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1. Úvod 

O problematiku mezinárodního humanitárního práva (dále MHP), jeho aplikaci a vymáhání 

jsem se začala zajímat před třemi roky na cyklu přednášek „Aplikace mezinárodního 

humanitárního práva“ a „Antropologie války“, které probíhaly na Fakultě humanitních studií 

Univerzity Karlovy pod taktovkou ing. Richarda Smejkala a pplk. Otakara Foltýna. Tuto 

problematiku jsem si dokonce vybrala i jako téma k jedné zkoušce, na které jsme měli 

prezentovat jisté téma a potom o něm diskutovat. Ke své prezentaci jsem si vybrala právě 

téma MHP a první otázka, na kterou se mě zkoušející zeptala, zněla: 

„Je toto právo vymáháno?“ 

A právě na tuto otázku jsem se rozhodla hledat odpověď a pro účely své bakalářské práce 

jsem jí zúžila a rozdělila na dvě:  

„Jak je MHP vymáháno v rámci mezinárodních trestních tribunálů?“ 

 a  

„Jak toto právo bylo vymáháno v případech Erdemoviče, Kajelijeliho a Lubangy?“  

Zaměřila jsem se na tyto případy, které se od ostatních liší především postavením těchto 

válečných zločincům či komplikovaným průběhem trestního řízení. Zároveň jsem případy 

vybírala tak, aby byly zahrnuty tyto tři instituce, které mají na vymáhání MHP neodmyslitelný 

podíl: Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY), Mezinárodní soudní tribunál pro 

Rwandu (ICTR) a Mezinárodní trestní soud (ICC) 

V první části své práci se budu zabývat pojmem MHP, ženevským systémem a obyčejovým 

právem. Cílem této části práce je objasnit základní principy MHP, vyzdvihnout odpovědnost 

států za jeho dodržování a přiblížit systém ochrany, kterou tento systém poskytuje civilistům a 

dalším osobám, které jsou ozbrojeným konfliktem ovlivněny. Také zde přiblížím jednotlivé 

Ženevské úmluvy, jejichž vážná porušení zakládají válečné zločiny a které považuji za 

důležité pro lepší pochopení mé práce určené i pro neodbornou veřejnost. 

Ve druhé části se budu věnovat válečným zločinům, které vznikají na základě vážného 

porušení právě Ženevských úmluv a obyčejů MHP, kterými se budu zabývat v první části této 

práce. Závěrem této části stručně shrnu válečné zločiny, jak je definuje Římský statut. Na tuto 

část naváži krátkým historickým exkurzem do stíhání pachatelů válečných zločinů až do 

současnosti. Další kapitoly budu věnovat ad hoc tribunálům ICTY a ICTR, jejich vzniku, 
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statutům a jurisdikcím. Po nich navážu na vznik prvního stálého mezinárodního trestního 

soudu ICC. 

Ve třetí části a závěrečné části se zaměřím na případy tří válečných zločinců, kteří stanuli 

před výše zmíněnými soudy. U každého případu se budu zabývat situací, za které k porušení 

MHP došlo, osobností pachatele (jeho postavení, životní situace, postavení a jiné aspekty jeho 

života, které mohli ovlivnit jeho jednání) a na samotný průběh trestního řízení s těmito 

pachateli (obvinění proti nic vznešená, rozsudek a případné obvolání). Následovat bude 

shrnutí a vyhodnocení těchto případů a jejich dopad na vymáhání a vývoj MHP. 

Celou práci zakončím závěrem, seznamem zkratek a literaturou, ze které jsem čerpala. Ve své 

práci jsem se rozhodla vycházet především se samotných textů statutů mezinárodních 

tribunálů, Ženevských úmluv, Charty OSN a v poslední části mé práce také ze soudních 

rozhodnutí a jiných dokumentů veřejně přístupných na internetových stránkách těchto soudů. 

Ráda bych kdyby tato práce také posloužila ke zvýšení povědomí neodborné veřejnosti o 

MHP. 
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2. Mezinárodní humanitární právo 

Mezinárodní humanitární právo (také válečné právo či právo ozbrojených konfliktů) je 

součástí mezinárodního práva veřejného a skládá se z ustanovení, která mají za cíl chránit 

během ozbrojeného konfliktu osoby, které se přímo neúčastní nepřátelství, a omezovat 

způsoby a prostředky užívané během ozbrojeného konfliktu. Není však právem homogenním, 

ale skládá se z různých ustanovení a pramenů, které se liší v době vzniku i v účelu, za kterým 

vznikly. Často se překrývají, doplňují, upřesňují a navzájem rozvíjejí, čímž rozšiřují 

působnost MHP.(Ondřej, Šturma, Bílková, Jílek a kol. 2010:1) 1 

Do úmluv spadajících do oblasti Mezinárodního humanitárního práva patří: 

-Haagské právo (úmluvy přijaté na mírových konferencích v Haagu v roce 1899 a 1907) 

-Čtyři Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 1949 a 

Dodatkové protokoly z roku 1997 a 2005 

 -tzv. obyčejové právo 

MHP je právem jus in bello (právo ve válce), jehož cílem je co nejvíce zmenšit utrpení 

způsobené válkou, chránit oběti válek a poskytnout jim co největší pomoc, vztahuje se tedy 

pouze na realitu konfliktu, nehledí na jeho příčiny, týká se všech stran konfliktu a všechny 

strany konfliktu jsou povinny jeho ustanovení dodržovat. Úlohou MHP není určit viníka, ale 

pomoci obětem války nezávisle na tom, k jaké straně konfliktu patří, a proto je nezávislé na 

ius ad bellum (právo vést válku) a ius contra bellum (právo zabránění válce). (Ondřej, Šturma, 

Bílková, Jílek a kol. 2010:3)2 

Většina úmluv oblasti MHP se vztahuje na mezinárodní ozbrojené konflikty (střet 

ozbrojených sil nejméně dvou států, okupace). Na tento typ ozbrojeného konfliktu se 

vztahuje:  

 veškeré obyčejové právo,  

 všechny Ženevské úmluvy 

 Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů  

                                                             
1ONDŘEJ, ŠTURMA, BÍLKOVÁ, JÍLEK a kol. (2010). Mezinárodní humanitární právo, Praha: C. H .Beck, 2010 
2 ONDŘEJ, ŠTURMA, BÍLKOVÁ, JÍLEK a kol. (2010). Mezinárodní humanitární právo, Praha: C. H .Beck, 2010 
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 Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího 

rozeznávacího znaku 

Na vnitrostátní konflikty (boje probíhající mezi dvěma či více ozbrojenými a organizovanými 

skupinami na území jednoho státu) se ovšem vztahuje pouze: 

 Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter  

 všem čtyřem Ženevským úmluvám společný Článek 3 :  

„Čl.3 

Konflikty povahy jiné než mezinárodní 

V případě ozbrojeného konfliktu, který nemá mezinárodní ráz a který vznikne na území 

některé z Vysokých smluvních stran, bude každá ze stran v konfliktu zavázána říditi se při 

nejmenším těmito ustanoveními: 

1. S osobami, které se přímo neúčastní nepřátelství, včetně příslušníků ozbrojených sil, kteří 

složili zbraně, a osob, které byly vyřazeny z boje nemocí, zraněním, zadržením nebo jakoukoli 

jinou příčinou, bude se za všech okolností zacházet lidsky, bez jakéhokoli nepříznivého 

rozlišování založeného na rase, barvě, náboženství či víře, pohlaví, rodu či majetku nebo na 

jakémkoli jiném obdobném znaku. 

Proto jsou a zůstávají zakázány v každé době a na každém místě, pokud jde o osoby nahoře 

zmíněné: 

a) útoky na život a zdraví, zejména vražda ve všech formách, zmrzačení, kruté nakládání, 

trýznění a mučení, 

b) braní rukojmí, 

c) útoky proti osobní důstojnosti, zejména ponižující a pokořující zacházení, 

d) odsouzení a vykonání popravy bez předchozího rozsudku vyneseného řádně ustaveným 

soudem, poskytujícím soudní záruky uznané civilisovanými národy za nezbytné.“ (Ženevské 

úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 1949: čl. 3)3 

                                                             
3 Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 1949 
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Tento článek je nejstarší a nejdůležitější normou ženevského systému MHP, chránící oběti 

vnitrostátních ozbrojených konfliktů, stanovuje minimální standard lidského zacházení s 

osobami chráněními Ženevskými úmluvami v době vnitrostátních ozbrojených konfliktů. Pro 

svou důležitost je často nazývám „miniaturní úmluvou“ či „úmluvou v úmluvě“ a znamenal 

pro MHP velký posun vpřed, protože díky této normě se MHP přestalo aplikovat pouze na 

mezinárodní ozbrojené konflikty.(Ondřej, Šturma, Bílková, Jílek a kol. 2010:356)4 Tento 

článek byl dále rozvíjen a používán a pro dnešní svět občanských válek, představuje nezbytný 

první krok k ochraně obětí těchto konfliktů, které by bez jeho existence MHP chráněny 

nebyly, jelikož většina úmluv oblasti MHP se zaměřuje na ochranu obětí ozbrojených 

konfliktů mezinárodní povahy. 

 

2.1. Odpovědnost za porušení MHP 

Stranami úmluv v oblasti MHP se mohou stát pouze státy, i přesto jsou však jim vázány 

všichni aktéři ozbrojeného konfliktu bez ohledu na to, zda se jedná o státy či nestátní aktéry. 

Všechny tyto státy jsou vázány ustanoveními MHP, tudíž se zavazují k dodržování a plnění 

všech ustanovení MHP, k jejich šíření, dohledem na jejich dodržování a trestání těch, kteří 

ustanovení MHP poruší. Za porušení MHP tedy nenesou odpovědnost pouze státy (jak tomu 

běžně je v mezinárodním právu), ale  v závažných případech ji nesou i jednotlivci. (Ondřej, 

Šturma, Bílková, Jílek a kol. 2010:411)5 

Odpovědnost států vzniká, pokud bylo naplněno mezinárodně protiprávní chování. K tomuto 

naplnění dochází, pokud stát poruší svůj závazek a toto chování mu může být přičteno (tzn. 

jednalo se o chování jakéhokoli státního orgánu či osoby, která byla zmocněna k výkonu 

vládní moci). To se ovšem může zkomplikovat v případě povstání, ve kterém hraje roli, zda 

povstalecká skupina zvítězí či ne. Pokud ano, je její chování přičítáno státu, v opačném 

případě tomu tak není. (Ondřej, Šturma, Bílková, Jílek a kol. 2010:419) 6 

Jednotlivci jsou vždy odpovědni pouze za činy, kterých se dopustili oni, tudíž jim nelze přičíst 

chování ostatních osob či skupin. Jedná se tedy o nepřímou odpovědnost velitelů skupin za 

                                                             
4 ONDŘEJ, ŠTURMA, BÍLKOVÁ, JÍLEK a kol. (2010). Mezinárodní humanitární právo, Praha: C. H .Beck, 2010 
5 ONDŘEJ, ŠTURMA, BÍLKOVÁ, JÍLEK a kol. (2010). Mezinárodní humanitární právo, Praha: C. H .Beck, 2010 
6 ONDŘEJ, ŠTURMA, BÍLKOVÁ, JÍLEK a kol. (2010). Mezinárodní humanitární právo, Praha: C. H .Beck, 2010 
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činy skupiny, tzn. i pokud skupina jako celek není trestně stíhaná za své činy, tak vůdci stále 

mohou být stíháni za své činy. (Ondřej, Šturma, Bílková, Jílek a kol. 2010:460)7 

„Šedou zónou“ odpovědnosti za porušení MHP je odpovědnost nestátních aktérů 

vnitrostátního ozbrojeného konfliktu, která není kodifikována a tedy zůstává nezodpověděnou 

otázkou a prostorem pro další rozvoj MHP.( Ondřej, Šturma, Bílková, Jílek a kol. 2010:466)8 

Ve své práci se budu zabývat třemi případy, ve kterých došlo k porušení MHP a odpovědnost 

za toto porušení nese v případu Erdemoviče jednotlivec (v tomto případě voják plnící rozkaz), 

v případě Kajelijeliho jednotlivec, který měl ovšem značný vliv na další osoby, za jejichž činy 

ovšem souzen není, a v případě Lubangy se jedná o jednotlivce, který stojí v čele skupiny, 

která stíhána nebyla, a je souzen pouze za své činy. 

2.1. Ženevské právo 

Ženevské právo se skládá ze čtyř Ženevských úmluv o ochraně obětí ozbrojených konfliktů, 

které byly přijaty roku 1949 v Ženevě na diplomatické konferenci, která se konala za účelem 

revize Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil 

v poli přijaté roku 1929. Dále se skládá z Dodatkových protokolů doplněných roku 1977. 

Tyto úmluvy, jejich revize a dodatečné protokoly vznikají ex post a reagují na zrovna 

proběhlý konflikt, nové způsoby boje, vývoj nových zbraní a nově vzniklé otázky ohledně 

ochrany majetku, okupace, ochrany personálu a civilního obyvatelstva. (Ondřej, Šturma, 

Bílková, Jílek a kol. 2010: 150)9 

Vysoké smluvní strany těchto úmluv se zavazují k zachovávání úmluv, zajištění jejich 

zachovávání a šíření v dobách války i míru a k tomu, že se tyto úmluvy stanou součástí osnov 

vojenských i civilních studijních programů. (Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených 

konfliktů ze dne 12. srpna 1949: čl.1)10 

V případě jejich porušení je každá smluvní strana povinna vypátrat osoby obviněné z porušení 

úmluv a postavit je před své soudy. Mohou je také, umožňuje-li to zákonodárství tohoto státu, 

odevzdat ke stíhání jiné smluvní straně, která má na jejich potrestání zájem. Žádná ze 

smluvních stran se nemůže zprostit této odpovědnosti, stejně tak nemůže zprostit 

                                                             
7 ONDŘEJ, ŠTURMA, BÍLKOVÁ, JÍLEK a kol. (2010). Mezinárodní humanitární právo, Praha: C. H .Beck, 2010 
8 ONDŘEJ, ŠTURMA, BÍLKOVÁ, JÍLEK a kol. (2010). Mezinárodní humanitární právo, Praha: C. H .Beck, 2010 
9 ONDŘEJ, ŠTURMA, BÍLKOVÁ, JÍLEK a kol. (2010). Mezinárodní humanitární právo, Praha: C. H .Beck, 2010 
10 Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 1949 
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odpovědnosti jinou smluvní stranu.(Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a 

nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli: čl.52)11 

Práva udělena těmito úmluvami jsou nezcizitelná a nelze se jich ani zřeknout. Nad 

dodržováním těchto úmluv bdí ochranné mocnosti, které jsou neutrální a hájí zájmy všech 

stran konfliktu. Ochranné mocnosti mohou být nahrazeny lidumilnou organizací (v případě, 

že na tom Vysoké smluvní strany shodnou a organizace splňuje podmínku nestrannosti). 

(Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v 

poli:čl.10)12 

Stejně tak mohou uznané společnosti neutrálních států poskytovat pomoc oběma stranám 

konfliktu. Personál těchto společností bude užívat veškeré ochrany dle I. Ženevské úmluvy. 

Mezi osoby chráněné Ženevskými úmluvami patří: 

-příslušníci ozbrojených sil (i příslušníci dobrovolných sborů v rámci těchto sil) 

-příslušníci jiných organizovaných útvarů odporu, které splňují tyto podmínky: v čele stojí 

osoba zodpovědná za své podřízené, mají pevný z dálky viditelný rozeznávací znak, nosí 

otevřeně zbraně, řídí se MHP a obyčeji války 

-civilisté a civilní osoby, které doprovázejí či pracují s/pro ozbrojení síly 

-členové lodních posádek 

 

I. Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil 

v poli 

První Ženevská úmluva, Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných 

příslušníků ozbrojených sil v poli, byla přijata roku 1864, podnětem pro kodifikaci 

mezinárodního humanitárního práva a vzniku Mezinárodního výboru Červeného kříže byla 

kniha Vzpomínka na Solferino, ve které Henri Dunant popisuje hrůzy bitvy u Solferina, 

utrpení po skončení boje, nedostatečnou péči o zraněné a navrhuje, jaká opatření by měla být 

zavedena, aby se těmto hrůzám předcházelo. (Dunant 2004:48)13 

                                                             
11 Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli 
12 Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli 
13 DUNANT, H.(2004). Vzpomínka na Solferino 
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Tato Úmluva, které po svém přijetí byla revidována a její finální verze byla přijata roku 1949, 

upravuje výhody a práva osob, které jsou vyřazeny z boje a které se přímo nepodílí na 

nepřátelství (zdravotnický personál, dočasný zdravotnický personál, civilisté, duchovní).  

S chráněnými osobami bude zacházeno lidsky bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, 

politické přesvědčení či podobných rozlišovacích znaků, zranění a nemocní budou sebráni a 

ošetřeni, stejně tak mrtví budou sebrání, identifikováni, pohřbeni do evidovaných hrobů 

(nebudou zpopelňováni, pokud k tomu závažný zdravotní důvod či to není v souladu 

s náboženstvím zemřelého) a budou jim vystaveny úmrtní listy či štítky.  

Na chráněných osobách nebudou prováděni biologické pokusy, nesmí být schválně vystaveni 

infekcím, nákazám hladovění, mučení. Přísně je zakázán útok na jejich život či osobu. Za 

každých okolností s nimi bude jednáno lidsky, nebudou vystaveni ponižujícímu zacházení, 

trýznění či mučení. 

Dále mezi chráněné Ženevskou úmluvou o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků 

ozbrojených sil v poli patří zdravotnické útvary a ústavy, které se nesmějí stát cílem 

ozbrojených sil a které by naopak měly být stranami konfliktu respektovány a chráněny. Tuto 

ochranu ztrácí pouze v případě, kdy vedle lidumilné činnosti také škodí nepříteli. Důvodem ke 

ztrátě ochrany však není držení zbraní za účelem ochrany sebe a zraněných či přítomnost 

ozbrojené hlídky. 

Majetek a budovy zdravotnických zařízení ozbrojených sil nesmějí být odňaty svému účelu a 

nesmí se záměrně ničit. K rozeznávání zdravotnických budov, personálu, transportů, budov 

atd. slouží rozeznávací znak, kterým je červený kříž na bílém poli.14 

II. Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených 

sil na moři 

Je rozšířením I. Ženevské úmluvy o ochranu trosečníků v případě, že se ozbrojených konflikt 

rozrostl i na moře. Upravuje, jak bude zacházeno s chráněnými osobami, které budou 

převzaty na neutrální loď či letadlo. Také se věnuje problematice neutrálních a nemocničních 

lodí a jejich personálu (zdravotnického i duchovního), tyto lodě a jejich personál nesmí být za 

žádných okolností napadeny, to samé platí i o lodích Červené kříže, oba druhy lodí však musí 

mít příslušnou dokumentaci prokazující jejich účel a rozeznávací znak. Tyto ochrany mohou 

                                                             
14 Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníkŮ ozbrojených sil v poli 
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pozbýt v případě, budou-li se účastnit na akcích škodícím nepříteli. Stejné ochrany užívají i 

sanitní letadla a letadla neutrálních států.15 

 

III. Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci 

Zatímco I. a II. Ženevská úmluva definuje chráněné osoby a stanovuje, jak s nimi bude 

zacházeno, III. Ženevská úmluva se zaměřuje na další významnou skupinu figurujících v 

ozbrojených konfliktech, a to na osoby (i kombatanty), které padly do zajetí nepřátelského 

státu, válečné zajatce. Zajatce má v moci nepřátelská mocnost a její vojenské oddíly, nikoli 

však jednotlivci, a toto mocnost je odpovědná za to, aby s nimi bylo zacházeno v souladu se 

Ženevskými úmluvami. Mocnost může zajatce přesunout k jiné mocnosti, která je ochotná a 

schopná zachovávat tyto úmluvy. Pokud k přesunutí zajatců dojde, odpovědnost za ně přebírá 

mocnost, která je přijala, pokud mocnost svým povinnostem nedostojí, je povinností 

mocnosti, která je přesunula, zjednat nápravu či požádat o navrácení zajatců. 

Mocnosti jsou povinny zaopatřit zajatce a poskytnout jim potřebná lékařská ošetření. Se 

všemi zajatci musí jednat lidsky, respektovat jejich osobnosti a cti a nedopouštět se na nich 

represálií. 

Třetí Ženevská úmluva také upravuje, jak má po zajetí probíhat identifikace zajatého, jaké 

dokumenty mu mají být vyhotoveny dokumenty, jakým způsobem se má nakládat s jeho 

osobním majetek a jak má probíhat výslech zajatého. Zakazuje fyzické či psychické trýznění 

vyslýchaného a vyhrožování. Po zajetí budou zajatci co nejrychleji přemístěni do táborů, aby 

byli mimo nebezpečí, a tento přesun musí proběhnout lidsky a za podmínek odpovídajících 

jejich zdravotnímu stavu a jejich statusu chráněné osoby. Zajatci nesmí být zadržováni ve 

věznicích, tábory musí splňovat hygienické a zdravotní podmínky a ubytování musí být 

takové jako ubytování ozbrojených sil dané mocnosti.  Zajatci musí být živeni tak, aby byli 

zdrávi a neztratili na váze, hladovění jako trest je zakázáno. Zadržený duchovní či zdravotní 

personál může v táborech pokračovat ve své činnosti a ostatní zajatci mohou využívat jejich 

přítomnosti. Mocnost může způsobilé zajatce užívat k práci, ale za peněžní odměnu (každému 

zajatci je otevřen peněžní účet) a s odpovídající pracovní dobou a dovolenou. 

Dále III. Ženevská úmluva velmi detailně popisuje, jak by měla probíhat komunikace zajatců 

se světem mimo tábor, upravuje styk zajatců s úřady, trestní a disciplinární řízení, vystavení 

                                                             
15 Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři 
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úmrtních listů, pohřbení a zřízení Ústřední informační kanceláře, se kterou mohou zajatci 

komunikovat (zřízena v neutrální zemi). 

Tato úmluva musí být všem zajatcům k dispozici (viditelně vyvěšena v táboře v jazyce, 

kterému zajatci rozumí, nebo na žádost přečtena), zároveň opravňuje zástupce či delegáty 

ochranných k mocností ke vstupu do táborů (do všech míst, kde jsou zajatci) za účelem 

kontroly dodržování Ženevských úmluv, mohou se po místech svobodně pohybovat a 

návštěvy opakovat.16 

 

IV. Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války 

Poslední Ženevská úmluva se detailně zaměřuje přímo na ochranu veškerého civilního 

obyvatelstva bez ohledu na jeho rasu, národnost, náboženství či politické přesvědčení. 

Neopomíjí ani zacházení s civilními objekty a materiály.  

Strany mohou už za dob míru zřídit bezpečností a nemocniční místa, kam se za dob 

ozbrojeného konfliktu mohou uchýlit ranění, nemocní, neduživí, staré osoby, děti pod patnáct 

let, těhotné ženy a matky s dětmi pod sedm let a kde by nalezli ochranu před účinky války. 

Strany mohou uzavřít dohody o uznání těchto bezpečnostních a nemocničních míst a o zřízení 

neutralizovaných míst, kde by mohli najít bezpečí ranění, nemocní (bez ohled zda se jedná o 

kombatanta či nikoli) a civilisté, kteří se přímo neúčastní na nenávisti. Stejně tak se strany 

pokusí dohodnout ohledně evakuace raněných, nemocných, neduživých, dětí, starců a rodiček 

z nebezpečných zón. Stejně tak by měl zajištěn bezpečný průjezd zdravotnického materiálu a 

personálu. 

Pozornost také věnuje dětem mladším patnácti let, které následkem války osiřely nebo byly 

od svých rodičů odděleny. Má o ně být postaráno jak z hlediska výživy, tak výchovy (která by 

měla probíhat pod dohledem osoby ze stejného kulturního prostředí). 

Chráněné osoby vždy musí být respektovány, nesmí být vystaveny ponížení, ohrožení či 

sexuálnímu násilí, nesmí jim být usilováno o život a nesmí být fyzicky trestány, a to ani ze 

strany vojenských orgánů. O to, aby se tak nestalo, se musí zasadit stát, který je má v moci. Je 

jeho odpovědností dohlédnout na to, jak je s chráněnými osobami zacházeno. Těmto osobám 

                                                             
16 Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci 
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musí být umožněno kontaktovat ochranné mocnosti, Mezinárodní výbor Červeného kříže a 

jiné organizace, které by jim mohl být ku pomoci. 

Dále se zabývá situací okupace a uděluje povinnosti okupační mocnosti (zajistit dostatek 

potravin, léků, povolit zásobování obyvatel a zásobovacím jednotkám poskytnout ochranu, 

povolit činnost duchovních, udržovat chod nemocnic atd.) a upravuje soudy s chráněnými 

osobami (právo a přítomnost zástupce ochranné mocnosti).  

Články 79-141 se zabývají internací chráněných osob, jak mají vypadat internační místa, 

popisuje hygienické a zdravotnické podmínky, stravu a ošacení. Dle těchto článků mají 

internovaní právo na styk s vnějším světem (s rodinami i Ústřední informační kanceláří), 

činnost duchovní i tělesnou. V internačních místech musí být Ženevské úmluvy všem 

dostupné v jazyce, kterému rozumí, stejné platí pro všechny povely, rozkazy a pravidla.17 

 

Dodatkové protokoly z roku 1977 a 2005 

Dodatkové protokoly reagují na historický vývoj, nové ozbrojené konflikty, nové způsoby 

vedení boje a rozšiřuje již existující Ženevské úmluvy, úzce definuje pojmy užívané 

v Ženevských úmluvách a přidává nové. 

 

Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I) 

Podepsán roku 1977 reaguje Protokol I na nedostatky v Ženevských úmluvách či nově vzniklé 

skutečnosti ohledně ozbrojených konfliktů, v dalších odstavcích vyzvednu ty nejzásadnější. 

Vyzdvihuje důležitost kvalifikovaného personálu připraveného k aplikaci Úmluv v době 

ozbrojených konfliktů. Výcvik takového personálu je vnitrostátní záležitostí a s jeho 

průběhem může smluvní straně pomoci MVČK. 

Protokol I. také upravuje, jakým způsobem mají být označovány zdravotnické a duchovní 

objekty, personál a jednotky, aby je bylo možno identifikovat jako chráněné. Smluvní strany 

musí zajistit bezpečný průjezd dodávek potravin, léků či zdravotnického personálu 

okupovaným či nepřátelským územím. 

                                                             
17 Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války 
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Zakazuje tyto způsoby boje:  

-proradnost (zneužití dobré víry, vyvolávání mylné domněnky práva na ochranu, zneužití 

ochranných znaků či vlajek)  

-rozkaz, že nikdo nebude ušetřen 

-předstírání kapitulace. 

Mimo jiné také usměrňuje užití nových zbraní. Vysoké smluvní strany musí určit, které 

zbraně lze užívat a které způsobují nadměrné a zbytečné utrpení. Také jsou zakázány 

nerozlišující útoky (útoky, u kterých nelze předpovědět jejich dopad a účinek na civilní 

obyvatelstvo či životní prostředí např. minová pole, nukleární zbraně) a zbraně, jejichž účinek 

je nerozlišující. 

Protokol I rozšiřuje řady chráněných osob, které získávají status válečného zajatce (a ochran a 

práv s ním spokojené). I ti kombatanti, kteří porušují zásady Mezinárodního humanitárního 

práva, při zajetí získávají status válečného zajatce, stejně tak osoby, které se přímo účastnily 

na nepřátelství. Novináři se řadí mezi chráněné osoby, musí být však jasně rozlišeni a musí se 

prokázat novinářským průkazem. Mezi chráněné osoby a válečné zajatce naopak nepatři 

žoldnéři a vyzvědači. 

Pozornost také věnuje ochraně dětí a žen a detailně upravuje průběh evakuace dětí (jaké 

dokumenty s jakými informacemi mají mít evakuované děti u sebe) a klade důraz na 

slučování rodin po skončení ozbrojeného konfliktu. Zdůrazňuje zákaz trestů smrti pro ženy 

těhotné či s malými dětmi, které jsou na ní závislé, a mládeži mladší osmnácti let.18 

 

Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II) 

Protokol II reaguje na skutečnost, že významná část ozbrojených konfliktů jsou povahy 

vnitrostátní a vztahuje se na ně pouze společný krátký Článek 3. Protokol II tento článek 

rozšiřuje a detailněji upravuje průběh vnitrostátního ozbrojeného konfliktu. Nejdůležitější 

nová ustanovení týkající se tohoto typu konfliktu jsou shrnuty v následujících odstavcích. 

                                                             
18 Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 
konfliktů 
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Přestože se jedná o ustanovení platná v případě, jedná-li se o vnitrostátní konflikt, nesmí být 

tato ustanovení uplatňována s cílem zasahovat do suverenity státu, jeho vlády a její povinnosti 

zachovávat právo a pořádek. Žádné z ustanovení Protokolu II nesmí být chápáno jako 

oprávnění k přímému či nepřímému vměšování do ozbrojeného konfliktu či vnitřních 

záležitostí smluvní strany, na jejímž území ke konfliktu došlo. 

I v ozbrojeném konfliktu, který není mezinárodního charakteru, mají osoby, které se přímo 

neúčastní na nepřátelství, právo na respektování své osoby, cti, přesvědčení a náboženského 

vyznání. Tyto osoby nesmí být ohrožovány na životě, nesmí jim být ukládány kolektivní 

tresty, nesmí být proti nim vedeny teroristické útoky, nesmí být vystavěni ponižujícímu 

zacházení, nemravnému jednání a sexuálnímu násilí (znásilnění, nucená prostituce). Zakázáno 

je i otroctví a jakýkoli obchod s otroky. 

Dětem bude poskytnuta péče, pomoc a ochrana, kterou potřebují. Bude jim zajištěno vzdělání 

a výchova odpovídající jejich kulturní tradici. Děti do patnácti let nesmí být povolány do 

ozbrojených sil a není jim dovoleno se účastnit nepřátelských akcí, pokud se jich ovšem 

účastnit budou a budou zajaty, nepozbydou zvláštní ochrany stanovené Ženevskými 

úmluvami. 

Právo na ochranu a lidské zacházení mají také zranění, nemocní a civilisté, kteří se přímo 

neúčastní nepřátelství. Civilisté ani jednotlivé civilní osoby se nesmí stát cílem vojenského 

útoku, to samé platí pro zdravotnické útvary, objekty nezbytné pro přežití civilního 

obyvatelstva a kulturní objekty.  Osoby, jejichž svoboda byla omezena, mají právo na 

dostatek potravin, pitné vody, zdravotnické péče, odpovídající hygienu, ochranu před účinky 

ozbrojeného konfliktu (musí být internováni na bezpečné míst, náboženské obřady a podporu. 

Chráněn a respektován bude také zdravotnický personál a objekty, které musí být opatřeny 

rozeznávacím znakem.19 

 

Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího 

rozeznávacího znaku (Protokol III) 

Nejnovější protokol z roku 2005 upravuje rozeznávací znaky, k červenému kříži na bílém poli 

a červenému půlměsíci na bílém poli je stanoven nový znak: červený krystal na bílém poli. 

                                                             
19 Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů 
nemajících mezinárodní charakter 
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Rozeznávací znak pomáhá k rozlišování chráněných budov, jednotek, transportu a osob. Musí 

být umístěn viditelně a nesmí být zneužíván.20 

2.1.2. Obyčejové právo 

Kromě norem smluvních je Mezinárodní humanitární právo tvořeno i normami obyčejovými. 

Obyčeje tedy doplňují již kodifikované právo a naopak se mohou stát kodifikovaným právem. 

Síla obyčejové normy tkví v tom, že je platná (a vymahatelná) i pro státy, které nejsou 

smluvní stranou, a představuje minimum závazné kdykoli a kdekoli pro každého člena 

mezinárodního společenství. Naopak postrádají jasnou a nespornou formulaci smluvních 

norem a jejich obsah může být nejasný, a proto Mezinárodní výbor Červeného kříže 

vypracoval soupis obyčejových norem MHP, ve kterém identifikoval celkem 161 obyčejů21.  

 

2.1.3. Vážná porušení Mezinárodního humanitárního práva 

Vážná porušení MHP neboli vážná porušení obyčejů války, jsou také označována jako 

válečné zločiny. Obecně se tedy za válečný zločin považuje každé jedno vážné porušení 

MHP. Prvek závažnosti je tu velmi důležitý, jelikož pouze závažná porušení jsou chápána 

jako válečný zločin. Velká část Ženevských úmluv se týká technických předpisů, jejichž 

porušení se za válečný zločin nepokládá. Dle obyčejů MHP jsou válečné zločiny 

nepromlčitelné a každá strana je povinná osoby obviněné z těchto zločinů vypátrat a postavit 

před soud (ať už se jedná o národní jurisdikci či Mezinárodní trestní soud). 

Válečný zločin je kromě Ženevských úmluv definován v dalších právních textech: Statutu 

Mezinárodního vojenského soudního dvoru v Norimberku, statutech a rozsudcích 

Mezinárodních trestních tribunálů pro bývalou Jugoslávii a Rwandu a v neposlední řadě je 

všeobecně uznávaný výčet válečných zločinů obsažen v článku 8 Římského statutu 

Mezinárodního trestního soudu.  

Ten mezi válečné zločiny řadí například: 

a)vážná porušení Ženevských úmluv: 

                                                             
20 Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku 
21Jukl,M:Český červený kříž: Obyčejové mezinárodní humanitární právo, 2005 [cit. 15. 6. 2016] Dostupné na: 
http://www.cck-cr.cz/docs/mhp/obycej_mhp.htm  
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-úmyslné zabití, nelidské zacházení či mučení, biologické pokusy, úmyslné způsobení 

nadměrného utrpení, vážné tělesné zranění, ohrožení zdraví, ničení a přisvojení si majetku ve 

velkém měřítku bez odůvodnění vojenskou nutností.  

-nucení válečných zajatců a jiných chráněných osob k tomu, aby se účastnili boje ve vojsku 

nepřátelské mocnosti 

-zbavení chráněné osoby práva na spravedlivý a řádný proces 

-protiprávní zbavení osobní svobody 

-protiprávní deportaci či přesun 

-braní rukojmích 

Tento výčet závažných porušení Ženevských úmluv můžeme také najít v statutech ICTY a 

ICTR. 

b) ostatní porušení obyčejů války a MHP: 

-úmyslné útoky na civilní obyvatelstvo, které se neúčastní nepřátelství, a civilní objekty 

-úmyslné útoky na majetek a personál humanitárních organizací 

-úmyslné zahájení útoku s vědomím, že dojde ke zraněním nebo ztrátách na životech civilního 

obyvatelstva či poškození životního prostředí, které bude zjevně nadměrné očekávaným 

vojenským výhodám 

-zabití nebo zranění kombatanta, který se vzdal, složil zbraň či nemá prostředky k obraně 

-proradné zabití, zneužití vlajky příměří, vojenských insignií, stejnokroje nepřítele či 

rozlišovacích znaků Ženevských úmluv, které by vedlo k usmrcení či zranění osob 

-úmyslný útok na budovy sloužícím školským, uměleckých, duchovním, vědeckým či 

charitativním účelům, na historické památky, nemocnice (či jiné místa, kde jsou 

shromažďováni ranění), pokud tato místa nejsou vojenskými cíli 

-vystavit zajeté osoby mrzačení, vědeckým či lékařským pokusům 

-prohlášení, že nebudou bráni zajatci a prohlášení práv občanů za zrušené 

-nucení občanů k účasti na nepřátelství zaměřenému proti jejich vlasti 

-používání jedu, otrávených zbraní a dusivých a jedovatých plynů 
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-používání střel, které se v lidském těle snadno rozpínají či zplošťují a způsobují nadměrné 

utrpení 

-používání zbraní, projektilů, materiálů a způsobu vedení boje, které způsobují zbytečné 

utrpení nebo které mají nerozlišující účinky 

-pokořující a ponižují zacházení a jiné těžké urážky lidské důstojnosti 

-sexuální násilí, znásilnění, nucená prostituce, sexuální otroctví, nucené těhotenství či nucená 

sterilizace 

-využití chráněné osoby k zajištění imunity určitých míst, oblastí či vojenských jednotek 

-úmyslné útoky proto budovám, osobám, majetku a materiálu opatřených rozlišovacím 

znakem Ženevských úmluv 

-úmyslné vyhladovění civilního obyvatelstva jako způsobu boje 

-odvody nebo nábor dětí mladších patnácti let do ozbrojených sil či jejich využívání ve 

vojenských akcích 

(Římský statut Mezinárodního trestního tribunálu:čl.8)22 

 

  

                                                             
22 Římský statut Mezinárodního trestního tribunálu 
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3. Mezinárodní trestní soudnictví 

3.1. Stíhání válečných zločinců  

S podepsáním I. Ženevské úmluvy roku 1864 vzniká i otázka, jak trestat její porušení. 

Spoluzakladatel a prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže Gustav Moynier roku 

1872 (jako reakci na francouzsko-pruskou válku) navrhuje zřízení Mezinárodního trestního 

soudu, který by porušení Ženevské úmluvy trestal, tento návrh byl však zamítnut jako příliš 

radikální. (Čepelka 1999:897)23 Další pokus o vytvoření ad hoc tribunálu se pojí s koncem 

první světové války, kdy Versailleská mírová smlouva formálně obviní Německo a Viléma II. 

Hohenzollerského za rozpoutání 1. světové války a přislibuje vznik tribunálu, před kterým by 

stanul. K tomuto procesu ovšem nedojde, jelikož Nizozemí, kam se panovník uchýlil, ho 

odmítá vydat (později přijaté Ženevské úmluvy stanoví, že v takových případech musí být 

obviněný vždy vydán či potrestán) a i tento návrh zůstává neuskutečněn. (Cassese 2003:328)24 

Ke vzniku prvních ad hoc tribunálů dochází až po druhé světové válce za účelem potrestání 

krutostí, kterých se dopustili nacisté za druhé světové války a Japonci v jihovýchodní Asii. 

V Norimberku je na základě Londýnské dohody o stíhání a potrestání hlavních válečných 

zločinců evropské Osy (podepsané roku 1954 Velkou Británií, USA, Francií a SSSR zřízen 

Mezinárodní vojenský tribunál, před který jsou postaveni a odsouzeni nacističtí zločinci 

(mimo jiné Bormann, Göring či Hess). V Tokiu je roku 1946 zřízen Mezinárodní vojenský 

tribunál pro Dálný východ, který byl zřízen pouhým Vyhlášením generála MacArthura. 

Zdrojem kritiky Tokijského tribunálu byl fakt, že japonský císař Hirohito nebyl nikdy 

obviněn, ačkoli se dopustil mnoha válečných zločinů(Ondřej, Šturma, Bílková, Jílek a kol., 

2010:470)25. 

Oba tyto tribunály mají společné, že jsou kritizovány jako „spravedlnost vítězů“.  Je jim 

vytýkáno, že souzeny jsou pouze strany, které válku prohrály, zatímco vítězné strany za svoje 

zločiny trestány nejsou) a že jejich statuty byly přijaty až po spáchání zločinu, tudíž vytvářejí 

kriminalizaci ex post facto (až po činu).  

Dle Cassese jsou tyto ad hoc tribunály však důležité za čtyř hlavních důvodů. Jednalo se o 

první mnohonárodní instituce, které vznikly za účelem stíhání a potrestání zločinců, také tyto 

tribunály měly symbolickou důležitost pro ty, kteří hledali spravedlnost. Poprvé byly 

                                                             
23 ČEPELKA,Č.(1999).Mezinárodní trestní soudnictví,Právník, roč. 138, č. 10 
24 CASSESE, A. (2003). International criminal law, New York, Oxford University Press, 2003 
25 ONDŘEJ, ŠTURMA, BÍLKOVÁ, JÍLEK a kol. (2010). Mezinárodní humanitární právo, Praha: C. H .Beck, 2010 
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představeny nové mezinárodní zločiny a v neposlední řadě tyto tribunály přispěly k rozvoji 

MHP.(Cassese 2003: 333)26  

Tímto směrem se také ubíral další vývoj stíhání válečných zločinců, docházelo hlavně ke 

kodifikaci a rozšiřování MHP. Další velkou událostí v historii stíhání válečných zločinců jsou 

90. léta 20. století, kdy dochází ke zřízení mezinárodních trestních tribunálů v bývalé 

Jugoslávii a ve Rwandě. 

 

3.2. Mezinárodní trestní tribunály ad hoc 

Ad hoc (za účelem) tribunály jsou velmi specifickým způsobem, jak může mezinárodní 

společenství prostřednictvím Organizace spojených národů reagovat na porušování 

mezinárodního humanitárního práva či na porušování lidských práv po celém světě. Takové 

tribunály jsou zřízené za konkrétním účelem a jsou tedy omezeny časovou a místní 

působností. 

Ad hoc tribunály, o kterých tato práce pojednává, byly zřízeny prostřednictvím rezoluce Rady 

bezpečnosti OSN. Organizace spojených národu vznikla roku 1945 na Konferenci Organizace 

spojených národů o mezinárodní organizaci v San Franciscu za účelem udržování 

mezinárodního míru, pěstování přátelských vztahů mezi národy a řešení mezinárodních sporů. 

Výkonným orgánem OSN je Rada bezpečnosti, která se skládá z pěti stálých členů (Spojené 

státy americké, Velká Británie, Čína, Rusko a Francie) a deseti členů, které každé dva roky 

volí Valné shromáždění OSN. (CHARTA OSN:čl.23)27 

V případě porušení míru, jeho ohrožení či útočných činů může dle Článku 39 Charty OSN 

Rada bezpečnosti rozhodnout, jaké opatření budou učiněna. Rezoluci Rady bezpečnosti OSN 

jsou ostatní členské státy povinny přijmout a provést. Proces přijetí rezoluce a její provedení 

je tedy časově nenáročný proces a umožňuje rychlou akceschopnost mezinárodního 

společenství na porušování humanitárního práva či lidských práv. 

Ad hoc tribunály však nevznikají za účelem stálého působení, jsou pouze dočasnou entitou 

zřízenou za určitým účelem. Právě z důvodu časově omezené působnosti těchto tribunálů byl 

v roce 2010 zřízen Mechanism for International Criminal Tribunals (Mechanismus pro 

                                                             
26 CASSESE, A. (2003). International Criminal Law, New York, Oxford University Press, 2003 
27 CHARTA OSN 
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mezinárodní trestní tribunály), který bude po skončení mandátů tribunálů pokračovat v jejich 

činnosti (ochrana svědků, stíhání zločinců na útěku, obnovená soudní řízení).28 

 

3.2.1. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii 

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) byl zřízen na základě rezoluce 

Rady bezpečnosti OSN č. 827 z 25. května 1993 za účelem potrestání těch, kteří se dopouštěli 

vážných porušení mezinárodního humanitárního práva na území bývalé Jugoslávie, ke kterým 

došlo po 1. lednu 1991. (S/RES/827 1993)29 

Bylo tak učiněno hlavně z důvodu, že se se nedalo očekávat, že jednotlivé strany tohoto 

konfliktu budou stíhat své vlastní vojenské velitele či politické představitele. Na rozdíl od 

Norimberského tribunálu konflikt na území bývalé Jugoslávie v době zřízení ICTY stále 

probíhal a bylo nepravděpodobné, že porušování MHP bude stranami důkladně prošetřeno a 

potrestáno.(Válek 2009:3)30 Za účelem sesbírání a analyzování informací o porušování MHP 

byla rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 780 z 6. října 1992 sestavena Komise expertů. 

(S/RES/780 1992)31 

V případě konkurující jurisdikce má dle článku 9 svého Statutu  ICTY přednost před 

vnitrostátními soudy, proto je dodržována zásada non bis in idem (ne dvakrát o témž), a stejná 

osoba tedy nemůže být dvakrát souzena za stejný zločin. Výjimkou pouze je, pokud je zločin 

posuzován vnitrostátním soudem jako obyčejný zločin a nikoli jako zločin válečný, a když je 

vnitrostátní soud nestranný a jeho řízení je pouze způsobem, jak se vyhnout mezinárodní 

trestní zodpovědnosti. (Válek 2009:4) 32 

Statut tohoto tribunálu je obsažen přímo v samotné rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 82733. 

Dle toho statutu spadají do jurisdikce ICTY druhy zločinu: válečné zločiny, genocida a 

zločiny proti lidskosti. 

                                                             
28 Mechanism for International Criminal Tribunals http://www.unmict.org [cit. 17. 6. 2016] 
29 UN Security Council, Security Council Resolution S/RES/827 (1993) 
30 VÁLEK, P. (2009): Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva, 
Praha: C. H. Beck, 2009 
31 UN Security Council, Security Council Resolution S/RES/780 (1992) 
32 VÁLEK, P. (2009): Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva, 
Praha: C. H. Beck, 2009 
33 UN Security Council, Security Council Resolution S/RES/827 (1993) 
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Za válečné zločiny jsou zde považována vážná porušení Ženevských úmluv z roku 1949 

v podobě, kterou jsem popsala v kapitole 2.1.3 Vážná porušení Ženevských úmluv a válečné 

zločiny v bodu a) Římského statutu. Druhou skupiny válečných zločinů tvoří porušení 

obyčejového práva, kam čl. 3 Statutu řadí: používání otravných zbraní, svévolné ničení vesnic 

a měst a jejich plenění neospravedlnitelné vojenskou výhodou, útok na nechráněná místa, 

ničení institucí vyhrazených pro vědu, vzdělání, umění, charitu a kulturu. 

Jako genocida jsou zde definovány tyto činy s úmyslem zničit úplně či částečně nějakou 

etnickou, náboženskou, rasovou či národní skupinu: zabití příslušníků této skupiny, těžké 

fyzické ublížení či psychická újma spáchána na příslušnících této skupiny, úmyslné uvržení 

skupiny do životních podmínek vedoucích k její částečnému či úplnému zničení, nucená 

sterilizace a násilný odběr dětí a jejich umístění do jiné skupiny. (Statut ICTY)34 

Zločiny proti lidskosti vyjmenovává Statut ICTY tyto: vražda, vyhlazování, zotročení, 

znásilňování, deportace, uvěznění, mučení, perzekuce na základě náboženských, politických 

přesvědčení či rasové příslušnosti a další nelidské činy Tyto musí být zločiny spáchány na 

civilním obyvatelstvu během mezinárodního či vnitrostátního ozbrojeného konfliktu (v 

Římském statutu ICC se podmínka ozbrojeného konfliktu nevyskytuje).  

Dalším důležitou částí Statutu ICTY jsou ustavení týkající se individuální trestní 

odpovědnosti. Za zločiny není odpovědná jenom osoba, která je vykonávaly, ale i ty které 

k nim napomáhaly, podněcovaly, připravovaly, plánovaly je či k nim daly rozkaz. Rozkaz ani 

oficiální postavení nezbavují jedince trestní odpovědnosti, rozkaz nadřízeného však může být 

chápán jako polehčující okolnost, nikoli však jako okolnost vylučující protiprávnost.(Válek 

2009:6)35 

Ke dni 23. května 2016 bylo tímto soudem obviněno 161 osob, z toho 151 případů je již 

uzavřených a 10 stále probíhá. 81 osob bylo shledáno vinnými a odsouzeno (z toho 55 osob 

už bylo propuštěno na svobodu, 7 odsouzených zemřelo ve vězení, 18 osob bylo přeloženo a 1 

případ byl předán MICT). Celkem 19 osob bylo zproštěno obvinění a 13 obviněných bylo 

předáno své národní jurisdikci. Před započetím soudního řízení bylo 20 obvinění staženo a 16 

osob zemřelo, aniž by stanulo před soudem.36 

                                                             
34 Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii   
35 VÁLEK, P. (2009): Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva, 
Praha: C. H. Beck, 2009 
36„Key Figure Cases“, ICTY 2016. [cit. 23. 5. 2016] dostupné na: http://www.icty.org/en/cases/key-figures-cases  
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3.2.2. Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu 

Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu vznikl na podnět Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 

955 z 8. listopadu 1994 (v tomto roce byla členem Rady i Česká republika). Tato rezoluce 

byla přijata jako reakce na žádost rwandské vlády o potrestání těch, kteří se dopustili 

genocidy či jiného porušení mezinárodního humanitárního práva na území Rwandy (a 

rwandských občanů porušujících toto právo na území sousedních státu) v časovém rozmezí od 

1. ledna 1994 do 31. prosince 1994. (S/RES/955 1994)37 Tento tribunál ukončil svou činnost 

31. prosince 2015. 

Na rozdíl od ICTY, jež sídlí v Haagu, nebylo zvolení sídla ICTR jednoduché. Rwanda si 

přála, aby tento tribunál sídlil na jejím území, ale nakonec bylo z bezpečnostních důvodů 

zvoleno za sídlo město Arusha ležící v Tanzánii. 

Statut ICTR je v mnohém podobný Statutu ICTY, také stanovuje přednost tribunálu před 

vnitrostátními soudy, upravuje individuální trestní odpovědnost a v jeho jurisdikci jsou také 

válečné zločiny, genocida, kterou definuje stejně, a zločiny proti lidskosti. Tady se ovšem od 

Statutu ICTY liší, ačkoli je výčet stejný, tak ve Statutu ICTR figuruje podmínka, aby výše 

zmíněné činy byly považovány za zločiny proti lidskosti, musí být systematické či rozsáhlé 

(zatímco dle Statuty ICTY je i izolovaný čin této povahy považován za zločin proti lidskosti). 

Dále se liší tím, že zločin proti lidskosti nepojí s ozbrojeným konfliktem. 

Statut ICTR se liší i v otázce válečných zločinů. Situace ve Rwandě totiž byla vnitrostátním 

ozbrojeným konfliktem, tudíž se na ní vztahoval pouze článek 3 Ženevských úmluv a 

Dodatkový protokol II. Válečný zločin je tedy podle Statutu ICTR38 definován jako porušení 

článku 3 a Dodatkového protokolu II Ženevských úmluv (jak jsou popsány v kapitole 2 této 

práce). 

Zatímco do místní jurisdikce ICTY spadají všechny zločiny spáchané na území bývalé 

Jugoslávie, ICTR rozšiřuje svou jurisdikci i na zločiny spáchané v sousedních státech 

rwandskými občany. Dalším rozdílem je jurisdikce časová, která v případě ICTR není 

otevřená jako ta ICTY, ale vztahuje se pouze na zločiny spáchané v roce 1994. (Válek 

2009:10)39 

                                                             
37 UN Security Council, Security Council Resolution S/RES/955 (1994), 
38 Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu 
39 VÁLEK, P. (2009): Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva, 
Praha: C. H. Beck, 2009 
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Po dobu činnosti ICTR bylo obviněno 91 osob, z toho 61 bylo shledáno vinnými a odsouzeno, 

14 shledáno nevinnými, 10 obviněných bylo předáno své národní jurisdikci, 2 obvinění byla 

stažena a 3 osoby zemřeli před započetím soudního řízení. Nevyřešen zůstaly případy 3 

obviněných na útěku, které byly postoupeny MICT.40 

 

3.3. Mezinárodní trestní soud v Haagu 

Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC) je prvním stálým mezinárodním trestním soudem, 

byl zřízen mezinárodní smlouvou (stejně jako Norimberský tribunál), která byla přijata na 

diplomatické konferenci v Římě (proto je nazývána „Římský statut“) dne 17. července 1998. 

Její text ovšem vstoupil v platnost až 1. července 2002, kdy bylo dosaženo požadovaného 

počtu šedesáti ratifikací. Do jeho časové jurisdikce tedy spadají zločiny spáchané po 1. 

červenci 2002 (zákaz retroaktivity). Ke dni 9. června má ICC 124 smluvní stran. 

ICC na rozdíl od ICTY a ICTR není orgánem OSN, ale má podle čl. 4 Římského statutu41 

mezinárodně právní subjektivitu. Základním rysem ICC je také princip komplementarity. Na 

rozdíl od ICTY a ICTR mají přednost vnitrostátní soudy před ICC, za stíhání zločinů jsou 

tedy v první řadě odpovědné smluvní strany Římského statutu a pouze v případě, že taková 

strana není schopná či ochotná osoby podezřelé ze spáchání těchto zločinů vyšetřovat či 

stíhat, tak tuto odpovědnost přebírá ICC. Tento postup se ovšem netýká případu, kdy o 

jurisdikci rozhodne Rada bezpečnosti OSN (Válek 2009:16).42 

Článek 5 Římského statutu se pak zabývá tím, jaké zločiny spadají do jeho jurisdikce, jedná 

se „o nezávažnější zločiny, kterými je dotčeno mezinárodní společenství jako celek“. Mezi 

tyto zločiny patří genocida, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a zločin agrese (který ve 

statutech ICTR a ICTY nefiguruje a ani v Římském statutu z roku 1998 není blíže definován, 

definuje ho až úprava z roku 2010 jako jednání osoby směřující k rozpoutání války, která však 

stále nebyla přijata). 

Do místní jurisdikce ICC spadají zločiny spáchané na území smluvní strany bez ohledu na 

státní příslušnost pachatele. Současně do jurisdikce ICC spadají občané smluvních stran bez 

                                                             
40 „Key Figure Cases“, ICTR 2015. [cit. 6. 6. 2016] Dostupné na: http://unictr.unmict.org  
41 Římský statut Mezinárodního trestního soudu 
42 VÁLEK, P. (2009): Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva, 
Praha: C. H. Beck, 2009 
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ohledu na to, na území kterého státu byl příslušný zločin spáchán a nehledě na to, zda je tento 

stát smluvní stranou či ne. 

V současné době se ICC zabývá situací v Kongu, Gruzii, na Mali, na Pobřeží slonoviny, ve 

Středoafrické republice, v Darfuru a Ugandě. Ke dni 9. června 2016 bylo ICC vyšetřováno 23 

případů, v některých figurovalo víc obviněných. ICC vydalo zatykač na celkem 27 

podezřelých osob, 8 osob z nich je díky pomoci smluvních stran ve vazbě, 3 osoby zemřeli 

před zatčením a 13 je stále na útěku. Byly vyneseny 4 rozsudky, 3 osoby byly shledány 

vinnými a odsouzeny a 1 obviněný byl shledán nevinným.43 

V dalších části mé bakalářské práci se budu věnovat třem případům, jejichž hlavní figuranti 

byli obvinění z válečných zločinů, stanuli před soudem a byly shledáni vinnými. U všech 

případů jsou souzeni jednotlivci, jedná se tedy o případy, kdy za porušení MHP nese 

odpovědnost jednotlivec. Každý případ bude reprezentovat jeden tribunál či soud, za ICTY to 

bude případ The Prosecutor v. Drazen Erdemovic, za ICTR The Prosecutor v. Juvenal 

Kajelijeli a za ICC The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo.. 

 

  

                                                             
43 ICC,2016 [cit. 16. 6. 2016] Dostupné na: https://www.icc-cpi.int  
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4. The Prosecutor v. Drazen Erdemovic 

S případem Dražena Erdemoviče jsem se poprvé setkala v roce 2013 na cyklu přednášek 

„Aplikace mezinárodního humanitárního práva“ na Fakultě humanitních studií, které vedl ing. 

Richard Smejkal. Ing. Smejkal nás seznámil se životem Dražena Erdemoviče a se zločiny, 

kterých se při srebrenickém masakru dopustil. Na základě tohoto vyprávění jsme měli 

hlasovat, zda bychom Erdemoviče shledali vinným či nevinným. Naše studijní skupina ho 

shledala nevinným, rozsudek ICTY však stejně shovívavý nebyl. Tento případ dobře ilustruje, 

do jak složitých situací se vojáci mohou dostat, a těžkosti spojené s trestáním porušení MHP 

v takových situacích. 

4.1. Srebrenický masakr a události, které mu předcházely 

Ke krvavému konfliktu na Balkánském poloostrově se začalo schylovat od roku 1980, kdy 

umírá Josip Tito a v Socialistické federativních republice Jugoslávii (SFRJ) nad 

socialistickými stranami začínají převládat strany nacionalistické. Součástí SFRJ jsou v této 

době socialistické republiky Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Makedonie, Slovinska, 

Srbska (kam spadají také autonomní oblasti Kosova a Vojvodiny), Černé Hory a Slovinska. 

Jedná se tedy o mnohonárodní a multietnický státní útvar, který pojí především socialistické 

strany a osoba Josipa Tita, po pádu komunismu a s neútěšnou ekonomickou situací se 

dostávají ke slovu strany nacionalistické (v Srbsku spojené s osobností Slobodana Miloševiče 

a jeho vizí etnicky homogenního srbského státu a v Chorvatsku s osobností Franjo Tudjmana, 

jehož Chorvatská demokratická unie vyhrála roku 1990 volby). Situace je neudržitelná od 

Jugoslávie se postupně odtrhává Slovinsko, Chorvatsko a Makedonie. Jugoslávie na tato 

vyhlášení reaguje vysláním Jugoslávské lidové armády za účelem obnovení původní 

Jugoslávie a série ozbrojených konfliktů začíná. Válka na Slovinsku trvá pouze pár dní, 

v Chorvatsku (kde panují silné protisrbské nálady) se Jugoslávská lidová armáda spojí se 

srbskými jednotkami a zrodí myšlenka na vytvoření společného státu všech Srbů, na konci 

roku 1991 je však pomocí OSN uzavřeno příměří a ohnisko boje se přesouvá do Bosny a 

Hercegoviny. 

V Bosně a Hercegovině je vyhlášeno referendum o nezávislosti, v této době se Bosna a 

Hercegovina skládá z muslimských Bosňáků, bosenských Chorvatů a bosenských Srbů, kteří 

toto referendum bojkotují a vyhlásí Republiku Srbskou, i přesto je však nezávislost Bosny a 

Hercegoviny mezinárodně uznána. Republika srbská ovšem spojí své síly s Jugoslávskou 
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lidovou armádou (která je nyní ovládána Srby) a s pomocí ostatních bosenských Srbů 

mobilizují síly a boje za etnicky homogenní srbský stát mohou začít. 

Válka v Bosně se vyznačuje především nebývale krutými etnickými čistkami za účelem 

zničení nesrbského obyvatelstva. K jedné z těchto čistek došlo také v městu Srebrenica 

v červenci roku 1995. 

Srebrenica patřila mezi bezpečné zóny, které vytvořila pomocí svých rezolucí Rada 

bezpečnosti OSN, která se snažila situaci v Jugoslávii udržet pod kontrolou (mimo jiné i 

zdůrazněním, že všechny strany konfliktu jsou povinny respektovat MHP).44(S/RES/819 

1993) Bezpečné zóny ve Srebrenici a Žepě jsou však roku 1995 srbskými ozbrojenými silami 

(pod vedením Ratka Mladiče) dobyty a dochází k etnické čistce, které jsou však ušetřeny ženy 

a děti. Muži a chlapci starší patnácti let jsou však rozvezeni do okolních budov, popraveni a 

pohřbeni do masových hrobů. To všechno se děje po mírových jednání se zástupci OSN a 

přes ujišťování Ratka Mladiče, že všichni budou bezpečně deportováni. Vojáci OSN opouštějí 

Srebrenicu, aniž by o masakru věděli. 

Jednou z budov, kde dochází k popravě několika desítek mužů a chlapců, je také farma ve 

vesnici Pilica, zde jako popravčí četa slouží 10. sabotážní jednotka vojsk Republiky srbské, 

jejímž členem je i četař Dražen Erdemovič. 

4.2. Dražen Erdemovič 

Dražen Erdemovič se narodil 25. listopadu roku 1971 jako bosenský Chorvat ve městě Tuzla, 

které se nalézá na území Bosny a Hercegoviny. Dle svých slov vystřídal Erdemovič několik 

zaměstnání, aby své ženě a synovi zajistil lepší život. Pracoval u několika ozbrojených složek, 

nejdřív pracoval pro chorvatskou policii, poté byl povolán do bosenské armády, a jelikož se 

snažil konfliktu uniknout a odcestovat s rodinou do Švýcarska, odjel do Republiky srbské a 

tam se snažil dostat pas, aby mohl zemi upustit.45 To se mu ovšem nepodařilo a tak, aby 

zajistil rodinu, se přidal k vojskům Republiky srbské. Záměrně si prý vybral právě 10. 

sabotážní jednotku, která měla operovat především v záloze a která byla etnicky různorodá a 

neskládala se jenom ze srbských vojáků. 

Jako četař této jednotky byl 16. července roku poslán do vesnice Pilica, kam autobusy byli 

dopraveni muslimští Srbové ze Srebrenice a okolí, byli rozděleni do skupin a odvedeni do 

                                                             
44 UN Security Council, Security Council Resolution S/RES/819 (1993) 
45 The Prosecutor v. Drazen Erdemovic, Case No. IT-96-22, Statement of Dražen Erdemović, 19 November 1996 
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okolních budov, kde byli popraveni. Popravčí četou byla mimo jinými i 10. sabotážní 

jednotka. Když jí byl tento rozkaz udělen, tak se Erdemovič dle svých slov vzepřel a odmítl 

popravovat civilisty a velící důstojník na tuto neposlušnost reagoval slovy: „Pokud to nechceš 

udělat, tak se běž postavit k nim.“ (Statement of Erdemovič 1996:185)46 Erdemovič popisuje, 

jak mu hlavou prolétla myšlenka na útěk, ale kvůli své ženě a synovi zůstává a dle svých slov 

popraví zhruba 70 mužů. 

O pár dní později je postřelen svým bratrem ve zbrani Stankem Savanovičem, jedna kulka 

zasáhne žaludek a druhá plíce, Erdemovič je hospitalizován a v obavě o jejich život posílá 

ženu zpět do Tuzly k jejím rodičům. Sám se rozhoduje vydat se do Haagu a přiznat ke 

zločinům, které pod donucením spáchal a kterých hluboce litoval. 

4.3. Průběh trestního řízení 

Erdemovič s ICTY od samého počátku spolupracoval, díky jeho informacím byly odkryté 

dosud nelokalizované masové hroby a usvědčeny další osoby. Ke svým činům se přiznal a 22. 

května 1996 proti němu ICTY vznesl obvinění 

Erdemovič byl obviněn z: 

1) Zločinu proti lidskosti dle článku 5 Statutu ICTY 

či 

2) Porušení obyčejů války (trestného dle článku 3 Statutu ICTY a uznaného dle článku 3, 

odstavce 1 a) vražda Ženevských úmluv 

(Indictment 1996)47 

Soudem nařízená psychiatrická prohlídka však odhalí, že Erdemovič trpí post-traumatickou 

poruchou a soud s ním je tedy odsunut. V mezidobí Erdemovič stále se soudem spolupracuje 

a 19. a 20. listopadu, kdy stane před soudem, se ke všem svým činům přiznává. Líčí oné 

červencové dny, své okolnosti i rozkazy svého velitele. Jeho slova potvrzují i další dva svědci 

vystupující anonymně pod pseudonymy a vyšetřovatel, který odkryl masové hroby v okolí 

Pilici. 

  

                                                             
46 The Prosecutor v. Drazen Erdemovic, Case No. IT-96-22, Statement of Dražen Erdemović, 19 November 1996 
47   The Prosecutor v. Drazen Erdemovic, Case No. IT-96-22, Indictment, 22 May 1996 



31 
 

První rozsudek 

Soudní senát odsoudil 29. listopadu 1996 Erdemoviče k deseti letům vězení (jedná se o horní 

trestní hranici). V potaz bylo bráno jak jeho přiznání viny, tak i závažnost trestného činu 

(vražda několika desítek osob). Co se týče polehčujících okolností, soud přihlédl k mladému 

věku obviněného, jeho nízkému vojenskému postavení, jeho lítosti a jeho doznání. 

Další velkou otázkou bylo, zda tíseň (neboli extrémní krajní nouze či donucení) může vyvinit 

pachatele. Prvostupňový senát uznal tuto morální či fyzickou tíseň doprovázenou příkazem 

nadřízeného jako důvod pro úplné vyvinění pachatele, dodal ovšem, že v případě Erdemoviče 

nebyla tato tíseň dostatečně doložena a podložena dostatkem důkazů. Soud jako znaky tísně 

udává tyto: bezprostřední nebezpečí, pachatel neměl jiný způsob jak nebezpečí uniknout, jeho 

skutek nebyl nepřiměřený odvrácené hrozbě (podmínka proporcionality) a pachatel nesmí mít 

pod nátlakem možnost morální volby. (Sentencing Judgement 1996)48 V případě Erdemoviče 

však tyto znaky prokázány nebyly a tíseň tedy v rozhodnutí soudu nehrála žádnou roli. 

Odvolací soud 

Obhajoba Erdemoviče se proti tomuto rozsudku v dubnu 1997 odvolala. Toto odvolání soudní 

senát (složený z pěti soudců) rozdělilo, neboť každý se soudců se k tomuto případu postavil 

jinak. Nakonec byl prvotní rozsudek zrušen na základě procesního pochybení, ale vynesení 

rozsudku nového se neobešlo bez potíží. 

Pětice soudců odvolacího senátu se shodlo pouze v pár bodech, jedním z nich bylo to, že 

odmítli Erdemoviče shledat nevinným. Jenom těsnou většinou se shodli na tom, že tíseň nikdy 

nebude úplnou ochranou vojáků obviněných z válečných zločinů či zločinů proti lidskosti 

dojde-li při tom ke smrti nevinné třetí osoby.  

Soudkyně McDonaldová a soudce Vohran ve svém stanovisku jasně odmítají tíseň jako 

okolnost vylučující protiprávnost a opírají se především o common law a o fakt, že tíseň ve 

spojení s rozkazem nadřízeného není v ozbrojených konfliktem ničím výjimečným a že 

osvobození Erdemoviče by mohlo být nebezpečným precedentem. Uznávají však ovšem, že 

tíseň může být chápána jako polehčující okolnost. (Joint Separate Opinion of Judge 

McDonald a Judge Vohrah 1997) 49 

                                                             
48 The Prosecutor v. Drazen Erdemovic, Case No. IT-96-22, Sentencing Judgement, 29 November 1996 
49 The Prosecutor v. Drazen Erdemovic, Case No. IT-96-22, Joint Separate Opinion of Judge McDonald a Judge 
Vohrah, 7 October 1997 
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Proti tomu se ohrazuje soudce Cassese, jenž své kolegy kritizuje za pohled zúžený na common 

law a jeho názory a filosofii. Zároveň podotýká, že není úkol soudu posuzovat, jaký dopad 

bude mít rozhodnutí na další vývoj mezinárodního trestního práva, ale má se zabývat vinou či 

nevinou obviněných osob. Také má dle něj právo být založena na realistických očekávání a ne 

na aktech sebeobětování a trestání těch, kteří na tento vysoký standart nedosáhnou.(Dissenting 

Opinion of Judge Cassese 1997)50 

Podle Casseseho je tíseň přípustná za velmi přísných podmínek (například pachatel zločinu 

prokazatelně nemůže zabránit, ale může si zachránit život). V případě Erdemoviče vyzývá 

k prošetření, zda dobrovolně nevstoupil do ozbrojených sil s vědomím, že je velmi 

pravděpodobné, že se bude muset dopustit protiprávního jednání. 

Odvolací senát tedy v říjnu roku 1997 odmítl shledat Erdemoviče nevinným a zprostit ho 

obvinění a poslal ho znovu před soudní senát. 

Druhý rozsudek 

Nový soudní senát odsoudil 5. března 1998 Erdemoviče k pěti letům vězení. Opět bylo 

přihlédnuto k věku, rodině, okolnostem a situaci obviněného, tentokrát však soud seznal 

důkazy o tísni Erdemoviče za prokazatelné a pravdivé. Dále byla zohledněno jeho přiznání, ve 

kterém nic nezatajoval, upřímná lítost a spolupráce s úřadem prokurátora. Do pěti let, ke 

kterým byl odsouzen, byla započítána doba, kterou už ve vězení strávil. Dne 13. srpna 1999 

byl předčasně propuštěn a nyní je součástí ochrany svědků (díky svému svědectví v případu 

Slobodana Miloševiče). (Judgement 1997)51 

Případ Dražena Erdemoviče byl prvním případem a první vyneseným rozsudkem ICTY. 

Zároveň to byl případ, který vrhl světlo na problematiku tísně a složitých situací vojáků 

s nižší hodností. Tento případ také odhalil další slabiny MHP a tím umožnil MHP další rozvoj 

a prostor k dalším úpravám. 

  

                                                             
50 The Prosecutor v. Drazen Erdemovic, Case No. IT-96-22, Dissenting Opinion of Judge Cassese, 7 October 1997 
51 The Prosecutor v. Drazen Erdemovic, Case No. IT-96-22, Judgement, 7 October 1997 
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5. The Prosecutor v. Juvenal Kajelijeli 

Případ Juvenála Kajeliejeliho je zajímavý tím, že dokumentuje řízení s civilní osobou, která 

měla kontrolu nad ozbrojenými jednotkami, které se dopustily porušení MHP a ona jim v tom 

napomáhala. 

5.1. Genocida ve Rwandě 

K pochopení genocidy, ke které ve Rwandě a částečně i okolních státech došlo v období od 

dubna do července roku 1994, je třeba nastínit historii Rwandy a dvou etnik, která se roku 

1994 střetla v bojích, která vedla ke krvavému vnitřnímu ozbrojenému konfliktu. 

Vznik Rwandy je datován do 16. století, kdy na její území přichází kmen Hutuů a toto území 

náležící kmenům Tutsiů a Twaů dobývá. Tyto tři kmeny sdílejí jazyk i kulturu, jejich 

společenské postavení se liší, Hutuové mají moc a kontrolu nad poddanými Tutsi a Twy. 

Tutsiové a Hutuové se také liší svým fyzickým vzhledem, Tutsiové jsou popisováni jako více 

„evropštější“ (úzké nosy, výška, dlouhé prsty).  

Po 1. světové válce je Rwanda svěřena Belgii jako mandátní území. Belgičtí kolonizátoři 

začínají upřednostňovat Tutsie (právě díky jejich „více evropskému“ vzhledu) a Hutové 

začínají být vytlačováni z veřejného a politického života. Dokonce je v roce 1933 přijato 

administrativní opatření, dle kterého má mít každý rwandský občas identifikační kartu, ve 

které je uvedeno, zda je Hutu či Tutsi. Dopad tohoto opatření pocítí o šedesát let později 

několik set tisíc Tusiů.  Situace se ovšem po 2. světové válce mění, Belgičané Rwandu 

opouští, Hutuové bohatnou a jejich snahy o politickou emancipaci jsou stále úspěšnější. Roku 

1962 je druhým rwandským prezidentem zvolen jeden ze zakladatelů strany Hnutí za 

hutuskou emancipaci Grégoire Kayibanda, tímto definitivně končí nadvláda Tutsiů. Tato doba 

je příznačné také protitutsijskými násilnostmi, kvůli kterým spousta Tutsiů prchá do sousední 

Ugandy.52 

V Ugandě vzniká roku 1986 Rwandská povstalecká fronta (dále RPF) tvořená Tutsii, kteří 

byli nuceni opustit Rwandu a nyní se chtějí vrátit a ujmout se vlády. O pět let později začíná 

invazi na rwandské území. Napětí mezi oběma etniky se stupňuje, roku 1993 je v Tanzánii 

uzavřeno příměří, které ovšem na faktické situaci ve Rwandě nic nezmění a OSN do Rwandy 

vysílá jednotky UNAMIR, které byly ustaveny na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 

                                                             
52 Human Rights Watch: Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda. 1999. [cit. 29. 5. 2016] Dostupné z 
http://www.hrw.org/legacy/reports/1999/rwanda/  
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872 a které měly zajistit udržování míru.(S/RES/872 1993)53 Zároveň protitutsijské nálady 

přibývají na síle, proti Tutsiům je vedena masivní kampaň. Občané jsou vyzývání, aby bránili 

svou vlast pro Tutsiům, a to nejenom proti RPF ale i tutsijským civilistům. Velký podíl na 

této kampani nese místní rozhlasová stanice Radio Télévision Libre des Mille Collines 

(Rwandské svobodné rádio a televize dále RTLMC), kterou zřídily milice Interahamwe (v 

překladu „ti, co bojují spolu“). Interahamwe jsou skupiny mladých lidí zorganizovaná v rámci 

strany Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement (Národní revoluční hnutí 

pro rozvoj dále MRND), k níž se v práci ještě vrátím. 

Záminkou k rozpoutání genocidy a vraždění Tutsiů bylo sestřelení letadla, na jehož palubě se 

nacházel rwandský prezident Habyari (umírněný Hutu, který byl ochoten vyjednávat s RPF). 

Z tohoto útoku byla obviňována jak RPF, tak i radikální Hutuové, v jejichž zájmu nebylo 

mírové jednání prezidenta s Tutsii. Do dnešního dne není známo, kdo za útokem stál, faktem 

ovšem zůstává, že následujícího dne v dubnu 1994 se ve Rwandě rozpoutalo peklo na zemi.54 

Jako první byly zavražděny osoby, jejichž jméno bylo na seznamu „nepohodlných osob“, 

jednalo se o vysoce postavené Tutsie či umírněné Hutu, kteří se stavěli proti ideálům Hutu 

Power, patřil mezi ně například předseda Nejvyššího soudu J. Kavaruganda, který byl 

zavražděn spolu s deseti holandskými vojáky OSN. Není v moci jednotek UNAMIR jakkoli 

zabránit tomu, co se bude v následujících měsících dít, jejich počty jsou zmenšeny a žádost o 

vojenskou intervenci a o posily je zamítnuta, stávají se tak pouhými svědky genocidy. 

V druhé vlně jsou vražděni už řádoví tutsijští občané a hutujští občané, kteří jim jakkoli 

pomáhají. Milice Interahamwe chodí od domu k domu a hledá své další oběti. Popraveni jsou 

pak pomocí mačety, bohatší si zaplatí smrt střelnou zbraní. V následujících měsících získá 

vládou podporované Interahamwe kontrolu nad hlavním městem Kigali, pokračuje se ve 

vraždění, tutsijské ženy jsou znásilňovány, zohavovány, mučeny a jinak trýzněny. Hledání 

Tutsiů díky identifikačním dokladům a administrativy úřadů není problém, Hutu sousedé 

neváhají udat své Tutsi sousedy a krveprolití prakticky nic nebrání.(Melvern)55 

Situace se změní, až když RPF od východu získává kontrolu nad územím a v červenci roku 

1994 dobude Kigali. Je obnovena multietnická vláda, prezidentem je zvolen Hutu Bizimungo. 

                                                             
53 UN Security Council, Security Council Resolution S/RES/872 (1993) 
54 Human Rights Watch: Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda. 1999. [cit. 29. 5. 2016] Dostupné z 
http://www.hrw.org/legacy/reports/1999/rwanda/  
55 MELVERN,L. (2000): A People Betrayed. The Role of the West in Rwanda’s Genocide,Zed Books 
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Teprve nyní Rada bezpečnosti začíná jednat, uznává toto krveprolití jako genocidu, podporuje 

vznik bezpečných zón na ochranu uprchlíků a vydává rezoluci pro vznik ICTR.  

 

5.2. Juvenal Kajelijeli 

Juvenál Kajelijeli se narodil 26. prosince 1951 ve městě Mukingo, jehož starostou se stal roku 

1988 a byl jím po celou dobu trvání rwandské genocidy a odvolán po jejím skončení. Dále byl 

také v blízkém kontaktu s  MRND, a tedy milicí Interahamwe (Amended Indictment 2001)56, 

nebyl však příslušníkem žádné ozbrojené síly a zůstal tedy civilní osobou. 

MRND byla vládnoucí politickou stranou ve Rwandě mezi lety 1975-1994, během těchto let 

byla tato strana jedinou legální stranou ve Rwandě a všichni Rwanďané byli od narození 

jejími členy. Jejím cílem bylo vytvořit mocenský aparát na podporu prezidenta, který by 

ovládal ostatní úřady. Pouze předseda této strany mohl kandidovat na prezidenta.  (Amended 

Indictment 2001)57 Kajelijeli byl blízkým přítelem vysokého činitele této strany Josepha 

Nzirorery a díky tomuto přátelství se těšil značné autoritě a postavení. 

Po prvních útocích RPF až do roku 1994 pak Kajelijeli,Nzirorera a další vlivné osobnosti 

nabádaly a plánovaly útoky na nepřátelé, kterými byli Tutsiové uvnitř i vně rwandských 

hranic. Po tom, co v roce 1991 vzniknou milice Interahamwe, angažuje se Kajielijeli v jejich 

vojenském výcviků, rozdává zbraně a uniformy. Také je svoláno několik setkání, na kterých 

nabádá k znásilňování, vraždění a útokům na Tutsi.  

Po pádu letadla s prezidentem v dubnu 1994 dostávají starostové a jiné vlivné osobnosti 

pokyn od vysokých činitelů MRND k provedení plánu na vyhlazení Tutsiů. Kajelijeli se ujme 

o plnění tohoto pokynu ve svém městě Mukingo a okolí a nechá zde Tutsie umírat, svého 

vlivného postavení využívá k podpoře těchto útoků. Místní policie a Interahamwe s jeho 

svolením pořádá útoky na místní Tutsie u umírněné Hutuy, sám Kajelijeli pak nařizuje a 

přihlíží znásilňování Tutsi žen. (Amended Indictment 2001)58 

I přestože se Kajelijeli těšil uznávanému a vlivnému postavení a věděl o chystaných útocích, 

nijak se nepokusil chránit Tutsi obyvatele svého města a zabránit jejich zabíjení, naopak se na 

                                                             
56 The Prosecutor v. Juvenal Kajelijeli, Case No. ICTR-98-44A-T, Amended Indictment, 25 January 2001 
57 The Prosecutor v. Juvenal Kajelijeli, Case No. ICTR-98-44A-T, Amended Indictment, 25 January 2001 
58 The Prosecutor v. Juvenal Kajelijeli, Case No. ICTR-98-44A-T, Amended Indictment, 25 January 2001 
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něm aktivně podílel a využíval svého postavení k plánování a provedení etnické čistky. Po 

skončení rwandské genocidy je Kajelijeli zatčen společně s přítelem Nzirorerou v jeho domě. 

 

5.3. Průběh trestního řízení 

Obvinění 

Kajelijeli byl roku 2001 obviněn ICTR ze spáchání následujícího: 

1) Spiknutí za účelem spáchání genocidy podle článku 2(3)(b) Statutu ICTR 

2) Genocidy podle článku 2(3)(a) Statutu ICTR 

3) Napomáhání při spáchání genocidy podle článku 2(3)(e) Statutu ICTR 

4) Přímé a veřejné nabádání k spáchání genocidy podle článku 2(3)(c) Statutu ICTR 

5) Zločin proti lidskosti- vražda podle článku 3(a) Statutu ICTR 

6) Zločin proti lidskosti-vyhlazení podle článku 3(b) Statutu ICTR 

7) Zločin proti lidskosti-znásilnění podle článku 3(g) Statutu ICTR 

8) Zločin proti lidskosti-pronásledování na základě rasové příslušnosti či politického 

nebo náboženského přesvědčení podle článku 3(h) Statutu ICTR 

9) Zločin proti lidskosti-další nelidské činy podle článku 3(i) Statutu ICTR 

10) Vážné porušení článku 3 Ženevských úmluv a Druhého dodatkového protokolu podle 

článku 4(a) Statutu ICTR 

11) Vážné porušení článku 3 Ženevských úmluv a Druhého dodatkového protokolu podle 

článku 4(e) Statutu ICTR 

(Amended Indictment 2001)59 

První rozsudek 

Obhajoba postavená na faktu, že pro Kajelijeliho bylo fyzicky nemožné, aby byl na místech, 

kde údajně měl rozdávat rozkazy, to je však brzo vyvráceno, stejně tak soudní senát nepřijímá 

tvrzení, že je Kajelijeli pouhou obětí okolností a spiknutí RPF. Obhajoba tvrdí, že případ proti 

obviněnému byl postaven na základě jeho náhodného zatčení v domě přítele. Soudní senát 

toto odmítá, neodmítá však svědectví, dle kterého měl obviněný před rokem 1994 zachránit 

život několika Tutsiů, tento fakt ho ovšem nezprošťuje obvinění, kterým čelí. Nakonec však 

tento fakt není brán jako polehčující okolnost, jelikož se jedná o aktivitu mimo časovou 

                                                             
59 The Prosecutor v. Juvenal Kajelijeli, Case No. ICTR-98-44A-T, Amended Indictment, 25 January 2001 
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jurisdikci ICTR, stejně tak nebude brána v potaz možnost (neprošetřená), že k útokům 

vedených Kajelijelim docházelo už před rokem 1994. Jedinou polehčující okolností by teda 

mohla být včasná evakuace jedné tutsijské rodiny v dubnu roku 1994, vzhledem k počtu obětí 

je to ovšem naprosto nedostačující množství, a tudíž je Kajelijeli souzen bez jakýchkoli 

polehčujících okolností. (Judgement and Sentence 2003:207)60 

Naopak soudní senát přihlíží hned k několika přitěžujícím okolnostem. Přihlíží k tomu, že 

Kajelijeli neprojevil žádnou lítost a že nikdy v cíli vyhladit Tutsie nepolevil. Velkou roli tu 

hraje i fakt, že se jednalo o vlivného a oblíbeného muže, který se stal spojkou mezi vojáky a 

civilisty. Díky němu se civilní útoky staly lépe ozbrojenými a organizovanými, a tím pádem 

jim za oběť padlo více Tutsiů. (Judgement and Sentence 2003:208)61 

Kajelijeli je shledán vinným a odsouzen za:  

1) Genocidu (odsouzen na doživotí) 

2) Přímé a veřejné nabádání ke spáchání genocidy (odsouzen k patnácti letům vězení) 

3) Vyhlazování jako zločinu proti lidskosti (odsouzen na doživotí) 

 (Judgement and Sentence 2003:211)62 

Odvolání 

Kajelijeli se po vynesení prvního rozsudku odvolává na základě nesprávné aplikace práva, 

porušení práv obžalovaného, pochybení v případě zamítnutí svědectví svědků obhajoby, 

zamítnutí podezření obviněného, že svědci obžaloby mohou z osobních důvodů křivě 

vypovídat a další faktických pochybeních soudního senátu (ohledně alibi obviněného, jeho 

výcviku Interahamwe a dalších).  Odvolací soud dochází k závěru, že při zatýkání i pobytu ve 

vazbě došlo k závažným porušením práv obžalovaného. Na základě těchto pochybení jsou 

předchozí rozsudky sloučeny do jednoho a Kajelijeli je odsouzen ke čtyřiceti pěti letům 

vězení. (Judgement 2005:119)63 

Případ Kajelijeliho je významný hlavně z důvodu, že se jedná o odsouzení civilní osoby, které 

je odsouzena na doživotí, což je nejvyšší možný trest, jaký lze v dle MHP udělit. Dalším 

důležitým faktorem je, že bylo přihlíženo k  osobnosti pachatele, jeho vlivu na okolí, jeho 

moci nad ozbrojenými silami a radikálními skupinami a jak této moci a vlivu využíval. I 

                                                             
60 The Prosecutor v. Juvenal Kajelijeli, Case No. ICTR-98-44A-T, Judgement and Sentence, 1 December 2003 
61 The Prosecutor v. Juvenal Kajelijeli, Case No. ICTR-98-44A-T, Judgement and Sentence, 1 December 2003 
62 The Prosecutor v. Juvenal Kajelijeli, Case No. ICTR-98-44A-T, Judgement and Sentence, 1 December 2003 
63 The Prosecutor v. Juvenal Kajelijeli, Case No. ICTR-98-44A-T, Judgement, 23 May 2005 
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přestože byl Kajelijeli mocnou osobou v městě Monguki, nebyl příslušníkem ani velitelem 

žádné ozbrojené síly, ale ICTR ho i tak shledala odpovědným za činy, kterých se tyto osoby 

pod jeho vlivem dopustily. 
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6. The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo 

 Případ Thomase Lubangy jsem si pro svou práci vybrala z důvodu, že jde o první rozsudek 

ICC. Dalším důvodem pro mě bylo, že se jedná o problematiku dětských vojáků, jejichž statut 

je v rámci Ženevských úmluv komplikovaný. Dítě může mít v konfliktu dvojí statut: buď 

statut civilisty či osoby přímo účastnící se na nepřátelství, v obou případech se tedy těší 

ochrany, které mu Ženevské úmluvy poskytují. Problém nastává, když se dítě starší patnácti 

let a účastní se nepřátelství, v tuto chvíli se s ním přestane jednat jako s dítětem a příslušníci 

ostatních ozbrojených sil s ním mohou nakládat jako s osobou dospělou.  

 

6.1. Demokratická republika Kongo 

Občanská válka, která sužuje Kongo do dnešních dnů, se rozhořela společně s genocidou ve 

Rwandě. Ze sousedící Rwandy se sem uchýlilo skoro milion Hutů, kteří po skončení 

rwandské genocidy prchají před pomstou Tusiů, mezi civilisti se sem však uchylují a 

příslušníci Interahamwe, kteří od roku 1996 využívají uprchlické tábory jako základnu 

k podnikání útoků na rwandské území a útoků na zairské (neboli kongské, Kongo se v té době 

nazývá Zair) Tutsie. Zairský prezident Mubutu Seso Seko na toto násilí nijak nereaguje, 

jelikož je těmito hutuskými podporován. Mubutu se stal prezidentem roku 1965, kdy pomocí 

vojenského puče sesadil prezidenta Kasavubu, od té doby s podporou USA drží moc pevně 

v rukou (vláda jedné strany) a buduje kult své osobnosti. 

I přes vlivnou postavu prezidenta Mubutu, sužují Demokratickou republiku Kongo od 

počátku 90. let nepokoje, jejich hlavními příčinami je snaha o politickou změnu, ekonomická 

situace (boje o nerostné bohatství a velká ekonomická propast mezi jednotlivými regiony) a 

etnické spory (především mezi příslušníky kmene Hema a Lendu). Proti-Mubutovské síly se 

tak spojují do Spojenectví demokratických sil pro osvobození Konga-Zaire (dále AFDLC) a 

do jeho čela se postaví Laurent-Desiré Kabila. AFDLC s aktivní podporou Rwandy, Ugandy a 

Angoly postupně dobydou území, když v srpnu roku 1998 dorazila na okraj hlavního města 

Kinshasy, prezident Mubutu prchá se země a novým prezidentem se stává Kabila. 

Tento politický obrat vyvolal vlnu naděje a plno očekávání, která ovšem zůstala nenaplněna. 

Začínají se tedy formovat síly proti novému prezidentovi. Kabila se také otočí zády ke svým 

spojenců, nařídí odchod rwandských jednotek a všech jejich příslušníků. Rwanda, Burundi a 

Uganda se přikloní na stranu povstalců a na stranu Kabileho se postaví Angola, Namibie, 
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Zimbabwe, Čad, Súdán a milice Interahamwe. Začíná tak tzv. Velká africká válka, která trvá 

od roku 1998 do roku 2004 a příčiny jsou stále stejné jako v předchozích letech: ekonomické 

(Kongo bohaté na nerostné suroviny okolní státy láká, proto se do této války zapojilo tolik 

státu, které nebyly bezprostředně ohroženy), etnické a politické. 

Jelikož se dále budu zabírat případem Thomase Lubangy je třeba z mnoha konfliktů a bojů, 

které se v té době na území Konga odehrávaly, vytyčit konflikt v provincii Ituri na 

severovýchodě Konga. Jedná se o konflikt etnický, ve kterém se střetávají etnika Hema a 

Lendu. Stejně jako ve Rwandě sahá toto napětí do dob, kdy tato území spravovali Belgičané, 

kteří v tomto případě preferovali příslušníky kmene Hema. Napětí přerostlo v boje několikrát, 

ale žádný nedosáhl takového počtu obětí jako masakr, který byl způsobem rwandskou 

genocidou, která posílila etnické cítění místních kmenů. Padlo zde okolo 60.000 osob, ženy 

byly znásilňovány, děti odváděny do vojsk a celkově se tento konflikt vyznačoval nebývalou 

krutostí. V Ituri se proti sobě postavili na straně Lendu Nationalist and Integrationist Front 

(FNI) a na straně Hema Union of Congelese Patriots (Unie konžských patriotů dále UPC), 

kterou roku 2011 založil Thomas Labanga Dyilo. 

 

6.2. Thomas Lubanga Dyilo 

Thomas Labanga Dyilo se narodil jako Hemu 29. prosince 1960 v provincii Ituri na území 

Konga. Roku 2000, kdy je Kongo stále zmítáno boji, zakládá Lubanga UPC a stává se jejím 

prezidentem. Jedná se o politickou organizace složenou převážně z Hemů, které se rozšiřuje o 

vojenské křídlo Force Patriotique pour la Libération du Congo (FPLC). Toto vojenské křídlo 

je organizované, ozbrojené a aktivní a právě do něj jsou verbovány i děti, které jsou následně 

v táborech cvičeny k boji, vraždění, znásilňování a dalším krutostem. (Case Sheet 2015)64 

Tento nábor probíhal „dobrovolně“, což je samozřejmě velmi relevantní vzhledem k tomu, že 

se jednalo o děti mladší patnácti let, které „dobrovolně“ rukovaly. K těmto náborům existuje 

několik svědectví jejich účastníků a dokonce bylo u soudu prezentováno video s těmito 

nábory dětí, kde je sám Labanga povzbuzuje, aby se přidaly k jeho vojsku.  

Cíly Lubangy a UPC/FLPC bylo získání vlády a kontrolu nad územím Ituri a etnická čistka 

příslušníků Lendu, k dosažení těchto cílů tyto ozbrojené síly využívající i dětí vraždí, mrzačí, 

znásilňují a dopouštějí se krutostí na civilních osobách. Lubanga zastával nejen funkci 
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prezidenta UPC, ale i vrchním velitelem FPLC, takže se účastnil plánování veškerých 

vojenských akcí, hrál velmi zásadní roli ve všech logistických úkonech (zásobování jídlem, 

zbraněmi apod.) a byl dozajista informován o všech aktivitách jak UPC, tak FLPC. (Case 

Sheet 2015)65 

 

6.3. Průběh trestního řízení 

Obvinění 

Případ Lubangy byl ICC doporučen vládou Demokratické republiky Konga, které se vzdala 

jurisdikce nad tímto případem a předala ho ICC, který v červnu 2004 začal případ vyšetřovat. 

Zatčení a převezení Lubangy do Haagu se uskutečnilo v březnu 2006 a v lednu následujícího 

roku přípravný senát potvrdil, že Thomas Lubanga je obžalován z toho, že se v letech 2002-

2003 dopustil následujících válečných zločinů: 

-odvody či nábor dětí mladších patnácti let do ozbrojených sil státu nebo jejich využívání 

k aktivní účasti v nepřátelských akcích (v rámci mezinárodního ozbrojeného konfliktu) podle 

čl. 8(2)(b)(xxvi) Římského Statutu 

- odvody či nábor dětí mladších patnácti let do ozbrojených sil státu nebo jejich využívání k 

aktivní účasti v nepřátelských akcích (v rámci vnitřního ozbrojeného konfliktu) podle čl. 

8(2)(e)(vii) Římského Statutu 

(Case Sheet 2015)66 

ICC je vytýkáno, že výčet spáchaných činů je vzhledem tomu, jakých dalších porušení se 

Lubanga pravděpodobně dopustil, velmi úzce vymezený a neúplný. Je však třeba brát v úvahu 

fakt, že za zločiny, které spáchal před rokem 2002, nemůže být Lubanga souzen, jelikož 

události před rokem 2002 nespadají do časové jurisdikce ICC. 

Začátek samotného soudu byl odložen až na 26. ledna 2009. Důvodem pro odložení soud se 

stal spor o důvěrné informace, které žalobci poskytla OSN a neziskové organizace za 

podmínkou, že zůstanou důvěrné. Tyto informace se však staly důkazním materiálem a podle 

soudu bylo nepřípustné, aby tyto důkazy zůstaly důvěrné, a tím ohrozily objektivitu a 
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spravedlnost celého procesu. Hrozilo dokonce i propuštění Lubangy, ale soudci trvali na svém 

a důkazy nakonec byly přístupné všem stranám soudu. (Case Sheet 2015)67 

Rozsudek 

Jedná se o první rozsudek vynesený ICC. Soud vyslechl celkem 63 svědků, 7 expertů a 129 

obětím byla za účast při tomto procesu udělena ochrana. Po 204 slyšení a třech letech shledá 

soudní senát 14. března 2012 jednomyslně Lubangu vinným a odsoudí ho ke čtrnácti letům 

vězení. Odvolává se se žádostí o snížení trestu, odvolací soud však jenom potvrdí předchozí 

rozhodnutí soudního senátu a trest Lubangovi zkrácen není. (Case Sheet 2015)68 

Roku 2015 pak odvolací senát rozhodne o reparacích pro oběti Lubangových zločinů, tyto 

reparace budou obětem postupně vypláceny z Fondu Mezinárodního trestního soudu pro 

oběti. 

Tento případ je dobrou ukázkou situace, kdy národní jurisdikce není schopná podezřelého 

vyšetřit a trestně stíhat (v tomto případě z důvodu složité politické situace a postavení 

podezřelého, které by mohlo u soudu v Kongu zastrašit svědky a znemožnit spravedlivý 

proces), a tak je podezřelý a jeho případ doporučen ICC, který podezřelého může objektivně 

soudit. I když tento soud musel za svou objektivitu tvrdě bojovat se žalobci, kteří odmítli 

sdílet důvěrné informace, toto vítězství a pevné odhodlání soudců informace získat a 

poskytnout je i Lubangovi a jeho obhajobě dokazuje schopnost soudu a jeho připravenost 

bojovat za spravedlivý průběh soudu. 

Současná situace v Demokratické republice Kongo a její figuranti jsou stále předmětem 

vyšetřování ICC. Ke dni 14. června 2016 ICC vydal 7 zatykačů na osoby podezřelé 

z válečných zločinů spáchaných na území Konga, 3 obvinění jsou ve vazbě a čekají na soud, 

probíhá jedno soudní řízení s 1 osobou a 1 osoba čeká na vyjádření odvolacího senátu.69 

 

  

                                                             
67 The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo,Case No. ICC-01/04-01/06, Case Sheet (2015) 
68 The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo,Case No. ICC-01/04-01/06, Case Sheet (2015) 
69 ICC,2016 [cit. 16. 6. 2016] Dostupné na: https://www.icc-cpi.int  
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7. Vyhodnocení případů a jejich přínos v rámci vymáhání MHP 

Každý z těchto případů otvírá nové otázky týkající se MHP, jeho vymáhání a trestání jeho 

porušení. Soudci se při svému rozhodování mnohdy ocitli v nelehké situaci a jejich rozsudek 

byl předmětem mnoha debat a v případě Erdemoviče i předmětem přezkoumání. Právě tyto 

překážky při vymáhání MHP jsou důležité pro jeho další vývoj, pro přesnější definování 

pojmů, pro lepší stíhání pachatelů válečných zločinů a jejich spravedlivému potrestání. 

Konkrétně případ Erdemoviče otevřel velmi důležitou otázku tísně a jejího vlivu na vyloučení 

protiprávnosti. Především rozpor v prohlášení jednotlivých soudců odvolacího soudu, kteří 

vyzvedávají několik velmi důležitých argumentů, proč by tíseň neměla být polehčující 

okolností či důvodem pro vyvinění obžalovaného: situace vojáka v tísni, který musí 

uposlechnout rozkazu velitele, přeci jenom není v ozbrojených konfliktech nijak výjimečná, a 

proto je dle Cassese důležité zvážit, zda obviněný vstupoval do ozbrojených sil s vědomím, že 

se v této situaci ocitne. Pokud ano, tak voják musí nést odpovědnost za své činy. Na druhou 

stranu je nemožné očekávat od vojáku akty sebeobětování se pro ostatní. Po zvážení všech 

argumentů se soud přikloní k chápání tísně jako polehčující okolnosti, nikoli však jako 

důvodu k vyloučení protiprávnosti jednání obžalovaného. (Judgement 1997:17)70 

Případ Kajelijeliho je názorným příkladem, že i civilní osoba, která se přímo neúčastnila 

samotných aktů genocidy, ale využila svého vlivného postavení, aby ostatní k těmto aktům a 

násilnostem nabádala a pomáhala je uskutečňovat, se dopustila válečného zločinu a nese za 

něj odpovědnost. Zároveň je tento případ i ukázkou důležitosti dodržování práv 

obžalovaného, obhajoba se díky nedodržování těchto práv mohla odvolat a dokázat dopad 

tohoto porušení na průběh soudu (Kajelijelimu nebyla sdělena při zatýkání jeho obvinění, 

tudíž obhajoba argumentovala tím, že se nemohla na soudní řízení lépe připravit). Toto 

pochybení vedlo k výraznému snížení trestu udělenému pachateli. (Judgement 2005:118)71 

Poslední případ ilustruje funkčnost a důležitost ICC. Demokratická republika Kongo sama 

podala návrh na vyšetřování Thomase Lubangy, který by ve své rodné zemi před soud 

postaven nebyl, nebo by se nejednalo o soud spravedlivý. Díky existenci ICC byl Lubanga 

postaven před soud a za válečné zločiny, které spáchal, byl potrestán. Nevýhodou ICC ovšem 

je jeho omezená časová jurisdikce (ICC může prošetřovat a trestat zločiny spácháné až po 

roce 2002, kdy byl zřízen), která je důvodem, proč byl výčet zločinů spáchaných Lubangou 

                                                             
70 The Prosecutor v. Drazen Erdemovic, Case No. IT-96-22, Judgement, 7 October 1997 
71 The Prosecutor v. Juvenal Kajelijeli, Case No. ICTR-98-44A-T, Judgement, 23 May 2005 
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tak krátký, a proč spousta válečných zločinců svému trestu unikne. Naopak lze ICC a jeho 

jednání vyzdvihnout v případě nakládání s důkazy, ačkoli se jednalo o důkazy postavené na 

důvěrných informací, trvali soudci na jejich zveřejnění a umožnění spravedlivého soudu, při 

kterém by všechny strany měly všechny potřebné informace a mohly se řádně připravit na na 

průběh soudního řízení. 

Každý z těchto případů tedy dokazuje, že i přes nesnáze je MHP vymáháno a díky existenci 

ICTY, ICTR a ICC byly odsouzeni i váleční zločinci: jejichž případ provázeli komplikované 

okolnosti (Erdemovič), jež byli civilisté, kteří se násilností dopouštěli nepřímo (Kajelijeli) a i 

ti, kteří by bez existence ICC pravděpodobně před soudem nestanuli (Lubanga). 

Když si shrneme statistiky ICTY, ICTR a ICC, tak zjistíme, že těmito institucemi je stíhán 

jenom velmi malý zlomek těch, kteří se dopouštějí porušování MHP. Vymáhání MHP stále 

sužuje velká řada problémů, ale každý nový rozsudkem vynesený ICC (jehož založením bylo 

velkým posunem pro vymáhání MHP, jelikož nyní mohou občanskou válkou rozvrácené státy 

posunout své válečné zločince tomuto soudu a zajistit tím, že všechna porušení MHP budou 

prošetřena a pachatelé potrestáni) posunuje vymahatelnost MHP zase dál. 

Dalším důležitým faktorem ve vymáhání MHP je dozajista jeho efektivní šíření, které není 

vždy samozřejmostí. MVČK se mimo jiné potýká s problémem negramotnosti některých 

účastníků ozbrojených konfliktů (většinou se jedná o nestátní aktéry), a tudíž jejich neznalostí 

MHP. Tento problém se však v současnosti snaží řešit iniciativa Geneva Call72 (která nabízí 

seznámení se základy MHP ve snadno srozumitelné podobě (tato iniciativa ovšem bývá 

kritizována za napomáhání teroristům, protože nestátní aktéři ozbrojeného konfliktu mohou 

být vnímáni jako teroristé). Problém šíření MHP se netýká však pouze negramotných skupin. 

Například i u nás v ČR je povědomí veřejnosti o MHP relativně nízké, jeho šíření probíhá 

převážně na bázi dobrovolnosti (povinně volitelné předměty na vysokých školách a kurzy 

pořádané ČČK). Otázkou tedy zůstává, zda by s přihlédnutím na dění kolem nás, neměla být 

zavedena důkladnější výuka práva a v rámci této výuky i přiblížit studentům i MHP. Díky 

tomu by také byla veřejnost více obeznámena s tímto právem a více lidí by se o něj mohlo 

zajímat profesionálně, a tím by stoupl počet odborných poradců a osob, které by mohly 

dopomoci jeho vymáhání. 

                                                             
72 Geneva Call, 2016. [cit. 22. 6. 2016] Dostupné na http://www.genevacall.org/  
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8. Závěr 

Svojí bakalářskou práci jsem začala úvodem, ve kterém jsem stručně shrnula, jak jsem se 

k tématu dostala, jaký je cíl mé práce a jak budu při jejím vypracování postupovat. Ve druhé 

kapitole jsem se věnovala popsání samotného MHP, hlavně tedy ženevského systému 

obyčejového práva a krátce i odpovědnosti v případě jeho porušení. Vážná porušení těchto 

ustanovení zakládají válečný zločin, který jsem blíže definovala v poslední části první 

kapitoly. Ve třetí kapitole jsem krátce shrnula historii stíhání válečných zločinců, na kterou 

jsem navázala vznikem a popisem ad hoc tribunálů ICTY a ICTR a Mezinárodního trestního 

soudu. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám prvním případem, případem Dražena Erdemoviče. Popisuji zde 

situaci, za které k porušení MHP došlo, osobu Erdemoviče, obvinění proti němu vznešená a 

samotný průběh soudu. V páté kapitole se přesouvám k případu ICTR, k případu Juvenala 

Kajelijeliho. Opět nejdříve přibližuji, za jakých okolností k válečným zločinům došlo, osobu 

Kajelijeliho a jeho vliv, z čeho byl obviněn a průběh soudu. V kapitole šesté se věnuji 

prvnímu případu ICC, případu Thomase Lubangy. Jako u předchozích případu se krátce 

věnuji situaci, za které ke zločinům došlo, osobě Lubangy, zločinům, které spáchal a průběhu 

soudu. U každého případu a jeho průběhu jsem zdůraznila, čím se liší a jakým způsobem je 

zásadní pro vymáhání MHP. 

V sedmé kapitole jsem tyto případy vyhodnotila, shrnula jejich přínos pro vymáhání MHP a 

zamyslela se nad budoucností MHP a jeho vymáhání. 

V závěru své práce bych tedy chtěla zopakovat, že MHP i přes nesčetné problémy vymáháno 

je, a to více než kdykoliv předtím a už ne jenom po skončení daného konfliktu. Velký podíl na 

tomto vymáhání, jak jsem se pokusila znázornit na těchto třech případech, mají výše zmíněné 

instituce. To ovšem neznamená, že není prostor pro zlepšování, ke kterému dle mého názoru 

může docházet pouze při důkladnějším šíření MHP a jeho dalším rozvoji. 
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10. Seznam zkratek 

I. Ženevská úmluva- Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků 

ozbrojených sil v poli 
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ozbrojených sil na moři 

III. Ženevská úmluva- Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci 

IV. Ženevská úmluva- Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války 

AFDLC- Spojenectví demokratických sil pro osvobození Konga-Zaire 

FNI- Nationalist and Integrationist Front  

FPLC- Force Patriotique pour la Libération du Congo  

ICC- International Criminal Court (Mezinárodní trestní soud) 

ICTR-International Criminal Tribunal for Rwanda (Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu) 

ICTY- International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (Mezinárodní trestní tribunál 

pro bývalou Jugoslávii) 

Kongo- Demokratická republika Kongo 

MHP – Mezinárodní humanitární právo 

MICT- Mechanism for International Criminal Tribunals 

MRND- Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement/ Národní revoluční 

hnutí pro rozvoj 

MVČK – Mezinárodní výbor Červeného kříže 

Norimberský tribunál- Mezinárodní vojenský tribunál 

OSN-Organizace spojených národů 

Protokol I- Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů 

Protokol II- Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter 
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Protokol III- Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949  o přijetí dalšího 

rozeznávacího znaku 

RTMLC- Radio Télévision Libre des Mille Collines/ Rwandské svobodné rádio a televize  

SFRJ-Socialistická federativní republika Jugoslávie 

UNAMIR-The United Nations Assistance Mission for Rwanda 

UPC- Union of Congelese Patriots/ Unie konžských patriotů 
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