zvláštní cíle mají výlučně utilitární význam a vztahují se k budoucnosti společností, 

ve kterých byly mezinárodní zločiny spáchány.103 Tyto cíle, kam se řadí spravedlnost pro 

oběti, záznam minulosti a postkonfliktní usmíření, jsou specifické pro mezinárodní kontext a 

mají přímou souvislost a význam pro období tranzice.  

Spravedlností pro oběti je myšleno, že obětem masového porušování lidských práv je 

stíháním a souzením pachatelů poskytnut pocit spravedlnosti. Pro oběti je rovněž důležité, aby 

mohly považovat období utrpení za skončené, a to díky tomu, že vidí, že pachatelé jsou 

postaveni před spravedlnost.104 Odsouzení viníků je formou satisfakce, jak o tom bude řeč 

v následující kapitole. Ve věci Nikolić před ICTY bylo řečeno, že trest musí odrážet představy 

spravedlnosti osob, které byly přímo nebo nepřímo oběťmi zločinů.105 Trest by tedy měl 

zohledňovat i situaci a postoje obětí.  

Důležitosti postavení oběti v rámci řízení trestněprávní povahy si byli vědomi i tvůrci 

Římského statutu. Zde jsou dílčí pravidla týkající se obětí mezinárodních zločinů upravena 

v mnoha ustanoveních, avšak jako nejdůležitější je třeba zmínit ustanovení čl. 68, které 

upravuje otázku ochrany obětí a svědků a jejich účasti na řízení (důležité je také ustanovení 

čl. 75, o kterém bude podrobněji řeč ve 3. kapitole). Na toto ustanovení pak navazují pravidla 

č. 85 až 93 Procesního řádu a pravidel důkazního řízení. Jako obecné pravidlo je stanoveno, 

že soudní senát při dávání jakéhokoli pokynu či příkazu, stejně jako ostatní orgány soudu při 

výkonu svých funkcí svěřených statutem či pravidly, mají brát v úvahu potřeby všech obětí a 

svědků v souladu s čl. 68 (statutu), zejména dětí, starých lidí, osob s postižením a obětí 

sexuálního či genderového násilí (pravidlo č. 86). Důležitá je rovněž samotná účast obětí na 

                                                           
102 SCHABAS, William A., Internationalized Courts and their Relationships with Alternative Accountability 

Mechanisms: The Case of Sierra Leone. In: ROMANO, Cesare P. R., NOLLKAEMPAR, André, KLEFFNER, 

Jann K., Internationalized Criminal Courts: Sierra Leone, East Timor, Kosovo, and Cambodia. New York: 

Oxford University Press, 2004, s. 159. 
103 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 30. 
104 Ibid., s. 31. 
105 Ibid. 
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procesu. Ta je upravena v čl. 68 odst. 3 statutu. Díky tomuto ustanovení mohou oběti (dá – li 

soud svůj souhlas) v případě, že jsou dotčeny jejich zájmy, vyjádřit svůj pohled a obavy, a to 

takovým způsobem, který není v rozporu s právy obviněných. Konkrétní úprava je pak 

upravena zejména v pravidle č. 89, kde se v odstavci 1 stanoví, že takové prohlášení může 

zahrnovat úvodní a závěrečné prohlášení.  

Dalším důležitým ustanovením Římského statutu je čl. 75 (a na něj navazující pravidla 

paragrafu 3 odstavec 4, tedy pravidla 94 až 99 Procesního řádu a pravidel důkazního řízení) 

týkající se reparací. Z hlediska tranzice je důležité, že soud může rozhodnout, zda reparace 

bude vyplacena individuálně či kolektivně určité perzekvované skupině.106 To má význam 

v případech systematické diskriminace či jiné formy útisku jedné skupiny obyvatelstva. Vztah 

reparací a Mezinárodního trestního soudu bude detailněji probrán ve třetí kapitole.      

Další specifickou funkcí trestu a trestního řízení na mezinárodní úrovni je 

zaznamenání historie. V průběhu řízení jsou veškeré relevantní důkazy podrobeny 

důkladnému zkoumání a vytvoří se tak záznam o spáchaných činech, který by měl mít trvalou 

historickou hodnotu. Rozsudky nad viníky jednotlivých zločinů jasně stanoví, jakou povahu 

činy měly, a jasně tyto činy pojmenují (např. je jasně řečeno a důkazy podloženo, že 

v Rwandě došlo ke genocidě,107 totéž platí i o genocidě ve Srebrenici a rozhodnutích ICJ a 

ICTY). Takové záznamy mohou být využity jako protiargumenty proti popírání zločinů (či 

jejich charakteru nebo rozsahu), které se v minulosti odehrály. Na druhou stranu je potřeba 

říci, že rekonstruovat obraz minulosti jen na základě soudních záznamů může být velmi 

zavádějící. V této souvislosti je nutné zmínit okolnosti právě rwandské genocidy.  

Nejvyšší počet obětí pocházel z etnika Tutsiů a umírněných Hutuů.108 Za pachatele 

jsou pak většinově označováni radikální Hutuové. Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro 

Rwandu je právě některými vyčítáno, že přistoupil na toto zjednodušující schéma,109 neboť 

zcela pominul zločiny Rwandské vlastenecké fronty (dále také „RPF“), tedy tutsijské 

ozbrojené síly, které velel současný rwandský prezident Paul Kagame (sám dokonce 

podezřelý ze spáchání válečného zločinu)110 a která je zodpovědná za zločiny spáchané na 
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etniku Hutuů.111 Spoléhání se v tomto případě na záznamy Mezinárodního tribunálu by 

znamenalo nebezpečí hrubého zkreslení historické skutečnosti a přistoupení na princip 

spravedlnosti podle vítěze (victor´s justice). Dále je při užívání soudních rozhodnutí pro 

výklad historie nutné mít na paměti, že primárním účelem trestních soudů je stále určit, zda je 

souzený vinen, a v kladném případě stanovit trest. Dokumentace je tak vedena k naplnění 

tohoto účelu a nemusí zohledňovat jiné skutečnosti, které jsou ale z pohledu historického 

taktéž relevantní.112 K naplnění této funkce, tedy k vypovězení zkušeností a svědectví o 

masovém porušování základních práv a k jejich zaznamenání (včetně uvedení širších 

souvislostí) jsou vhodnější komise pravdy, o kterých bude řeč ve třetí kapitole.  

Třetí specifickou funkcí či cílem mezinárodního práva trestního, který je zmiňován, je 

postkonfliktní usmíření. Ve skutečnosti jde o cíl, který je naplňován skrze úspěšné a důsledné 

dosažení cílů předchozích. Vychází se z hesla „není míru bez spravedlnosti“ (no peace 

without justice). Společným efektem, který má stíhání zločinů, vypovězení pravdy o minulosti 

a uspokojení obětí, se docílí toho, že společnost je schopna se posunout a překonat rozkol.113 

Opět při pohledu na judikaturu ICTY lze nalézt případ, ve kterém se tribunál vyjádřil ke 

vztahu mezi trestněprávním postihem a dosažením míru. Ve věci Plavšić bylo konstatováno, 

že přiznání a kompletní zveřejnění spáchaných zločinů je důležité při rekonstrukci pravdy ve 

vztahu k těmto zločinům. Toto společně s přijetím odpovědnosti za spáchané činy podpoří 

usmíření.114 Na druhou stranu snaha dotáhnout vyřešení konfliktní situace až k trestnímu 

postihu může spor ještě déle udržovat při životě, zvlášť když je trestní postih nevyvážený a 

zaměřený ve většině vůči jedné straně sporu (jde tedy střet hodnot spravedlnosti a míru -  

peace vs. justice).  

Jak je patrné, všechny cíle mezinárodního práva trestního mají značný a často 

neopominutelný význam pro tranziční spravedlnost. Úspěšné naplnění popsaných cílů dává 

dobrý předpoklad k tomu, aby tranzice alespoň z části uspěla. Jak se soudním institucím 

aplikujícím tyto normy podaří výše popsané cíle naplnit, záleží i na jejich povaze, obsazení či 

                                                                                                                                                                                       
Konkrétně šlo o nařízení sestřelu letadla dne 6. dubna 1994, které převáželo tehdejšího rwandského prezidenta 
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Španělsku. Obě země však od oficiálního stíhání upustily vzhledem ke Kagameho pozici a imunitě. Bylo však 
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45 000. K tomu opět viz https://www.hrw.org/news/2009/08/17/rwanda-tribunals-work-incomplete, [cit. 30. 3. 

2016]. 
112 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 32. 
113 Ibid., s. 33. 
114 Ibid., s. 34. 

https://www.hrw.org/news/2009/08/17/rwanda-tribunals-work-incomplete
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způsobu ustanovení. Důležitým faktorem je to, jak vysokou míru důvěry tyto instituce v očích 

dotčeného obyvatelstva požívají.  

 

2.3 Mezinárodní trestní soud, mezinárodní trestní tribunály a trestní soudy hybridní 

 

Uplatnění mezinárodního prvku při souzení mezinárodních zločinů má mnoho podob. 

Může jít o mezinárodní trestní soudy ustavené ad hoc či permanentní, „čistě“ mezinárodní či 

smíšené, a to jak z pohledu použitého práva tak i soudcovského obsazení. Každá podoba má 

svá specifika a své odůvodnění. Země procházející tranzičním obdobím mají svou jedinečnou 

identitu (etnickou, náboženskou, kulturní, ekonomickou, jazykovou atp.), a aby trestní proces 

jako tranziční nástroj naplnil svůj účel, musí instituce, která jej vede, být v očích osob, 

kterých se týká (včetně obětí zločinů ze široké populace), důvěryhodná. Z tohoto důvodu 

(mimo jiné) je vždy nutné posoudit, jaký soudní model může uspět. Mezi relevantní (opět 

z pohledu tranzice) prvky v této oblasti řadím způsob ustanovení soudu, normy a hodnoty, 

které jsou aplikovány, a personální obsazení rozhodujících institucí.   

 

2.3.1 Způsoby ustanovení  

 

Co se týče způsobu ustanovení, lze nejdříve identifikovat soudy ustanovené vnějšími 

aktéry. Do této skupiny se řadí instituce zřízené ad hoc k vyřešení určité specifické situace. 

Příkladem jsou Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku, Mezinárodní vojenský tribunál 

v Tokiu, Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii či Rwandu.  

Po druhé světové válce to byly vítězné mocnosti, které rozhodly o tom, že pachatelé 

zločinů páchaných během války budou souzeni. 8. srpna 1945 tak byla podepsána Francií, 

Velkou Británií, Spojenými státy a Sovětským svazem Londýnská dohoda, která dala 

vzniknout Mezinárodnímu tribunálu v Norimberku. Mezinárodní tribunál v Tokiu byl 

ustanoven prohlášením generála MacArthura v lednu roku 1946.115 Tribunály vzniklé v 90. 

letech 20. století (pro bývalou Jugoslávii a Rwandu) pak byly zřízeny z rozhodnutí Rady 

bezpečnosti OSN podle kapitoly VII Charty OSN (u Mezinárodního trestního tribunálu pro 

bývalou Jugoslávii šlo o rezoluci RB OSN č. 827 z roku 1993, u Mezinárodního tribunálu pro 

Rwandu o rezoluci č. 955 z roku 1994). Specifickým případem vnějšího zásahu do justičního 

systému je situace v Kosovu. V roce 1999 bylo Kosovo vlivem prodělaného konfliktu ve 

                                                           
115 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 115. 
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velmi složité situaci. OSN zde převzala územní správu a její mise (UNMIK) byla zmocněna i 

ke správě soudnictví a zajišťování spravedlnosti. Následně byli u běžných soudů v Kosovu 

angažováni mezinárodní soudci a prokurátoři, aby potlačili možné diskriminační praktiky a 

etnické předsudky.116 UNMIK měla rovněž pravomoc ustanovit soudní panel („Regulation 64 

Panels“) s většinou mezinárodních soudců. K tomu docházelo v případech, kdy to bylo 

považováno za nezbytné k zajištění nezávislosti a nestrannosti soudnictví a řádnému výkonu 

spravedlnosti. Tyto panely pak soudily množství důležitých případů. Podobná situace se 

odehrála i na území Východního Timoru.  

Poslední dva jmenované případy se však na rozdíl od dříve jmenovaných soudů 

označují jako internationalized criminal courts, neboť jde o vnitrostátní instituce 

s mezinárodním prvkem.117 Velmi specifickým případem je pak ustanovení Iráckého 

Vrchního Tribunálu (Iraqi High Tribunal) po intervenci koalice vedené USA v roce 2003. 

Ten byl ustanoven jako vnitrostátní soud (podporovaný ze zahraničí, zejména Spojenými 

státy) a jeho úkolem bylo umožnit irácké společnosti soudit Saddáma Husajna a další členy 

strany Baas za mezinárodní zločiny (genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny), 

jejichž definice téměř přesně odpovídaly definicím uvedeným v Římském statutu 

Mezinárodního trestního soudu.118 V případě Iráku šlo jednoznačně o instituci ustanovenou 

z podnětu okupační mocnosti a nepodařená tranzice, jejíž byl irácký tribunál součástí, 

rezonuje velmi silně až do dnešní doby.  

Dalším způsobem ustanovení mezinárodních soudů je ustanovení formou konsenzu. 

Tak došlo na základě mezinárodní smlouvy sjednané 16. 1. 2002 mezi OSN a vládou Sierra 

Leone k ustanovení Zvláštního soudu pro Sierra Leone, který měl projednat zločiny spáchané 

v této západoafrické zemi během občanské války trvající mezi lety 1991 a 2002, která stála 

život mezi 50 000 a 75 000 lidí a během níž byli běžně rekrutování dětští vojáci.119 V období 

mezi lety 2003 a 2005 byla také sjednána a přijata dohoda mezi OSN a Kambodžou, která 

dala vzniknout Mimořádným senátům při soudech Kambodži, jehož úkolem bylo soudit 

zločiny nejvyšších představitelů režimu Rudých Kmerů. Třetím významným mezinárodním 

trestním soudem, který vznikl konsenzuálně, je Zvláštní tribunál pro Libanon. Je ale nutné 

                                                           
116 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 189. 
117 ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, op. cit., s. 784. 
118 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 194. 
119 HOROVITZ, Sigall. Transitional criminal justice in Sierra Leone. In: ROTH – ARRIAZA, Naomi, 

MARIEZCURRENA, Javier. Transitional Justice in the Twenty-First Century, Beyond Truth versus Justice. 

New York: Cambridge University Press, 2006, s. 45. 
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dodat, že vlivem ústavních problémů, které měl Libanon při přijímání sjednané a vládou 

podepsané dohody, byl nakonec tribunál ustanoven na základě rezoluce Rady bezpečnosti č. 

1757 z roku 2007 přijaté opět podle kapitoly VII Charty OSN. Důležité však je, že existoval 

konsenzus a společná vůle obou stran (OSN a Libanonu) tribunál ustanovit. Jde o tribunál ad 

hoc, jehož věcná jurisdikce zahrnuje pouze bombový útok na bývalého předsedu vlády 

Libanonu Rafiqa Haririho ze dne 14. 2. 2005.120 Na závěr bych dodal, že do této skupiny 

mezinárodních soudů patří i Mezinárodní trestní soud, který rovněž vznikl konsenzuálně, a to 

na základě schválení jeho statutu dnes již 123 zeměmi světa.121  

Význam pro tranziční spravedlnost má způsob ustanovení opět v oblasti vnímání 

legitimity trestních soudů, ale také pro jejich samotné fungování. Je-li soud ustanoven 

konsenzuálně, tedy ve spolupráci s místní vládou, umožňuje mu to celkově snazší výkon jeho 

úkolů. Ze spolupráce s vládou může těžit v mnoha ohledech, jako je předávání pachatelů, 

zajišťování důkazů, zajišťování majetku odsouzených pro případné kompenzace obětí. Vláda, 

která má zájem na tom, aby pachatelé byli odsouzeni, bude více ochotná zajistit soudu 

náležité zázemí k tomu, aby efektivně naplnil své cíle. Nejde ale jen o konsenzus mezi OSN a 

dotyčným státem (jak tomu bylo v Sieře Leone či v Libanonu), ale důležitá je taktéž shoda 

uvnitř samotné OSN a hlavně v rámci Rady bezpečnosti. Dnes lze na případě Sýrie sledovat, 

jak neshody mezi stálými členy RB OSN oslabují akceschopnost OSN a o prošetřování 

syrských událostí ze strany ICC či případně ad hoc ustanoveným soudem není ani zdaleka 

možné hovořit.   

  

2.3.2 Aplikované normy a prosazované hodnoty 

 

Další skutečností, která je spojena s mezinárodními trestními tribunály a která má 

tranziční význam, je povaha a původ (zejména hmotného) práva, které je aplikováno. Právo je 

vyjádřením hodnotové orientace společnosti a společnost, která po období represí a 

rozsáhlého porušování základních práv přechází k systému demokratickému, je nucena, chce-

li uspět během tranzice, aplikovat normy založené na respektu k lidskému životu, lidské 

důstojnosti či ochraně menšin. Zároveň by ale nemělo dojít k tomu, že normy jsou pouze 

mechanicky převzaty ze zahraničí, neboť je také nutné respektovat místní zvyklosti. Opět je 

                                                           
120 ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, op. cit., s. 786. 
121 https://www.icc-

cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx, 

[cit. 30. 3. 2016]. 

https://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx
https://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx
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třeba zdůraznit, že primárním cílem při aplikaci práva je, aby jej společnost přijala jako 

legitimní nástroj sloužící k přechodu k demokratickému systému.  

Při praxi mezinárodních trestních tribunálů a ostatních trestních soudů, které mají 

mezinárodní prvek, lze rozeznat v tomto ohledu tři situace, a to zaprvé situaci, kdy je 

aplikováno primárně výlučně právo mezinárodní, dále situaci, kdy se aplikuje pouze 

vnitrostátní právo, a nakonec situaci, při které dochází ke kombinaci a prolínání 

mezinárodního a vnitrostátního práva.  

Do první skupiny se z moderních tribunálů řadí Mezinárodního trestní tribunál pro 

bývalou Jugoslávii, Mezinárodní tribunál pro Rwandu či Mezinárodní trestní soud. Všechny 

tyto soudy aplikovaly či aplikují normy původu mezinárodního obsažené v jejich statutech či 

jiných mezinárodněprávních dokumentech. ICTY je příslušný ke stíhání vážných porušení 

Ženevských úmluv (1949), jiných porušení zákonů a obyčejů války, zločinu genocidy a 

zločinů proti lidskosti.122 Rovněž ICTR rozhoduje výlučně dle norem mezinárodního práva. 

Jeho věcná jurisdikce zahrnuje zločin genocidia, zločiny proti lidskosti, porušení společného 

článku 3 Ženevských úmluv (1949) a také Dodatkového protokolu II (1977), který obsahuje 

ustanovení chránící oběti ozbrojených konfliktů, které nemají mezinárodní povahu.123 Zatřetí, 

co se týče Mezinárodního trestního soudu, aplikovatelné právo je vymezeno v čl. 21 

Římského statutu. Zde se stanoví, že primárně má být aplikován Římský statut a dokumenty 

Elements of Crimes a Rules of Procedure and Evidence. Za určitých okolností se však 

připouští i aplikace práva vnitrostátního (čl. 21 odst. 1 písm. c).  

Naproti tomu jsou tribunály vyznačující se mezinárodním prvkem, které však aplikují 

pouze právo vnitrostátní. Příkladem byl Zvláštní tribunál pro Libanon. Jak již bylo řečeno, 

jeho věcná působnost se omezila jen na jeden konkrétní čin, a to teroristický útok ze dne 14. 

2. 2005. Při svém rozhodování má soud aplikovat pouze libanonské vnitrostátní trestní 

právo.124 Stejně soudní panely (zmíněné Regulation 64 Panels) v Kosovu aplikují pouze 

vnitrostátní právo. Mise OSN v Kosovu však do místní legislativy začala vnášet nové prvky 

obsažené v Prozatímním trestním zákoníku Kosova (Provisional Criminal Code of Kosovo) a 

Prozatímním trestním řádu Kosova (Provisional Criminal Prooceedure Code of Kosovo). Do 

trestního zákoníku byly včleněny moderní definice zločinů podle mezinárodního práva, tedy 

genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných trestných činů.125  

                                                           
122 ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, op. cit., s. 780. 
123 Ibid., s. 781. 
124 Ibid., s. 786. 
125 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 190. 
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Třetím případem jsou instituce, které při rozhodování aplikují jak právo původu 

mezinárodního, tak i vnitrostátního. Příkladem je Zvláštní soud pro Sierra Leone. Jeho věcná 

jurisdikce zahrnovala zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, porušení společného článku 3 

Ženevských úmluv, porušení Dodatkového protokolu II a další vážná porušení mezinárodního 

humanitárního práva. Nezahrnuje však zločin genocidy.126 Vedle toho byl tribunál dle čl. 5 

statutu oprávněn rovněž projednat zločiny podle práva Siery Leone. Šlo o zločiny zneužívání 

dívek (písm. a) dle zákona z roku 1926 a majetkové zločiny (písm. b) podle zákona z roku 

1861. Podobně Mimořádné senáty v Kambodži. Tento soud aplikuje jak normy původu 

mezinárodního (závažná porušení Ženevských konvencí z roku 1949), tak i vnitrostátního 

(podle trestního zákoníku z roku 1956).127  

Z hlediska tranzičního lze vidět ve vztahu k aplikovaným (zejména hmotně právním) 

normám dva důležité momenty. Zaprvé je zde riziko, že dotyčná společnost bude nahlížet na 

aplikované právo, má-li původ mezinárodní, jako na import hodnot ze zahraničí, což může 

vyvolat nedůvěru. V některých situacích ale není jiná možnost než postupovat touto cestou, 

neboť místní právní řád neposkytuje dostatečné nástroje k vypořádání se s předcházející 

konfliktní minulostí. Zadruhé má aplikované právo velký význam, neboť skrze něj mohou 

žádané hodnoty (ochrana lidských práv, ochrana menšin aj.), které jsou jedním z předpokladů 

mírového soužití, prostupovat do právního a hodnotového řádu dotyčných států. Přijímání 

těchto hodnot lze usnadnit i zapojením místních soudců a právníků do činnosti (ne nutně 

rozhodovací) mezinárodních či smíšených tribunálů.                

 

2.3.3 Personální obsazení       

 

 Dalším významným faktorem, který ovlivňuje vnímání legitimity mezinárodních 

tribunálů, je jejich obsazení. Tato otázka se však neřeší jen ve vztahu k trestním soudům, ale 

také například ve vztahu ke komisím pravdy. Podobně jako v otázce aplikovaného práva i zde 

je funkce mezinárodního elementu taková, že do určité míry garantuje nezávislost a 

nestrannost výkonu spravedlnosti a zároveň může napomoci v momentě, kdy země se není 

schopna se svými omezenými kapacitami a zdroji dostatečně s nastalou situací vypořádat.  

Zapojení místního personálu pak může mít pozitivní efekt do budoucna (přejímání 

nejen prosazovaných hodnot, ale i právnických znalostí a dovedností) a stejně tak může i 

usnadnit práci tribunálu vzhledem k tomu, že místní soudci či žalobci znají jazyk, prostředí a 

                                                           
126 HOROVITZ, Sigall. Transitional criminal justice in Sierra Leone, op. cit., s. 47. 
127 http://www.eccc.gov.kh/en, [cit. 30. 3. 2016]; viz video ECCC explained in 7 minutes. 
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zvyky dotyčné země.128 Kombinované obsazení měly či mají tribunály pro řešení událostí 

v Sieře Leone a Libanonu. Stejně tak byli či jsou zapojeni mezinárodní soudci (ale někdy i 

žalobci a obhájci) do práce soudů projednávající události v Kambodži, v Bosně a 

Hercegovině, v Kosovu a ve Východním Timoru.        

Z tohoto hlediska bylo poměrně značně problematické složení norimberského 

Mezinárodního vojenského tribunálu. Tento tribunál měl osm soudců, z nichž všichni byli 

příslušníci vítězných mocností (Francie, SSSR, USA a Velké Británie), a stejně tak tomu bylo 

v případě vedoucích žalobců (chief prosecutor), naproti tomu obhajoba byla v rukou 

především německých obhájců.129 Taková situace spíše naznačovala určité pokračování střetu 

a může být brána jako aplikace principu „spravedlnost podle vítěze“ (victor´s justice), což 

bylo tribunálu skutečně vyčítáno.130  

Co se týče Mezinárodního trestního soudu a jeho složení, aplikovatelná pravidla jsou 

obsažena v čl. 36 Římského statutu. Různorodost soudcovského personálu jako faktor 

důležitý pro objektivní rozhodování by smluvní strany měly brát v potaz při jeho výběru. 

Žádoucí je, aby soudci zastupovali hlavní právní systémy světa (čl. 36 odst. 8 písm. a) bod i), 

aby rovněž zeměpisné oblasti byly spravedlivě reprezentovány (bod ii) a aby bylo spravedlivé 

i zastoupení žen a mužů (bod iii). Snaha o to, aby soudci co nejlépe reprezentovali odlišné 

oblasti (geografické, profesní (viz čl. 36 odst. 8 písm. b) a jiné) vyplývá ze skutečnosti, že 

zločiny podle mezinárodního práva jsou zločiny proti mezinárodnímu společenství jako 

takovému (čl. 5 Římského statutu) a mezinárodní společenství jako celek by na ně mělo 

adekvátně reagovat.  

             

2.4 Závěr 

 

V roce 2006 začaly fungovat Mimořádné senáty při soudech Kambodži a o rok později 

Mezinárodní komise proti beztrestnosti v Guatemale. Obě tyto instituce se řadí mezi hybridní 

soudy, tedy vnitrostátní instituce s mezinárodním prvkem. Tento typ soudů se prokázal být 

méně nákladným než mezinárodní ad hoc tribunály a je lépe vnímán dotčenými společnosti 

(také proto, že hybridní soudy bývají umístěny přímo v dané zemi).131  

                                                           
128 CASSESE, Antonio. The Role of Internationalized Courts and Tribunals in the Fight Against International 

Criminality, op. cit., s. 6. 
129 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 111. 
130 Ibid, s. 114. 
131 UN Doc. S/2011/634, op. cit.,  para. 30. 
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V předchozích částech jsem poukázal na to, v jakém rozsahu jsou cíle mezinárodního 

práva trestního relevantní pro tranziční spravedlnost, jak a zdali vůbec mohou být tyto cíle 

dosaženy alternativními nástroji a dále jaký význam pro tranzici může mít způsob ustanovení, 

aplikované právo a obsazení mezinárodních trestních tribunálů a trestních soudů 

s mezinárodním prvkem. Je třeba ale zdůraznit, že trestněprávní pohled na věc se neprosazuje 

jen pomocí mezinárodní trestní justice, ale mnohdy je prosazován na více úrovních 

(mezinárodní, národní a místní), jak tomu bylo v případě Rwandy či Bosny a Hercegoviny. 

Přestože mezinárodní právo trestní resp. obecně trestní právo lze považovat za primární 

nástroj tranzice, nemůže být nástrojem jediným. Jak již bylo zmíněno a dále bude popsáno 

v následující kapitole, role obětí při transformaci společnosti je klíčová.132 S touto premisou 

počítali i tvůrci mezinárodních soudů, a proto zakotvili do jejich zřizovacích dokumentů 

ustanovení týkající se jednání s oběťmi zločinů a případně jejich odškodnění. Není ale 

v reálných schopnostech mezinárodních soudů, aby daly hlas většímu počtu obětí, navíc 

v situaci, kdy ani nesídlí v dotyčném státě (například ICTY sídlí v Haagu, ICTR v Aruše 

v Tanzanii a odvolací senát v Haagu, ICC rovněž v Haagu). Z těchto (i jiných důvodů) musejí 

být trestní tribunály doplněny dalšími mechanismy, které slouží k naplnění těch cílů, které 

mezinárodní tribunály ani ze své podstaty zastat nemohou. V celém systému ale nejde jen o 

kooperaci mezinárodních tribunálů s tranzičními mechanismy jiného typu, ale například i o 

jejich vztah s vnitrostátními trestními soudy (k tomu například princip komplementarity 

zakotvený v Římském statutu v čl. 17 a naopak princip konkurenční jurisdikce uplatňovaný 

ICTY či ICTR).133  

Jak je tedy patrné, mezinárodní právo trestní je součástí komplikované mozaiky 

iniciativ, jejichž jednotícím cílem je úspěšné završení tranzice. Všechny díly takového 

systému do sebe musejí zapadat, aby umožnily společnosti se odpoutat od represivní 

minulosti a pokročit k demokratickému systému. Ostatní mechanismy tranziční spravedlnosti 

budou popsány v následující kapitole.   

 

 

 

 

                                                           
132 HAFNER, Donald L., KING, Elizabeth B. L., Beyond Traditional Notions of Transitional Justice: How 

Trials, Truth Commissions, and other Tools for Accountability Can and Should Work Together. Boston College 

Interational and Comparative Law Review, 2007, Vol. 30 (1), s. 94.  
133 ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, op. cit., s. 780. 
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3. Ostatní nástroje tranziční spravedlnosti 

 

 Předcházející kapitola se věnovala mezinárodnímu trestnímu právu a jeho aspektům, 

které mají relevanci pro tranziční spravedlnost. V této kapitole se budu věnovat dalším 

mechanismům a jejich vztahu k mezinárodnímu právu. Nejdříve budou rozebrány amnestie 

jako opak trestního postihu, následovat bude problematika komisí pravdy a odškodnění. 

Závěrem pak zmíním otázku lokálních justičních mechanismů a správních a ústavních 

reforem. 

 

3.1 Amnestie 

 

Amnestie jsou poměrně běžným nástrojem, který se užívá v okamžicích změny 

režimu. Také v bývalé Československé socialistické republice došlo dne 1. 1. 1990 

k vyhlášení amnestie prezidentem Václavem Havlem. Jak bylo řečeno v první kapitole, právní 

aspekty tranziční spravedlnosti vychází ze závazků států podle mezinárodního práva lidských 

práv a mezinárodního humanitárního práva zastavit, vyšetřit, potrestat, napravit a předcházet 

zločinům (abuses).134 Stejně tak bylo vysvětleno, že tranziční spravedlnost musí vycházet 

z pojetí holistického. Tím je myšleno, že jednotlivé nástroje tvoří dohromady soubor, jehož 

uplatnění jako celku může založit budoucí úspěšnou tranzici spíše než aplikace jen některých 

nástrojů. Problém se vyskytne v okamžiku, kdy mezi některými nástroji dojde ke konfliktům, 

což je nejpatrnější právě mezi mezinárodním právem trestním, které vychází z výše 

popsaných závazků, a amnestiemi, které mohou být s těmito závazky naopak v rozporu.   

 

3.1.1 Amnestie a mezinárodní právo 

  

Uplatnění amnestie může mít dopad do dvou oblastí mezinárodního práva, a to do 

oblasti individuální trestní odpovědnosti a do oblasti povinností států vyplývajících 

z mezinárodních smluv o lidských právech.135 V druhém případě jde především o povinnost 

vyšetřit a potrestat porušení lidských práv a o povinnosti vůči obětem zásahů do lidských práv 

                                                           
134 CASSESE, A. (ed.) The Oxford Companion to International Criminal Justice, op. cit., s. 539. 
135 Toto rozdělení se pak projevuje v dělení institucí na ty, jejichž působnost se vztahuje na jednotlivce (jako jsou 

např. ICC, ICTY či ICTR). Tyto instituce pak zvažují, zdali se vyhlášená amnestie týká dotyčného obviněného. 

Druhou skupinu pak tvoří instituce, které rozhodují o tom, zdali státy porušily vyhlášením amnestie své závazky 

plynoucí z mezinárodních úmluv (zde například ICJ). K tomu zde: MALLINDER, Luise. Can Amnesties and 

International Justice be Reconciled? The International Journal of Transitional Justice, 2007, 1 (2), s. 210. 
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(jak plynou například z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, konkrétně 

z čl. 2 odst. 3), tedy povinnost poskytnout nápravu, odškodnění, spravedlnost a objektivní 

posouzení historických událostí.136 Tato část se bude věnovat oběma mezinárodněprávním 

aspektům amnestií. 

Z ustanovení čl. 6 odst. 5 Dodatkového protokolu II k Ženevským úmluvám, který se 

týká vnitrostátních ozbrojených konfliktů, vyplývá oprávnění místních orgánů státní moci 

udělit amnestii po ukončení konfliktu těm, kteří se ho účastnili, či těm, kteří byli zbaveni 

svobody v souvislosti s tímto konfliktem. K tomuto ustanovení se však vyjádřila OSN 

prostřednictvím Zprávy Generálního tajemníka týkající se ustanovení Zvláštního soudu pro 

Sierra Leone. Ze zprávy vyplývá, že právo udělit amnestii je ze strany OSN uznáváno, avšak 

tohoto práva nemůže být využito v případech zločinů podle mezinárodního práva, jako je 

genocida, zločiny proti lidskosti a jiná vážná porušení mezinárodního humanitárního práva.137 

Obdobné stanovisko zaujal vůči tomuto ustanovení v roce 2012 i Meziamerický soud pro 

lidská práva ve věci The Massacres of El Mozote and Nearby Places v. El Salvator, když řekl, 

že ustanovení nemůže být aplikováno ve vztahu k pachatelům válečných zločinů a zločinů 

proti lidskosti (para. 66). 

Jak bylo popsáno v předešlé kapitole, Sierra Leone prodělala na přelomu 90. let 20. 

století a na začátku nového tisíciletí občanskou válku. Ta byla formálně ukončena Dohodou 

z Lomé z roku 1999 (fakticky konflikt trval až do roku 2002). Článek IX odst. 2 dohody 

stanovil: Po podepsání této Dohody, Vláda Sierra Leone udělí úplnou milost (absolute and 

free pardon) a upustí od potrestání (reprieve) všech kombatantů a spolupracujících osob ve 

vztahu k čemukoli, co spáchali v zájmu svých cílů, a to do doby podepsání této Dohody.138 

Zvláštní zástupce Generálního tajemníka byl instruován, aby ke svému podpisu dohody 

připojil dodatek, že amnestie zakotvená v článku IX se nebude vztahovat na zločiny podle 

mezinárodního práva.139 To bylo zopakováno i v rezoluci RB OSN č. 1315 z roku 2000 

týkající se situace v Sieře Leone. Samotný statut Zvláštního soudu pro Sieru Leone tak 

v souladu s touto názorovou linií v ustanovení čl. 10 stanovil, že: Amnestie udělená jakékoli 

osobě spadající do jurisdikce Zvláštního soudu na základě spáchání zločinů zakotvených v čl. 

2 až 4 tohoto Statutu není na překážku jejímu trestnímu stíhání. V článcích, na které se zde 

odkazuje, jsou upraveny právě zločiny podle mezinárodního práva, a to zločiny proti lidskosti, 

                                                           
136 MALLINDER, Luise. Can Amnesties and International Justice be Reconciled? op. cit., s. 210. 
137 UN doc. S/2000/915, Report of the Secretary – General on the establishment of a Special Court for Sierra 

Leone, 4. October 2000, para. 22.  
138 Art. IX subsec. 2 Lomé Peace Agreement.  
139 UN doc. S/2000/915, op. cit., para. 23. 
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porušení společného článku 3 Ženevských úmluv a Dodatkového protokolu II a jiná vážná 

porušení mezinárodního humanitárního práva. Z toho rovněž a contrario plyne, že se 

připouštělo amnestování zločinů podle práva Sierry Leone, k jejichž stíhání byl Zvláštní soud 

zmocněn na základě čl. 5 statutu.   

Existence zákazu udělovat amnestie za zločiny podle mezinárodního práva jako normy 

v mezinárodním právu zatím nebyla zcela dovozena, avšak jak bylo řečeno v rozhodnutích 

Zvláštního soudu v případech Kallon a Kamara, takové pravidlo se v mezinárodním právu 

vyvíjí. V těchto případech z roku 2004 byl dovozen rozpor amnestie (udělené na základě 

Dohody z Lomé) s mezinárodním právem.140  

Také již v první kapitole citovaná zpráva Generálního tajemníka OSN týkající se vlády 

práva a tranziční spravedlnost z roku 2004 potvrzuje postoj OSN k amnestování zločinů podle 

mezinárodního práva, když ve svém bodě 64 písm. c) navrhuje odmítnout schválení jakékoli 

amnestie zločinů genocidy, válečných zločinů či zločinů proti lidskosti a zároveň navrhuje 

zajistit, aby žádná podobná udělená amnestie nebyla na překážku trestnímu stíhání před 

trestními soudy vytvořenými přímo OSN či za asistence OSN.141 Totožně je formulována i 

zpráva Generálního tajemníka z roku 2011, která informuje o vývoji implementace zprávy 

z roku 2004.142 

V tomto kontextu je namístě zmínit rovněž judikaturu Meziamerického soudu pro 

lidská práva, který zaujal podobnou pozici v případě amnestie udělené peruánskou vládou ve 

věci Barrios Altos z roku 2001. V tomto rozhodnutí bylo jednoznačně řečeno, že amnestie, 

které se vztahují i na mučení, mimosoudní popravy a nucená zmizení, jsou zakázány, protože 

porušují nezrušitelná práva uznaná mezinárodním právem lidských práv.143 Soud tak nepřímo 

dovodil kogentní povahu těchto norem a tím pádem i nemožnost jejich prolomení formou 

amnestie. To bylo zopakováno i v případě Gelman v. Uruguay (2011). Tento případ je 

pozoruhodný, neboť soud zde vyslovil názor, že ani amnestie potvrzená v lidovém hlasování 

nepožívá legitimity z pohledu mezinárodního práva a ochrany lidských práv. Z pohledu soudu 

představuje otázka porušování norem mezinárodního práva lidských práv nepřekročitelné 

                                                           
140 SCHABAS, William A., The Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission. In: ROTH – ARRIAZA, 

Naomi, MARIEZCURRENA, Javier. Transitional Justice in the Twenty-First Century, Beyond Truth versus 

Justice. New York: Cambridge University Press, 2006, s. 29. 
141 UN Doc. S/2004/616, op. cit., para. 64 (c). 
142 UN Doc. S/2011/634, op. cit., para. 12, para. 67. 
143 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 565. 
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omezení pro princip většinového rozhodování.144 Totožné stanovisko zaujal Meziamerický 

soud i v dalších případech.145  

Pozice mezinárodního práva je, zdá se, poměrně vyhraněná v neprospěch amnestování 

zločinů (zejména pokud jde o tzv. blanket amnesties, plošné amnestie), avšak v reálném 

prostředí konfliktu taková pozice může poměrně značně zkomplikovat jednání o ukončení 

bojů, na což upozornila Komise pravdy a usmíření v Sieře Leone rovněž ustanovená na 

základě Dohody z Lomé. Ve své závěrečné zprávě komise sdělila, že: (...) ti, kdo argumentují, 

že mír nemůže být směněn za spravedlnost za žádných okolností, musejí být připraveni 

odůvodnit pravděpodobné prodloužení ozbrojeného konfliktu. Amnestie mohou být nežádoucí 

v mnoha případech. Skutečně existují případy zneužití amnestií, které byly vyhlášeny diktátory 

v závěrečných dnech tyranských režimů. Komise taktéž uznává princip, že je obecně žádoucí 

stíhat pachatele závažných porušení lidských práv, a to zvláště v případech, kdy dosáhnou 

závažnosti zločinů proti lidskosti. Přesto všechno by amnestie neměly být vyloučeny 

z mechanismů dostupných těm, kteří se pokoušejí vyjednat ukončení nepřátelství po období 

nelítostného ozbrojeného konfliktu. Nepřipuštění amnestie v žádném případě by znamenalo 

popření každodenní reality násilného konfliktu a urgentní potřeby ukončit spor a utrpení.146 

Tento názor zohledňuje i historickou zkušenost z Latinské Ameriky, kdy se amnestie 

využívaly během či po ukončení vojenských vlád, a to výměnou za předání moci vládám 

civilním.147  

I při vědomí současné převládající pozice mezinárodního práva vůči amnestování 

mezinárodních zločinů existují v teorii názory, které uznávají jak legitimitu, tak i legalitu 

amnestií v případě a) jejich demokratického schválení, b) pod podmínkou, že slouží 

skutečnému usmíření a podpoře míru, c) jsou omezené (například osoby nesoucí největší vinu 

na zločinech podle mezinárodního práva jsou vyloučeny), d) musí být podmíněné (pravdivou 

výpovědí, vyjádřením lítosti) a e) jsou doprovázeny ostatními nástroji zejména těmi, které 

realizují práva obětí zločinů (reparační programy).148  

                                                           
144 ŠTURMA, Pavel. Lidská práva jako příklad kogentních norem obecného mezinárodního práva. In: 

ŠTURMA, Pavel, FAIX, Martin a kol., Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, Právnická fakulta, 2014, s. 22. 
145 Například Almonacid Arellano et al. (Chile) z roku 2006 či Gomes Lund et al. (Brazílie) z roku 2010. 
146 SCHABAS, William A., The Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, op. cit., s. 29. 
147 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 563. 
148 MALLINDER, Luise. Can Amnesties and International Justice be Reconciled? op. cit.: Autor této práce 

argumentuje, že v mezinárodním právu neexistuje zdaleka tak jednoznačný pohled na amnestie. Vychází přitom 

z předpokladu, že odmítavý postoj vůči amnestiím se opírá zejména o skutečnost, že oběti vlivem amnestie 

přicházejí o svá práva. Zaprvé jde o právo na nápravu (right to remedy). Zde autor argumentuje tím, že není 

nikde dáno, že náprava musí být učiněna jenom prostřednictvím trestní justice, ale lze k ní využít i další nástroje. 
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Proti těmto názorům, které uznávají, že do určité míry existuje rozpor mezi hodnotami 

míru a spravedlnosti, stojí tvrzení, že právě spravedlnost je předpokladem trvalého míru. 

Trvalý a udržitelný mír lze vybudovat pouze na základě skutečného usmíření, kterého lze 

dosáhnout pouze díky odpuštění, což je však nemožné bez vynesení alespoň symbolického 

trestu. Navíc vidina amnestie by mohla mít na pachatele zločinů opačný účinek, než je 

žádoucí, neboť ti by mohli odmítnout složit zbraně, dokud nepřijde nabídka amnestie, což 

konflikt jistě nezkrátí. Udílení amnestií rovněž podemílá odrazující účinek mezinárodního 

práva trestního.   

 

3.1.1.1 Rozhodnutí ESLP ve věci Marguš v. Chorvatsko    

 

 K věci přípustnosti či nepřípustnosti amnestování zločinů podle mezinárodního 

práva se vyjádřil i Evropský soud pro lidská práva ve svém rozhodnutí z 27. května 2014 ve 

věci Marguš v. Chorvatsko. Chorvatský občan Fred Marguš byl v roce 1993 obviněn 

z několika skutků včetně vražd, kterých se měl dopustit v Chorvatsku v průběhu roku 1991. O 

tři roky později však žalobce žalobu v některých bodech stáhl a celé řízení bylo ukončeno 

v roce 1997 rozhodnutím soudu o aplikaci amnestie vyhlášené v roce 1996 na zbytek bodů 

žaloby. Zákon, který amnestii upravoval, vylučoval ze své působnosti vážná porušení 

humanitárního práva nebo válečné zločiny včetně zločinu genocidy. V roce 2007 ale 

chorvatský Nejvyšší soud judikoval, že dotyčné rozhodnutí soudu, na základě kterého bylo 

řízení s Margušem ukončeno, porušilo zákon o amnestii, neboť ten měl být aplikován pouze 

na skutky související s válkou v Chorvatsku mezi lety 1990 a 1996. Nejvyšší soud rozhodl, že 

skutky, které obviněný údajně spáchal, neměly přímou souvislost s agresí, ozbrojeným 

povstáním či ozbrojeným konfliktem v Chorvatsku a neměly být tedy amnestovány.  

                                                                                                                                                                                       
Zadruhé právo na pravdu a povinnost vyšetřit zločiny. Tyto závazky mohou být dle autora naplněny i skrze 

kombinaci komise pravdy a podmíněné amnestie (podle vzoru JAR). Zatřetí povinnost stíhat a trestat pachatele 

zločinů. Autor argumentuje, že tyto povinnosti se většinou nevztahují na vnitrostátní konflikty a také, že úmluvy, 

které tyto povinnosti upravují, ne vždy věcně pokrývají danou situaci (příkladem je Úmluva o zabránění a 

trestání zločinu genocidia, která za genocidu nepokládá činy páchané vůči politickým oponentům) a stejně tak 

nelze říci, že existuje v obyčejovém právu závazek ke stíhání a trestání zločinů podle mezinárodního práva. 

Začtvrté autor zmiňuje právo na odškodnění. Ne překvapivě ohledně tohoto práva shrnuje, že vyhlášení amnestie 

odškodnění nepopírá a lze s ním bez potíží spojit. Jako další argumenty pro svá tvrzení autor uvádí, že ani 

mezinárodní soudy nezaujaly jasné stanovisko vůči amnestiím. Plošný zákaz amnestií mimo jiné neplyne ani 

z rozhodnutí Meziamerického soudu ve věci Veláskquez Rodríguez (přestože soud ve svém rozhodnutí výslovně 

stanovil, že odpovědný stát musí identifikovat ty osoby, které jsou odpovědné, uložit patřičný trest a zajistit 

obětem adekvátní kompenzaci). Z těchto skutečností autor vyvozuje, že neexistuje v mezinárodním právu plošný 

zákaz amnestií a že amnestie, které splňují v textu výše specifikovaná kritéria, jsou přijatelné a často i žádané. 

Podobně například FIDDLER, Grace. Using a Conditional Amnesty and Reconciliation Commission as a 

Transitional Justice Mechanism in Syria. The George Washington Internation Law Review, 2015, Vol. 47. 
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V roce 2006 pak byl proces s Fredem Margušem obnoven. Jeho předmětem byly 

některé z dříve již projednávaných skutků, tentokrát však byly klasifikovány jako válečné 

zločiny proti civilnímu obyvatelstvu. Marguš byl shledán vinným a odsouzen k trestu odnětí 

svobody, což bylo potvrzeno i vyššími soudy včetně soudu ústavního. Odsouzený se následně 

obrátil na ESLP se stížností ohledně porušení (mimo jiné) jeho práva nebýt souzen dvakrát za 

tentýž skutek (čl. 4 dodatkového Protokolu č. 7 k EÚLP). Evropský soud však na jeho 

argumentaci nepřistoupil a v žádném bodě neshledal porušení Evropské úmluvy ani jejího 

dodatkového protokolu.  

Ve svém rozhodnutí Evropský soud uvedl mnoho mezinárodně relevantních 

skutečností, které jasně vyznívají v neprospěch amnestování zločinů podle mezinárodního 

práva, a naopak podpořil existenci závazku států stíhat a vyšetřovat tyto zločiny. Přitom 

vycházel jak z relevantních ustanovení mezinárodních smluv (Společný článek 3 Ženevských 

úmluv z roku 1949, čl. 1, 4, 5 Úmluvy o předcházení a trestání zločinu genocidia, také čl. 20 

Římského statutu, čl. 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a dále 

ustanovení Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání a Americké úmluvy o lidských právech), norem obyčejového práva, postojů 

Rady bezpečnosti OSN, tehdejší Komise OSN pro lidská práva či Evropského parlamentu, tak 

i judikatury mezinárodních trestních tribunálů (ICTY – případ Furundžija bod č. 155), 

smíšených trestních soudů (Mimořádné senáty v Kambodži, Zvláštní soud pro Sierra Leone) 

či mezinárodních soudů na ochranu lidských práv (Meziamerický soud pro lidská práva – 

zmiňované případy Barrios Altos či Gelman v. Uruguay a další).  

Na základě těchto poznatků soud shledal, že obnovením trestního řízení proti 

Margušovi Chorvatsko jednalo ve skutečnosti v souladu s články 2 a 3 Evropské úmluvy 

(právo na život a zákaz mučení) a že rovněž mezinárodní mechanismy a instrumenty byly 

plně tímto postupem respektovány. Na závěr Evropský soud shrnul, že: Vzrůstající tendence v 

mezinárodním právu je taková, že tyto amnestie jsou nepřípustné, protože nejsou v souladu 

s jednomyslně uznávaným závazkem států stíhat a trestat vážná porušení základních lidských 

práv. I kdyby se uznalo, že amnestie jsou možné tam, kde existují zvláštní okolnosti, jako je 

proces usmíření a/nebo forma kompenzace pro oběti, amnestie udělená žadateli v tomto 

případě by i přesto nebyla přípustná vzhledem k tomu, že není nic, co by naznačovalo, že 

takové okolnosti byly dány (bod č. 139).  

 

3.1.2 Amnestie a Mezinárodní trestní soud 
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 Mezinárodní trestní soud pokračuje v trendu výše nastíněném, tedy v odporu vůči 

amnestování zločinů podle mezinárodního práva, resp. zločinů, k jejichž projednání byl tento 

soud ustanoven a které jsou zakotvené v Římském statutu v čl. 5 až čl. 8 bis. Amnestie 

vyhlášená vnitrostátními orgány daného státu nezavazuje, jakožto pramen vnitrostátního 

práva, Mezinárodní trestní soud ani žalobce.149 Stejně tak nezavazuje ani jiné státy, jejichž 

(univerzální) jurisdikce je založena na mezinárodní povaze zločinů. V preambuli Římského 

statutu je uvedeno, že smluvní státy potvrzují, že nejzávažnější zločiny dotýkající se 

mezinárodního společenství jako celku nesmějí zůstat nepotrestány a jejich efektivní stíhání 

musí být zajištěno na národní úrovni a posílením mezinárodní spolupráce. Dále se stanoví, že 

státy jsou odhodlány ukončit beztrestnost pro pachatele těchto zločinů a tím přispět k jejich 

prevenci a také, že je povinností každého smluvního státu uplatňovat svou jurisdikci nad 

zločiny podle mezinárodního práva.150 Přestože preambule nestanoví přímo žádné závazky a 

spíše vyjadřuje hodnotové zaměření dokumentu, v samotném textu Římského statutu mají 

uvedená prohlášení svůj odraz, a to například v čl. 17. Toto ustanovení rozvíjí princip 

komplementarity, který znamená, že stíhání před Mezinárodním trestním soudem je přípustné 

pouze v případě, kdy je stát, do jehož jurisdikce věc spadá, neochoten nebo neschopen 

(unwilling or unable) skutečně vést vyšetřování či stíhání.151 Vyhlášení amnestie příslušným 

státem lze chápat jako vyjádření neochoty státu stíhat zločiny a může tak iniciovat vyšetřování 

ze strany Mezinárodního trestního soudu.  

 Určitý prostor pro uznání amnestie ze strany žalobce ponechává čl. 53 odst. 1 písm. c) 

Římského statutu. Toto ustanovení stanoví jako jedno z kritérií, podle kterých by měl žalobce 

rozhodnout, jestli neiniciovat vyšetřování, existenci důvodu, pro který se lze domnívat, že 

vyšetřování by nesloužilo zájmům spravedlnosti (interests of justice). Jak má být tento pojem 

chápán, je vysvětleno v dokumentu Kanceláře žalobce Policy Paper on the Interests of Justice 

z roku 2007. Zde se i s odkazem na znění preambule zdůrazňuje, že zájmy spravedlnosti, pro 

které by se žalobce rozhodl nevést vyšetřování konkrétního zločinu, musí mít naprosto 

výjimečný charakter s tím, že obecně existuje presumpce neexistence takových zájmů. V další 

části dokumentu se odkazuje na předešlé projednané případy (Demokratická republika Kongo, 

Uganda, Dárfúr), přičemž v žádném z nich tato výjimka shledána nebyla, což opět dokazuje 

                                                           
149 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 566. 
150 Preambule Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, para. 4 – 6. 
151 ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, op. cit., s. 787. 
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její výjimečnost.152 Z tohoto dokumentu je zřejmé, že z pohledu žalobců existuje jasná priorita 

stíhat zločiny vymezené v Římském statutu.  

Žádost nevyšetřovat a nestíhat může učinit vůči ICC také Rada bezpečnosti OSN 

podle čl. 16 Římského statutu. Toto ustanovení je odrazem vztahu Rady bezpečnosti 

k mezinárodní trestní justici, který byl dříve založen ustanovením ICTY a ICTR.153 Ten se 

projevuje i v pravomoci Rady bezpečnosti předat relevantní záležitost žalobci ICC 

k prošetření podle čl. 13 písm. b) Římského statutu, což bude rozebráno ve druhé části 4. 

kapitoly. Tato žádost musí mít formu rezoluce přijaté podle kapitoly VII Charty OSN a jejím 

důsledkem je přerušení vyšetřování či jeho nezahájení po dobu 12 měsíců. Stejný postup lze 

opakovat. Čistě právní pojetí vztahu Mezinárodního trestního soudu a případné vyhlášené 

amnestie za zločiny, které spadají do jeho jurisdikce, dovoluje téměř s jistotou tvrdit, že není 

uznávána, jako relevantní důvod k odložení vyšetřování a stíhání.          

 

3.1.3 Závěr 

 

Na závěr lze dodat, že amnestie mohou být legitimním a také užitečným prostředkem 

usmíření. To je projev zesíleného vlivu utilitárního zdůvodnění trestního postihu v době 

tranzice, který, na rozdíl od zdůvodnění retribučního, vychází z budoucích společenských 

konsekvencí uložení trestu (jak bylo popsáno ve druhé kapitole) a za určitých okolností 

připouští i upuštění od potrestání, je-li to společensky prospěšné. Stejně tak ale mohou být 

amnestie i únikovou cestou pro ty, kteří se chtějí vyhnout trestnímu postihu. Do jaké skupiny 

amnestie spadá či jakému účelu ve skutečnosti slouží, je třeba rozhodnout podle konkrétních 

okolností události a existuje-li šance, že její udělení může napomoci ukončení násilných 

konfliktů, neměla by být předem vyloučena. Určitou hranicí jsou zločiny podle 

mezinárodního práva, jejichž amnestování se zdá být dle relevantních pramenů v rozporu 

s mezinárodním právem. Je třeba dále rozdělit amnestie na plošné, které zabrání trestnímu 

postihu kohokoli, a amnestie podmíněné, jejichž udělení předpokládá určité společensky 

prospěšné jednání dotyčných osob (například pravdivé a úplné svědectví o spáchaných 

činech), jak tomu bylo ve zmíněném případě Jihoafrické republiky a její Komise pravdy a 

usmíření.154 Komisím pravdy bude věnována následující část.  

                                                           
152 ICC Office of the Prosecutor, Policy Paper on the Interests of Justice, September 2007, para. 4. 
153 SCHABAS, William A., The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, New York: 

Oxford University Press, 2010, s. 325. 
154 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 564. 
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3.2 Komise pravdy 

 

 Komise pravdy jsou státem pověřené a zaštítěné instituce, jejichž úkolem je vyšetřit 

zločiny spáchané předcházejícími režimy, zjistit obecné schéma páchání zločinů spíše než 

konkrétní událost. Jsou zpravidla dočasné a jejich výstupem bývá závěrečná zpráva155 (v 

Argentině šlo o zprávu Nunca Más neboli „Nikdy znovu“ a podobně byly nazvány i další 

zprávy vypracované v Jižní Americe, například v Brazílii či v Uruguayi).156 Jejich 

charakteristickým prvkem bývá přístup zaměřený na práva obětí zločinů. Do roku 2004 bylo 

zřízeno kolem 30 takových komisí, z nichž některé (El Salvador, Guatemala, Východní 

Timor, Sierra Leone) byly ustanoveny za podstatné participace a podpory ze OSN.157 Od té 

doby se přidaly komise například v Libérii (2005), Keni (2008)158 či Nepálu (2015)159. Na 

závěr první kapitoly bylo zmíněno, že komise měly velký význam v Jižní Americe během 

přechodu mnoha zemí tohoto kontinentu od vojenských režimů. Tyto režimy běžně používaly 

metody jako násilná zmizení nepohodlných osob, mimosoudní popravy, mučení a vyvíjení 

tlaku na svědky. Jednotlivé zločiny pak byly kvůli nedostatku důkazů těžko odhalitelné. 

Z toho důvodu právě v Latinské Americe komise pravdy byly velmi rozšířené jakožto 

mechanismy napomáhající zmapovat a zadokumentovat způsob předchozího vládnutí a rozsah 

a systém represí, neboť trestní soudy nebyly v počátcích schopné v takovém prostředí absence 

důkazů efektivně fungovat.160  

 Přestože konkrétní podoba komisí se stát od státu liší, jejich klíčové aktivity však 

zůstávají obdobné. Jde zejména o získávání svědectví od obětí a svědků, vedení vyšetřování a 

analýzy příčin porušování základních práv, organizování veřejných slyšení a jiných 

obdobných vzdělávacích aktivit a vypracování závěrečné zprávy obsahující konkrétní 

doporučení ke zlepšení situace.161 

Komise pravdy mívají vztah k oběma předcházejícím nástrojům, jak trestnímu právu, 

resp. mezinárodnímu právu trestnímu, tak i k amnestiím. Jak bylo popsáno v první kapitole 

na případě Jižní Afriky, sdělení úplného a pravdivého svědectví mělo za následek omilostnění 

                                                           
155 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 571. 
156 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice, op. cit., s. 80. 
157 UN Doc. S/2004/616, op. cit., para. 50. 
158 UN Doc. S/2011/634, op. cit., para. 23. 
159 http://www.trc.gov.np/about-us, [cit. 31. 3. 2016]. 
160 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice, op. cit., s. 78. 
161 UN, Guidance Note of the Secretary – General, United Nations Approach to Transitional Justice, op. cit., s. 8. 

http://www.trc.gov.np/about-us
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pachatelů politického násilí. Přibližně 88% všech žádostí o udělení amnestie ale bylo 

zamítnuto, a pachatelé tak mohli být postaveni před trestní soud. Nemluvě o tom, že někteří 

pachatelé žádost ke komisi vůbec nepodali.162  V Jihoafrické republice tedy byla uplatněna 

forma podmíněné amnestie, a to podmíněné právě věrohodnou účastí na jednání komise 

pravdy. Souvislost mezi komisí pravdy a upuštěním od trestního stíhání existovala také 

v Libérii. Zde však komise mohla omilostnění pouze navrhnout a ne ho sama udělit.163 Model 

podmíněné amnestie doprovázené komisí pravdy a eventuálně také odškodňovacími 

mechanismy bývá někdy zmiňován jako vhodná a dostatečná alternativa k trestnímu právu. 

Komise pravdy v takové soustavě hrají roli mechanismů uplatňování a vyvozování 

odpovědnosti.164  

Z hlediska mezinárodního práva je relevantní vztah komisí pravdy a trestních tribunálů 

či soudů, neboť tyto komise stejně jako soudy komunikují s aktéry konfliktu a v této věci 

může dojít ke sporu zejména ohledně výměny informací a důkazů. Určité nedorozumění může 

také nastat z pohledu obětí, které po sdělení svých zkušeností komisi mohou očekávat 

odsouzení pachatelů před trestními soudy, ke kterému však nemusí dojít. Oběti si totiž často 

nejsou vědomi oddělenosti obou institucí.165 Toto zvláště platí v zemích s nižším rozvojem 

vzdělání a gramotnosti, jak se potvrdilo v Sieře Leone, kde mnoho obyvatel nebylo s to 

pochopit rozdílné role a funkce tamější komise pravdy a Zvláštního soudu.166  

 

3.2.1 Komise pravdy v Sieře Leone 

 

K netradiční koexistenci komise a mezinárodního trestního soudu došlo v Sieře Leone. 

Netradiční proto, že běžně byly komise pravdy považovány za alternativu trestního stíhání, 

neboť s mezinárodním právem trestním komise pravdy sdílejí některé cíle jako je rehabilitace, 

vzdělávání a komunikace, poskytnutí spravedlnosti obětem, zaznamenání historie a usmíření. 

Komise pravdy tak stejně jako trestní soudy slouží k tomu, aby byla vyvozena odpovědnost. 

Jde však spíš o odpovědnost morální a historickou, tresty komise neukládají.167 Již zmiňovaná 

                                                           
162 BAKINER, Onur. Truth Commission Impact: An Assessment of How Commissions Influence Politics and 

Society. The International Journal of Transitional Justice, 2014, Vol. 8 (1), s. 28. 
163 Ibid. 
164 K této otázce blíže 4. kapitola, a to část týkající se tranziční spravedlnosti v Sýrii.  
165 HAFNER, Donald L., KING, Elizabeth B. L., Beyond Traditional Notions of Transitional Justice: How 

Trials, Truth Commissions, and other Tools for Accountability Can and Should Work Together, op. cit., s. 102. 
166 SCHABAS, William A., Internationalized Courts and their Relationships with Alternative Accountability 

Mechanisms: The Case of Sierra Leone, op. cit., s. 179. 
167 Podle § 6 odst. 1 prováděcího zákona z roku 2000 byla komise ustanovena, aby vytvořila nestranný historický 

záznam o porušení a zásazích do lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ve vztahu k ozbrojenému 
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Dohoda z Lomé (1999), která přinesla formální příměří mezi stranami občanské války v Sieře 

Leone, vytvořila předpoklady pro ustanovení Zvláštního soudu pro Sieru Leone, ale také 

položila základy pro vznik Komise pravdy a usmíření, která je upravena v čl. XXVI Dohody. 

Zde se stanoví v odst. 1, že Komise pravdy a usmíření bude ustanovena, aby čelila 

beztrestnosti, prolomila kruh násilí, poskytla fórum pro obě strany, tedy jak pro oběti a tak i 

pro pachatele zásahů do lidských práv, aby mohly vypovědět svůj příběh a získat jasný obraz 

o minulosti, aby bylo usnadněno opravdové zhojení a usmíření. Časová působnost byla 

stanovena na období od vypuknutí občanské války v roce 1991 do podepsání Dohody z Lomé, 

avšak komise mapovala i relevantní události, které se odehrály i desítky let před vypuknutím 

občanské války.168 Komise měla přímo z dohody oprávnění tvořit návrhy týkající se 

rehabilitace obětí. Jejím výstupem měla být vládě poskytnutá zpráva obsahující doporučení.169 

Přestože k ustanovení komise mělo dojít do 90 dnů ode dne podepsání dohody, ve skutečnosti 

byl dotyčný prováděcí zákon přijat až v únoru roku 2000 (dohoda byla podepsána v květnu 

roku 1999) a samotná komise pak byla ustanovena v červenci roku 2002.170 Silný 

mezinárodní vliv na utváření a fungování komise se projevil tak, že procesů vedoucích k 

jejímu ustanovení se účastnili i zástupci OSN, kteří měli doporučit tři členy komise, kteří 

nebyli občané Sierra Leone. Rovněž většina finančních prostředků nutných pro fungování 

komise pocházela od mezinárodních dárců, s primární odpovědností za získávání zdrojů 

spočívající na Kanceláři vysokého komisaře OSN pro lidská práva.171 

 Práce komise byla rozdělena do tří fází. V první fázi byla sbírána svědectví, jichž bylo 

nakonec získáno přibližně 7 000. Následující fázi lze označit jako „fázi jednání“ (hearings 

phase). Právě během ní docházelo nezřídka k přímému kontaktu obětí a pachatelů. Poslední 

třetí období bylo naplněno více jak roční prací na závěrečné zprávě, jejíž doporučení měla být 

zavedena vládou do praxe.172  

 Zvláštní soud a komise pravdy byly ustanoveny nezávisle na sobě. Od počátku jejich 

koexistence se řešila otázka, jak budou obě instituce spolupracovat, a to hlavně v oblasti 

                                                                                                                                                                                       
konfliktu v Sieře Leone, od začátku konfliktu v roce 1991 až do podepsání mírové Dohody z Lomé; aby čelila 

beztrestnosti, reagovala na potřeby obětí, podpořila zhojení a usmíření a aby pomohla předejít opakování 

utrpěným porušení a zásahům (do lidských práv). Dále dle odst. 2 bylo funkcí komise vyšetřit a informovat o 

příčinách, povaze a rozsahu zásahů a porušení podle předešlého odstavce. Je tak zřejmé, že komise některé cíle 

se Zvláštním soudem na základě svého zákona sdílela.  
168 SCHABAS, William A., Internationalized Courts and their Relationships with Alternative Accountability 

Mechanisms: The Case of Sierra Leone, op. cit., s. 161. 
169 Art. XXVI Lomé Peace Agreement.  
170 SCHABAS, William A., The Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, op. cit., s. 21. 
171 SCHABAS, William A., Internationalized Courts and their Relationships with Alternative Accountability 

Mechanisms, op. cit., s. 159. 
172 SCHABAS, William A., The Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission. op. cit., s. 28. 
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výměny informací.173 V praxi by výměna informací pravděpodobně znamenala jejich 

jednosměrný tok od komise k soudu. Existovaly obavy, že to by mohlo účel komise zmařit, 

neboť pachatelé by s ní jistě přestali jakkoli spolupracovat.174 Na to upozornil i Generální 

tajemník OSN ve své zprávě ze září roku 2001. V ní je řečeno, že příslušníci RUF 

(Revolutionary United Front, hlavní vzbouřenecké organizace) se zdají být přístupní jednání 

s komisí, avšak vyjadřují obavy ohledně její nezávislosti a jejího vztahu se Zvláštním 

soudem.175 Obavy této povahy rozptýlil žalobce, který po příjezdu do země veřejně ohlásil, že 

se zdrží využívání důkazů získaných komisí pro účely Zvláštního soudu.176 Nakonec se 

situace vyvinula tak, že obě instituce existovaly sice vedle sebe, ale žádným způsobem 

nespolupracovaly a informace mezi sebou nesdílely. Ani žádná formální dohoda, jejímž 

předmětem by byla výměna informací či obecněji vztah mezi komisí a soudem, nebyla 

uzavřena.177 Nakonec se poměry mezi komisí a Zvláštním soudem odvíjely tak, jak mělo být 

podle dopisu Generálního tajemníka OSN z 12. ledna 2001 v budoucnu žádoucí. V tomto 

dokumentu Generální tajemník upozorňuje na to, že musí být dán pozor na to (care must be 

taken), aby se Zvláštní soud pro Sierra Leone a Komise pravdy a usmíření vzájemně 

doplňovaly a podporovaly, při plném respektování svých sice odlišných, avšak souvisejících 

rolí.178 Obvyklá je i praxe, že komise pravdy nepoukazují na konkrétní pachatele, aby 

                                                           
173 Šlo zejména o problematiku stíhání osob, které komisi svou výpovědí poskytly důkazy o spáchání zločinů, 

jejichž stíháním byl pověřen Zvláštní soud, jimi samotnými (problematika self-incriminating evidence). Dále o 

ochranu informací, které komisi byly poskytnuty v režimu „důvěrnosti“ (on confidential basis). Zde se 

argumentovalo, že soud a komise nejsou vzájemně ve vtahu nadřízenosti a podřízenosti a že tedy soud nemá 

právo přístupu k těmto informacím. Výjimkou měly být pouze „rozhodné důkazy viny či neviny (decisive 

evidence of guilt or innocence). Další část tohoto problému se týkala ochrany svědků a obětí, neboť existovala 

obava, že obhajoba bude po komisi vyžadovat, aby vydala svědecké výpovědi svědků či obětí, které svědčily 

rovněž před Zvláštním soudem. Kdyby komise toto odmítla, mohla by obhajoba celý proces napadnout jako 

nespravedlivý. K tomu SCHABAS, William A., Internationalized Courts and their Relationships with 

Alternative Accountability Mechanisms, op. cit., s. 166 – 178. 
174 Proti tomu se však například William Schabas ohrazuje, když poukazuje na to, že rozhodnutí pachatelů o tom, 

zdali poskytnout svůj pohled na věc komisi či ne, nemělo s otázkou jejich možného stíhání na základě těchto 

informací souvislost. To odůvodňuje tak, že pachatelé (pachatele mezinárodních zločinů nevyjímaje) mají často 

touhu vyvrátit obvinění a ospravedlnit své činy a k tomu využívají všech dostupných příležitostí. K tomu 

SCHABAS, William A., Internationalized Courts and their Relationships with Alternative Accountability 

Mechanisms, op. cit., s. 169. 
175 UN doc. S/2001/857, Eleventh report of the Secretary – General on the United Nations Mission in Sierra 

Leone, 7 September 2001, para. 44. 
176 HOROVITZ, Sigall. Transitional criminal justice in Sierra Leone, op. cit., s. 55. 
177 SCHABAS, William A., The Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission. op. cit., s. 36.; To i 

navzdory tomu, že vztah těchto dvou institucí byl předmětem četných diskuzí a úvah mnoha zainteresovaných 

aktérů. V prosinci roku 2001 se tak například uskutečnilo setkání expertů v New Yorku. Výstupem tohoto 

jednání bylo shrnutí základních principů, kterými by se vztahy mezi komisí a soudem měly řídit. Do diskuze se 

aktivně zapojily i mezinárodní neziskové organizace (například Human Rights Watch), jejichž postoj obvykle 

upřednostňoval nadřízenost soudu vůči komisi oproti jejich rovnocennému a vzájemně se doplňujícímu vztahu. I 

přes veškeré tyto aktivity, soud a komise fungovaly bez formálně upravených vzájemných vztahů. 
178 UN doc. S/2001/40, Letter dated 12 January 2001 from the Secretary – General addressed to the President of 

the Security Council, 12 January 2001, para. 9. 
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neohrozily vzájemnou spolupráci (resp. postavení konkrétních lidí). Mezi výjimky patří 

argentinská Národní komise pro zmizelé osoby, jejíž poznatky byly soudům předávány a 

vedly k soudním procesům s pachateli zločinů.179 

 V roce 2003 vyvstala otázka, zdali osoby zadržené Zvláštním soudem (šlo v první řadě 

o Samuela Hingu Normana, předáka milicí označovaných jako Civil Defence Forces, které 

podporovaly vládu a bojovaly proti vzbouřencům z RUF) mohou předstoupit před komisi se 

svým svědectvím. Předseda soudu Geoffrey Robertson povolil, aby zadržení svědectví 

poskytli,180 nikoli však formou veřejného slyšení. Z jeho vyjádření k této věci plynula jasná 

obava, že zadržení by mohli zneužít přístupu do veřejného prostoru, který by se jim dostal. 

Bez procesních pravidel, která jsou vlastní trestnímu řízení, by se výpověď mohla proměnit 

v proud politických prohlášení s cílem ovlivnit mínění veřejnosti.181 Nakonec zadržení odmítli 

za takových podmínek s komisí spolupracovat. Obdobnému typu problémů čelila i jihoafrická 

Komise pravdy a usmíření, jejíž slyšení byla některými pachateli apartheidu zneužívána 

k politickým účelům. Cíl tohoto typu komisí je taktéž ohrožen v případě, že pachatelé místo 

toho, aby ke komisím a k jejich úkolům přistupovali s pokorou, upřímně a angažovaně, 

přicházejí před komise po boku svých právníků a svá slova čtou z předem připravených 

poznámek bez jakéhokoli emočního prožitku. I to byl jeden z poznatků týkajících se situace 

v Jihoafrické republice.182  

 Komise pravdy mají velký význam v situaci, kdy je vyhlášena amnestie (s vědomím 

toho, co k nim bylo výše řečeno). V takovém případě jsou jedinou institucí, která je 

oprávněna oficiálně dokumentovat zločiny minulosti, zachovat důkazy a alespoň 

z historického hlediska poskytnout odpovědi na otázky, kdo byl pachatelem zločinů či jaká 

byla příčina konfliktu. Stejně tak komise poskytují obětem zločinů prostor vyjádřit své pocity 

a vypovědět prožitá traumata. Avšak i v situaci, kdy obě instituce existují současně, mají 

komise pravdy svůj význam. Opět při pohledu na situaci v Sieře Leone je možné říci, že 

komise měla roli podpůrnou a doplňující vůči Zvláštnímu soudu. Vyhlášená amnestie se sice 

nevztahovala na zločiny podle mezinárodního práva, ale jiné méně závažné zločiny pod ni 

byly zahrnuty. Komise tak stanovila odpovědnost velkého počtu osob na nižších pozicích 

                                                           
179 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice, op. cit., s. 89. 
180 Původně tento návrh byl zamítnut soudcem Bankole Thompsonem s odkazem na ochranu presumpce neviny 

Normana. Stejně tak se i žalobce stavil proti, avšak z jiného důvodu – důvodu možného ohrožení křehké 

rovnováhy, která dnes existuje v Sieře Leone. Předseda soudu tak učinil určitý kompromis a umožnil Normanovi 

svou výpověď poskytnout, avšak ne veřejně. Viz SCHABAS, William A., Internationalized Courts and their 

Relationships with Alternative Accountability Mechanisms, op. cit., s. 169.  
181 SCHABAS, William A., The Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission. op. cit., s. 36. 
182 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 574. 
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vojenské hierarchie zúčastněných v občanské válce, což nebylo v kompetenci ani 

v možnostech Zvláštního soudu (Zvláštní soud dle čl. 1 odst. 1 statutu má pravomoc stíhat 

osoby nesoucí největší odpovědnost). Komise byla dále na rozdíl od Zvláštního soudu 

zmocněna k prošetření občanské války od jejího počátku v roce 1991 (část III § 6 odst. 1 

zákona o ustanovení komise pravdy a usmíření). Naproti tomu časová působnost Zvláštního 

soudu byla jeho statutem (čl. 1 odst. 1) omezena na období od 30. 11. 1996.  

Poslání komise bylo definováno šířeji než poslání Zvláštního soudu. Ve své závěrečné 

zprávě se komise obsáhle vyjádřila i k příčinám konfliktu, a to jak k vlivům vnějším, tak 

zejména domácím jako bylo špatné vládnutí, korupce, nezájem místních politických, 

finančních a intelektuálních elit o zájmy státu.183 To zajisté nebyla úloha Zvláštního soudu. 

V neposlední řadě lze zmínit i otázku dětských vojáků, kteří byli během konfliktu hojně 

využíváni. Na závěr konfliktu bylo demobilizováno na 5600 těchto vojáků. Soud neměl 

jurisdikci nad osobami, které nedosáhly v době spáchání zločinů věku 15 let. K osobám, které 

v době spáchání zločinů dosáhly věku mezi 15 a 18 lety, měl přistupovat se snahou o jejich 

rehabilitaci, integraci a v souladu s lidskoprávními standardy, zvláště pak v souladu s právy 

dětí (čl. 7 odst. 1 statutu). Soud tak neměl žádnou pravomoc projednat a tím i zdokumentovat 

případy dětských vojáků mladších 15 let. Naopak komise takovou možnost měla a byla 

zákonem výslovně pověřena, aby při své práci zvláště dbala zkušeností dětí ovlivněných 

válečným konfliktem. (část III § 6 odst. 2 písm. b). To, že Zvláštní soud není vhodný pro 

souzení mladistvých, potvrdil i žalobce David Crane, který se několikrát vyjádřil, že nemá 

v úmyslu stíhat mladistvé pachatele.184 

 

3.2.2 Závěr 

 

 Okolnosti, které mohou oslabit pozitivní dopady činnosti komisí, zahrnují pasivní a 

slabou občanskou společnost, politickou nestabilitu, strach obětí, svědků, ale i pachatelů 

poskytnout své svědectví, nedostatek veřejné podpory a nedostatek prostředků. Stejně tak i 

neochota politické reprezentace přijmout a uvést do praxe závěrečná doporučení. Podobně i 

nevhodný výběr osob tvořících komisi ji může zkompromitovat hned od počátku jejího 

působení. Proto také v Sieře Leone byla některá místa vyhrazena cizím státním příslušníkům, 

aby poskytli vnější pohled na inkriminované události, a například v El Salvadoru po ukončení 

                                                           
183 SCHABAS, William A., The Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission. op. cit., s. 28. 
184 SCHABAS, William A., Internationalized Courts and their Relationships with Alternative Accountability 

Mechanisms, op. cit., s. 163. 
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občanské války v 90. letech, která stála život přibližně 75 000 osob, byla komise složena 

pouze z cizinců185 (jde o podobné zdůvodnění jako u obsazení trestních soudů). Pro úspěch 

komisí je tak důležité, aby byly považovány za relevantní pro životy obyvatelstva a dále aby 

byly nezávislé, důvěryhodné, jednaly transparentně a nestranně. Zahraniční podpora 

(materiální či personální) bývá také velmi důležitá.186  

 Komise pravdy mají velký význam v tom, že dají hlas obětem (nejen) mezinárodních 

zločinů. Uznání postavení obětí a jejich zapojení do místní veřejné diskuze týkající se 

prodělaného konfliktu je ze zkušeností nezbytnou součástí úspěšných tranzicí.187 Stejně 

nezbytné je i garantování práv obětí včetně práva na odškodnění. Některé komise pravdy (k 

roku 2013 k tomu došlo ve 12 případech)188 zahrnuly do svých závěrečných zpráv a 

doporučení pro vlády návrhy na odškodnění (dva případy budou zmíněny na konci následující 

části). Bohužel, právě tato doporučení bývají ve skutečnosti nejméně uváděna do praxe.189 Jak 

jsou odškodňovací mechanismy upraveny mezinárodním právem, bude obsahem další části.   

                                                    

3.3 Reparace 

 

 Odškodňování obětí represí či rozsáhlých porušování lidských práv je jeden ze 

základních tranzičních nástrojů a zároveň oblast mezinárodního práva veřejného, která je 

dynamická a aktuální. Z pohledu tranziční spravedlnosti (jejímž cílem je rekonstrukce 

legitimního režimu, jak bylo popsáno v první kapitole) je žádoucí, aby reparace (v jakékoli 

formě) byly poskytnuty od státu, který se dopustil předešlého protiprávního jednání. Tento 

požadavek v sobě skrývá určitý paradox, neboť poskytnutí reparace má rovněž i symbolický 

význam vyjádření diskontinuity s minulostí,190 avšak stát, respektive nově nastolený 

demokratický režim, který odškodnění poskytuje, tímto zároveň uznává existenci závazku 

právě v minulosti vzniklého. I oblast reparací tedy vykazuje určitou dvoukolejnost (v rámci na 

budoucnost zaměřené tranzice se musí zohledňovat i problematická minulost), která je pro 

tranziční spravedlnost typická.  

 V následující části budu rozebírat zejména mechanismy odškodňování, které se 

uplatňují v krátké době po ukončení konfliktu či po pádu represivního režimu. V rámci 

                                                           
185 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice, op. cit., s. 81. 
186 UN Doc. S/2004/616, op. cit., para. 51. 
187 Ibid., para. 16. 
188 BAKINER, Onur. Truth Commission Impact: An Assessment of How Commissions Influence Politics and 

Society, op. cit., s. 20. 
189 Ibid., s. 21. 
190 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice, op. cit., s. 147. 
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výkladu o tranziční spravedlnosti však nelze opomenout odškodňování za historické křivdy 

typu kolonialismu, otrokářství, zabírání půdy či nešetrné těžby přírodních zdrojů, které byly 

spáchány často i před stovkami let. S problematikou nápravy těchto křivd souvisejí dvě 

důležité otázky: zpětná působnost norem mezinárodního práva a otázka, kdo má nést břemeno 

případného odškodění.  

Zaprvé, zásada, že normy nemají zpětnou účinnost, se uplatňuje i v mezinárodním 

právu a tedy činy, které byly v době jejich spáchání legální (například zotročování) nemohou, 

i přestože dnes jsou považovány za protiprávní (například dle čl. 7 Římského statutu jde 

v případě zotročování při splnění dalších podmínek o zločin proti lidskosti), dát v současné 

době vzniknout odpovědnosti daného státu.191 I z toho důvodu byla do závěrečné deklarace 

přijaté na konferenci v Durbanu v roce 2001 vložena fráze, že otroctví a obchod s otroky jsou 

zločiny pro lidskosti a vždy jimi být měly (should always have been so).192  

Druhý problém je spíše morální než právní. K jeho uvedení bych použil následující 

citát: Po čase, pachatelé neplatí, nevinní platí (After time, wrongdoers don´t pay; innocents 

do.).193 Mají tedy současné generace doplácet na to, co jejich předci před mnohdy stovkami 

let činili? Toto dilema je stále přítomné i dnes například v souvislosti s tzv. affirmative action. 

Domnívám se, že z pohledu narovnání vztahů mezi společnostmi (například obětí 

kolonialismu a koloniální velmocí), tedy určité mezistátní tranzice je poskytnutí odškodnění 

žádoucí, a to i přesto, že staré historické křivdy mohou být formálně právně jen těžko 

vymahatelné. Jedinou cestou je dobrovolné jednostranné uznání závazku dotyčným státem. 

K tomu již došlo například mezi Itálií a Libyí dohodou z 30. 8. 2008.194 Na základě této 

dohody se Itálie omluvila za 30 let kolonizace Libye a zavázala se vyplatit 5 mld. eur formou 

investic v následujících 25 letech.195 Nejde ale jen o vyplácení peněžité kompenzace, které se 

i velmi těžko stanovuje, ale možná důležitější formou reparace je v tomto případě satisfakce, 

uznání viny ze strany pachatelů. I k tomu sloužila zmíněná konference v Durbanu (například 

Německo se zde omluvilo za svou koloniální minulost), projevem toho je i obsah přijaté 

deklarace.196           

                                                           
191 TOURME – JOUANNET, Emmanuelle. Reparations for Historical Wrongs: the lessons of Durban. In: 

TOURME – JOUANNET, Emmanuelle. What is a Fair International Society? International Law Between 

Development and Recognition. Oxford: Hart Publishing, 2013, s. 191. 
192 Ibid, s. 192. 
193 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice, op. cit., s. 141.  
194 TOURME – JOUANNET, Emmanuelle. Reparations for Historical Wrongs: the lessons of Durban, op. cit., s. 

192. 
195 Ibid, s. 194. 
196 Ibid, s. 197. 
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Problematika reparací a tím spíše reparací v lidskoprávní oblasti, o které bude hlavně 

řeč (neboť mezinárodní právo lidských práv je jedním z právních pilířů nástrojů tranzice), je o 

to složitější, že v ní vystupují jako příjemci reparací jednotlivci a nikoli státy. V obecném 

mezinárodním právu není zakotveno sekundární právo jednotlivce na reparaci,197 a to i když 

je jednotlivec nesporně považován za subjekt primárních práv, zakotvených v úmluvách na 

ochranu lidských práv.198 Avšak v některých oblastech mezinárodního práva, které mají pro 

tranziční spravedlnost nespornou relevanci, se obecné právo na odškodnění jako součást 

obyčejového práva vyvíjí. Tak například argumentuje V. Bílková ve vztahu k právům osob 

vnitřně vysídlených.199 Tato skutečnost má dnes – při pohledu na situaci v Sýrii (v současné 

době je zde přes 6,5 milionu osob vnitřně vysídlených – viz 4. kapitola) značný význam.  

Také Všeobecná deklarace lidských práv počítá v čl. 8 s vnitrostátní úpravou nápravy 

porušení základních práv (i když zde jde o situaci odlišnou, neboť deklarace odkazuje i na 

primární práva jakožto práva vnitrostátní – ústavu a zákony). Na druhou stranu obecné právo 

na odškodnění ve prospěch jednotlivců není nikde vyloučeno, resp. upraveno, což také 

vyplývá ze znění Článků o odpovědnosti států, konkrétně z ustanovení čl. 33 odst. 2, kde je 

stanoveno: Tato část (část druhá Článků týkající se obsahu mezinárodní odpovědnosti států) 

nemá vliv na jakékoli právo vzniklé z mezinárodní odpovědnosti státu, která může vzniknout 

přímo jakékoli osobě nebo entitě jiné než stát.200 Články rovněž připouštějí aplikační přednost 

speciální úpravy odpovědnosti států, která by práva jednotlivců mohla eventuálně také upravit 

(čl. 55).       

V oblasti reparací dochází k intenzivnímu prolínání mezinárodního práva a práva 

vnitrostátního, a to i z důvodu, že chování státu vůči osobám, které se nacházejí v jeho moci 

či na jeho území již není výlučně otázkou jeho vnitřní jurisdikce.201 V první kapitole byly 

popsány případy tranzice v demokratických státech – v Austrálii a na Novém Zélandu. I zde 

fungovaly mechanismy odškodnění, které však byly čistě národní. Vedle těchto systémů 

                                                           
197 HÝBNEROVÁ, Stanislava. Odškodnění v mezinárodním právu lidských práv. In: ŠTURMA, Pavel a kol., 

Odškodňování v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 105. 
198 ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, op. cit., s. 92. a rovněž viz ŠTURMA, 

Pavel. Odškodňování jako příklad konstruktivní neurčitosti a dynamické povahy současného mezinárodního 

práva. In: ŠTURMA, Pavel a kol., Odškodňování v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2013, s. 20. 
199 V. Bílková argumentuje tak, že od doby přijetí dokumentu (soft-law) Guiding Principles on Internal 

Displacement v roce 1998 dochází v rámci mezinárodního práva (ale i vnitrostátně) k postupnému uznání osob 

vnitřně vysídlených jako nositelů obecného subjektivního práva na odškodnění. K tomu: BÍLKOVÁ, Veronika. 

Towards a general right to reparation for internally displaced persons? Czech Yearbook of Public and Private 

International Law. Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo, 2011, Vol. 2, s. 95 – 112.  
200 ŠTURMA, Pavel. Odškodňování jako příklad konstruktivní neurčitosti a dynamické povahy současného 

mezinárodního práva, op. cit., s. 12. 
201 HÝBNEROVÁ, Stanislava. Odškodnění v mezinárodním právu lidských práv, op. cit., s. 100. 
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existují odškodňovací mechanismy se zapojením mezinárodního prvku. Typově je lze roztřídit 

do následujících skupin: a) obecné regionální smluvní lidskoprávní mechanismy, b) 

mezinárodní smlouvy o lidských právech, které zakotvují primární práva, avšak otázku 

případné reparace ponechávají na vnitrostátní úpravě, c) specifické mezinárodní mechanismy, 

které byly navrženy v rámci obnovy po ozbrojeném vnitrostátním či mezinárodním konfliktu, 

d) odškodnění z fondů, jejichž vznik iniciovala OSN a e) reparace zakotvené ve statutech 

mezinárodních trestních tribunálů či soudů. Jak bylo řečeno, obecné právo obětí rozsáhlých 

porušení lidských práv na odškodnění není zakotveno, a tedy všechny výše jmenované 

mechanismy jsou pouze partikulární úpravou, a to ve smyslu jejich teritoriální či věcné 

působnosti.  

  

3.3.1 Druhy reparace 

 

Reparace je pojmem obecným a zastřešujícím. Rozlišuje se pět typů reparací, a to 

restituce, kompenzace, satisfakce, rehabilitace a záruky neopakování.202 Restitucí je myšleno 

obnovení původního stavu, tedy stavu, který existoval před zásahem do práv obětí. Obsahově 

by měla zahrnovat obnovu svobody a lidských práv, identity, rodinného života a občanství, 

návrat do místa bydliště, návrat do zaměstnání a navrácení majetku.203 Nepochybně by 

restituce měla mít prioritu před ostatními formami, ale v mnoha situacích (typických pro 

aplikaci nástrojů tranziční spravedlnosti) je neuskutečnitelná,204 neboť například rodinní 

příslušníci byli zavražděni, majetek a infrastruktura v místě předcházejícího života byla 

zničena apod. V takovém okamžiku nastupují jiné formy reparace.  

Kompenzace se váže ke škodám, které lze ocenit v penězích. Kompenzuje se tak 

fyzická či psychická újma, ušlé příležitosti včetně zaměstnání, vzdělání nebo sociálních 

podpor, materiální újma a ušlý zisk, dále morální újma a náklady na právní, sociální, 

                                                           
202 LIPOVSKÝ, Milan. Rehabilitace jako forma reparace. In: ŠTURMA, Pavel a kol., Odškodňování 

v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 138. 
203 UN doc. A/RES/60/147, Basic Principles and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation for 

Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International 

Humanitarian Law, 21 March 2006, para. 19. 
204 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, art. 35; Restituce se poskytuje, není – li materiálně 

nemožná (písm. a) a nezahrnuje - li náklady zcela nepřiměřené pozitivnímu dopadu poskytnuté restituce, které 

lze docílit namísto poskytnutí kompenzace (písm. b).  
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psychologickou či zdravotní pomoc.205 Finanční kompenzace je v oblasti odškodňování újmy 

na lidských právech nejběžnější formou reparace.206  

Další formou je satisfakce. V rezoluci 60/147 (Basic Principles and Guidelines on the 

Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human 

Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law) přijaté Valným 

shromážděním OSN se definuje pojem satisfakce poměrně široce, když jsou pod něj zahrnuta 

účinná opatření, jejichž cílem je ukončení pokračujících zásahů do práv obětí, ověření 

skutečností a celkové veřejné zjištění pravdy ohledně porušení lidských práv, veřejné omluvy, 

soudní či správní postih osob odpovědných za porušení práv nebo projev úcty obětem.207 

Články o odpovědnosti států obsahově vymezují satisfakci v čl. 37 odst. 2 jako uznání 

porušení lidských práv, vyjádření lítosti, formální omluvu či jiný podobný způsob. Oba 

dokumenty však primárně nepokrývají totožné situace, neboť články mají upravovat vztahy 

mezi státy (v této oblasti viz čl. 33 odst. 1), zatímco zmíněná rezoluce přímo navazuje na 

smlouvy o lidských právech (Preambule odkazuje na množství pramenů, které zakotvují 

právo na odškodnění za porušení lidských práv) a obsahově se tak věnuje obětem (fyzickým 

osobám) porušení mezinárodního práva lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. 

Satisfakce má sloužit k nápravě nemajetkové, morální újmy. Jak je patrné z výčtu jejích 

forem, je úzce provázána i s jinými nástroji tranziční spravedlnost a je jejich prostřednictvím a 

jejich výkonem obětem poskytována (například skrze odsouzení pachatelů zločinů podle 

mezinárodního práva).  

Čtvrtou formou reparace je rehabilitace. Rezoluce 60/147 v bodě 21 stanoví, že 

rehabilitace zahrnuje zdravotní a psychologickou péči, stejně jako poskytování právních a 

sociálních služeb. Cílem rehabilitace je podobně jako u restituce obnovit (či se nejvíce jak je 

možné přiblížit) stav před zásahem do základních práv. Rehabilitace se váže přímo 

k osobnosti oběti a jejímu fyzickému a psychickému stavu a sociálnímu postavení. Restituce 

zohledňuje nadto také materiální aspekty. Účelem rehabilitace by mělo být umožnit oběti, aby 

se mohla co nejlépe zapojit zpět do života.208  

Poslední formou reparace jsou záruky neopakování. Opět jde o velmi široký pojem, 

jehož smysl a cíl je naplňován prostřednictvím mnoha různých nástrojů. Záruky neopakování 

mají široký rozsah a netýkají se tak jednotlivých osob, jako spíše státního systému. Patří sem 

                                                           
205 UN doc. A/RES/60/147, op. cit., para. 20. 
206 ŠTURMA, Pavel. Odškodňování jako příklad konstruktivní neurčitosti a dynamické povahy současného 

mezinárodního práva, op. cit., s. 14. 
207 UN doc. A/RES/60/147, op. cit., para. 22. 
208 LIPOVSKÝ, Milan. Rehabilitace jako forma reparace, op. cit., s. 139. 
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například zajištění civilní kontroly nad ozbrojenými složkami, zajištění nezávislosti soudní 

moci, předcházení sociálním konfliktům či reforma legislativy.209  

 

3.3.2 Způsoby odškodňování v mezinárodním právu  

 

 Bylo již řečeno, že obecné mezinárodní právo neposkytuje jednotlivcům sekundární 

práva v případě porušení práv primárních. Existují pouze zvláštní mechanismy, skrze které se 

lze odškodnění domoci.  

 Prvním skupinu tvoří dva regionální soudy lidských práv, konkrétně jde o Evropský 

soud pro lidská práva a Meziamerický soud pro lidská práva. Postavení těchto dvou 

mezinárodních soudů je specifické, neboť přímo jejich zakládací dokumenty210 jim umožňují, 

aby samy rozhodly o poskytnutí nějaké formy reparace (nejčastěji kompenzace nebo 

satisfakce). Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (v čl. 41) a 

Americká úmluva o lidských právech (v čl. 63) jsou tak typem mezinárodních lidskoprávních 

smluv, které explicitně a přímo upravují určitý mechanismus odškodnění obětí na rozdíl od 

ostatních smluv v této oblasti (Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Úmluva 

proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání či 

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace), které se ohledně 

reparace odkazují na vnitrostátní úpravu. Také Evropská úmluva v čl. 13 odkazuje při 

porušení práv jí garantovaných na nápravu před vnitrostátními orgány, avšak čl. 41 toto 

ustanovení rozšiřuje o možnost, že sám ESLP v rámci své diskrece může poskytnout 

spravedlivé zadostiučinění, jestliže smluvní stát poskytuje pouze částečné odškodnění.  

 Evropský mechanismus jde dál v tom, že umožňuje i jednotlivcům, aby se na ESLP 

obraceli se svými stížnostmi (čl. 34 EÚLP). Naproti tomu americký systém toto nepřipouští a 

umožňuje obracet se na soud dle čl. 61 odst. 1 pouze smluvním státům a Meziamerické 

komisi pro lidská práva (Inter-american Commission on Human Rights). V tomto ohledu se 

evropský systém více přibližuje žádoucímu stavu, kdy jednotlivec je subjektem jak 

primárního práva vyplývajícího z mezinárodní smlouvy, tak má rovněž i právo (subjektivitu) 

v případě porušení tohoto primárního práva individuálně požadovat odškodnění na 

mezinárodní úrovni.  

 Z hlediska tranzičního se ale vyskytuje v souvislosti s výše zmíněnými lidskoprávními 

úmluvami (ale stejně tak i jinými mezinárodními smlouvami) zásadní problém, konkrétně 

                                                           
209 UN doc. A/RES/60/147, op. cit., para. 23. 
210 V případě Meziamerického soudu pro lidská práva podle čl. 63 Americké úmluvy o lidských právech.  
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časová působnost těchto smluv. Obecně v mezinárodním smluvním právu (čl. 28 Vídeňské 

úmluvy o smluvním právu) platí zásady zákazu retroaktivity. To se vztahuje i na EÚLP, což 

Evropský soud pro lidská práva potvrdil v několika svých rozhodnutích.211 Ohledně tranzice 

například států bývalého východního bloku tedy platí to, že oběti represí komunistických 

režimů nemohou využít institutů zakotvených v EÚLP ve vztahu ke skutkům, které se jim 

staly předtím, než se stát, který je spáchal, stal smluvní stranou Evropské úmluvy. ESLP jim 

tudíž nemůže poskytnout žádné odškodnění za prokázaná porušení jejich základních práv. Je 

to paradoxní situace, neboť mezinárodní (evropské) ochrany mohou požívat ti, kdo byli 

zúčastněni na represivních režimech (viz případ popsaný v první kapitole: Sidabras a 

Džiautas v. Litva), zatímco jejich oběti jsou odkázány pouze na vnitrostátní právní úpravu (co 

se týče nápravy zásahů do základních práv z dob vlády totalitního režimu).  

 Druhou skupinu tvoří ostatní lidskoprávní mezinárodní smlouvy. Jde tedy zejména o 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Úmluvu proti mučení a jinému 

krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Mezinárodní úmluvu o 

odstranění všech forem rasové diskriminace, Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace 

žen a Mezinárodní úmluvu na ochranu osob před nuceným zmizením. Všechny tyto 

mezinárodní smlouvy explicitně obsahují ustanovení o náhradě škody, která byla způsobena 

porušením práv ve smlouvách zakotvených (pouze Úmluva o odstranění všech forem 

diskriminace žen takové explicitní ustanovení neobsahuje a právo na odškodnění se dovozuje 

z čl. 2 písm. b) Úmluvy).212 Avšak tato ustanovení mají charakter povinností uložených 

smluvním státům. Nejde tedy o přímá práva, kterých by se poškození jednotlivci mohli 

dovolávat u mezinárodních orgánů na základě těchto úmluv, ale pouze o požadavek, aby státy 

garantovaly právo na odškodnění ve svém právním řádu. Například Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech stanoví v čl. 9 odst. 5, že: Každý, kdo se stal obětí 

nezákonného zatčení nebo vazby, má vymahatelné právo na náhradu. Toto ustanovení 

nezakotvilo sekundární právo obětí nezákonného omezení na svobodě (zatčení či vazbou), 

které by obětem jakožto subjektům mezinárodního práva vzniklo vlivem zásahu do paktem 

garantované svobody, ale spíše stanovilo konečný stav či výsledek, k jehož dosažení se státy 

zavazují (stejně jako se zavazují např. garantovat právo na život v čl. 6 paktu), což také 

vyplývá ze znění čl. 2 paktu.  

                                                           
211 European Court of Human Rights, Practical Guide on Admissibility Criteria, 2014, para. 194.  
212 FLÍDROVÁ, Eliška. Odškodnění obětí v mezinárodních lidskoprávních smlouvách. In: ŠTURMA, Pavel a 

kol., Odškodňování v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 116. 
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 Třetí skupinu lze vymezit jako soubor ad hoc mechanismů, které byly ustanoveny 

různými způsoby v době po ukončení ozbrojeného konfliktu. Jejich účelem byla právě obnova 

států poškozených mezinárodním či vnitrostátním konfliktem. Všechny instituty, které spadají 

do této skupiny, se od sebe odlišují v mnoha prvcích. Vznikly odlišným způsobem, mají 

odlišnou působnost a dále se odlišují i tím, zda opravňují jednotlivce k tomu, aby se na ně 

mohli se svými nároky obracet či nikoli.213  

Jedním z těchto mechanismů je Tribunál pro nároky mezi Iránem a Spojenými státy, 

který vznikl na základě mezinárodní smlouvy, tzv. Alžírské deklarace v roce 1981. Tribunál 

byl ustanoven k tomu, aby rozhodoval o nárocích íránských občanů vůči Spojeným státům a 

občanů Spojených států vůči Íránu a rovněž o vzájemných nárocích daných států.214 Smluvně 

ustanovena byla i Komise pro nároky týkající se nemovitého majetku přesídlených osob a 

uprchlíků, která vznikla v souvislosti s uspořádáním poválečné situace v Bosně a 

Hercegovině. Podrobněji bude tato instituce rozebrána ve čtvrté kapitole.  

Některé mechanismy z této skupiny byly ustanoveny aktem mezinárodní organizace. 

Tak tomu bylo například u Kompenzační komise OSN. Tato komise byla zřízena rezolucí 

Rady bezpečnosti OSN a do její působnosti spadalo řešení nároků na náhradu škody, která 

vznikla v důsledku irácké agrese vůči Kuvajtu v roce 1990.215  

Další podskupinu tvoří mechanismy smíšené. Většina z nich slouží k vypořádání 

nároků, které vznikly v důsledku druhé světové války, resp. holocaustu. Patří sem například 

Mezinárodní komise pro nároky pojištění z doby Holocaustu, která vznikla na základě 

memoranda mezi některými evropskými pojišťovnami, americkými úřady a židovskými 

organizacemi.216  

Obecně jde o velmi různorodou skupinu mechanismů, které vznikaly v odlišném 

prostředí a za odlišných okolností. Spojuje je ale účel jejich vzniku, kterým je snaha o rychlé 

a efektivní odškodnění, které by jinak bylo velmi těžce dosažitelné.  

 Čtvrtá skupina zahrnuje zvláštní fondy vzniklé z iniciativy OSN. Jde o projev 

solidarity mezinárodního společenství s oběťmi některých zločinů, i když solidarita má 

v tomto případě své meze. Například Svěřenský fond OSN pro oběti moderního otroctví (UN 

Trust Fund on Contemporary Forms of Slavery) i přes deklarovanou širokou podporu měl 

                                                           
213 ŠTURMA, Pavel. Nástin mezinárodních odškodňovacích mechanismů. In: ŠTURMA, Pavel a kol., 

Odškodňování v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 22. 
214 http://www.iusct.net/, [cit. 1. 4. 2016].  
215 ŠTURMA, Pavel. Nástin mezinárodních odškodňovacích mechanismů, op. cit., s. 26. 
216 Ibid., s. 28. 
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v roce 2001 k dispozici pouze 200 000 dolarů.217 Ani v současné době není situace o mnoho 

lepší. V roce 2015 činily příspěvky do Fondu přibližně 660 000 dolarů.218 Dalšími fondy, 

které mají význam z hlediska tranzice, jsou například Dobrovolný fond OSN pro oběti 

mučení, který skrze rozdělování grantů finančně podporuje poskytovatele zdravotní, 

psychologické, sociální či právní pomoci,219 či již zaniklý fond pro oběti apartheidu fungující 

od roku 1983 až do roku 1995.220                       

 

3.3.3 Mezinárodní trestní soud a odškodnění  

 

 Na rozdíl od všech předchozích mezinárodních trestních tribunálů, včetně dvou 

posledních ad hoc tribunálů (ICTY, ICTR),221 je Mezinárodní trestní soud na základě 

Římského statutu (čl. 75) oprávněn rozhodnout o odškodnění obětí zločinů, k jejichž 

projednání je zmocněn. Rozhodnout o udělení určité formy reparace je však Soud oprávněn 

pouze ve spojení s rozhodnutím o vině souzené osoby. Oběti nemohou individuálně iniciovat 

samotné řízení, mohou pouze podat žalobci podnět k zahájení vyšetřování a poskytovat svá 

vyjádření soudnímu senátu v době, kdy projednává žádost žalobce o udělení povolení 

k vyšetřování (čl. 15). Oběť žádá o poskytnutí odškodnění dle čl. 75 Římského statutu 

prostřednictvím žádosti, kterou podá u Tajemníka Kanceláře soudu.222 Pojem oběti je pro 

potřeby statutu definován v pravidle č. 85 Procesního řádu a pravidel důkazního řízení jako 

fyzická osoba, která utrpěla škodu v důsledku spáchání zločinu, který spadá do jurisdikce 

soudu (oběťmi mohou být za určitých okolností i organizace a instituce). Soud může 

odškodnit nejen přímé oběti, ale poskytuje rovněž i odškodnění související s oběťmi (in 

respect of victims). K tomuto bylo v závěrečném návrhu Římského statutu řečeno, že pojem 

oběti by měl být vykládán podle dřívějších aktů OSN (odkaz přímo na Deklaraci základních 

principů spravedlnosti pro oběti zločinů a zneužití moci z 29. listopadu 1985 a na revidovaný 

návrh základních principů a směrnic o právu na odškodnění pro oběti vážných porušení 

lidských práv a humanitárního práva z roku 1996).223 V současnosti lze odkázat na přijatou 

rezoluci Valného shromáždění OSN č. 60/147, která pojem oběti vztahuje i na bezprostřední 

                                                           
217 HÝBNEROVÁ, Stanislava. Odškodnění v mezinárodním právu lidských práv, op. cit., s. 101. 
218UN Voluntary Fund on Contemporary Froms of Slavery, prezentace, 2015, slide č. 14.  
219 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/WhattheFunddoes.aspx, [cit. 1. 4. 2016].   
220 HÝBNEROVÁ, Stanislava. Odškodnění v mezinárodním právu lidských práv, op. cit., s. 101. 
221 SCHABAS, William A., The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, op. cit., s. 

879. 
222 Rule 94, Rules of Procedure and Evidence, ICC-ASP/1/3 (Part. II – A), 9 September 2002. 
223 SCHABAS, William A., The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, op. cit., s. 

882. 
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rodinu, osoby závislé na přímé oběti a osoby, které utrpěly škodu v souvislosti 

s poskytováním pomoci obětem či při snaze předejít viktimizaci.  

 Co se forem reparace týče, Římský statut explicitně hovoří o restituci, kompenzaci a 

rehabilitaci. Nicméně nepochybně i satisfakce je obětem díky činnosti ICC poskytována 

v případě odsouzení pachatelů. Stejně tak odsouzení přispívá k zabránění opakování zločinů. 

Mezinárodní trestní soud tedy, ať už explicitně či implicitně, může přisoudit nebo sám 

poskytnout kompletní škálu forem reparace.  

 Odškodnění poskytuje přímo odsouzený a kde to je vhodné, poskytuje se ze 

Svěřenského fondu upraveného v čl. 79 statutu. I institut Svěřenského fondu je unikátní a 

nebyl u předchozích trestních tribunálů upraven. Fond u Mezinárodního trestního soudu byl 

ustanoven v roce 2002 a jeho příjmy pocházejí primárně z uložených peněžitých trestů a 

z trestů zabavení majetku.224 Přijímá rovněž i příspěvky od vlád, organizací, jednotlivců, 

firem či jiných subjektů v souladu s přijatými kritérii.225  

 Smluvní státy mají povinnost na základě rozhodnutí soudu poskytnout svou součinnost 

v souvislosti s poskytováním odškodnění.226 Toto ustanovení je vloženo zejména pro účely 

zadržení majetku odsouzeného (aniž by šlo o uložení trestu postihujícího majetek), ze kterého 

se plní rozhodnutí o odškodnění. Tato rozhodnutí mají být posuzována ze strany smluvních 

států stejně, jakoby šlo o rozhodnutí dle čl. 109 statutu,227 tedy o rozhodnutí o uložení 

peněžitých trestů a trestů propadnutí majetku.    

 

3.3.4 Závěr 

 

Odškodnění za spáchané zločiny je v současné době neodmyslitelnou součástí 

tranziční spravedlnosti. Svědčí o tom i skutečnost, že Římský statut jako první zakládající 

dokument trestního soudu mezinárodní povahy zakotvil propracovaný odškodňovací 

mechanismus. Všechny složky tranziční spravedlnosti spolu souvisejí a vzájemně se doplňují. 

Jak bylo popsáno, mezinárodní trestní justice je s odškodňováním propojena, ale i další 

nástroje během tranzice aplikované interagují s odškodňovacími mechanismy. V této části 

jsem se soustředil na mezinárodněprávní aspekty odškodňování. Nejrůznější odškodňovací 

mechanismy ale vznikaly a vznikají i na úrovni vnitrostátní. Na závěr uvedu tedy dva takové 

                                                           
224 Čl. 79 (2) Římského statutu. 
225 SCHABAS, William A., The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, op. cit., s. 

912. 
226 Čl. 75 (4) Římského statutu. 
227 Čl. 75 (5) Římského statutu. 
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příklady vnitrostátních mechanismů, které je také třeba zmínit, neboť poskytují určitý náhled 

na vztah odškodňování a komisí pravdy.    

Již v první kapitole bylo zmíněno, že v rámci jihoafrické Komise pravdy a usmíření 

existoval Výbor pro amnestie. Tento byl však jen jedním ze tří výborů, které v rámci komise 

fungovaly. Dalšími byly Výbor pro porušení lidských práv (Committee on Human Rights 

Violations) a právě Výbor pro reparace a rehabilitaci (Committee on Reparations and 

Rehabilitation).228 Posledně jmenovaný výbor kooperoval zejména s Výborem pro porušení 

lidských práv,229 který v případě, že shledal vážné porušení, mohl věc postoupit Výboru pro 

reparace a rehabilitaci. Pravomoci tohoto výboru byly omezené a nezahrnovaly možnost 

přímo rozhodovat v individuálních případech a udělovat odškodnění.230 Spíše šlo o vytváření 

doporučení a zpráv pro ostatní zaangažované orgány. Výbor také mohl prezidentovi republiky 

učinit doporučení ohledně urgentních prozatímních (reparačních) opatření ve prospěch 

obětí.231 Na základě podobného principu fungovala i komise pravdy a usmíření v Sieře Leone. 

Komise samotná nedisponovala žádnými prostředky, které by mohla obětem poskytnout jako 

odškodnění. Tato komise ve své závěrečné zprávě rozpracovala rozsáhlá doporučení pro 

vládu ohledně poskytnutí odškodnění obětem zločinů.232 Na základě § 17 zákona, kterým byla 

komise definitivně ustanovena, pak měla vláda povinnost doporučení učiněná ve vztahu ke 

státním orgánům implementovat a podporovat implementaci doporučení, která byla učiněna 

vůči jiným entitám. Komise byla rovněž oprávněna činit doporučení týkající se Zvláštního 

fondu pro oběti války (Special Fund for War Victims), jehož ustanovení předpokládal článek 

XXIX Dohody z Lomé.233  

 

3.4 Další nástroje 

 

3.4.1 Lokální justiční mechanismy 

 

 OSN uznává, že „prefabrikovaná“ řešení postkonfliktních situací nejsou často vhodná. 

Zkušenosti z jiných míst by měly být využity jako výchozí bod pro místní diskuze a 

                                                           
228 CHARLES, Cassandra F., Truth Vs. Justice: Promoting The Rule of Law in Post-Apartheid South Africa, op. 

cit., s. 93. 
229 Ibid. 
230 a contrario § 25/1 písm. b), Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995, Jižní Afrika. 
231 § 25/1 písm. b) ve spojení s § 4 písm. f (ii), Promotion of National Unity and Reconciliation Act, op. cit. 
232 SUMA, Mohamad, CORREA, Cristián. Report and Proposals for the Implementation of Reparations in Sierra 

Leone, The International Center for Transitional Justice, 2009, s. 2. 
233 SCHABAS, William A., Internationalized Courts and their Relationships with Alternative Accountability 

Mechanisms: The Case of Sierra Leone, op. cit., s. 160. 
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rozhodnutí. A přesto že mezinárodní společenství čas od času uplatní vnější přístupy 

k tranziční spravedlnosti, nastupuje trend větší otevřenosti a dialogu (...).234 Tento pohled 

objasňuje vztah mezi řešeními „globálními“, uplatněnými vnějšími aktéry, a těmi lokálními. 

Lokální tranziční mechanismy mají mnoho podob (byly zmíněny například některé 

odškodňovací mechanismy) a jejich součástí jsou i lokální justiční mechanismy. Jsou 

charakteristické tím, že se soustředí spíše na skupiny než na jednotlivce, hledají kompromis a 

společenskou „harmonii“ a zdůrazňují restorativní postupy před ukládáním trestu.235 Tato 

charakteristika naznačuje, že lokální mechanismy mají blíže k nástrojům typu amnestie a 

komise pravdy spíše než trestnímu postihu. Tyto mechanismy jsou používány k řešení méně 

závažných deliktů spáchaných osobami na nižších stupních hierarchie. Slouží k tomu, aby 

byla projednána provinění velkého počtu osob, čímž tak mohou doplňovat roli mezinárodních 

soudů, které se zpravidla (i z důvodů kapacitních) soustředí na osoby nesoucí největší 

odpovědnost za zločiny.236  

 Příkladem uplatnění těchto mechanismů jsou gacaca soudy ve Rwandě. V této zemi se 

za účelem prošetření zločinu genocidy z roku 1994 uplatnil trojstupňový soudní systém. Na 

vrcholu soustavy byl ad hoc ustanovený Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu. Tento soud 

byl ustanoven 8. listopadu 1994 a formálně ukončil činnost k 31. prosinci 2015. Za dobu jeho 

působení bylo odsouzeno 61 lidí, mezi nimi například Jean Kambanda, předseda vlády 

z doby, kdy genocida probíhala, který byl odsouzen na doživotí.237 Vedle tohoto soudu 

fungovala i vnitrostátní soudní soustava, které projednala případy přibližně 10 000 osob (v 

průběhu deseti let od ukončení konfliktu) podezřelých ze zapojení do páchání zločinů. Na 

nejnižším stupni působily právě gacaca soudy. Po letech příprav byly ustanoveny v roce 2005 

a jejich úkolem bylo se vypořádat se zločiny spáchanými na nejnižší úrovni, což znamenalo 

vypořádat se s počtem případů přesahujícím jeden milion,238 i když původně se počítalo 

s počtem kolem 100 000. Způsob fungování gacaca však podpořil pachatele k tomu, aby se 

přiznávali a také aby oznamovali, kdo byli jejich pomocníci.239 Díky těmto institucím tak byl 

odhalen skutečný rozsah genocidy, který na zemi se 7 miliony obyvatel v té době (včetně dětí 

a starců) dosáhl obrovských rozměrů (uvádí se, že počet obviněných se rovnal třetině dospělé 

                                                           
234 UN Doc. S/2004/616, op. cit., para. 16. 
235 CRYER, R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, op. cit., s. 577. 
236 K tomu například čl. 1 Římského statutu či podobně čl. 1 Statutu Zvláštního soudu pro Sierra Leone.  
237 http://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/about/bgjustice.shtml, [cit. 1. 4. 2016].  
238 Ibid. 
239 SCHABAS, William A., Genocide Trials and Gacaca Courts. Journal of International Criminal Justice, 

2005, 3 (4), s. 881. 
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populace země v té době).240 Vezmeme-li v potaz reálné kapacity země (v roce 1994 bylo 

v zemi pouze 20 právníků se standardním právnickým vzděláním),241 situace, které Rwanda 

čelila, nebyla v žádném případě jednoduchá.  

Gacaca byl odvěký způsob řešení sporů v této oblasti Afriky. Jak vyplývá ze znaků 

lokálních justičních mechanismů, které charakterizují i soudy gacaca, nejde o čistě soudní 

tělesa, ale o kombinaci soudu a komise pravdy. Jejich účelem bylo, aby pachatelé uznali svou 

vinu a vyjádřili lítost a případně požádali o odpuštění před svou domovskou komunitou.242 

Pro to, aby tyto instituce mohly naplnit svůj účel, bylo zapotřebí asi 170 000 „soudců“.243 

Po porovnání s počtem řádně vzdělaných právníků je jasné, že země i s mezinárodní pomocí 

nemohla situaci řešit jinak (převládala-li vůle pachatele i méně závažných zločinů potrestat 

spíše než jim udělit amnestii), než že se pravomoc soudit svěřila do rukou volených soudců – 

neprofesionálů, kteří na lokální úrovni rozhodovali o vině a trestu v rámci decentralizovaných 

gacaca soudů. Soudy rovněž využívaly zmíněný tranziční nástroj omezené či symbolické 

(trestní) sankce jako například veřejně prospěšné práce, povinnosti poskytnout odškodnění, 

veřejné zahanbení (public shaming) a jiné alternativní tresty.244  

Rwanda během období po roce 1994 prokázala určité odhodlání trestně odsoudit 

(alespoň symbolicky) pachatele genocidy.245 Jak již bylo několikrát zmíněno, Jižní Afrika se 

po konci režimu apartheidu vydala poněkud odlišnou cestou. Částečná nechuť nových 

jihoafrických elit trestně stíhat pachatele zločinu apartheidu se do určité míry připisuje 

konceptu, který se nazývá ubuntu. Jde o pojem vycházející právě z ideálů lokální 

spravedlnosti. V prozatímní ústavě Jihoafrické republiky z roku 1993 se pojem ubuntu 

nachází v kapitole Obecná a přechodná ustanovení, kde se v čl. 251 stanoví, že rozdělení a 

svár ve společnosti je možné překonat, avšak je třeba porozumění a ne pomsta, odškodnění a 

ne odplata, ubuntu a ne viktimizace. Z toho plyne, že ubuntu je protikladem retribučního 

pojetí spravedlnosti. Arcibiskup Desmond Tutu, odpůrce apartheidu, předseda jihoafrické 

Komise pravdy a usmíření a držitel Nobelovy ceny míru, tento pojem vysvětloval slovy, že 

ubuntu je podstatou bytí člověka. Znamená, že lidé jsou lidmi pouze skrze ostatní lidi. Lidé 

                                                           
240 SCHABAS, William A., Genocide Trials and Gacaca Courts, op. cit., s. 882. 
241 Ibid., s. 883. 
242 http://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/about/bgjustice.shtml, [cit. 1. 4. 2016]. 
243 SCHABAS, William A., Genocide Trials and Gacaca Courts, op. cit., s. 894. 
244 HAFNER, Donald L., KING, Elizabeth B. L., Beyond Traditional Notions of Transitional Justice: How 

Trials, Truth Commissions, and other Tools for Accountability Can and Should Work Together, op. cit., s. 106. 
245 Přestože uplatnění spravedlnosti bylo selektivní a ICTR byl nařčen z toho, že straní vítězi války a nešetří 

zločiny RPF prezidenta Kagameho (viz 2. kapitola). 
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jsou stvoření jako vzájemně závislí.246 Ideové základy tohoto pojmu lze hledat v humanismu a 

v silném zaměření na komunitu. Dá se předpokládat, že právě koncept ubuntu ovlivnil podobu 

jihoafrické Komise pravdy a usmíření a její pravomoc udělovat individuální podmíněné 

milosti.  

Lokální justiční mechanismy mají své výhody a přednosti. Vycházejí z tradic 

uplatňovaných na dotyčných územích a mohou tak požívat velké autority u místního 

obyvatelstva. Oproti nezřídka podfinancovanému a celkově nedostatečně vybavenému 

klasickému soudnímu systému lokální mechanismy mohou být s to vypořádat se i s velkým 

počtem projednávaných případů a tím předejít beztrestnosti mnoha pachatelů na nižších 

stupních hierarchie. Rovněž žalobce Mezinárodního trestního soudu uznává v již zmíněném 

dokumentu Policy Paper on the Interests of Justice z roku 2007, že při úvaze, zda neexistují 

zájmy spravedlnosti na tom, aby nebylo zahájeno vyšetřování ze strany ICC, je nutné vzít 

v úvahu právě i existenci ostatních justičních mechanismů. Žalobce reprezentující 

trestněprávní pohled na věc uznává, že jím prosazovaný přístup k věci je jen jednou částí 

nezbytné odpovědi na spáchané mezinárodní zločiny. Takový přístup uplatňovaný samostatně 

se však nemusí prokázat jako dostatečný. Žalobce tedy plně uznává v průběhu nalézání 

spravedlnosti podpůrnou roli ostatních nástrojů, jako je vnitrostátní trestní stíhání, komise 

pravdy, odškodňovací programy, institucionální reformy a právě tradiční justiční 

mechanismy.247 Toto je ale nutné vidět v kontextu dříve řečeného. Tedy že v momentě, kdy 

jsou pozitivně naplněny požadavky jurisdikce a přípustnosti (jurisdiction and admissibility), 

trestní stíhání před ICC má být zahájeno s tím, že je dána domněnka neexistence zájmů 

spravedlnosti na nestíhání pachatelů. 

Na druhou stranu, tradiční mechanismy mají i své nedostatky, které se paradoxně 

mohou překrývat s jejich přednostmi. Například flexibilita a rychlost bývá na úkor 

mezinárodních standardů řádného soudního procesu. Jak bylo zmíněno u soudů gacaca, zde 

bylo řízení vedeno pouze poučenými laiky a ne právníky s řádným vzděláním.248 Tradice 

nezřídka bývají ovlivněny předsudky a netolerancí, tedy faktory, které naopak podněcují 

konflikt, než aby byly vhodnými prostředky k usmíření. Jejich uplatnění je tedy ne vždy 

žádoucí a naopak zásah zvenčí může situaci vyřešit a stabilizovat.          

 

3.4.2 Podmínky výkonu profese ve veřejných institucích/vetting 

                                                           
246 http://www.tutufoundationuk.org/ubuntu/, [cit. 1. 4. 2016].  
247 ICC Office of the Prosecutor, Policy Paper on the Interests of Justice, op. cit., s. 8. 
248 To bylo rovněž kritizováno Human Rights Watch: https://www.hrw.org/report/2011/05/31/justice-

compromised/legacy-rwandas-community-based-gacaca-courts, [cit. 1. 4. 2016].  
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 Další nástroj má povahu opatření, které přímo nesměřuje ke společenskému usmíření, 

ale jeho účelem je spíše chránit vznikající demokratický systém a obnovit důvěru obyvatel ve 

veřejnou správu. Jde o postup, který dostal v češtině v 90. letech název lustrace a jehož 

podstatou je stanovení určitých podmínek, které musí být naplněny, aby osoby mohly zastávat 

pozice ve veřejné správě (ale i soudnictví, policii a dalších většinou veřejnoprávních 

institucích). Jak bylo v první kapitole zmíněno, není to opatření bez kontroverzí a velmi závisí 

na jeho konkrétní podobě, tedy kdy bylo uplatněno, jaká je předpokládaná doba jeho trvání, 

do jakých pozic dosahuje či je-li možné se proti němu adekvátně bránit. Pravděpodobně 

nejvíce sporná je kolektivní povaha těchto opatření, kdy je početným skupinám lidí zakázán 

přístup k určitému typu profese na základě jejich politické příslušnosti či aktivitě v minulosti. 

Význam změny obsazení veřejné správy včetně například soudnictví je v tom, že je 

předpokladem úspěšné aplikace dalších mechanismů tranzice (objektivní rozhodování o 

odškodnění, rozhodování trestních věcí atp.). Lustrace tedy nestojí samostatně, ale mají 

návaznost na další nástroje. 

 Opatření tohoto typu souvisí s pojmem obranyschopné demokracie (militating 

democracy) – typu demokratického zřízení, který se snaží zabránit zneužití demokratických 

procedur k nedemokratickým cílům. Obranyschopná demokracie se snaží předejít podobné 

situaci, která nastala v Německu v 30. letech 20. století, kde nástupu nacismu napomohla i 

slabost Výmarské republiky249 a její neschopnost postavit se stále silnější antisystémové a 

protidemokratické NSDAP, která nakonec skrze volby (1933) získala rozhodující podíl na 

moci. V důsledku této zkušenosti pak Německo po druhé světové válce přijalo ústavu 

(Základní zákon), která dala vzniknout systému, jež bývá označován právě jako 

obranyschopná demokracie.250  Nově budovaná demokracie je zároveň demokracií 

zranitelnou, neboť nová politická elita stejně jako veškeré jiné instituce považované za pilíře 

demokratického systému (občanská společnost, nezávislé soudy, média bez přímé kontroly 

vlády aj.) se teprve utváří.   

 Opatření podobná lustracím se uplatnila v Německu po druhé světové válce (tzv. 

denacifikace), v zemích bývalého východního bloku na přelomu 80. a 90. let 20. století a 

v nedávné době i v Iráku po americké invazi v roce 2003.251 Existuje určitý spor o to, jak se 

                                                           
249 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice, op. cit., s. 177. 
250 Ibid., s. 203. 
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má na tato opatření nahlížet, zdali mají sankční povahu či jde spíše o pouhé stanovení 

podmínek výkonu určité profese. Například Ústavní soud ČSFR se ve zmiňovaném nálezu sp. 

zn. Pl. ÚS 1/92 přiklonil k názoru, že předložení negativního lustračního osvědčení je pouze 

zákonnou podmínkou pro výkon určité profese. V nálezu bylo řečeno, že: Každý stát, tím 

spíše takový, který byl nucen strpět po dobu více než čtyřiceti roků porušování základních 

práv a svobod ze strany totalitní moci, má právo k nastolení demokratického zřízení uplatnit 

taková zákonná opatření, která směřují k odvrácení rizika subverze nebo možné recidivy 

totality nebo alespoň jejich omezení.252  

Na druhou stranu v případu Matyjek proti Polsku projednaném před Evropským 

soudem pro lidská práva bylo při rozhodování o přípustnosti (admissibility) podání řečeno, že 

ztráta pozice člena Sejmu a zákaz kandidovat ve volbách v dalších deseti letech jako důsledek 

uvedení nepravdivých údajů v lustračním prohlášení má alespoň částečně trestní a preventivní 

charakter.253 Soud se sice přímo nevyjadřoval k tomu, zda ztráta zaměstnání jako důsledek 

spolupráce s bezpečnostními složkami bývalého režimu má povahu (trestní) sankce, nicméně 

v rozhodnutí bylo řečeno, že zákaz provozování určitých profesí (politických nebo 

právnických) na dlouhou dobu může mít velmi závažný dopad na osobu, která je tak zbavena 

možnosti pokračovat ve svém profesním životě. Toto může být zasloužené vzhledem 

k minulosti Polska, ale to nic nemění na hodnocení závažnosti uložené sankce.254 Při vědomí 

toho, že v jiných zemích takový následek byl stanoven přímo pro zjištěnou spolupráci 

s bezpečnostními složkami, je možné názor, že lustrace mají ve skutečnosti povahu sankcí, 

považovat za legitimní. Přistoupí-li se na tento pohled, je potom nepřijatelné takovou sankci 

ukládat na základě principu kolektivní viny (členství v organizaci), ale pouze v individuálních 

soudních řízeních, která splňují určité procesní standardy.  

Dle OSN je prověřování ve veřejné správě (vetting the public service) důležitou 

součástí tranzice. OSN odlišuje právě individuální prověřování (vetting) od „plošných čistek“ 

                                                                                                                                                                                       
režimu) na postavení dotyčné osoby v rámci strany Baas či ve veřejné správě. Tvůrci „debaasifikace“ byli 

inspirováni procesem denacifikace. Proces přinesl i rozpuštění armády, tajných služeb a stranických milicí. 
252 Ústavní soud ČSFR, Sbírka usnesení a nálezů, 1. ročník, 1992, s. 65 (nález ve věci sp. zn. Pl. ÚS 1/92). 
253 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ohledně přijatelnosti ve věci Matyjek v. Polsko, para. 55.; Je 

nutné dodat, že v Polsku byla právní úprava odlišná od např. české resp. české a slovenské, neboť v případě 

dobrovolného přiznání spolupráce se složkami dřívějšího komunistického režimu (affirmative declaration), 

nenásledoval žádný negativní následek. Jak pravil Evropský soud, účelem polské verze lustračního zákona 

nebylo zamezit přístupu bývalým spolupracovníkům komunistické tajné služby do oblasti veřejné správy, ale 

spíše je přinutit, aby zveřejnili údaje o své minulosti (bod 56), což pan Matyjek neučinil a musel kvůli svému 

nepravdivému prohlášení čelit soudním vyšetřováním, která trvala až do roku 2003 s konečným výsledkem, 

který se rovnal ztrátě poslaneckého křesla a ztrátě volitelnosti na dalších 10 let. Oproti tomu například česká a 

slovenská verze lustrací je v tomto přísnější, neboť bývalým spolupracovníkům StB je přístup k chráněným 

pozicím zapovězen (§14, § 15 zákon č. 451/1991 Sb.). 
254 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ohledně přijatelnosti ve věci Matyjek v. Polsko, para. 55. 
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(wholesale purges), které se dějí ne na základě individuálních záznamů, ale spíše na základě 

politické příslušnosti, politického přesvědčení či spojení s minulým režimem (tedy za použití 

principu kolektivní viny). OSN podporuje takovou podobu prověřování, která by byla 

ohleduplná vůči obětem a zároveň respektovala základní práva osob prověřovaných. Dále je 

dle OSN nutné, aby i veřejnost byla informována o prověřování, aby jak stávající 

zaměstnanci, tak i žadatelé o zaměstnání měli dostatečnou možnost se bránit proti 

negativnímu výsledku a aby celý proces byl v souladu s mezinárodními lidskoprávními 

standardy.255 Je patrné, že jakési personální očištění veřejné správy včetně soudnictví, 

ozbrojených složek a jiných veřejných institucí je nejen žádoucí, ale i nutné k tomu, aby stát 

opět získal důvěru. To by však mělo probíhat na bázi individuálního posouzení s možností 

přezkoumání.   

 

3.4.3 Ústavní reformy 

 

 Posledním nástrojem, který zde zmíním, je reforma ústavního systému. Ústava je 

základní normou státu, která nejen že upravuje státní strukturu a reguluje způsob výkonu 

státní moci, ale také kodifikuje hodnoty, se kterými se konkrétní společnost identifikuje. 

Ústava, stejně jako jakákoli jiná právní norma, je preskriptivní, tedy regulující budoucí 

poměry, ale na rozdíl od většiny jiných právních norem je funkcí ústav také zaujmout určitý 

postoj k minulosti. Tranzice jako taková a tranziční ústavy tím spíše jsou vyjádřením 

diskontinuity s minulostí.  

 Je – li cílem tranzice vytvořit demokratický systém respektující práva menšin a lidská 

práva obecně, může být přijetí nové ústavy chápáno jako její konečná fáze.256 Opačný vývoj, 

tedy přijetí ústavy ihned po ukončení konfliktu (či jako samotný nástroj ukončení konfliktu), 

může znamenat, že bezprostřední zájem zajistit mír převáží nad dlouhodobějšími 

perspektivami.257 Je obvyklé, že cesta k demokracii není přímočará a v mezidobí jsou 

přijímány další – provizorní či překlenovací ústavy. To byl případ Jihoafrické republiky, kde 

                                                           
255 UN Doc. S/2004/616, para. 53. 
256 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice, op. cit., s. 194. 
257 Takovým příkladem je ústava Bosny a Hercegoviny, která byla přijata v rámci Daytonské dohody (viz první 

část 4. kapitoly). V tomto případě se diskutuje otázka politických práv osob pocházejících z jiných etnik než 

srbského, chorvatského nebo bosňáckého (Židé, Romové). Tato tři etnika mají totiž výhradní právo obsazovat 

svými zástupci nejvyšší politické funkce ve státě, což vede k vyloučení ostatních etnik z možnosti účastnit se 

správy věcí veřejných. Tuto praxi ESLP (případ Sedjic and Finci v. Bosnia and Hercegovina) shledal jako 

diskriminační, avšak uznal, že přijetí takového opatření mělo svůj důvod jako součást mírového procesu. K tomu 

dále: UHLÍŘOVÁ, Kateřina. The Role of International Law in the Rule of Law Efforts in Post-Dayton Bosnia 

and Hercegovina. Czech Yearbook of Public and Private International Law. Praha: Česká společnost pro 

mezinárodní právo, 2014, Vol. 5, s. 318.  



 
81 

 

došlo k přijetí provizorní ústavy v roce 1993, která ve své třetí kapitole zakotvila obsáhlý 

katalog základních práv včetně obzvláště důležitého ustanovení garantujícího rovnost před 

zákonem a zákaz diskriminace (čl. 8). Tato ústava co do struktury vykazovala určitou 

podobnost se Základním zákonem poválečného Německa,258 který byl původně zamýšlen také 

jen jako prozatímní, avšak plní funkci ústavy Spolkové republiky dodnes. O tři roky později 

v roce 1996 došlo v JAR k přijetí definitivní ústavy, jejímž účelem bylo odpoutat se od 

minulosti, překlenout rozdělení společnosti a vytvořit společnost založenou na 

demokratických hodnotách, sociální spravedlnosti a základních lidských právech.259 Tato 

ústava je dobrým příkladem toho, že tranziční ústavy typicky reflektují jak minulost, a to 

snahou se od ní odpoutat a napravit ji, tak rovněž budoucnost vyjádřením touhy po zlepšení 

obecné kvality života, položení základů demokratické a otevřené společnosti, vytvoření 

národní jednoty aj.  

 Praxe přijímání přechodných ústav byla typická pro tranzice od vojenských vlád. 

V jižní Evropě k tomu došlo ve Španělsku v roce 1978 a v Latinské Americe v Brazílii 1988, 

v Chile 1991, Argentině či Kolumbii.260 Vysvětlit tento vývoj lze tak, že armáda, která vládla 

v těchto zemích, byla ochotna v průběhu doby činit pouze menší ústupky vůči civilní opozici. 

O konečném stavu tranzice se tedy vyjednávalo a změny byly do ústav zanášeny postupně. 

Metoda přijímání postupných změn se objevila také ve střední a východní Evropě po pádu 

komunistických režimů. V nejranějších fázích politické transformace docházelo zejména ke 

zbavování komunistických stran formální (ústavní) vůdčí role ve státě (Polsko, Maďarsko,261 

Československo) s tím, že další změny přicházely až postupem doby (změna politického 

režimu byla rovněž dojednávána). 

Odlišná situace nastává, když je přijetí nové ústavy výsledkem prohraného válečného 

konfliktu. Přestože v takovém případě nejde o projev suverénní vůle lidu, ale hybatelem změn 

je vítěz válečného konfliktu, může i v takovém kontextu mít ústavní reforma pozitivní 

tranziční dopad. Takovým případem je poválečné Japonsko. Jeho ústava z roku 1946 (účinná 

od května 1947) byla přijata v době naprosté americké poválečné dominance v oblasti. 

Sepsána byla jen úzkou skupinou pod vedením generála MacArthura.262 I přesto, že základní 

norma státu s velmi dlouhou historií byla přijata pod diktátem cizí okupační velmoci (tedy 

cestou nedemokratickou), založila fungující demokratický řád a umožnila Japonsku se 

                                                           
258 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice, op. cit., s. 198.  
259 Preambule, Constitution of the Republic of South Africa Act 108 of 1996. 
260 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice, op. cit., s. 200. 
261 Ibid., s. 205. 
262 TEITEL, Ruti G., Transitional Justice, op. cit., s. 201. 
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rozvíjet mírovou cestou a odpoutat se od předešlého militarismu. Japonská ústava tak stejně 

jako německý Základní zákon představuje ústavu do určité míry vnucenou, která i přesto 

položila základy úspěšné tranzice. To, že jak v Německu, tak v Japonsku měla a má tranzice 

úspěšný průběh, je poměrně jednoduše doložitelná skutečnost, vzhledem k tomu, že obě země 

jsou ekonomicky velmi úspěšné a zároveň na rozdíl od první poloviny předchozího století již 

nepředstavují hrozbu pro okolní svět ani pro vlastní obyvatelstvo.       

 

3.5 Závěr    

 

 V této kapitole byly rozebrány zbývající tranziční nástroje vedle mezinárodního práva 

trestního. Je nesporné, že celý soubor vyjmenovaných nástrojů v sobě skrývá mnoho vnitřních 

konfliktů. Některé mechanismy jdou svým účelem proti sobě, některé naplňují podobný cíl, 

avšak odlišnými prostředky. Existují i různé představy o tom, zda se určité hodnoty navzájem 

předpokládají (není mír bez spravedlnosti) nebo se navzájem vylučují (není mír bez usmíření 

a amnestie). Rovněž vyšlo najevo, že složité postkonfliktní situace nemohou být řešeny za 

pomoci výlučně jednoho nástroje, ale že je žádoucí komplex opatření, která by se měla 

doplňovat. Různé postupy byly aplikovány v různých zemích a v odlišném kontextu a přesto 

se dá říci, že uspěly. Rwanda prošla v polovině 90. let otřesnou zkušeností genocidy a i 

s omezenými zdroji se dokázala alespoň symbolicky soudně vypořádat (na počet obyvatel) 

s velmi vysokým počtem pachatelů. Naproti tomu Jihoafrická republika zvolila v tomto 

ohledu umírněnější postup s důrazem na sdělení pravdy, usmíření a budování jednoty 

obyvatelstva. V poslední kapitole nastíním, jak probíhala a stále probíhá tranzice v Bosně a 

Hercegovině, tedy v zemi, kterou v 90. letech sužoval složitý etnický a náboženský konflikt a 

která dnes žije sice v míru, ale stále je hluboce rozdělena. Na úplný závěr pak zmíním situaci 

v současné Sýrii. Tato arabská země prochází již pět let konfliktem, který se postupem doby 

dramaticky změnil a do kterého jsou dnes již zapojeny i největší světové velmoci. V současné 

době, na pozadí zesílené diplomatické aktivity, se zdá, že se situace alespoň dočasně 

uklidňuje a mimo jiné i formou rezolucí Rady bezpečnosti OSN se definuje, jaký postup by 

měl být dále zvolen k opětovnému trvalému míru a k rekonstrukci společenských vztahů.      
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4. Bosna a Hercegovina, Sýrie – (budoucí) aplikace nástrojů tranziční 

spravedlnosti 

 

...no two conflicts are the same. Much as we would like it, there is no magic formula that, 

once discovered, can be used to end all conflicts.263 

 

4.1 Bosna a Hercegovina 

 

4.1.1 Historický kontext 

  

Bosna a Hercegovina byla a stále je zemí s velmi rozmanitou populací. Před 

vypuknutím války v roce 1992 se obyvatelstvo této balkánské země skládalo ze 43,7% 

z Bosňáků (muslimové), z 31,3% z bosenských Srbů (pravoslavní), z 17,3% z bosenských 

Chorvatů (římští katolíci) a dalších menšin, jako jsou Židé a Romové (to zhruba odpovídá i 

dnešnímu etnickému/náboženskému složení).264 Po vyhlášení nezávislosti na Jugoslávii ze 

strany Slovinska a Chorvatska tak učinila v říjnu 1991 i Bosna a Hercegovina. Následně se 

vláda rozhodla, že vyhlásí i lidové hlasování, jehož předmětem měla být nezávislost země. 

Hlasování proběhlo na přelomu února a března roku 1992 a většina hlasujících se vyslovila 

pro nezávislost. Takto hlasovali hlavně muslimští Bosňáci a naopak bosenští Srbové byli pro 

setrvání ve federaci a hlasování bojkotovali.265 Na základě těchto aktů mezinárodní 

společenství Bosnu a Hercegovinu uznalo jako suverénní stát a 22. 5. 1992 se stala členskou 

zemí OSN.266  

 Srbská demokratická strana, jedna ze tří hlavních politických sil v zemi, vedená 

Radovanem Karadžićem odmítla nezávislost uznat a bosenští Srbové odpověděli na vyhlášení 

nezávislosti ozbrojeným odporem, který podporovala Srby ovládaná Jugoslávská lidová 

armáda (oficiální federální armáda). V průběhu roku 1992 byla ustanovena Republika srbská 

(navazovala na již dříve zformované subjekty podporující srbskou autonomii ve většinově 

muslimské Bosně a Hercegovině) jako nezávislá srbská entita v rámci Bosny a Hercegoviny, 

jejímž nejvyšším představitelem byl právě Karadžić.267 Záměrem Srbů bylo získat pro sebe 

                                                           
263 PITROF, Amanda. Too Many Cooks in the Kitchen: Examinig the Major Obstacles to Achieving Peace in 

Syria´s Civil War. Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, 2015, Vol. 15, s. 1. 
264 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html, [cit. 1. 4. 2016].  
265 Ibid.  
266 http://www.un.org/en/members/, [cit. 1. 4. 2016]. 
267 http://www.icty.org/en/cases/radovan-karadzic-trial-key-information, [cit. 1. 4. 2016].  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html
http://www.un.org/en/members/
http://www.icty.org/en/cases/radovan-karadzic-trial-key-information
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území Bosny a Hercegoviny (což se na začátku konfliktu ze 70 % podařilo) a zbavit jej 

nesrbských obyvatel. Zpočátku srbské ofenzivě čelili Bosňáci společně s Chorvaty, avšak 

koncem roku 1992 se toto spojenectví rozpadlo a rovněž bosenští Chorvaté podporováni 

Chorvatskem utvořili vlastní Chorvatskou republiku Herceg-Bosnu. I na území tohoto útvaru 

docházelo k čistkám tentokrát nechorvatského obyvatelstva.268 Srbové i Chorvati tak měli 

podobný záměr, kterým bylo připojení jimi kontrolovaných území Bosny a Hercegoviny 

k vlastnímu Srbsku resp. Chorvatsku. Bosňáci bojující v Armádě republiky Bosny a 

Hercegoviny tak byli nuceni čelit náporu na více frontách. V roce 1994 došlo k opětovnému 

sjednání spojenectví mezi oficiální bosenskou armádou a Chorvaty. Tato koalice tak bojovala 

společně proti srbským silám.  

Organizace spojených národů byla v zemi přítomna prostřednictvím mise 

UNPROFOR, která byla založena na základě rezoluce RB OSN 743. Původním cílem této 

mise bylo dohlížet na situaci v sousedním Chorvatsku (kontrolovat klid zbraní, monitorovat 

chorvatské oblasti ovládané Jugoslávskou lidovou armádou), jak se ale bosenský konflikt 

prohluboval, i původní mandát mise byl postupně rozšiřován a zahrnoval také území Bosny a 

Hercegoviny. Zde měly jednotky OSN zajišťovat bezpečnost dodávek humanitární pomoci, 

chránit civilisty na vybraných územích a také kontrolovat zákaz vojenských letů vyhlášený 

v říjnu 1992.269 Nejhorším zločinům však OSN zabránit nedokázala. Jedním z příkladů je 

genocida ve východobosenské Srebrenici. V dubnu roku 1993 zde sice byla vyhlášena 

bezpečná zóna, která měla město uchránit před jakýmkoli útokem ze strany srbských 

jednotek, které se v okolí pohybovaly.270 Nakonec ale v okolí Srebrenice došlo v červenci 

roku 1995 k povraždění asi 8 000 muslimských mužů a chlapců271 (jako obvykle přesné číslo 

není známo, například ICTY operuje s počtem obětí kolem 7000)272 srbskými jednotkami pod 

velením generála Ratka Mladiće.  

Konflikt, který trval do roku 1995, si vyžádal mezi 100 000 a 200 000 obětí,273 jimiž 

byli zejména bosenští civilisté muslimského vyznání. Masově také probíhalo znásilňování 

bosenských žen, jejichž počet se odhaduje na 20 000 až 50 000. Přestože většina osob, které 

jsou či byly souzeny před ICTY, jsou z řad bosenských Srbů, nelze pouze na tuto skupinu 

                                                           
268 MORATTI, Massimo, SABIC-EL-RAYESS, Amra. Transitiona Justice and DDR: The Case of Bosnia and 

Hercegovina, The International Center for Transitional Justice, 2009, s. 5. 
269 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unprof_b.htm, [cit. 1. 4. 2016].  
270 Ibid. 
271 MORATTI, Massimo, SABIC-EL-RAYESS, Amra. Transitiona Justice and DDR: The Case of Bosnia and 

Hercegovina, op. cit., s. 7.  
272 http://www.icty.org/specials/srebrenica20/?q=srebrenica20/, [cit. 1. 4. 2016].  
273 Původně se uvádělo v souvislosti s válkou v Bosně a Hercegovině, že počet obětí dosáhl 200 000, avšak (jak 

je dále uvedeno) existují novější informace o podstatně nižším počtu okolo 100 000.  

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unprof_b.htm
http://www.icty.org/specials/srebrenica20/?q=srebrenica20/
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obyvatel přenášet odpovědnost za mezinárodní zločiny, které byly spáchány v průběhu války. 

Svůj díl viny nesou i ostatní válčící strany a jejich představitelé.274  Zrovna tak by bylo 

zjednodušující přistoupit na čistě etnické (či národnostní)275 a náboženské rozdělení válčících 

stran, neboť například v oficiální bosenské armádě bojovali i bosenští Srbové a Chorvati 

společně s Bosňáky.     

 

4.1.2 Daytonská dohoda 

 

 Jednotky NATO se do bosenské války zapojily již v únoru roku 1994, aby zajistily 

bezletovou zónu dříve vyhlášenou nad bosenským územím. Rozhodující letecká ofenziva 

proti jednotkám bojujícím na straně bosenských Srbů byla spuštěna na přelomu srpna a září 

1995 pod názvem Deliberate Force. Jejím cílem bylo omezit bojeschopnost jednotek 

bosenských Srbů a vytvořit prostředí pro jednání, což se nakonec podařilo.276 Byl vyhlášen 

klid zbraní a 21. listopadu 1995 byla v Daytonu, v Ohiu podepsána tzv. Daytonská dohoda 

(celým názvem General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Hercegovina), 

formálně stvrzena v Paříži v prosinci stejného roku. K dohodě bylo připojeno 11 příloh 

(annexes), které komplexně řeší poválečnou situaci v jednotlivých oblastech. 

 Co je velmi důležité z tranzičního pohledu je, že Daytonská dohoda obsahuje v příloze 

č. 5 i Ústavu Bosny a Hercegoviny (dále jako „ústava“). Vzhledem k okolnostem jejího 

vzniku jde nepochybně a ústavu tranziční a co je pozoruhodné (i když možná ne překvapivé), 

tato ústava je dodnes platná a účinná. Jak je pro tranziční ústavy typické, jejím ideovým 

podkladem jsou rovněž lidskoprávní dokumenty, na které odkazuje preambule ústavy a 

samotná garance ochrany lidských práv a jejich výčet je zakotven v čl. 2. Dále je v čl. 2 odst. 

7 obsaženo ustanovení, které zavazuje Bosnu a Hercegovinu zůstat smluvní stranou či nově 

přistoupit k mezinárodním smlouvám, jejichž výčet je obsažen v dodatku k ústavě č. 1. Výčet 

v tomto dodatku obsahuje 15 položek – jde především o úmluvy o ochraně lidských práv. 

Bosna a Hercegovina se tedy na základě své vlastní ústavy zavázala účastnit se 

mezinárodního systému ochrany lidských práv. Silný vliv mezinárodního práva na úpravu 

                                                           
274 http://www.icty.org/en/about, [cit. 1. 4. 2016].   
275 V této práci budu pojmy „národ“ a „etnikum“ používat v obdobném smyslu pro označení tři hlavní skupiny 

obyvatel – bosenské Srby a Chorvaty a Bosňáky.  
276 http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm?selectedLocale=en, [cit. 1. 4. 2016].  

http://www.icty.org/en/about
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm?selectedLocale=en
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ústavního pořádku je typický jev, ke kterému dochází ve státech procházejících poválečným 

obdobím či obdobím změny režimu.277  

Důležitým ustanovením pro oblast ochrany lidských práv je čl. 2 odst. 1 ústavy, který 

ukládá jak Bosně a Hercegovině, tak i oběma entitám (o nichž bude řeč později) povinnost 

zajistit nejvyšší ochranu lidských práv a základních svobod. K dosažení tohoto cíle byla 

ustanovena Komise pro lidská práva, která je detailně upravena v příloze č. 6 k Daytonské 

dohodě. Tato příloha – Dohoda o lidských právech (Agreement on Human Rights) zavádí 

propracovaný systém, který má zajistit důslednou ochranu lidských práv v životě nově 

budované společnosti. Komise pro lidská práva se skládala z Kanceláře Ombudsmana a 

Senátu (či Domu) pro lidská práva (Human Rights Chamber/Dom za ljudska prava) (čl. 2 

odst. 1 Příloha č. 6). Oznámení o porušení lidských práv, která Komise obdržela, se postupují 

Ombudsmanovi, který je pověřen tyto skutečnosti prověřit, ledaže jde o podnět adresovaný 

přímo Senátu (čl. 5 odst. 2). V pravomoci Ombudsmana je upozornit stranu, která lidská 

práva porušuje, aby tak nečinila a navrhla nápravu, dále upozornit vládní orgány, že 

k porušování dochází a rovněž publikovat zprávu o svých nálezech. Řízení před Senátem bylo 

formálnější (šlo o instituci soudního typu) a na rozdíl od Ombudsmana mohl Senát 

rozhodnout ve svém nálezu o porušování základních práv o povinnosti poskytnout peněžitou 

či nepeněžitou náhradu (čl. 9 odst. 1 písm. b). Strany Dohody měly také povinnost plně 

implementovat rozhodnutí Senátu (čl. 9 odst. 6).  

V roce 2003 byl Senát zrušen a nahradila ho Komise pro lidská práva při Ústavním 

soudu Bosny a Hercegoviny.278 Čl. XIII pak zavazuje smluvní strany Dohody o lidských 

právech, aby podporovaly nevládní organizace zabývající se lidskými právy. Jak je rovněž 

typické pro tranziční orgány, i Ombudsman (v počátečním období, čl. 4 odst. 2) a členové 

Senátu (v určitém poměru, čl. 10 odst. 2) museli být občané jiných zemí než Bosny a 

Hercegoviny a sousedních států. Také bosenská ústava má své tzv. „materiální jádro“, kterým 

je čl. 10 odst. 2. Toto ustanovení zakazuje přijetí dodatku ústavy, který by popřel či omezil 

základní práva a svobody upravené v čl. 2 ústavy. Zákaz novelizace se vztahuje i na toto 

ustanovení samotné.  

Jak je patrné, zajištění ochrany lidských práv bylo jednou z priorit tvůrců Daytonské 

dohody, resp. celé bosenské tranzice a lze jej hodnotit kladně. Co ale z pohledu udržitelnosti 

míru a cílů tranziční spravedlnosti (vytvoření legitimního inkluzivního systému) pozitivně 

                                                           
277 UHLÍŘOVÁ, Kateřina. The Role of International Law in the Rule of Law Efforts in Post-Dayton Bosnia and 

Hercegovina. op. cit., s. 314. 
278 OBERPFALZEROVÁ, Hana. Tranziční spravedlnost a proces národního usmíření v Bosně a Hercegovině, 

Mezinárodní vztahy, 2012, Vol. 47 (3), s. 20. 
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hodnotit nelze (i když je to vzhledem k reálné situaci země po skončení konfliktu 

pochopitelné), je kodifikované rozdělení země, které doslova prostupuje celou ústavu. Již 

v úvodních ustanoveních v čl. 1 odst. 3 je řečeno, že Bosna a Hercegovina se skládá ze dvou 

entit, a to Federace Bosny a Hercegoviny (51% území Bosny a Hercegoviny) a Republiky 

srbské (49% území). V roce 1999 se navíc oblast kolem města Brčko stala na základě 

arbitráže samosprávnou jednotkou, která nespadá pod jurisdikci ani jedné entity (pouze 

bosenský ústavní soud pokrývá svou jurisdikcí všechny tři jinak nezávislé oblasti).279 Entitám 

byla dána pravomoc ustanovit zvláštní vztahy se sousedními zeměmi (čl. 3 odst. 2 písm. a 

ústavy). Rovněž obě komory Parlamentního shromáždění (Parliamentary Assembly) jsou 

obsazovány na základě poměrného zastoupení obou entit (čl. 4). Prezidentský úřad 

(Presidency) je vykonáván třemi osobami, z nichž zástupci Bosňáků a Chorvatů jsou přímo 

voleni voliči z Federace Bosny a Hercegoviny a zástupce Srbů je přímo volen obyvateli 

Republiky srbské (čl. 5).     

 Daytonská dohoda je pochopitelným kompromisem, který byl přijat těsně po ukončení 

války. Není možné se divit, že každá ze stran se snažila prosadit do této dohody své zájmy a 

zároveň zájmem všech bylo dohodu uzavřít. Bosna a Hercegovina zůstala sice jedním státem, 

ten je však vnitřně rozštěpen. Dělení neexistuje jen formálně a administrativně, ale je skutečné 

i mezi lidmi a mezi jednotlivými národy stále přetrvává nedůvěra. To jen potvrzují neúspěšné 

pokusy (1997, 2001 a 2005) o ustanovení celostátní komise pravdy, která měla vytvořit 

jednotný, komplexní a ucelený celostátní výklad válečné historie (nemělo jít o vytvoření 

„oficiální pravdy“, ale spíše o sestavení obrazu konfliktu, který by zahrnoval postoje všech 

válčících stran a který by se stal podkladem pro pochopení současných názorů a pocitů 

dřívějších nepřátel). V jedné zemi tak existují tři verze interpretace války, které se liší v tom, 

kdo je označen za oběť a kdo za pachatele či ve stanoveném počtu obětí.280 Dohoda 

z Daytonu položila základy mírového soužití, neumožnila však překonání a odstranění příčiny 

konfliktu – vzájemnou odloučenost a nedůvěru jednotlivých skupin obyvatelstva.    

 

4.1.3 Institucionální reformy a prověřování úředních osob   

 

 Na úpravu ústavního zřízení Bosny a Hercegoviny navážu popisem reforem 

administrativních a institucionálních. Již bylo zmíněno, že k zajištění ochrany lidských práv 

                                                           
279 OBERPFALZEROVÁ, Hana. Tranziční spravedlnost a proces národního usmíření v Bosně a Hercegovině, 

op. cit., s. 23.  
280 Ibid., s. 16. 
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byly zřízeny nové instituce Senátu pro lidská práva (později Komise při Ústavním soudu) a 

Ombudsmana. S ochranou lidských práv ještě souvisí jedna administrativní změna, kterou 

bylo založení Ministerstva pro lidská práva a uprchlíky v roce 2000.  

Aby výkon veřejné správy, činnost policie či soudů byla v souladu s novým 

uspořádáním, musela proběhnout jejich reforma včetně prověrky osob, které tyto činnosti 

vykonávaly. Důležitým opatřením k odpolitizování a sjednocení postupu při jmenování 

soudců a prokurátorů bylo vytvoření Vysoké soudní a prokurátorské rady v roce 2004.  

Za asistence International Police Task Force (k 1. 1. 2003 byly pravomoci mise OSN 

převzaty policejní misí EU), ustanovené na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1035 

z prosince roku 1995, pak docházelo k prověřování uvnitř policejního sboru.281 K tomu byly 

strany zavázány i na základě Daytonské dohody, resp. její přílohy č. 7 čl. 1 odst. 3 písm.  e). 

Dohoda přímo zmiňuje, že jde o opatření, která mají napomoci uprchlíkům a vysídleným 

osobám znovunabýt důvěru ve státní instituce (confidence building measures).  

V soudnictví prověřování prováděla Nezávislá soudní komise. Mechanismy uplatněné 

v rámci policie a justice byly odlišné. Policistům muselo být dokázáno, že nemají způsobilost 

(vzhledem ke své minulosti) pokračovat ve své profesi. Nebylo – li jim prokázáno žádné 

pochybení, obdrželi certifikát, který umožnil ve výkonu profese pokračovat. Z přibližně 

24 000 policistů bylo řádně certifikováno necelých 16 000, avšak i mezi certifikovanými byli 

tací, kteří byli později zatčeni pro spáchání válečných zločinů.282 Naopak v justici došlo mezi 

lety 2002 a 2004 k tomu, že všechna místa byla prohlášena za otevřená a ti kandidáti, kteří se 

na ně hlásili, museli sami prokázat svou integritu.  

Otázky personální v rámci státní správy má v pravomoci Agentura pro státní službu. 

Ta prověřuje dostatečnost kvalifikace či trestní bezúhonnost zaměstnanců. Dochází i 

k prověřování samotných politiků. To se však neděje příliš často a je prokázáno, že některé 

osoby odpovědné za válečné zločiny byly zaměstnány v místní správě i roky po skončení 

války.283 Vysoký představitel OSN měl zpočátku dokonce pravomoc vyřadit kandidáty na 

ministerské posty odkazem na jejich nevyhovující minulost (později byla pravomoc 

v omezené podobě přenesena na místní orgány). Pozitivní skutečností je utvoření jednotných 

ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny, které se skládají ze zástupců všech hlavních národů. 284   

                                                           
281 OBERPFALZEROVÁ, Hana. Tranziční spravedlnost a proces národního usmíření v Bosně a Hercegovině, 

op. cit., s. 21. 
282 MORATTI, Massimo, SABIC-EL-RAYESS, Amra. Transitiona Justice and DDR: The Case of Bosnia and 

Hercegovina, op. cit., s.  25. 
283 Ibid., s. 24. 
284 OBERPFALZEROVÁ, Hana. Tranziční spravedlnost a proces národního usmíření v Bosně a Hercegovině, 

op. cit., s. 21. 
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4.1.4 Trestní justice 

 

 Rozpad Jugoslávie vedl k řadě ozbrojených konfliktů v rámci tohoto 

mnohonárodnostního státu, které vypukly s prvními snahami o osamostatnění některých 

národů v roce 1991. Tyto konflikty byly mnohdy velmi nemilosrdné a v jejich průběhu 

docházelo běžně k porušování mezinárodního práva trestního, k etnickým čistkám a 

sexuálním zločinům. K prošetření těchto incidentů byla nejdříve ustanovena Komise, která 

shromažďovala důkazy a posléze o svých nálezech publikovala v roce 1994 zprávu. Ještě 

v době, kdy Komise pracovala, došlo v roce 1993 k ustanovení ad hoc Mezinárodního 

trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, a to na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN 

přijaté dle kapitoly VII Charty OSN. ICTY je kompetentní k vyšetřováním vážných porušení 

Ženevských úmluv, porušení zákonů a obyčejů války, genocidy a zločinů proti lidskosti. 

Časová jurisdikce je stanovena na období od 1. 1. 1991 a z hlediska místní působnosti je 

ICTY oprávněn prošetřovat zločiny, které se odehrály na území bývalé Socialistické 

federativní republiky Jugoslávie (čl. 8 Statutu ICTY). Jak již bylo zmíněno, sídlem ICTY je 

nizozemský Haag, neboť vzhledem k ještě několik let probíhajícím konfliktům v různých 

částech bývalé Jugoslávie nebylo možné, aby sídlo bylo přímo na jejím území. Obvinění byla 

vznesena kvůli zločinům spáchaným v rozmezí let 1991 až 2001 proti členům různých 

etnických skupin z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Kosova a Bývalé jugoslávské 

republiky Makedonie.285 Tribunál je a vždy byl obsazen pouze soudci, kteří nebyli občany 

jakékoli země bývalé Jugoslávie, a aplikuje právo dle svého statutu (neaplikuje normy původu 

vnitrostátního). Aktuálně (k datu uzavření rukopisu) se před tribunálem projednávají čtyři 

případy, včetně případu zmiňovaného Radovana Karadžiće, který byl dne 24. 3. 2016 

odsouzen v první instanci k trestu odnětí svobody v délce 40 let286 a dále například případ 

generála Ratka Mladiće zmiňovaného v souvislosti s genocidou ve Srebrenici (vynesení 

rozsudku v první instanci se předpokládá v měsíci listopadu roku 2017).287  

I přes určitou (zřejmě i povinnou) skepsi je činnost Tribunálu hodnocena veskrze 

kladně, zvláště díky tomu, že dokázal postavit před spravedlnost i nejvyšší představitele státní 

moci,288 včetně bývalého prezidenta Slobodana Miloševiće (Milošević byl zatčen srbskými 
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úřady v roce 2001. Než však mohl tribunál vynést svůj verdikt, obviněný v březnu roku 2006 

v Haagu zamřel). Vnímání soudu shrnuje tato věta: Popularita tribunálu je nepřímo úměrná 

počtu obžalovaných z dané etnické skupiny.289  

ICTY byl schopen vypořádat se s případy v počtu okolo 160. A obdobně jako ve 

Rwandě i v Bosně a Hercegovině musela být za účelem stanovení odpovědnosti ostatních 

pachatelů zaktivizována také vnitrostátní justice. Zejména z iniciativy ICTY a Kanceláře 

Vysokého představitele290 (tedy vnějších aktérů) tak v roce 2005 vzniklo Oddělení pro 

souzení válečných zločinců Soudu Bosny a Hercegoviny (War Crimes Chamber). Jde o 

vnitrostátní instituci se smíšeným soudcovským obsazením (v obou instancích), která je 

zodpovědná za souzení osob s nižším stupněm odpovědnosti. V tomto smyslu funguje i 

spolupráce s ICTY (v rámci tzv. completion strategy ICTY přijaté v roce 2003), který je 

oprávněn určité případy delegovat na toto zvláštní oddělení. Spolupráce má i tu podobu, že 

několik bývalých členů personálu ICTY se připojilo k Oddělení, aby zde mohlo přispět svými 

zkušenostmi (dále jde například o možnost využití důkazů získaných ICTY, aplikaci jeho 

judikatury či uplatnění ostatní zjištění, která ICTY učinil).291 Oddělení aplikuje vnitrostátní 

právo včetně trestního zákoníku a trestního řádu přijatých v roce 2003 Bosnou a 

Hercegovinou s pomocí Kanceláře Vysokého představitele. Stejně tak i prokuratura vytvořila 

zvláštní Oddělení pro stíhání válečných zločinů, u něhož působí jak domácí, tak i mezinárodní 

prokurátoři. 292       

Na nejnižším stupni pak působí soudy kantonů ve Federaci Bosny a Hercegoviny, 

okresní soudy v Republice srbské a Základní soud (Basic Court) v obvodu Brčko. Soud 

Bosny a Hercegoviny a jeho zvláštní Oddělení však není nadřízenou instancí soudů Federace, 

Republiky srbské ani obvodu Brčko. Tyto soudy fungují nezávisle.293 

 Opět je zde situace do určité míry analogická soudnímu systému ve Rwandě, kde se 

rovněž uplatnil třístupňový model (mezinárodní ad hoc tribunál a dvouprvková vnitrostátní 

soustava včetně zvláštních soudů gacaca). Jak již bylo dříve řečeno, jurisdikce ICTY má vůči 

národním jurisdikcím dotčených států přednost (primacy). Je tomu tak z toho důvodu, aby 
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Court, op. cit., s. 30. 



 
91 

 

pachatelé mezinárodních zločinů nebyli souzeni před vnitrostátními soudy pouze za méně 

závažné delikty, jak tomu bylo v případě Slobodana Miloševiće, který byl před svým vydáním 

v Srbsku souzen pouze za zneužití pravomoci a za majetkové trestné činy.294  

Co se týče amnestií, které mají na trestní justici přímou vazbu, Daytonská dohoda 

takové ustanovení obsahuje ve své příloze č. 7 (Dohoda o uprchlících a vysídlených osobách) 

v čl. 6. Na základě této úpravy byla garantována amnestie pro všechny navracející se 

uprchlíky či vysídlené osoby obviněné ze zločinu (vyjma vážných porušení mezinárodního 

humanitárního práva, jak je definováno ve Statutu ICTY), či ze zločinu nesouvisejícího s 

konfliktem (common crime unrelated to the conflict). Dále je stanoveno, že v žádném případě 

nelze nikoho stíhat z politických či jiných nevhodných důvodů či aplikaci amnestie jakkoli 

obcházet. Ustanovení bylo následně v roce 1996 (resp. 1999 ve Federaci Bosny a 

Hercegoviny) provedeno zákony obou entit.295 Toto ustanovení má za cíl realizovat 

ustanovení čl. 1 odst. 1 dohody o uprchlících. Na tomto místě se stanoví, že brzký návrat 

uprchlíků a vysídlených osob je důležitý cíl v rámci usmíření po prodělaném konfliktu 

v Bosně a Hercegovině.   

 

4.1.5 Vypovídání pravdy 

 

 Již bylo zmíněno, že přestože vypovídání pravdy a s tím související aktivní zapojení 

obětí zločinů do společenské diskuze má velký tranziční význam, v Bosně a Hercegovině 

selhaly již tři pokusy (v letech 1997, 2001 a 2005)296 o ustanovení celostátní komise pravdy. 

Dva projekty (1997 a 2005) byly vedené organizací US Institute for Peace a jejich výstupem 

měly být návrhy zákonů ustanovující komisi. V prvním případě návrh zákona nebyl nikdy 

v parlamentu projednán (ač byl předložen) a v druhém případě se ani návrh zákona nepodařilo 

dokončit. Určitý odpor k ustavování komise pravdy měl i haagský tribunál, který se obával, že 

dojde k narušení jeho činnosti udělováním amnestií.297    

Úspěšnější byly snahy o založení tohoto typu komisí na lokální úrovni, které měly 

vyšetřit jednotlivé události místního významu. Tak došlo například k založení Státní komise 

pro vyšetřování událostí ve Srebrenici a okolí od 10. do 19. července 1995, která byla 

                                                           
294 ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, op. cit., s. 780. 
295 https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_ba_rule159, [cit. 3. 4. 2016].  
296 MORATTI, Massimo, SABIC-EL-RAYESS, Amra. Transitiona Justice and DDR: The Case of Bosnia and 

Hercegovina, op. cit., s. 23. 
297 OBERPFALZEROVÁ, Hana. Tranziční spravedlnost a proces národního usmíření v Bosně a Hercegovině, 

op. cit., s. 17. 
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ustanovena vládou Republiky srbské v roce 2003. O rok později byla komisí publikována 

detailní zpráva o spáchané genocidě, jejíž obsah vedl k tomu, že se Republika srbská oficiálně 

obětem omluvila. Dále byla vytvořena Státní komise pro vyšetřování pravdy o utrpení Srbů, 

Chorvatů, Bosňáků, Židů a ostatních v Sarajevu v období od roku 1992 do roku 1995. 

Iniciativa původně vzešla od sarajevských Srbů, kteří žádali prošetření zločinů, kterých se na 

nich měly dopustit oficiální ozbrojené složky Bosny a Hercegoviny (mandát byl následně 

rozšířen na prošetření utrpení obyvatel Sarajeva pocházejících ze všech národů). Nakonec ale 

vyšetřování nedosáhlo svých cílů pro spory uvnitř komise.298 Velmi problematickou 

iniciativou bylo ustanovení Komise pro pravdu a usmíření Obecního zastupitelstva obce 

Bijeljina. Bohužel, realizované schéma komise bylo takové, že většinu jejích členů tvořili 

Srbové, přestože oběťmi byli zejména Bosňáci. Důvěra v tuto komisi tak byla minimální.299 

Komise pro zjištění pravdy byla ustanovena i v souvislosti se zmizením plukovníka armády 

Bosny a Hercegoviny Avdo Paliće v roce 2006. Ten zmizel poté, co srbské síly obsadily 

město Zepa. Jeho osud se však nepodařilo detailně určit.300  

Vedle komisí ustanovených z iniciativy orgánů veřejné moci vznikly ještě podobné 

instituce na základě aktivity nevládních organizací (nejde tak o komise pravdy ve smyslu 3. 

kapitoly). Příkladem je Výzkumné a dokumentační centrum v Sarajevu. Tento projekt měl za 

cíl stanovit počet přímých obětí bosenské války. Je zajímavé, že odhad organizace se 

pohybuje těsně pod počtem 100 000, zatímco předchozí indicie hovořily o více než 

dvojnásobném počtu mrtvých. Podle tohoto centra většina obětí byli Bosňáci (65%), poté 

následovali Srbové (26%) a Chorvati (8%).301 Další iniciativy vznikaly k prošetření a 

dokumentaci válečných událostí například z Mostaru, Tuzly či Prijedoru. Za zmínku stojí 

ještě iniciativa Centra za nenásilnou akci, které organizovalo mezi lety 2002 až 2004 po celé 

zemi setkání veřejnosti s vojáky, kteří za války sloužili v různých ozbrojených složkách. V 

práci s válečnými veterány organizace pokračuje dodnes.302 Koncem války bylo totiž 

v různých armádách bojujících na území Bosny a Hercegoviny přes 400 000 vojáků, což je na 

počet obyvatel Bosny a Hercegoviny, který v roce 1995 činil 3,8 mil,303 velmi vysoké číslo. 

                                                           
298 OBERPFALZEROVÁ, Hana. Tranziční spravedlnost a proces národního usmíření v Bosně a Hercegovině, 

op. cit., s. 17. 
299 Ibid., s. 18. 
300 MORATTI, Massimo, SABIC-EL-RAYESS, Amra. Transitiona Justice and DDR: The Case of Bosnia and 

Hercegovina, op. cit., s. 22. 
301 Ibid., s. 23. 
302 Organizace realizuje mnoho projektů, do kterých zapojuje válečné veterány. Portfolio aktivit je možné 

zhlédnout zde: http://nenasilje.org/en/category/activities/excomb/, [cit. 3. 4. 2016]. 
303 http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/, [cit. 3. 4 2016].  
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Demobilizace a reintegrace bývalých vojáků se tak stala jednou z hlavních součástí procesu 

národního usmíření.304 

Vypovídání pravdy na celostátní úrovni a tím spíše v národnostně rozdělené zemi má 

velmi podstatný dopad na vnímání jednoty obyvatelstva. Úkolem komise je zprostředkovat 

jedné národnostní skupině zkušenosti druhé skupiny a ukázat, že válkou trpěli příslušníci 

všech národů, a podnítit tím vzájemné pochopení. Konečným cílem je skoncovat se 

spojováním národní identity s identitou na jedné straně oběti a na straně druhé pachatele (o 

což většinou usiluje válečná propaganda) a s kruhem vzájemných obvinění. K tomu 

napomáhá uznání vlastních chyb a vlastní viny právě prostřednictvím vyslechnutí svědectví 

osob z jiných perzekvovaných národů. Je také žádoucí prezentovat případy vzájemné 

spolupráce obyvatel pocházejících z odlišných národů. Pokud je tedy bosenská tranzice 

v něčem neúspěšná, pak je to jednoznačně ve snaze o vytvoření jednotného výkladu 

válečného období, neboť stále přetrvávají oddělené a různící se pohledy tří hlavních národů.        

 

4.1.6 Reparace  

 

 Během války v Bosně a Hercegovině uprchla ze svých domovů téměř polovina 

bosenské populace (k datu začátku konfliktu) tedy kolem 2,2 mil. lidí, z toho 1,2 mil. bylo 

vnitřně vysídleno a 1 mil. uprchl před válkou do zahraničí.305 Reakcí na tak velký počet 

uprchlíků bylo mimo jiné přijetí přílohy č. 7 k Daytonské dohodě, kterou byla Dohoda o 

uprchlících a přesídlených osobách. Tato dohoda všem uprchlíkům dala právo svobodně se 

vrátit do svých původních domovů. S tím byl nutně spojen nárok na obnovu jejich 

vlastnického práva k majetku, kterého byli zbaveni v průběhu střetů (hostilities) od roku 1991 

nebo nárok na kompenzaci za ztrátu majetku, který jim již navrácen být nemohl (čl. 1 odst. 1 

dohody). Na toto ustanovení navázala kapitola II dohody, která ustanovila Komisi pro 

vysídlené osoby a uprchlíky. Do její pravomoci spadalo rozhodování o nárocích týkajících se 

nemovitých věcí nacházejících se na území Bosny a Hercegoviny, které nebyly dobrovolně 

prodány či jinak zcizeny od 1. 4. 1992 a které neměl žadatel v okamžiku vznesení nároku ve 

své dispozici. Nárok mohl znít na navrácení majetku či poskytnutí spravedlivé kompenzace 

                                                           
304  MORATTI, Massimo, SABIC-EL-RAYESS, Amra. Transitiona Justice and DDR: The Case of Bosnia and 

Hercegovina, op. cit., s. 12. 
305 Ibid., s. 6. 
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(čl. 11). Tato oblast reparace válečných škod byla poměrně úspěšná, vzhledem k tomu, že 

většina osob, které své domovy musely opustit, znovuzískala svůj původní majetek.306  

 Co se týče vnitrostátní úpravy, i v této oblasti se projevuje bosenské vnitřní rozštěpení. 

Většinou jsou reparace upraveny zákony entit, na celostátní úrovni je přijat pouze zákon o 

nezvěstných osobách z roku 2004. Tento zákon zakotvil právo na informace rodin 

pohřešovaných lidí a uložil veřejným orgánům povinnost takové informace zpřístupnit. Dále 

na základě zákona rodiny a příbuzní pohřešovaných získali právo na finanční podporu. Po 

kritice za nečinnost Ministerstvo pro lidská práva a uprchlíky v roce 2005 iniciovalo 

konzultace týkající se odškodnění obětí mučení a sexuálního násilí, jejichž účelem mělo být 

projednání přípravy zákona s celostátní působností. Bohužel však tento pokus neuspěl.307  

Odškodňování je další problematickou oblastí bosenské tranzice. Neježe neexistuje 

obecný zákon na celostátní úrovni, který by odstranil faktické etnické dělení obětí, ale ani 

osoby, které se domáhají svých nároků na odškodnění v rámci trestního řízení (adhezní 

řízení), se ani po 20 letech od skončení konfliktu nesetkávají s úspěchem a naopak dochází 

k jejich opětovné viktimizaci (bývají soudy odkazovány na civilní řízení, ve kterém jim však 

není garantováno chráněné postavení, jak tomu je v případě řízení trestního).308  

 

4.1.7 Ostatní tranziční iniciativy 

 

 V Bosně a Hercegovině byly aplikovány i další iniciativy, jejichž cílem bylo překonat 

rozdělení společnosti vzniklé vlivem války. Jednou  z nich je stavba pomníků, které by 

napomohly utváření společné historické paměti. Teoreticky jde o formu reparace, konkrétně 

satisfakci, jejímž účelem by měla být náprava morální újmy. V Bosně a Hercegovině jsou 

pomníky opět kontroverzní záležitostí, neboť se často staví na počest příslušníků pouze 

jednoho etnika či svým zpracováním nebo umístěním (například památník srbským vojáků 

v koncentračním táboře Trnopolje) uráží oběti a podporují stereotypní interpretaci konfliktu 

ovlivněnou etnickou příslušností.309  

Další důležitou součástí tranziční spravedlnosti jsou oficiální omluvy. Nutno říci, že 

srbští představitelé se za zločiny již omluvili, a to včetně prezidenta Nikoliće, který v roce 
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Hercegovina, op. cit., s. 27. 
307 Ibid., s. 26. 
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2013 řekl, že se omlouvá za veškeré válečné zločiny spáchané ve jménu srbského národa a 

Srbska. Ve vztahu ke genocidě ve Srebrenici řekl: Jsem na svých kolenech a prosím o 

odpuštění jménem svého národa za zločiny spáchané ve Srebrenici.310 Právě postoj Srbů 

ke srebrenickému masakru stále komplikuje jejich vztahy s Bosnou a Hercegovinou. Přestože 

ICTY311 i Mezinárodní soudní dvůr312 uznaly, že činy spáchané ve Srebrenici a okolí naplnily 

znaky genocidy, představitelé Srbska se stále zdráhají toto označení přijmout. Právě 

v souvislosti s řízení před ICJ úřady Republiky srbské vyjádřily svůj soucit s utrpením všech 

obětí válečných zločinů spáchaných v Bosně, zvláště ve Srebrenici.313 Nedořešené vztahy 

ohledně této události bosenské války se projevily v červenci roku 2015 při návštěvě 

památníku srebrenického masakru srbským premiérem Vučićem. Ten rovněž odsoudil čin, 

který zde byl spáchán, opět se ale vyhnul slovu genocida. Nakonec předseda srbské vlády 

musel místo urychleně opustit pro nesouhlas shromážděných s jeho přítomností, který byl 

vyjádřen dokonce i házením různých předmětů na něj.314  

 

4.1.8 Závěr           

  

 Bosna a Hercegovina prošla velmi složitou zkušeností nelítostného etnického 

konfliktu. Jako stát toto období přestála, avšak o to složitější je v rámci jednoho státu vést tři 

národy, které spolu vedly ozbrojený boj, k opětovnému soužití. Kladně lze hodnotit, že byla 

uplatněna široká škála tranzičních opatření. V oblasti trestní se se zločiny spáchanými během 

války vypořádávají tři úrovně institucí a nikdy zde nebyla snaha amnestovat plošně ty 

nejzávažnější zločiny. Velkým problémem, který přetrvává, je společenské rozdělení, které 

zemi brzdí v rozvoji. Základy tohoto byly položeny v již v Daytonské dohodě a jejích 

přílohách. Tato dohoda zajistila mír, ale velmi silně fragmentovala státní moc a 

z dlouhodobého hlediska je pro celkovou společenskou soudržnost v zemi nevyhovující. 

Dohoda potvrdila poválečné uspořádání a územní zisky válčících stran a tak do určité míry 
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legitimizovala politiku etnických čistek.315 V konkrétních situacích se mezietnické neshody 

projevovaly v neschopnosti vytvořit celostátní komisi pravdy, přijmout jednotnou úpravu 

odškodňování obětí či v podstatně odlišné interpretaci některých událostí.  

Země podala dne 15. 2. 2016 přihlášku do Evropské unie a lze doufat, že podmínky 

přístupového procesu a skutečnost, že i sousední země se postupně do EU integrují (ze zemí 

bývalé Jugoslávie jsou členy EU Slovinsko a Chorvatsko; kandidátskými zeměmi jsou Černá 

Hora, Srbsko a Makedonie; Kosovo – při vědomí problematičnosti jeho statusu je zemí 

potenciálně kandidátskou)316 jen podnítí další společenský rozvoj v Bosně a Hercegovině.       

 

4.2 Syrská arabská republika 

 

4.2.1 Pozadí současného konfliktu 

 

 Konflikt v Sýrii započal v březnu 2011, kdy v rámci tzv. arabského jara vypukly 

protesty proti vládnímu režimu prezidenta Asada. Ještě v tomto roce spor eskaloval a během 

následujících pěti let se změnil v chaotickou válku s velkým množstvím aktérů působících jak 

na samotném syrském bojišti, tak i těch, kteří sice do bojů přímo nezasahují, ale podporují 

nějakou spřátelenou ozbrojenou skupinu. K březnu roku 2016 bylo zaznamenáno 13,5 milionu 

lidí, kteří potřebují humanitární pomoc, 4,8 milionu uprchlíků, kteří Sýrii opustili a žijí 

v uprchlických táborech v okolních zemích či se vydali do Evropy, 6,6 milionu vnitřně 

vysídlených osob a přibližně 250 000 mrtvých,317 což činí ze syrské krize nejvážnější 

humanitární krizi v současném světě. V porovnání s počtem obyvatel, který v roce 2015 činil 

kolem 18,5 milionu (ale například v roce 2010 měla Sýrie téměř 21 milionů obyvatel),318 je 

zřejmé, že syrská populace jako celek je vystavena rozsáhlé viktimizaci.  

 Většinou není možné náboženské či etnické rozdíly v rámci jedné země jakožto 

příčiny války přeceňovat,319 neboť velmi často tyto skupiny společně žily v míru po dlouhou 
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dobu, ale podobně jako tomu bylo Bosně a Hercegovině, tyto rozdíly mohou být válčícími 

stranami zneužity k ještě většímu rozdmýchávání konfliktu, což po jeho skončení velmi 

znesnadňuje proces usmíření a budování koherentní společnosti. Sýrie je země velmi 

rozmanitá co do složení společnosti. Co se týče etnicity, jde ještě o zemi poměrně monolitní 

s dominancí Arabů (90,3%). Dále zde v relevantních počtech žijí Kurdové, Arméni či 

Turkmeni.320 Náboženské složení země je pak takové, že největší skupinu tvoří sunničtí 

muslimové (74%), následují šíité (alavité, ismáílovci a jiní - 13%), křesťané (10%), drúzové 

(3%). V menších počtech zejména v Damašku a Aleppu se zde nacházejí komunity 

židovské.321 Podle těchto údajů fragmentace syrské společnosti není taková jako v případě 

Bosny a Hercegoviny, avšak i zde se může dále prohloubit, a to i vlivem vnějších aktérů 

(podpora regionálních mocností směřovaná jen některým spřízněným válčícím skupinám, 

např. šíitský Írán a libanonský Hizballáh podporující alavitského prezidenta Asada). I když 

syrský konflikt nemá tak výrazný etnický či náboženský rozměr, budoucí tranziční strategii je 

třeba zvolit i s vědomím syrského společenského rozčlenění, aby země v budoucnu neustrnula 

na mezietnických bariérách, jak k tomu došlo v Bosně a Hercegovině.  

 

4.2.2 Mezinárodní reakce na válku v Sýrii 

 

 Snahy o ukončení konfliktu a řešení situace v Sýrii započaly již v roce 2011. 

Nesouhlas s jednáním prezidenta Asada se ozýval od některých členů RB OSN, avšak přes 

odpor Ruska a Číny se rezoluci požadující jeho odstoupení nepodařilo přijmout. Tlak na 

syrské vedení byl vyvíjen i ze strany Ligy arabských států, která suspendovala syrské členství 

v organizaci a vyhlásila vůči Sýrii sankce.322 V roce 2012 se pak podařilo přijmout jak 

rezoluce v rámci Rady bezpečnosti (2042 a 2043 ze srpna tohoto roku), tak i v rámci Valného 

shromáždění OSN (66/253). Rezoluce přijaté Radou bezpečnosti se týkaly pouze 

monitorování situace v zemi (tedy opatření průchodná pro všechny členy RB OSN). O něco 

adresnější je i přes protesty Ruska a Číny přijatá rezoluce Valného shromáždění. V ní jsou 

přímo syrské úřady odsuzovány za pokračující rozsáhlá a systematická porušení lidských práv 

                                                                                                                                                                                       
bezpodmínečně podporovali stávající vládu a také oni byli mezi protestujícími, kteří požadovali svobodnější 

poměry v zemi. Autor tedy shrnuje, že tranzice by měla být ponechána v rukách obyvatel Sýrie bez většího 

mezinárodního vlivu, neboť argument, že nedůvěra mezi etniky žijícími v Sýrii neumožňuje obnovu země 

zevnitř, neobstojí. 
320 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html, [cit. 3. 4. 2016].  
321 Ibid. 
322 PITROF, Amanda. Too Many Cooks in the Kitchen: Examinig the Major Obstacles to Achieving Peace in 

Syria´s Civil War. Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, 2015, s. 9. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html
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a základních svobod jako například používání síly proti vlastnímu obyvatelstvu, svévolné 

popravy, zabíjení novinářů či sexuální násilí.323 Vláda Syrské arabské republiky je přímo 

vyzývána k tomu, aby tyto činy ukončila.324 Valné shromáždění rovněž podporuje rozhodnutí 

Ligy arabských států ze dne 22. 1. 2012, aby byla usnadněna politická transformace Sýrie 

v demokratický a pluralistický politický systém, v němž by byli všichni občané rovni, a to 

skrze dialog syrské vlády s celým opozičním spektrem.325 Tento dokument je zajímavý v tom, 

že explicitně hovoří o syrské vládě jako původci rozsáhlých zásahů do lidských práv 

(pravděpodobně i proto s jeho zněním některé státy vyjádřily nesouhlas) a stanovuje konkrétní 

opatření, která by měla být přijata. Tato rezoluce je však pouze pramenem soft law, neboť 

neukládá přímo žádné povinnosti, ale pouze deklaruje určitý postoj Valného shromáždění.  

Aktivita mezinárodního společenství později vzrostla v souvislosti s rozšířením 

informace (2013), že syrský režim měl u Damašku použít chemické zbraně proti civilnímu 

obyvatelstvu. Spojené státy americké dokonce hrozily vojenským zásahem proti syrské vládě 

v případě, že se jejich použití potvrdí. K intervenci však v této souvislosti nedošlo (zásahy 

jsou i přesto na syrském území uskutečňovány ozbrojenými silami USA, avšak deklarovaným 

cílem je tzv. IS či Fronta An-Nusra a jiné skupiny napojené na Al-Kaidu a IS). Rada 

bezpečnosti v této věci přijala rezoluci 2118 

 požadující urychlené a ověřitelné zničení syrských chemických zbraní. K tomu však 

s vysokou pravděpodobností nedošlo, neboť k použití tohoto typu zbraně došlo opět v roce 

2015, na což Rada bezpečnosti opět reagovala přijetím dvou rezolucí 2209 (odsuzující použití 

chlóru jako zbraně v Sýrii) a 2235 (ustanovující mechanismus k identifikaci pachatelů 

používajících chlór v boji).  

Závěr roku 2015 byl v souvislosti s konfliktem poměrně diplomaticky hektický a jako 

výsledek této aktivity byla přijata důležitá rezoluce Rady bezpečnosti 2254. Tato rezoluce 

stejně jako rezoluce, které předcházely, zdůrazňuje věrnost RB OSN principům suverenity, 

nezávislosti, jednoty a teritoriální integrity Syrské arabské republiky. Dále zdůrazňuje, že 

udržitelného řešení krize lze dosáhnout pouze skrze inkluzivní politický proces vedený 

samotnými Syřany, který by naplnil touhy syrských občanů. Rezoluce také odkazuje na 

zmíněnou rezoluci 2118, jež mimo jiné zakotvila tzv. Ženevské komuniké ze dne 30. 6. 2012, 

které stanoví principy a postupy pro syrskou tranzici. Tranzice by podle pozdější rezoluce 

(2254) měla být dosažena skrze ustanovení přechodné vládnoucí autority (transitional 

                                                           
323 UN doc. A/RES/66/253, The situation in the Syrian Arab Republic, 21 February 2012, para. 2. 
324 Ibid., para. 3. 
325 Ibid., para. 8. 
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governing body) se všemi exekutivními pravomocemi, která by byla vytvořena na základě 

vzájemného konsenzu se zajištěním kontinuity vládních institucí. Tato myšlenka je pak 

rozvedena v bodě 4 rezoluce 2254, který pro vytvoření věrohodné a inkluzivní vládní 

struktury (governance), která by nebyla založena podle náboženského klíče (non-sectarian), 

stanoví časový horizont šesti měsíců (od přijetí rezoluce, tedy ode dne 18. 12. 2015). Ve 

stejném období by měl být utvořen časový harmonogram pro proces přijetí nové ústavy. Podle 

nové ústavy by pak měly proběhnout svobodné a spravedlivé volby, a to do 18 měsíců (od 

přijetí rezoluce).  

Nezbytným předpokladem pro tyto kroky je ukončení bojů mezi vládou a opozičními 

skupinami. Klidu zbraní (ceasefire) se věnují zbývající části rezoluce (stejně tak i otázkám 

distribuce humanitární pomoci či návratu uprchlíků). Ukončení nepřátelství (cessation of 

hostilities) bylo skutečně vyhlášeno, a to s počátkem od 00:00 hod dne 27. 2. 2016 a dosud 

trvá. Bod 8 rezoluce 2254 však vysloveně připouští pokračování ofenzivních či defenzivních 

vojenských akcí proti Islámskému státu v Iráku a Levantě, Frontě An-Nusra a ostatním 

osobám, skupinám a entitám, které jsou ve spojení s Al-Kaidou či IS.         

Hlavím motivem rezoluce je snaha přivést znepřátelené strany k jednacímu stolu, což 

se v současné době (březen 2016) i přes určité neúspěchy daří (rozhovory v Ženevě byly 

obnoveny dne 10. 3. 2016, poté co byly přerušeny dne 3. 2. pro stále pokračující ozbrojený 

boj mezi stranami). Dalším důležitým prvkem je důraz na tranzici vedenou samotnými 

obyvateli Sýrie a nikoli vnějšími aktéry, kteří mají pouze podporovat a usnadňovat tranziční 

proces. Rezoluce obsahuje výslovné prohlášení v bodě 1, že to mají být právě občané Sýrie, 

kdo rozhodne o osudu země. 

 

4.2.3 Vznikající podoba tranziční spravedlnosti v Sýrii 

 

Ani rezoluce 2254 a ani Ženevské komuniké zakotvené ve druhém dodatku k rezoluci 

2118 neobsahují konkrétní a detailní ustanovení týkající se v budoucnu aplikovaných 

tranzičních nástrojů. Jde spíše o obecná prohlášení a naznačení směru, kterým by se budoucí 

vývoj v Sýrii měl ubírat. Jak bylo řečeno, budoucí tranzice v Sýrii by měla být vedena hlavně 

vnitrostátními silami. Měla by dát vzniknout státu demokratickému, pluralistickému, který 

dává prostor již ustanoveným ale i nově vznikajícím politickým silám, aby soutěžily 

v řádných a rovných volbách. Stát musí rovněž jednat v souladu s mezinárodními standardy 

lidských práv a zajistit vládu práva (bod 8 druhého dodatku k rezoluci 2118). Bod 9 pak 
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stanoví kroky, kterými by měla vize demokratické poválečné Sýrie být naplněna. Nejprve je 

zmíněno ustanovení neutrálního vládnoucího tělesa, které by se skládalo jak ze zástupců 

současné vlády, tak i opozičních stran. Ohledně nové ústavy je řečeno, že by její schválení 

mělo podléhat lidovému hlasování. Po schválení ústavy by se pak měly konat svobodné volby 

(v těchto bodech rezoluce 2254 vychází z rezoluce předešlé). Tato ustanovení tak vytvářejí 

podklad pro budoucí reformu státních institucí.  

Zmiňovaná část rezoluce 2118 také hovoří o tom, že všem skupinám a segmentům 

syrské společnosti musí být umožněno se účastnit procesu národního dialogu. V náznacích se 

tak hovoří o procesu podobném vypovídání pravdy a toto ustanovení by se tak mohlo stát 

podkladem pro budoucí vznik komise pravdy. Důležité je, že tento proces nemá sloužit pouze 

k vedení dialogu a sdílení různých verzí interpretace konfliktu (that process must be not only 

inclusive), ale má dát vzniku reálných a v praxi využitelných opatření (but also meaningful; 

its key outcomes must be implemented).  

Další ustanovení (bod 10 písm. c) se týká obsazení státní správy a vládních institucí 

včetně tajných služeb, které by měly jednat v souladu s lidskými právy a jejich vedení by 

mělo podnítit důvěru veřejnosti. Opět lze domýšlet, že toto ustanovení implicitně hovoří o 

nutnosti prověření personálního obsazení státních institucí, tedy o určité verzi lustrací. 

Následující část (písm. d) pak přímo zmiňuje pojem transitional justice, a to v tom kontextu, 

že je zde potřeba přijít s komplexním souborem opatření tranziční spravedlnosti, včetně 

kompenzace nebo rehabilitace pro oběti konfliktu a kroků směřujících k národnímu usmíření 

a odpuštění.  

Tato část rezoluce rovněž upravuje otázku odpovědnosti. Je zde řečeno, že 

odpovědnost za činy spáchané v průběhu konfliktu musí být stanovena. Takové ustanovení 

může poukazovat opět na ustanovení komise pravdy (neboť i ta je institutem stanovení 

odpovědnosti) či na mechanismy trestněprávní. Není ale nikde specifikováno, jakým 

způsobem má být odpovědnost určena, natož pak aby se hovořilo o konkrétní podobě daného 

mechanismu (mezinárodní trestní soudnictví, trestní soud s mezinárodním prvkem či čistě 

vnitrostátní soudnictví). Otázky odpovědnosti se také dotýká samotný text rezoluce 2118 

(nejde o dodatek zakotvující Ženevské komuniké), který v čl. 15 uvádí, že Rada bezpečnosti 

vyjadřuje své silné přesvědčení, že osoby odpovědné za použití chemických zbraní v Syrské 

arabské republice by měly být přivedeny k zodpovědnosti (should be held accountable). 

Použití tohoto typu zbraní je tak závažný čin, že se lze jen těžko domnívat, že by Rada 
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bezpečnosti měla na mysli vyvození jiného druhu odpovědnosti než odpovědnosti 

trestněprávní.       

Aktuálně se hovoří také o uplatnění amnestie. Tu prezident Bašár Asad slibuje udělit 

těm osobám, které ukončí ozbrojený boj proti vládním silám.326 Taková iniciativa již byla 

vyvinuta několikrát v průběhu války, avšak v současné době, kdy byl dosažen klid zbraní a 

intenzivně se vyjednává o úplném ukončení vojenských operací, může mít podobný slib větší 

váhu a stát se reálným předmětem mírových rozhovorů. Vzhledem k obtížnosti uplatnění 

trestněprávních norem, lze uvažovat o tom, že podmíněné amnestie (podobně jako v JAR) 

v kombinaci s ostatními tranzičními mechanismy, zejména komisí pravdy a odškodňovacími 

nástroji se stanou pilíři budoucího vývoje v Sýrii.327  

 

4.2.4 Problematické oblasti syrské tranzice 

 

 Z výše uvedených ustanovení rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2118 a 2254 je zřejmé, 

že syrská tranzice je dnes pouze ve své nejranější fázi. Dá se říci, že obě rezoluce vytvářejí 

určitý podklad pro aplikaci většiny klíčových tranzičních nástrojů (ústavní reforma, reforma 

správy a prověření personálního obsazení pozic ve veřejné správě, reparace, trestní 

soudnictví, komise pravdy), avšak ten je vymezen jen velmi obecným jazykem a zásadně 

naznačuje pouze principy, které by měly být naplněny během tranzice. Stanovit detailní 

podobu tranzičních nástrojů je úkolem, který stojí před vyjednavači jednotlivých stran.  

I přes časté utvrzování nedotknutelnosti principů státní suverenity a nezávislosti se 

jeví jako nepřehlédnutelná překážka a výzva národnímu usmíření zájmy zahraničních aktérů 

v Sýrii.328 Nebude tak s velkou pravděpodobností jen záviset na Syřanech samotných, jak 

vyřeší budoucí uspořádání své země, ale i na vnějších vlivech. Zejména prvních několik let po 

skončení války nelze očekávat, že Sýrie samotná by se zvládla vypořádat se všemi výzvami, 

                                                           
326 http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/basar-asad-nabizi-povstalcum-moznost-amnestie-pokud-slozi-

zb/r~055ae7e4dfb711e5a457002590604f2e/, [cit. 3. 4. 2016]; http://www.dailymail.co.uk/news/article-

3472290/President-Assad-promises-amnesty-rebels-lay-arms-efforts-continue-bring-peace-Syria.html, [cit. 3. 4. 

2016].  
327 FIDDLER, Grace. Using a Conditional Amnesty and Reconciliation Commission as a Transitional Justice 

Mechanism in Syria. The George Washington Internation Law Review, 2015, Vol. 47, s. 12.; Autor zde 

argumentuje, že ani v mezinárodním smluvním ani obyčejovém právu neexistuje plošný zákaz všech typů 

amnestií, což se má týkat i zločinů podle mezinárodního práva. Zejména podmíněné amnestie, které nevylučují 

alespoň nějakou formu vyšetřování zločinů, jsou dle autora legálním prostředkem usmíření. Avšak i sám autor 

připouští, že například Úmluva o předcházení a trestání zločinu genocidy amnestování činu, který naplňuje 

úmluvou definované znaky genocidia, není přípustné. Uplatnění amnestie v případě Sýrie ale obhajuje (při 

konfrontaci s touto úmluvou) tím, že v syrském konfliktu zatím zločin genocidy zaznamenán nebyl.  
328 PITROF, Amanda. Too Many Cooks in the Kitchen: Examinig the Major Obstacles to Achieving Peace in 

Syria´s Civil War, op. cit., s. 18. 

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/basar-asad-nabizi-povstalcum-moznost-amnestie-pokud-slozi-zb/r~055ae7e4dfb711e5a457002590604f2e/
http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/basar-asad-nabizi-povstalcum-moznost-amnestie-pokud-slozi-zb/r~055ae7e4dfb711e5a457002590604f2e/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3472290/President-Assad-promises-amnesty-rebels-lay-arms-efforts-continue-bring-peace-Syria.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3472290/President-Assad-promises-amnesty-rebels-lay-arms-efforts-continue-bring-peace-Syria.html
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které před ní stojí. Lze tak očekávat intenzivní zapojení mezinárodních aktérů (zejména 

OSN), které v zemi pravděpodobně převezmou správu některých oblastí, podobně jako tomu 

bylo v době po skončení války v Bosně a Hercegovině v souvislosti s Úřadem Vysokého 

představitele.329 Situace v Bosně byla v tomto kontextu snad ještě komplikovanější, neboť 

země byla jasně národnostně rozdělená (k čemuž v Sýrii v takovém měřítku nedošlo) a 

v takové konstelaci se měla vytvořit důvěryhodná centrální autorita.     

S vědomím hloubky syrské krize není nutné dlouze rozebírat překážky, kterým budou 

snahy o úspěšnou tranzici nepochybně čelit. Ze všeho nejdříve by si měly participující strany 

uvědomit, že co bylo za pět let (do této doby) válkou zničeno, a nejde jen o hmotný majetek, 

ale také vzájemnou důvěru obyvatel a rovněž o svědomí jednotlivců, se bude obnovovat velmi 

dlouho, pravděpodobně po několik generací.330 Všichni by se tak měli připravit na zdlouhavý 

proces, jehož průběh nebude mít pouze vzestupnou tendenci, ale pravděpodobně dojde i 

k množství dílčích konfliktů, které na nějakou dobu proces národního usmíření zablokují.  

Již při pohledu na rozsah konfliktu je zřejmé, že například odškodnění obětí formou 

kompenzace by v souhrnu nutně dosáhlo takové peněžní sumy, kterou by válkou 

zdevastovaná země nebyla schopna poskytnout (za předpokladu, že výše individuálních 

kompenzací by měly zajišťovat reálnou pomoc poškozeným). V této oblasti bude proto 

nevyhnutelné zapojení zahraničních prostředků.  

Velmi problematickou oblastí se stane vyvození trestní odpovědnosti za zločiny, které 

byly v průběhu konfliktu spáchány. Bylo již několikrát zmíněno, že trestní právo je klíčovou a 

základní součástí tranziční spravedlnosti sloužící k prosazení práv, která byla masivně 

porušována a k obnovení důvěry ve státní instituce, které dříve občany nedokázaly ochránit. 

Syrskou tranzici si vzhledem k povaze tamní války nelze představit bez vyvození 

trestněprávní odpovědnosti (včetně mezinárodně trestněprávní odpovědnosti) pachatelů, i 

když zde nepochybně budou tendence (pravděpodobně i v zájmu pokračování mírových 

jednání podporované ze zahraničí), k tomu, aby byl mír „vyměněn“ za odpovědnost (což je 

obvyklé dilema). Velmi rozsáhlá viktimizace syrské společnosti však dává vzniknout silným 

pochybnostem o tom, jestli by tranzice bez stanovení odpovědnosti viníků byla pro oběti 

války přijatelná, a tedy dlouhodobě udržitelná.  

Sýrie sice není smluvní stranou Římského statutu, to ale samo o sobě nebrání 

prošetření a eventuelně stíhání zločinů, které byly v Sýrii spáchány, před Mezinárodním 

                                                           
329 MORATTI, Massimo, SABIC-EL-RAYESS, Amra. Transitiona Justice and DDR: The Case of Bosnia and 

Hercegovina, op. cit., s. 10. 
330 SEILS, Paul. Towards a Transitional Justice Strategy for Syria, The International Center for Transitional 

Justice, 2013, s. 3. 
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trestním soudem. Existují tři způsoby, jak lze stíhat občany států, které nejsou smluvní 

stranou Římského statutu. Zaprvé, Římský statut umožňuje, aby Rada bezpečnosti podala 

žalobci podle kapitoly VII Charty OSN oznámení, že byl spáchán zločin, který spadá do 

věcné jurisdikce ICC. Příslušnost ICC je tímto dána bez ohledu na místo spáchání činu či na 

státní příslušnost pachatele.331 Takto například RB OSN postupovala v případě Súdánu, který 

není smluvní stranou Římského statutu a který toleroval páchání zločinů podle mezinárodního 

práva v západní části svého území – Darfuru. Rada bezpečnosti následně přijala rezoluci 

1593, na základě které byl umožněn výkon jurisdikce ICC.332 Stejný postup byl aplikován 

v roce 2011 v případě Libye.333  

V roce 2014 francouzský zástupce při RB OSN navrhl přijetí rezoluce, která by 

stanovila příslušnost ICC k prošetření zločinů spáchaných v Sýrii. Třináct členů Rady 

bezpečnosti hlasovalo pro přijetí, avšak dva stálí členové, Rusko a Čína, návrh vetovaly.334 

Tato varianta se tak nezdá v (politickém) kontextu syrského konfliktu pravděpodobná, neboť 

Rada bezpečnosti, resp. její stálí členové, není jednotná co do svých preferencí ohledně 

budoucího vývoje v Sýrii. Důkazy o existenci tohoto rozštěpení jsou mnohé, od blokování 

rezoluce RB OSN (v roce 2011, viz výše) a odporu vůči rezoluci Valného shromáždění 

66/253 (která mimo jiné požadovala, aby syrská vláda ukončila rozsáhlá porušování lidských 

práv, čímž ji označila za odpovědnou za páchané zločiny) ze strany Ruska (a Číny) až po 

zamítnutí zmocňující rezoluce navržené Francií v roce 2014 a přímé vojenské angažmá 

armády Ruské federace v konfliktu od září roku 2015 na straně syrských vládních jednotek. 

Naproti tomu USA, Francie a Velká Británie se netají tím, že nepřímo podporují úsilí syrské 

opozice. Nelze tedy předpokládat, že by se dnes stálí členové RB OSN shodli na předání věci 

nezávislému vyšetřovateli Mezinárodního trestního soudu.   

Zadruhé, jurisdikce ICC je dána vůči osobám, které jsou příslušníky státu, který není 

smluvní stranou Římského statutu, za předpokladu, že dotyčný čin je spáchán na území 

smluvního státu (dle čl. 12 odst. 2 písm. a). Tento postup není v případě syrských 

představitelů aplikovatelný, neboť k dotyčným činům dochází přímo na území Sýrie, tedy 

nesmluvního státu.  

                                                           
331 To vyplývá z ustanovení Římského statutu, konkrétně čl. 13 písm. b) v kombinaci s čl. 12 odst. 2. 
332 ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, op. cit., s. 794.  
333 Na základě rezoluce RB OSN 1970 byla situace předána ICC, který následně vydal zatykač na tři 

představitele Libye – Muammara Kaddáfího, Saifa Kaddafího a Abdullaha Al-Senussiho. Řízení proti 

Muammaru Kaddafímu a Abdullahu Al-Senussimu bylo pro smrt (Kaddáfí) resp. nepřípustnost (Al-Senussi) již 

ukončeno. 
334 RAPP, Stephen J., Overcoming the Challenges to Achieving Justice for Syria. Emory International Law 

Review, 2015, Vol. 30 (2), s. 157. 
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Zatřetí, přichází právně v úvahu postup dle čl. 12 odst. 3, kdy nesmluvní stát, na jehož 

území byl zločin spáchán (čl. 12 odst. 2 písm. a) nebo jehož občan čin spáchal (čl. 12 odst. 2 

písm. b), přijme jurisdikci Mezinárodního trestního soudu ex post. V případě současného 

syrského vedení je tento postup opět těžko představitelný, neboť by se samo vystavilo hrozbě 

vyšetřování. Stíhání předních syrských představitelů Mezinárodním trestním soudem je tak, 

zdá se, nepravděpodobné. Pro již zmíněný důvod, tedy existující rozpor v Radě bezpečnosti, 

nelze předpokládat ani vyvození trestní odpovědnosti cestou ustanovení ad hoc 

mezinárodního trestního tribunálu. Situace se však může změnit vzhledem k Ženevským 

komuniké (a tedy i Radou bezpečnosti) předpokládaným volbám v Sýrii. Je tak možné, že 

vývoj nabere podobný směr jako v Srbsku, kde Slobodan Milosević, poté co ztratil politickou 

moc na základě prohraných voleb, byl nakonec v roce 2001 předán ICTY. Totéž se může stát 

i ve vztahu k současným nejvyšším syrským představitelům (například tak, že by nový syrský 

establishment vzešlý z voleb uznal jurisdikci ICC), i když to je velmi hypotetická situace.  

Co se týče konsenzuálních způsobů (ať už na úrovni mezinárodní či vnitrostátní) 

ustanovení trestních soudů a následné vyvození odpovědnosti, lze si jen těžko představit, že 

by jakákoli současná strana konfliktu přistoupila na dohodu, která by ji mohla vystavit riziku 

uložení trestu.  

Snad posledním představitelným způsobem, jak potrestat viníky zločinů páchaných 

v Sýrii, je uplatnění principu univerzální jurisdikce jednotlivými státy. Je zde však zmíněný 

problematický precedent Mezinárodního soudního dvora ve věci Kongo v. Belgie, který 

stanovil, že ministr zahraničních věcí (a tím spíše prezident) požívá na základě obyčejového 

mezinárodního práva imunity vůči jurisdikci vnitrostátních soudů, a to i v případě závažných 

mezinárodních zločinů. Uplatnění univerzální jurisdikce je však teoreticky možné u osob, 

které imunity orgánů státu pro mezinárodní styky nepožívají a které mohou být rovněž 

odpovědné za zločiny podle mezinárodního práva (například vrcholní představitelé armády). 

Francie již 30. září 2015 ústy svého tehdejšího ministra zahraničních věcí Laurenta Fabiuse 

oznámila započetí vyšetřování zločinu mučení, ke kterému v Sýrii došlo (sekcí syrské 

vojenské tajné služby č. 235), avšak ke skutečnému obvinění pachatelů by bylo zapotřebí 

jejich zadržení na francouzském území.335 

Z těchto důvodů se různé iniciativy (jak na úrovni OSN, a to konkrétně UNHRC, tak i 

v podobě menších organizací,336 které jsou podporované ze zahraničí, například USA) 

soustředí na sběr a zadokumentování veškerých relevantních informací a důkazů o 

                                                           
335 RAPP, Stephen J., Overcoming the Challenges to Achieving Justice for Syria, op. cit., s. 165. 
336 Zde například jde o Syria Justice and Accountability Center (http://syriaaccountability.org/), [cit. 3. 4. 2016].  

http://syriaaccountability.org/
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spáchaných zločinech, aby v případě změny klimatu v mezinárodních vztazích či mocenské 

situace v samotné Sýrii, mohly tyto údaje sloužit jako podklady k trestnímu řízení proti 

odpovědným osobám.337 

 

4.2.4.1 Stíhání příslušníků IS a jiných obdobných organizací 

 

 Organizace Islámský stát označovaná také jako ISIS, ISIL či Daeš v červnu roku 2014 

deklarovala vznik chalífátu338 a od té doby dokázala ovládnout rozsáhlá území v Sýrii a Iráku. 

Z území ovládaných touto organizací jsou hlášeny mnohé zločiny jako hromadné popravy, 

sexuální zotročování, rekrutování dětských vojáků či vyhlazování etnických a náboženských 

menšin. Pokud jsou informace pravdivé (o čemž není nutné mít velké pochyby, neboť IS se 

spáchanými činy rád prezentuje v rámci své propagandistické kampaně) je otázkou, jaké 

možnosti mezinárodní právo trestní dává ke stíhání pachatelů závažných mezinárodních 

zločinů, kteří jsou členy IS. 

 Touto otázkou se zabývala žalobkyně Mezinárodního trestního soudu ve svém 

prohlášení z dubna roku 2015.339 Irák ani Sýrie nejsou smluvními stranami Římského statutu 

a není tak dána teritoriální jurisdikce Mezinárodního trestního soudu. Členy IS je však mnoho 

zahraničních bojovníků, kteří jsou občany států, které smluvními stranami Římského statutu 

jsou (Tunisko, Jordánsko, Francie, Německo, Spojené království či Belgie) a ICC tak může 

jednat, neboť je dána jeho jurisdikce podle čl. 12 odst. 2 písm. b (princip personální 

jurisdikce). Žalobkyně však konstatuje, že jurisdikční právní základ (jurisdictional basis) je 

příliš úzký pro zahájení předběžného šetření. Stanovisko žalobce tuto možnost sice 

nezmiňuje, ale domnívám se, že i zde je možné, aby Rada bezpečnosti rozhodla podle 

kapitoly VII Charty OSN o předání situace související s IS k prošetření Mezinárodnímu 

trestnímu soudu.  

 Ze zásady komplementarity však vyplývá, že primární je vůči jurisdikci ICC jurisdikce 

vnitrostátních orgánů dotčených států. Terorismus je fenomén, jehož potírání se nevyhnulo 

mezinárodní smluvní úpravě, která je součástí trestního práva mezinárodního jednotlivých 

států (transnational criminal law). V současné době existuje třináct univerzálních 

protiteroristických úmluv, které smluvní strany zavazují předcházet definovaným činům a 

dále takové činy vyšetřit a stíhat, stejně jako spolupracovat při potírání terorismu s ostatními 

                                                           
337 RAPP, Stephen J., Overcoming the Challenges to Achieving Justice for Syria, op. cit., s. 161. 
338 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144, [cit. 3. 4. 2016].  
339 Dostupné zde: https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/otp-

stat-08-04-2015-1.aspx, [cit. 3. 4. 2016].  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144
https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/otp-stat-08-04-2015-1.aspx
https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/otp-stat-08-04-2015-1.aspx
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smluvními stranami.340 V souvislosti se stíháním a trestáním činů spáchaných členy IS jsou 

užitečným nástrojem opatření, která vyplývají z vnitrostátní implementace ustanovení 

zakotvených zejména v Mezinárodní úmluvě proti braní rukojmí, Mezinárodní úmluvě o 

potlačování teroristických bombových útoků či Mezinárodní úmluvě o potlačování 

financování terorismu. Organizace Islámský stát útočila v roce 2015 i na civilní letadlo.341 

Protiteroristická opatření přijatá na základě úmluv patřících do oblasti ochrany civilního 

letectví tak rovněž mají v boji s touto organizací své místo. V oblasti rovněž byly rovněž 

přijaty regionální protiteroristické úmluvy, a to konkrétně Rijádská úmluva (Riyadh 

Agreemnet) a Arabská úmluva o potlačení terorismu (Arab Convention on the Suppression of 

Terrorism).  

Stíhání (či vydání ke stíhání) pachatelů terorismu je tedy primární povinností států, 

které k tomu mají z mezinárodních úmluv plynoucí nástroje, až poté eventuálně následuje 

uplatnění jurisdikce Mezinárodního trestního soudu.  

 

4.3 Závěr 

         

 Tato kapitola ukazovala na příkladech dvou států, že tranziční spravedlnost je vždy 

uplatňována jako soubor opatření a nikoli pouze jen jako výběr několika z nich. Pro Sýrii 

mohou být bosenské zkušenosti využitelné a cenné, neboť obě země se vyznačují pestrým 

složením společnosti (co do národnosti a vyznání) a obě země jsou tak nucené hledat složitý 

kompromis při řešení konfliktních otázek, tak aby společnost jako celek byla dlouhodobě 

uspokojena. Sýrii (a pravděpodobně rovněž Irák) také čeká vyřešit otázku Kurdů žijících na 

severu země, kteří se snaží využít oslabení centrální syrské vlády (a mezinárodního uznání, 

které získali svým úspěšným odporem proti IS) k tomu, aby získali větší nezávislost a právo 

spravovat své záležitosti. Tyto tendence zatím vyvrcholily dohodou představitelů kurdských 

provincií na severu země o založení samosprávného federálního demokratického systému 

Rojavy - severní Sýrie.342  

Jak v Bosně a Hercegovině, tak i v Sýrii existovala či existuje na počátku tranzice vůle 

aplikovat veškeré nástroje. V Bosně a Hercegovině však válka zanechala zemi a společnost 

                                                           
340 STIGALL, Dan E., BLAKESLEY, Christopher L., Non-State Armed Groups and the Role of Transitional 

Criminal Law during Armed Conflicts. The George Washington Internation Law Review, 2015, Vol. 48 (1), s. 

20. 
341 http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/pad-ruskeho-letadla-na-sinaji-byl-teroristicky-cin-

potvrdilo/r~36e79a2c8d0611e58d7b0025900fea04/, [cit. 3. 4. 2016]. 
342 http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-federalism-idUSKCN0WJ1EP, [cit. 3. 4. 2016].   

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/pad-ruskeho-letadla-na-sinaji-byl-teroristicky-cin-potvrdilo/r~36e79a2c8d0611e58d7b0025900fea04/
http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/pad-ruskeho-letadla-na-sinaji-byl-teroristicky-cin-potvrdilo/r~36e79a2c8d0611e58d7b0025900fea04/
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-federalism-idUSKCN0WJ1EP
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tak rozdělenou, že některé tranziční mechanismy nebyly a ani nemohly být vhodně 

aplikované, což mělo za následek, že se nepodařilo naplnit jeden z hlavních cílů tranzice (i 

když jeho absolutní naplnění je spíše ideálem), čímž myslím vytvoření koherentní společnosti, 

která by sdílela podobné hodnoty. Co vidím jako pozitivní, je shoda mezinárodního 

společenství v názoru na činy spáchané během tohoto konfliktu, která se stala základem pro 

vytvoření Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Problémem bosenského 

vývoje tak byly spíše faktory vnitřní než vnější. Syrskou transformaci komplikují jak faktory 

vnitřní, tak i vnější, neboť shodu na mezinárodním poli lze dnes hledat podstatně obtížněji, 

což je velké riziko pro eventuální úspěch tranzice v Sýrii a hrozí její ustrnutí.  

Jednoznačně nejhorším scénářem by bylo vytvoření další zóny tzv. zamrzlého 

konfliktu, který přetrvává často po dekády (příkladem je konflikt v Náhorním Karabachu). Ve 

vztahu k Sýrii teoreticky toto riziko hrozí, neboť strany konfliktu mají podporovatele 

v zahraničních velmocích, které mají dostatečně velké zdroje na to, aby konflikt udržovaly po 

velmi dlouhou dobu. Zamrzlý konflikt, který rozhodně není v zájmu obyvatel Sýrie, je přímo 

popřením tranziční spravedlnosti, která sice po menších krocích, ale přesto usiluje o 

dlouhodobě udržitelné urovnání sporu.      
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Závěr 

 

 Problematika tranziční spravedlnosti je velmi komplexní. Netýká se jen práva, ale i 

jiných společenskovědních disciplín. Rovněž samotná právní stránka věci se neomezuje pouze 

na jedno právní odvětví. Důvod je nasnadě – nástroje tranziční spravedlnosti se váží k období 

celkové společenské změny. Jak bylo v úvodní kapitole popsáno, jde o „všeobecnou proměnu 

sociálního a politického života“. Takové období s sebou přináší zásahy do téměř všech sfér 

života člověka a celé společnosti.  

 Předmětem této práce bylo zjistit, jakou roli hraje v tomto období mezinárodní právo. 

Práce byla pojata tak, že z čistě teoretických a historických souvislostí jsem dospěl až 

k analýze konkrétních případů dvou států, z nichž v jednom tranziční nástroje již 

aplikovány byly a od ukončení konfliktu uplynula doba přes 20 let (Bosna a Hercegovina) a 

v případě druhém je tranzice v naprostém prvopočátku a čelí relativně nepříznivé mezinárodní 

konstelaci (Sýrie). V této souvislosti jsem zjistil, že mezinárodní právo je relevantní pro 

všechny části předkládané práce. Traziční spravedlnost jako obor a soubor poznatků, které 

souvisejí s vymezeným časovým úsekem transformace státu, začala být reflektována i 

Organizací spojených národů. OSN je jako globální mezinárodní organizace na základě své 

charty povolána k tomu, aby se zasadila o udržování míru a bezpečnosti a aby ve shodě se 

zásadami spravedlnosti a mezinárodního práva bylo dosaženo úpravy nebo řešení těch 

mezinárodních sporů nebo situací, které by mohly vést k porušení míru.343 K tomu, aby byla 

zajištěna akceschopnost OSN byla zřízena Rada bezpečnosti nesoucí základní odpovědnost za 

udržování míru a bezpečnosti.344 Výše citovaná ustanovení předurčují OSN k tomu, aby se 

jako celek problematikou tranziční spravedlnosti zabývala, neboť i jejím cílem je vytvoření 

prostředí míru, stability a rozvoje.  

To však s sebou přináší velmi mnoho otázek, u nichž neexistuje předem daná 

odpověď. Jde o hodnotové spory zmiňované v samotném textu, a to o spory mezi otázkou 

prosazení spravedlnosti (tedy uplatnění norem trestního práva) a smířením (ve smyslu 

uplatnění amnestie, eventuelně doprovázené komisí pravdy a/nebo odškodňovacími 

mechanismy). Podobně jde o problematiku konfliktu hodnot pravdy a spravedlnosti. Na první 

pohled může jít o hodnoty, které se v mnohém překrývají a dokonce si i vzájemně 

předpokládají. V postkonfliktním období to však není samozřejmostí.  

                                                           
343 Čl. 1 odst. 1 Charty OSN.   
344 Čl. 24 odst. 1 Charty OSN.  
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Je zřejmé, že tranziční nástroje nemohou uspět, bez toho aniž by ti, kteří je prosazují, 

znali do detailu konkrétní prostředí a jeho historii, kulturu a mentalitu lidí, kteří zde žijí a bez 

toho aniž by disponovali dostatečnými prostředky a zázemím. Mezinárodní společenství 

prostřednictvím OSN, chce-li napomoci řešení konkrétní situace, by tedy mělo být aktivní (a 

to i vojensky), aby dosáhlo ukončení samotného konfliktu, avšak poté by se mělo zdržet toho, 

aby po delší dobu udržovalo v zemi stižené konfliktem svůj vliv, který je pro ni cizorodý a 

hrozí, že by nebyl pozitivně přijat. Neznamená to však, že by OSN měla rezignovat na 

dlouhodobou podporu hodnot, na kterých je koncipována. Znamená to spíše podporu těchto 

hodnot prostřednictvím jejich adaptace na místní specifické podmínky. V několikrát 

zmiňované zprávě Generálního tajemníka OSN z roku 2004 se k tomu sděluje následující: 

Musíme se rovněž učit, jak se vyhnout postupům s deklarovanou univerzální platností (one-

size-fits-all) a dovozu zahraničních modelů a místo toho založit naši podporu na národním 

hodnocení, národní účasti, a národních potřebách a touhách (aspirations). A dále: Naší 

hlavní rolí není vytvořit mezinárodní náhradu vnitrostátních struktur, ale pomoci vybudovat 

domácí kapacity dostatečné k prosazení spravedlnosti.345 K tomu bych dodal, že ne každou 

skupinu lidí sdílející jedno teritorium lze považovat za národ. I v 21. století je v mnoha 

oblastech světa důležitější příslušnost ke kmeni a rodu než k „národu“, který ani de facto 

nemusí existovat. Je tak třeba „sestoupit“ v porovnání s výše citovaným výňatkem ještě o 

úroveň níže a nehovořit pouze o potřebách občanů státu jako celku či o potřebách národa, ale 

také o potřebách a tužbách příslušníků (z pohledu západního) hůře uchopitelných entit jako 

jsou kmeny a ostatní různě vymezené menšiny.  

Na druhou stranu se domnívám, že v určitých oblastech by se na čistě mezinárodním 

řešení mělo nekompromisně trvat, a to v případě, že místní autority prokazují značnou nevoli 

k tomu, aby samy události řešily. Jde zejména o prosazování trestní odpovědnosti osob 

nesoucích největší díl viny za spáchání zločinů podle mezinárodního práva. V této věci není 

možné (a to primárně z hlediska mezinárodních úmluv) připustit žádný kompromis. Úspěch 

tranzičních nástrojů je sice z velké části založen na hledání konsenzu mezi zúčastněnými, 

avšak i to má své nepřekročitelné limity definované mezinárodní právem lidských práv a 

mezinárodním humanitárním právem v podobě povinnosti vyvodit trestněprávní odpovědnost 

dotyčných pachatelů a s tím související zákaz amnestování zločinů podle mezinárodního 

práva, který nedávno potvrdil i Evropský soud pro lidská práva. Trestněprávní (či jiný) postih 

osob na nižších stupních hierarchie by ale opět měl být spíše v rukách místních orgánů, 
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přičemž zajištění mezinárodních standardů řádného procesu se předpokládá (k tomu by měla 

dopomoci i OSN).  

Role OSN je také nenahraditelná tam, kde došlo k tam hlubokému a intenzivnímu 

konfliktu, že země samotná nemá prostředky a kapacity k jeho řešení. Dlouhodobý a nijak 

neřešený konflikt může zemi vyčerpat do takové míry, že autorita státu se stává pouze 

formální a ve skutečnosti zemi ovládají nejrůznější mocenské skupiny. To je problém i tzv. 

failed states. Zde je prostor pro to, aby mezinárodní společenství aktivně jednalo, neboť ve 

většině případů se tyto státy, ponechají-li se svému osudu, dříve či později stanou působištěm 

globálních kriminálních a teroristických organizací. Domnívám se, že to by mohl být i případ 

Sýrie, jejíž vláda a právo v mnoha oblastech prakticky neexistují již několik let a 

prodlužování tohoto stavu není ku prospěchu žádného civilizovaného státu.   

  Příliš mnoho „lokálního“ může být stejně problematické jak příliš mnoho 

„globálního“.346 Toto je, řekl bych, prototyp obvyklé odpovědi, kterou může dát obor 

tranziční spravedlnosti na kladenou otázku, v tomto případě konkrétně na otázku: jaký původ 

by měly mít aplikované tranziční nástroje? Obě úrovně mají své nedostatky i své přednosti, 

které je třeba zvažovat při jejich konfrontaci s detailními znalostmi o konkrétním konfliktu. 

Pravděpodobně převažující pohled potvrzený zmiňovaným dokumentem Generálního 

tajemníka OSN a také rezolucemi RB OSN, které se dotýkají války v Sýrii, se přiklání 

k takovému postupu, kdy vlastní řešení přicházejí zevnitř dotyčné země a mezinárodní 

společenství pak umožňuje a zprostředkovává jejich realizaci. Řekl bych však, že jde 

především o názor „obecný“ prezentující celkové hodnotové vymezení současného 

mezinárodního společenství jako celku. Ve skutečnosti ale se zdá, že řešení konfliktů, a tím 

spíše těch, v nichž jsou zainteresovány globální mocnosti, stále zůstává pevně v rukách těchto 

vnějších aktérů.  

Těmito úvahami zároveň odpovídám na výzkumné otázky kladené v Úvodu. Co se pak 

týče otázky existence modelového souboru opatření, která by měla být během společenské 

transformace aplikována, dá se říci, že v obecné rovině takový model existuje. V rovině 

konkrétní pak ani existovat nemůže. Obecný soubor zahrnuje opatření trestněprávní, dále 

ustanovení orgánu, jehož účelem je zevrubně analyzovat a zadokumentovat způsob páchání 

zločinů, poskytnout obětem široký prostor k vyjádření, vyjádřit se k příčinám konfliktu a 

uvést svá doporučení k nápravě (komise pravdy). Dalším obvyklým nástrojem bývá amnestie 

za méně závažné delikty, snížení trestu, popř. uložení pouze trestu symbolického. Tato tři 
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opatření by měla být uplatněna pouze v případě trestných činů, jejichž pachatelé měli výlučně 

politický motiv (podobně jak tomu bylo v JAR), neboť důvodem k jejich aplikaci je právě 

vyjádření touhy o překonání (a „zapomenutí“) dřívějších politických sporů.  

V době všeobecné změny politického a sociálního života by měl být kladen primární 

důraz na práva obětí předešlých represí či konfliktů. Nevyhnutelně je tak nutné uskutečnit 

odškodnění obětí. V mezinárodním právu závazky k odškodnění obětí vyplývají z mnoha 

lidskoprávních úmluv. Ve většině však povaha závazku nedovoluje obětem se přímo domáhat 

odškodnění na základě těchto úmluv. Kompenzace bývá v některých případech propojena 

s výkonem trestního soudnictví (před ICC či před vnitrostátními soudy v Bosně a 

Hercegovině), avšak podmínka odsouzení pachatele k tomu, aby kompenzace mohla být 

vyplacena, může její poskytnutí velmi zásadně omezit, neboť samotná trestní řízení se často 

vedou velmi dlouhou dobu a navíc množství pachatelů se ani netýkají. Obvykle se reparace 

také stávají předmětem doporučení obsažených v závěrečných zprávách komisí pravdy, i když 

realizace těchto doporučení bývá značně problematická. Další obvyklou součástí tranziční 

strategie bývá i reforma systému organizace státu a personálních otázek s tím spojených. Ze 

strany OSN jsou jako nejvhodnější podporovány cílené a individualizované procesy vedoucí 

k obměně personálu státních institucí a nikoli plošné „čistky“ založené na dřívější politické 

příslušnosti dotyčných zaměstnanců. Takový postup se vymstil nedávno například v Iráku. 

Vnitrostátní usmíření se nese i v symbolické rovině. Proto by měly být jeho neodmyslitelnou 

součástí oficiální omluvy představitelů státu, stavby pomníků, připomínkové akce a další 

obdobné kroky. 

Práce měla za cíl vytvořit systematický přehled nejdůležitějších nástrojů tranziční 

spravedlnosti a popsat jejich mezinárodněprávní rozměr. Přínos práce spatřuji v tom, že 

integrovala mnoho pramenů týkajících se dílčích oblastí tranziční spravedlnosti a vytvořila 

přehled pokrývající oblast od teoretických, hodnotových a historických souvislostí přes 

analýzu jednotlivých nástrojů obvykle popsaných na pozadí jejich praktického uplatnění až po 

rozbor dvou v něčem shodných a v něčem podstatně rozdílných událostí, během nichž se 

tranziční nástroje uplatnily či se o tom uvažuje a předpokládá se. Po nastudování množství 

pramenů jsem dospěl k závěru, že taková práce by byla pro nauku mezinárodního práva 

veřejného přínosná.  

Zároveň jsem si vědom toho, že práce nepokrývá všechny oblasti a je tedy množství 

otázek, které je nutné dále, nejen z pohledu mezinárodního práva, zanalyzovat a popsat. Zdá 

se totiž, že i přes množství pramenů práva, které zapovídají uplatnění amnestie ve vztahu 
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k nejzávažnějším zločinům, existuje značné množství názorů a pohledů opačných, ať už 

pocházejících od osob s přímou zkušeností ze zapojení do procesů usmiřování v některé zemi 

nebo od právních teoretiků. Stejně tak by bylo užitečné jasně definovat pozici komisí pravdy 

v mezinárodním právu, a to jako možné alternativy k trestním soudům, s čímž otázka amnestií 

úzce souvisí, neboť jejich stoupenci argumentují právě tím, že není vždy nutné pachatele 

potrestat, ale stačí, aby jejich vina byla prohlášena právě komisí pravdy bez uložení trestu. Je 

tak otázkou, zda takový postup je v souladu se závazky, které vyplývají z mezinárodního 

práva lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Domnívám se rovněž, že by měly 

být přesně vymezeny standardy plynoucí z mezinárodního práva, které musejí být 

respektovány v případě uplatnění specifických lokálních justičních mechanismů, jak tomu 

byla například ve Rwandě.   

Závěrem bych dodal, že i přes sebelepší znalost dotyčného prostředí a důsledné 

uplatnění všech nástrojů v adekvátní podobě, nelze nikdy předem garantovat úspěch 

společenské transformace. Právní nástroje totiž nemohou nikdy důsledně regulovat a 

usměrňovat emoce, které v okamžicích po ukončení válečného konfliktu nebo v dobách po 

ukončení vlády tvrdého represivního režimu bývají zásadním hybatelem událostí.    
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Způsoby urovnávání vnitrostátních a mezinárodních konfliktů a 

pojem “transitional justice“ 

  

 

Methods of reconciling internal and international conflicts and the 

concept of “transitional justice“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Tranziční spravedlnost, legitimita, postkonfliktní usmiřování 

 

Key words 

Transitional justice, legitimacy, post – conflict reconciliation 



 
124 

 

Shrnutí obsahu práce 

 

 Koncept tranziční spravedlnosti odkazuje na širokou škálu opatření, která se aplikují 

v době politické a společenské transformace. Jejím výchozím bodem je stav rozsáhlého a 

závažného porušování lidských práv, který typicky nastává v době vlád nedemokratických 

režimů, během konfliktů, a to jak vnitrostátních, tak i mezinárodních, ale byl rovněž přítomen 

i v rámci některých tradičně demokratických zemí, jako je Kanada či Nový Zéland, a to 

v podobě systematické diskriminace původního obyvatelstva. Cílem nástrojů tranziční 

spravedlnosti je vytvoření demokratického systému, který garantuje ochranu lidských práv a 

základních svobod, jakožto spolehlivé záruky udržitelného míru. Tranziční spravedlnost bývá 

řazena k opatřením posilujícím vládu práva, i když některé její postupy, jako třeba tzv. 

lustrace, mohou vládu práva a zejména rovnost občanů před zákonem, jakožto její integrální 

součást, dočasně deformovat.     

 Mezinárodněprávní regulace nástrojů tranziční spravedlnosti vyplývá z norem 

mezinárodního humanitárního práva, mezinárodního práva lidských práv a mezinárodního 

práva trestního. Mezinárodní právo trestní, resp. opatření trestněprávní povahy, bylo v 

moderní historii primární odpovědí na zásahy do lidských práv. V pozdější době se přidávaly 

další nástroje, a to povahy jak soudní, tak i mimosoudní, jako jsou amnestie, komise pravdy, 

odškodňovací mechanismy, ústavní reformy, obměny personálu veřejných institucí, 

mechanismy lokální justice, veřejné omluvy představitelů dřívějších represivních režimů či 

stavby památníků k poctění obětí. Právě plnění potřeb osob, jejichž základní práva byla 

porušována, by mělo být ústředním tématem každé tranziční strategie pro daný stát.  

 V rámci vztahu tranziční spravedlnosti a mezinárodního práva je velmi aktuální otázka 

legality amnestování zločinů podle mezinárodního práva. V této věci se, zdá se, v teorii a v 

judikatuře mezinárodních soudů našla širší shoda na negativní odpovědi, avšak praxe 

společenských transformací a urovnávání konfliktů si nezřídka možnost amnestovat některé 

tyto zločiny vyžaduje jako prostředek usnadňující předání moci či ukončení konfliktu.  

Nástroje tranziční spravedlnosti spolu dohromady tvoří soubor, který je vnitřně 

provázán. Neexistuje však jednotný postup stanovující v jaké podobě a v jakém složení mají 

být tato opatření aplikována v konkrétní situaci. Každá země má svá specifika, každá země se 

vyvíjí svým tempem a tedy reálná podoba transformace se může poměrně značně lišit. 

V současné době je kladen důraz na to, aby tranzice vycházela z lokálních poměrů s podporou 

mezinárodního společenství, aby byla v rukách místní populace, neboť takový vývoj je spíše 
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s to získat její důvěru než zvnějšku vnucené postupy. Oproti tomuto trendu stojí současná 

situace v Syrské arabské republice, o jejímž osudu ve skutečnosti rozhodují globální a 

regionální mocnosti, a to i přes mnohé deklarace o tom, že o osudu této země mají rozhodnout 

její vlastní obyvatelé. Na druhou stranu, některé hluboce zakořeněné a po generace 

přetrvávající konflikty je možné vyřešit pouze s pomocí mezinárodního společenství, neboť 

vzájemná nedůvěra stran sporu zabraňuje vedení skutečného dialogu. Ústředním motivem 

tranziční spravedlnosti je tak vyvažování mnoha zájmů a hledání obtížných kompromisů.  
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Summary 

 

The concept transitional justice refers to a wide range of measures which are applied 

in times of political and societal transformation. Its starting point is a state of widespread and 

grave violations of human rights which is typical for undemocratic rules, for times of conflicts 

including both national and international, but it also existed within some of traditionally 

democratic countries such as Canada or New Zealand in a form of systematic discrimination 

against the indigenous population. The target of transitional justice measures is to establish 

democratic system which protects human rights and fundamental freedoms as a reliable 

guarantee of sustainable peace. Transitional justice is sometimes considered to fall within 

measures strengthening the rule of law however some steps such as vetting may temporarily 

deform the rule of law and equality of citizens before the law which is its integral part.  

International law regulates transitional justice measures by means of international 

humanitarian law, international human rights law and international criminal law. International 

criminal law, or more generally measures of criminal law nature, has been in modern history 

the primary response to breaches of human rights. Later, other measures were added including 

those of judicial and non – judicial nature such as amnesties, truth commissions, reparations, 

constitution reforms, vetting, local justice mechanism, public apologies of representatives of 

former repressive regimes or building memorials to commemorate victims. Fulfilling the 

needs of persons whose basic rights were violated should be a central topic of each 

transitional strategy of a particular state.  

Within the relation between the transitional justice and international law the question 

of legality of application of amnesties even for the graves international crimes has been 

widely discussed. It seems that in this issue the negative answer has been given by the theory 

and judgments of international courts whereas the actual practice of societal transformations 

and conflict reconciliations requires even this kind of amnesties to be applied as means to 

simplify handing over the power or ending a conflict.   

Transitional justice measures create together a set of methods which are mutually 

connected. But there is no unified approach defining in which form and in which composition 

transitional measure should be applied in a concrete situation. Each country has its own 

unique features, each country develops in its own pace a so the actual way of transformation 

may substantially differ. Currently a transition arising from local conditions, led by local 

inhabitants is emphasized because such development is presumed to acquire trust of local 
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population more likely than measures imposed from outside. On the other hand, the current 

situation in Syrian Arab Republic proves the opposite as it is the global and regional powers 

who actually determine the future of the country despite numerous declarations that it should 

be local inhabitants only who decide. Admittedly, some of conflicts are so deep – rooted and 

they last for generations that it is possible resolve them only with help of international 

community because mutual mistrust of parties to a conflict prevents any real dialog between 

them. Thus, the central motive of transitional justice is reaching a balance of many interests 

and finding tough compromises.  

 

 

   

  

 


