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Úvod 

 

Rigorózna práca je venovaná problematike účasti detí ako detských vojakov v ozbrojených 

konfliktoch. Cieľom práce je analyzovať existujúce dokumenty medzinárodného práva 

a relevantnú judikatúru, ktoré sa zaoberajú problematikou participácie detí v ozbrojených 

konfliktoch, a prostredníctvom jednotlivých prípadových štúdií poukázať na aktuálnosť tohto 

problému. Okrem toho som si ako špecifickú oblasť tejto širokej témy zvolila podrobnejšie 

rozpracovanie otázky zodpovednosti za odvod a využívanie detských vojakov v ozbrojených 

konfliktoch. Hlavným dôvodom pre takto zvolené ciele je dlhodobá aktuálnosť potreby 

dodržiavania  ochrany ľudských práv a zaistenia ochrany detí, ktoré boli nedobrovoľne 

zapojené do ozbrojených konfliktov medzinárodnej alebo vnútroštátnej povahy. Na naplnenie 

týchto cieľov boli použité metódy historickej, deskriptívnej, analytickej a prípadových štúdií. 

Práca sa delí na osem kapitol, ktoré sa ďalej vnútorne členia. Prvá kapitola pojednáva 

o účasti detí na ozbrojených konfliktoch, definuje čo pod týmto pojmom rozumieť a pre lepšie 

pochopenie problematiky táto kapitola vysvetľuje dôvody prečo sú deti na takýchto konfliktoch 

účastné. Prvá kapitola obsahuje aj podkapitolu, ktorá pojednáva o dieťati ako detskom vojakovi 

a ako sa na detského vojaka pozerá medzinárodné právo. Bezprostredne na ňu nadväzuje druhá 

kapitola, ktorá pojednáva o ozbrojenom konflikte. Definuje, čo je ozbrojený konflikt, aké druhy 

ozbrojených konfliktov medzinárodné právo pozná a pokračuje kapitolou, ktorá obsahuje 

analýzu a právne úpravy druhov ozbrojených konfliktov.  

Tretia kapitola obsahuje právny rozbor zákazu účasti detí na ozbrojených konfliktoch. 

Analyzuje jednotlivé medzinárodné dohovory, dodatkové protokoly, venuje sa tak 

medzinárodnej úprave pojmu detského vojaka ako aj regionálnej úprave. Táto kapitola 

predstavuje ťažisko teoretickej časti rigoróznej práce a poskytuje spojenie predchádzajúcich 

dvoch teoretických kapitol pod právnu analýzu z pohľadu medzinárodného práva. Teoretická 

časť končí v štvrtej kapitole. Táto kapitola v sebe zahŕňa informácie dobrovoľnej resp. 

nedobrovoľnej účastí detí na ozbrojených konfliktoch o odzbrojovaní detí a ich opätovnom 

začlenení do spoločnosti.  

Nasleduje praktická časť ktorá ponúka ucelený prehľad riešenia otázky trestnosti v otázke 

povolávania a využívania detí ako detských vojakov. Zámerne som si vybrala na túto analýzu 

krajiny z tzv. tretieho sveta. Urobila som tak najmä z toho dôvodu, že o týchto krajinách ako aj 

o problémoch ktoré ľudí resp. deti v týchto krajinách sužujú nie sú širokej spoločnosti známe. 

Ako prípadové štúdie som si vybrala prípady, ktoré boli zarážajúce svojím obsahom, o ktorých 
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vedelo medzinárodné spoločenstvo resp. o ktorých medzinárodne spoločenstvo naďalej vie, ale 

nie je schopné ich potrestať resp. zastaviť. 

Praktická časť začína piatou kapitolou, ktorá v sebe zahŕňa analýzu prípadu Thomasa 

Lubangu Dylio, ako hlavným obvineným, za náborovanie a využívanie detí ako detských 

vojakov v ozbrojených konfliktoch. Kapitola v sebe obsahuje priebeh konfliktu, priebeh 

súdneho konania a aj rozsudok v tomto konaní. Praktická časť pokračuje ďalšou šiestou 

kapitolou, ktorá pojednáva o problematike detských vojakov v občianskej vojne v Sierra Leone 

a taktiež priebeh súdneho procesu s jedným z hlavných obvinených v prípade využívania detí 

v ozbrojených konfliktoch. Prípadové štúdie pokračujú aj v siedmej kapitole, ktorá sa venuje 

nepokojom v Ugande a aj vyšetrovaním zločinov spáchaných na deťoch počas týchto 

nepokojov. Práca končí ôsmou kapitolou, ktorá sa venuje aktuálne prebiehajúcemu 

ozbrojenému konfliktu v Sýrii a taktiež rieši otázku využívania detí ako detských vojakov 

v tomto aktuálne prebiehajúcom konflikte. 

Táto práca vznikla z dôvodu síce prepracovaného, no vzhľadom na rýchlosť vývoja 

v súčasných medzinárodných vzťahoch a medzinárodnom práve, pomerne nepostačujúceho 

pokrytia problému normami medzinárodného práva, a s tým súvisiacu neschopnosť reagovať 

na aktuálne vznikajúce problémy v danej oblasti. Význam rigoróznej práce je v poskytnutí 

všeobecného prehľadu prostriedkov ochrany práv detí, ktoré sa stali účastníkmi ozbrojeného 

konfliktu v pozícií detských vojakov, s dôrazom na analýzu aktuálnej judikatúry, ktorá sa 

zaoberá uvedenou témou. Prezentuje nielen ucelený pohľad na otázky spojené s problémom 

zaobchádzania s detskými vojakmi v priebehu a po skončení konfliktu, ale aj možnosť ich 

prípadného trestného stíhania.  

Pri písaní práce boli syntetizované poznatky z oblasti medzinárodného práva, 

medzinárodných vzťahov a histórie. Ako zdroje boli použité predovšetkým zahraničné 

publikácie, ktoré sa venujú problematike medzinárodného práva verejného, medzinárodného 

humanitárneho práva, medzinárodného práva ľudských práv a taktiež boli využité na internete 

prístupné rozsudky medzinárodných súdov. 
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1.Účasť detí na ozbrojených konfliktoch  

 

„Ešte ani neokúsili čo je to život, a už majú v rukách zbrane“. 

Vo svete aktuálne prebieha množstvo ozbrojených konfliktov, na ktorých participujú 

deti ako bojovníci. V priebehu celej histórie ľudstva boli deti veľkou súčasťou vojnových 

ťažení. Sparťania trénovali svoje deti už od veku siedmich či deviatich rokov. Okrem výcviku 

vykonávali aj iné podradnejšie práce ako napríklad práce v domácnosti i mimo nej, napr. nosili 

štíty starším vojakom. V priebehu 19. storočia boli deti využívané v armáde ako muzikanti. 

V Amerike sa k vojskám američanov pripájali ako pomocné sily chlapci vo veku 14- 15 rokov 

a pomaly si rozvíjali svoj potenciál stať sa skutočnými vojakmi. Počas občianskej vojny 

v Spojených štátoch amerických nasledovali mladí ľudia svoje rodiny do vojny, pričom sa ich 

odvod odohrával aj v škole a k bojom im slúžili malé zbrane, ktoré im boli prispôsobené. 

Odhaduje sa, že počet detských vojakov sa pohyboval medzi 250- 420 tisíc, čo je asi 10- 20 % 

z celkového počtu povolaných osôb. I napriek tomu, že bolo na deti pozerané ako na impulzívne 

a nedospelé stvorenia, bola ich účasť vo vojne považovaná za čin hrdinstva.1 Postupom času 

a vplyvom prvej svetovej vojny bolo potrebné nájsť príslušný prostriedok na ochranu práv detí, 

a to nielen počas konfliktu, ale aj v dobe mieru. Najvýraznejší prvok v tejto problematike 

priniesla Ženevská deklarácia z roku 1924, ktorá reagovala na katastrofy, ktoré sa udiali počas 

prvej svetovej vojny. Najväčší prínos bol v tom, že detské práva v nej boli prvýkrát uznané ako 

špecifické práva a dospelým osobám bola venovaná nejedna povinnosť týkajúca sa ochrany 

detí.2 Za najdôležitejšie práva, ktoré garantovali deťom aspoň základnú ochranu, sa dajú 

považovať rôzne záruky pre dieťa ako napr. ochrana pred i po narodení, alebo zákaz 

                                                           
1 ROSEN, David M., Armies of the young: child soldiers in war and terrorism, [online], In: FDU magazine, 

Summer/Fall 2005. DOI: 0813535689. ( cit. 25.10.2016) Dostupné z: 

http://www.fdu.edu/newspubs/magazine/05sf/childsoldiers.html 
2 Ženevská deklarácia práv dieťaťa bola prijatá v roku 1924. Geneva Declaration of the Rights of the Child, 1924: 

About the Declaration, In: Http://childrensrightsportal.org [online], Humanium, ©  (cit. 25.10. 2016). Dostupné 

na:http://www.humanium.org/en/childrens-rights-history/references-on-child-rights/geneva-declaration/History, 

In: Http://www.savethechildren.org [online]. 

Za jej zrodom stojí úsilie Eglandtyne Jebba, ktorý založil Save the children´s Fund, z dôvodu, aby pomohol deťom 

deprimovaným predchádzajúcim konfliktom. V roku 1920 sa tento fond stal základom pre „the International Save 

the Children Union“. V roku 1923 Únia adaptovala prvú verziu Deklarácie práv dieťaťa, ktorá bola ratifikovaná 

v roku 1924 a poslaná do Spoločnosti národov. Spoločnosť národov ju v rovnakom roku prijala pod názvom 

ženevská deklarácia a v roku 1959 ju prijalo aj Valné zhromaždenie OSN v rezolúcií 1386. Táto deklarácia 

pozostáva z piatich bodov: 1.) dieťaťu musia byť poskytnuté prostriedky pre jeho normálne materiálny a duchovný 

rozvoj. 2.) dieťa, ktoré je hladné, musí byť nasýtené; dieťa, ktoré je choré musí byť ošetrené; dieťaťu, ktoré je 

zaostalé sa musí pomôcť; mladistvý delikvent musia byť prevychovávaný; sirotám a postihnutým deťom musí byť 

poskytnuté prístrešie a pomoc, 3.) dieťa musí byť prvé, komu sa poskytne pomoc v prípade nešťastia a pohrôm; 

4.) dieťa musí byť v postavení, v ktorom má zaistené prostriedky na živobytie a je ochránené voči akejkoľvek 

forme vykorisťovania; 5.) dieťa musí byť vychovávané vo vedomí, že jeho talent je venovaný službe všetkým ( 

Geneva Declaration of the Rights of the Child, 1924) 



11 

 

diskriminácie. Veľkým nedostatkom bol fakt, že sa táto deklarácia nikdy nestala právne 

záväznou. 

V novodobej histórii môžeme hovoriť o detských vojakoch napr. počas druhej svetovej 

vojny v organizácií tzv. Hitler Jungend. Organizácia bola najskôr založená ako mládežnícka 

organizácia, ktorej cieľom bolo vychovať mládež, oddanú nacistickým nemeckým myšlienkam. 

Táto organizácia bola určená pre chlapcov vo veku od 14 -18 rokov, pre mladších chlapcov od 

veku 10 rokov bola určená organizácia Jungvolk, ktorá mala rovnaký zámer ako HitlerJungend. 

Korene nacistickej organizácie mládeže siahajú až do roku 1922, kedy v liste Volkischer 

Beobachter vyšla výzva k vstupu do Ligy mládeže NSDAP.3 Oficiálnym zámerom organizácie 

bolo posilniť nacistické myslenie a vychovať budúcu generáciu, ktorá bude tieto myšlienky 

ďalej šíriť. V skutočnosti išlo o polovojenskú organizáciu, ktorá sa nezameriavala len na 

psychické posilnenie nacistických myšlienok, ale aj na tvrdý vojenský výcvik. V roku 1938 

bolo do tohto hnutia zapojených takmer 7,5 milióna mladých vojakov. HitlerJungend spolu 

s Jungvolk združovali chlapcov vo veku od desať do osemnásť rokov. Pre budúcich mladých 

vojakov boli neskôr založené školy, v ktorých sa chlapci učili základným vojenským 

zručnostiam ako napríklad navigáciu, signalizáciu, či podzemné manévrovanie. Deti, ktoré 

prešli takýmto výcvikom a dosiahli vek dospelosti, boli neskôr začlenené do nemeckých 

vojenských jednotiek. Nemecko si takýmto spôsobom budovalo armádu a vychovávalo 

mladých chlapcov na povolanie vojakov bojujúcich za vlasť. Po Nástupe Hitlera dochádzalo 

k postupnému rušeniu iných organizácií a v roku 1936 vydala vláda zákon o Hitlerovej mládeži, 

v ktorom rozhodla o povinnom členstve, ktoré narástlo do množstva päť a pol milióna 

bojujúcich detí.4 

Medzi najvýraznejšie dokumenty medzinárodného humanitárneho práva, ktoré sa 

zaoberajú aj otázkou ochrany práv detí ako účastníkov ozbrojených konfliktov a ktoré boli 

prijaté po druhej svetovej vojne, sú Ženevské konvencie v roku 19775 doplnené o dva 

                                                           
3 BRENDA Ralph-Lewisová: Hitlerova mládež (Hitlerjugend ve válce a míru 1933-1945), vydavateľstvo 

Svojtka & Co., Praha 2001, ISBN 80-7237-386-2, str. 11 
4 BRENDA Ralph-Lewisová: Hitlerova mládež (Hitlerjugend ve válce a míru 1933-1945), vydavateľstvo 

Svojtka & Co., Praha 2001, ISBN 80-7237-386-2, str. 45 
5 Pod pojmom Ženevské konvencie alebo tiež Ženevské dohovory môžeme rozumieť tri pôvodné dohovory, 

z ktorých dva boli prijaté už v 19. storočí – Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených a chorých príslušníkov 

ozbrojených síl v poli ( 1864) a Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených, chorých a stroskotancov 

ozbrojených síl na mori (1899). po prvej svetovej vojne bol prijatý tretí Ženevský dohovor o zaobchádzaní 

s vojnovými zajatcami (1929). po druhej svetovej vojne boli tieto dohovory revidované na konferencií v Ženeve 
12 . augusta 1949 bolo prijaté ich nové znenie a spolu so štvrtým dohovorom – ženevský dohovor o ochrane 

civilných osôb počas vojny, tvoria základný pilier súčasného medzinárodného humanitárneho práva 
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dodatkové protokoly.6 Tieto medzinárodné dohovory a dodatkové protokoly tvoria základnú 

úpravu, ktorá však nebola vzhľadom na prebiehajúci vývoj spoločnosti postačujúca, a preto 

bolo nevyhnutné prijať ďalšie dokumenty, ktoré by podrobnejšie regulovali otázku účastí detí 

v ozbrojených konfliktoch. V roku 1989 bol v New Yorku na pôde OSN prijatý Dohovor 

o právach dieťaťa, nasledovaný asi najpodrobnejšou právnou úpravou týkajúcou sa účastí detí 

na ozbrojených konfliktoch, a to v podobe Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa 

o účasti detí v ozbrojených konfliktoch.   

1.1. Fenomén detských vojakov 
 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, fenomén detských vojakov nie je záležitosťou iba 

tejto doby, ale má určité historické pozadie. Zarážajúce je, že v skutočnosti ide o čoraz častejší 

jav, ktorý možno považovať za nový vývoj v moderných vojnových konfliktoch a týka sa 

množstva detí. Podľa odhadov mimovládnych organizácií až štyridsať percent ozbrojených 

skupín vo svete nasadzuje detských bojovníkov na rôzne úlohy, zatiaľ čo Medzinárodné 

spoločenstvo neustále bojuje proti tejto forme zneužívania detí. Táto globálna povaha 

využívania detských vojakov vyvoláva množstvo otázok v rôznych oblastiach vzhľadom na 

hlboké etnické, náboženské, sociálne a ekonomické, ale aj politické korene a rozsiahle 

následky, ktoré ovplyvňujú tzv. tretí svet.  V prípade, že sa zameriame na africké mierové misie 

Európskej únie, môžeme usúdiť, že účasť detí vo vojnových konfliktoch má nepriamy dopad aj 

na celé Európske spoločenstvo.7 Deti sú v mnohých prípadoch predávané vojenským armádam 

vlastnými rodinami. Nejedná sa iba o bojujúce deti počas vojnových stavov, ale fenomén 

detských vojakov zahŕňa pestrú paletu povinností, ktoré deti vykonávajú. Ide o úlohy ako 

napríklad účasť v boji, použitie dieťaťa ako živého štítu, pokladanie mín a výbušnín, 

vyzvedanie a špionáž, použitie dieťaťa formou návnady pre nepriateľa, stráženie nebezpečných 

objektov, alebo úlohy kuriérov nebezpečných zásielok. Okrem vyššie vymenovaných 

povinností treba brať na zreteľ, že tieto deti musia prejsť tvrdým a prísnym výcvikom, ktorý v 

sebe často zahŕňa rôzne formy tyranie, či už psychickej alebo fyzickej, a sú tiež obeťami 

sexuálneho zneužívania. Okrem vyššie uvedeného je väčšina detí pravidelne pod vplyvom 

omamných látok, aby pri útokoch na nepriateľa vydržali dlhšie, a tým si splnili svoje poslanie. 

                                                           
6 Medzinárodný výbor Červeného kríža 8. júna 1977 prijal na zasadnutí diplomatickej konferencie Dodatkový 

protokol týkajúci sa ochrany obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov a Dodatkový protokol č. 2 o ochrane 

obetí ozbrojených konfliktov, ktoré nemajú medzinárodný charakter. 
7 SZIJJ,D. Child Solitery as a Toll of Modern Warfare (?): the Role od Child Soliders in „New Wars“. Obrana 

a stratégie. Časopis vydaný Univerzitou obrany Brno, 2010, str. 89. Dostupné na: 

http://www.obranaastrategie.cz/cs/aktualni-cislo-2-2010/clanky/child-soldiery-as-a-tool-of-modern-warfare-the-

role-of-child-soldiers-in-8220-new-wars-8221.html#.WBG4AfmLSUk 
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Dokonca sa stávajú aj prípady, kedy sú deti povýšené na seržantov, a tak sami môžu riadiť 

a rozdávať rozkazy podriadeným, ale aj novonaverbovaným deťom.  

Fenomén detských vojakov sa netýka len chlapcov, ale aj dievčat, ktoré sú najčastejšie 

predávané svojimi rodinami.8 Dievčatá majú v ozbrojených silách či skupinách rôzne úlohy. 

Slúžia ako vyzvedači, slúžky ale taktiež ako aktívne bojovníčky. Najčastejšie sú využívané ako 

sexuálne otrokyne. Táto úloha im častokrát poskytuje výhodnejšie postavenie ako ostatným 

detským vojakom. Dostavajú stravu a sú chránené svojimi „manželmi“, na druhej strane sú však 

častokrát bité a musia znášať neľudské zaobchádzanie. Dobrovoľné náborovanie dievčat je 

však veľmi vzácne. Dievčatá sa snažia utiecť pred domácim násilím a zneužívaním, mysliac si, 

že v ozbrojených skupinách ich čaká presný opak toho, pred čím sa snažia utiecť. Avšak opak 

je pravdou a žiadne lepšie zaobchádzanie ich nečaká. Veľkým problémom sa potom stávajú 

tzv. „deti vojny“ (war children), ktoré sú potomkami dievčat a vojakov. Dievčatá sa stávajú 

matkami a návrat do vlastnej rodiny je neprípustný9. 

Nevládna organizácia Coalition to Stop the Use of Child Soliders zhromaždila 

informácie o viac ako 20 štátoch, v ktorých medzi rokmi 2001 a 2005 prebiehali ozbrojené 

vojnové akcie a zistila, že najmenej v 10 štátoch vládne vojská využívali deti pre boj v predných 

líniách ako napr. v Burundi, Demokratickej republike Kongo a Myanmari. Niektoré ďalšie 

vlády neregrutujú deti priamo, ale podporujú polovojenské skupiny, milície a ďalšie skupiny, 

ktoré využívajú deti v boji.10 Podľa UNICEFu bolo v poslednom desaťročí zabitých 

v konfliktoch viac ako 2 milióny detí, 4-5 milióna bolo zmrzačených, milión detí osirelo, alebo 

boli odlúčené od svojich rodičov a cez 10 miliónov detí bolo psychicky traumatizovaných. Vo 

vojnách od 18. storočia do začiatku 20. storočia tvorili civilisti, a medzi nimi aj deti, len 

polovicu všetkých obetí, zatiaľ čo v 2. svetovej vojne už to boli dve tretiny a v 80. rokoch 20. 

storočia už takmer 90 %. S mnohonásobne zvýšeným podielom úmrtia civilného obyvateľstva 

v konfliktoch priamo súvisí i nárast počtu detských obetí. Príčinami veľkého  nárastu detských 

vojakov v posledných desaťročiach sa vo svojom článku zaoberal aj autor Millard. Príčiny 

zhrnul do štyroch kategórií. Prvé sú faktory politické, kde sú zahrnuté myslené politické zmeny 

i zmeny v povahe vojen. Druhú skupinu tvoria faktory technologické, spojené predovšetkým 

s využívaním nových moderných zbraní. Tretia skupina sú faktory sociopsychologické, 

                                                           
8 LOREY, Mark. Child Soldiers: Care & Protection of Children in Emergencies. A Field Guide [online]. Save the 

Children Federation, Inc., 2001, str. 75. (27.10.2016) ISBN 1-888393-08-4. Dostupné z: 

http://repository.forcedmigration.org/show_metadata.jsp?pid=fmo:2566 
9 Pražský študentský summit, Dětší vojáci, 2014 str. 11 dostupné na: https://www.amo.cz/wp-

content/uploads/2016/01/PSS-D%C4%9Bt%C5%A1t%C3%AD-voj%C3%A1ci-HRC.pdf 
10 CHILD Soliders Global report 2004 London 
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uvádzajúce napríklad zraniteľnosť detí. Poslednou kategóriou sú faktory ekonomické.11 Takisto 

autor Machel považuje jednu z príčin nahradenie ťažkých a zložitých zbraní na 

medzinárodnom12 trhu zbraňami lacnejšími a ľahšími. Deti sú ľahko ovládateľné a vďaka 

svojej „ nízkej cene“ aj dostupné pre veliteľov. 

Problematika detských vojakov je momentálne aktuálnou témou v krajinách 

a oblastiach, kde prebieha alebo pretrváva ozbrojený konflikt. Väčšina týchto ozbrojených 

konfliktov sa dnes odohráva nielen medzi štátmi, ale predovšetkým vo vnútri jednotlivých 

štátov a do týchto konfliktov sú častokrát zapájaní civilisti. Nejedná sa len o dospelých ľudí, 

ale taktiež aj o deti. V niektorých oblastiach sa deti priamo „rodia do vojny“, nepoznajú obdobie 

mieru a pre tento pocit neustáleho ohrozenia pretrváva v ich každodennom živote. Úplne presný 

počet využívaných detí, kvôli neustále prebiehajúcemu konfliktu nie je známy. Medzinárodné 

organizácie uvádzajú počty len odhadom, a odhad hovorí o 300 000 deťoch zapojených do 

ozbrojených konfliktov po celom svete.13 Využívanie detí v ozbrojených konfliktoch popiera 

akékoľvek ľudské práva hneď v niekoľkých bodoch. Detskí vojaci nemajú právo na osobnú 

slobodu, na slobodu pohybu a pobytu, právo na vzdelanie, na vyrastanie v rodine, na všeobecný 

rozvoj, na zaistenie ochrany a pomoc poskytnutú štátom, na ochranu zdravia a vyžívania 

zdravotných zariadení, na ochranu pred násilím, ponižovaním, vykorisťovaním a ďalšie. 

Odvody detí sú z prevažnej väčšiny nedobrovoľné, ale v niektorých prípadoch aj dobrovoľné 

odvádzanie detí z dôvodu núteného vysídlenia alebo chudoby počas konfliktu. Fenomén 

detských vojakov je vo svete aj pre vyššie uvedené dôvody, ale aj preto, lebo deti nie sú 

emocionálne a fyzicky zrelé, je možné s nimi manipulovať a vykonávajú tie najnebezpečnejšie 

úlohy bez ohľadu na ich dôsledky.14 

1.2. Účasť detí v ozbrojených konfliktoch 

 

Len málo detí bojuje z vlastného presvedčenia. Ich najčastejším motívom je napr. 

pomsta za smrť najbližších, rodičov, súrodencov či iných príbuzných alebo kamarátov, resp. 

demonštrácia príslušnosti k etnickej či náboženskej skupine a to tak vládnucej, ako aj utláčanej. 

Účasť v bojoch v takomto prípade vnímajú ako povinnosť voči rodine či komunite, v ktorej 

vyrastajú. Jednou z hlavných príčin účasti detí v ozbrojených konfliktoch je sociálno-

                                                           
11 MILLARD,A.S; Cildren in Armed Conflicts 2001. VOl 32, str. 187 
12 MACHEL G.  Impact fp Armed Conclict on Children. Dosptuné na: www.unifec.org/graca/a51-306_en.Pdf/// 
13 WHITMAN, Shelly. Preventing the Use of Child Soldiers: the Role of the International Criminal Court. Child 

Soldiers Initiative (online). © 2011 ( 27.10.2016). Dostupné z: http://childsoldiersinitiative.org/pdfs/whitman-

preventing.pdf 
14 Pražský študentský summit, Dětší vojáci, 2014 str. 2 dostupné na: https://www.amo.cz/wp-

content/uploads/2016/01/PSS-D%C4%9Bt%C5%A1t%C3%AD-voj%C3%A1ci-HRC.pdf 
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ekonomická a politicko hospodárska situácia, ktorá konfliktu predchádza. Pri týchto 

problémoch nastáva v štáte rozpor a dovolávanie sa práv zlyháva. Dieťa, ktoré sa nachádza v 

takomto prostredí a v stave chudoby, bez domova, bez vzdelania a je odlúčené od rodiny, 

podlieha tlaku okolia. Medzi najzraniteľnejšiu skupinu detí patria tie, ktoré sú v utečeneckých 

táboroch, siroty, či deti na ulici, ale aj deti, ktoré rodiny majú, lenže sú v nich vystavované 

fyzickému alebo psychickému násiliu. Ďalším faktorom vstupu detí do armády môže byť strach 

z útoku nepriateľa a následné obavy z trestu a mučenia, ale aj opačná „ambícia“ a to pocit 

vedomia, že zbraň človeku prináša moc a on potom z nej môže profitovať. Tieto spomenuté 

prípady, kedy deti takpovediac samé vstupujú do armád môžeme považovať za dobrovoľné. 

Závažnejší problém nastáva, ak dieťa vstupuje do armády pod nátlakom ozbrojencov. Mnohé 

deti sa k ozbrojencom pridávajú po tom, ako ich prinútia zavraždiť alebo zmrzačiť vlastnú 

rodinu. Ak neposlúchnu, zomierajú ony. Deti sa často stávajú aj obeťami únosov priamo zo 

škôl, či dokonca aj z vlastných domovov.15 

Hlavným rysom súčasných ozbrojených konfliktov je pluralita príčin, prečo sa vôbec 

vedú a zároveň obtiažnosť určiť ich začiatok a koniec. Príčiny zahŕňajú faktory, ako je absencia 

demokratického systému, porušovanie ľudských práv, sociálna nespravodlivosť, represia 

menšín, chudoba a degradácia životného prostredia. K nepokojom dochádza medzi rôznymi 

etnickými, náboženskými, národnostnými a kultúrnymi skupinami, čo prispieva k väčšiemu 

zapájaniu civilnej populácie a zvýšeniu negatívnych dôsledkov pre ne. Priamym dôsledkom je 

zničenie ekonomiky, potraviny a lieky sa stávajú vzácnym tovarom. Kvalita i množstvo vody  

a prístupnosť potravín klesajú. Obeťami podvýživy, hladu a chorôb sú najmä deti. Dochádza aj 

k porušeniu siete zdravotnej starostlivosti a vzdelávania. 

Jedným z hlavných dôvodov poddajnosti detí  je ten, ktorý je pre ne najtypickejší, a to 

je dôvera a strach. Z dôvodu, že deti majú nižší pud sebazáchovy a nižší stupeň strachu, inak 

povedané, neuvedomujú si nebezpečenstvo v takej miere ako dospelý jedinec, sú vhodné na 

zneužitie a postavenie do boja. Ďalej majú deti väčšiu vôľu participovať na riskantných činoch. 

Je to z dôvodu ich absencie strachu, ktorá je u nich vybudovaná a pud sebazáchovy je nižší,  je 

preto oveľa ľahšie ich prinútiť k disciplíne a plneniu príkazov bez kladenia akéhokoľvek 

odporu. Nie je problém manipulovať s nimi aby do bodky splnili rozkazy. Deti sú navyše 

lojálnejšie a poslušnejšie ako dospelí vojaci a je jednoduchšie z nich vychovať neľútostných 

bojovníkov, ktorí nebudú klásť odpor, aj keby mali bojovať v neľudských podmienkach.  

                                                           
15 Ľudské práva a práva detí v prípade ozbrojeného konfliktu, PhDr. Daniela Geisbacherová, CSc., Dostupné na 

http://www.osveta.mil.sk/data/files/3364.pdf   
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Typickým znakom detí je chuť zažiť dobrodružstvo. Táto vlastnosť je využívaná 

dospelými na dosiahnutie manipulácie – teda účasť v boji. 

Dôvodov, prečo sú deti tak žiadané na armádne účely, je hneď niekoľko. Ako bolo už 

spomenuté vyššie, jednou z hlavných príčin je ich poslušnosť a oddanosť v boji, ktorá sa 

prejavuje najmä v mladom veku, kedy si dieťa vytvára osobnosť a začína rozlišovať medzi 

dobrom a zlom. Počas ozbrojených konfliktov je dieťaťu nanútený dojem, že použitie násilia je 

bežným prostriedkom k dosiahnutiu jeho cieľa. Deti sú tak manipulované až do momentu, 

dokedy si tento model neosvoja16. Výnimkou nie je ani nútenie detí jesť ľudské mäso, biť do 

mŕtvoly svojho kamaráta a potom sa umývať jeho krvou17. Tie, ktoré by aj chceli utiecť, tak 

neurobia zo strachu z mučenia a hrozby smrti. Deti sú po takýchto skúsenostiach zbavené 

strachu a viny a sú používané v prvých líniách boja. Slúžia aj ako hľadači mín, či ako 

samovražedné ľudské bomby, pričom ony samy bez výčitiek páchajú rôzne trestné činy, ktoré 

sa vyznačujú až zarážajúcou krutosťou. Deti môžu byť využívané aj k množstvu rôznych iných 

funkcií, akými sú nosiči zbraní či rôznych nákladov. Opäť, tí čo vzdorujú sú následne mučení, 

týraní a nakoniec zabíjaní. Na tieto práce sú využívaní najmä chlapci a naopak dievčatá sú 

využívané pri prácach v kuchyni a príprave jedla, na pomoc raneným a tiež slúžia ako sexuálne 

objekty. Mladé dievčatá sú sexuálne napádané, zneužívané, donucované slúžiť ako sexuálne 

otrokyne, či ženy bojovníkov. Vo veľkej väčšine sa nakazia pohlavnými chorobami, napríklad 

aj HIV bez možnosti liečby. 

Ďalšie výhody detských vojakov sú v tom, že deti sú vo všeobecnosti vďaka svoju veku 

aj nízkeho vzrastu váhovo ľahké a tým pádom sú veľmi vhodné napríklad na pokladanie a 

deaktivovanie mín. V súvislosti so vstupom detí do ozbrojených konfliktov je nutné rozlíšiť 

medzi dobrovoľným a násilným vstupom dieťaťa do ozbrojených zložiek. K násilnému 

regrutovaniu často dochádza vtedy, ak sú deti povolávané nie štátnou armádou, ale rôznymi 

opozičnými skupinami, paramilitantnými zoskupeniami, milíciou, občianskymi obrannými 

silami, alebo inými zoskupeniami, ktoré sú zapojené do týchto konfliktov. Dieťa ako jedinec, 

ktorý je v dôsledku nepokojov oddelený od svojej rodiny, domova alebo ak žije v chudobných 

pomeroch bez dostatočného vzdelania a sociálnoekonomických možností, stáva sa náchylným 

podľahnúť tlaku, ktorý je na neho vyvíjaný. Tento tlak pramení buď zo strany rodiny, alebo 

vojnových zoskupení s vidinou prilepšenia si, či už pre seba alebo pre svojich blízkych. 

Rizikovou skupinou sú tiež deti, ktoré žijú na ulici, siroty, alebo deti zapojené do nútených prác 

                                                           
16 Ozbrojené skupiny často používajú množstvo drog ako kokaín, marihuana či rôzne amfetamíny, ktoré deti 

znecitlivejú a ich chovanie potom nie je možné považovať ako slobodnú voľbu.   
17 ICRC, Children in war information kit (online). Geneva: 2002, dostupné z: 

http://www.icrc.org/eng/rescources/documents/puublication/p0577k.htm   
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a trhu s prostitúciou. Viacero detí nepochybne vstupuje do armád a ozbrojených skupín na 

základe „vlastného rozhodnutia“. Je to preto, že hľadajú dobrodružstvo, zábavu, je na nich 

vyvíjaný nátlak zo strany kamarátov a pod. Špecifickú skupinu tvoria dievčatá. Tie sú v 

niektorých prípadoch dokonca presviedčané vlastnou rodinou, že vyhliadky na sobáš sú nízke 

a rodina by si nemohla ďalej dovoliť toto dievča živiť a starať sa oň. Medzi ďalšiu veľmi 

zraniteľnú kategóriu sa môžu zaraďovať aj deti v utečeneckých táboroch, vnútorne vysídlených 

osôb a deti v najchudobnejších štvrtiach miest alebo na vidieku, deti umiestnené v detských 

domovoch, deti túlajúce sa samé po uliciach, ktoré nemajú žiadnu ochranu.18  Všetky tieto deti 

sú potencionálnymi cieľmi ozbrojených skupín. 

Ďalším dôvodom verbovania detí na účasť v boji je aj nedostatok síl vo vlastných 

radoch. A to sa netýka iba povstalcov, ale aj štátom riadených armád, ktoré veľakrát detské 

obete oslobodia len preto, aby im armáda mohla opäť vložiť do rúk zbrane. Taktiež to môže 

byť aj ochrana vlastného územia pred povstalcami, ako sa stalo aj počas občianskej vojny 

v západoafrickej Sierra Leone. Obce tu organizovali vlastné milície – Civil Defence Forces- 

a mnoho civilistov v radoch kamajohov19 boli práve mladiství.20 Odpor pred zabíjaním 

charakteristický pre dospelých vystupuje u detí v obmedzenej miere. Je to jeden z dôvodov, pre 

ktorý dokážu deti páchať pod vedením veliteľov masové zločiny. Nedostatok materiálnych 

statkov spôsobuje, že zabíjajú zadarmo a následkom toho vzniká psychická trauma, ktorá im 

zostáva na celý život a znemožňuje ich začlenenie do spoločnosti v čase mieru. 

V súvislosti s detskými vojakmi sa utrpenie nekončí automaticky spolu s vojnovým 

konfliktom. Aj mnoho rokov po vojne sú tieto deti naďalej obeťami. Okrem toho, že ich 

spoločnosť, v niektorých prípadoch aj vlastná rodina, vinia so spáchania ohavných činov, 

odmietajú ich prijať späť a tak sa stávajú utečencami, sú sužované zdravotnými a psychickými 

problémami. V kontexte medzinárodných štandardov majú deti právo na zvláštne 

zaobchádzanie a ochranu nielen v období mieru, ale rovnako aj v období vojny. Zaslúžia si 

pozornosť, pretože sú zraniteľné a nesmierne významné pre budúcnosť každej spoločnosti. 

Ochrana detí pod záštitou medzinárodného práva však naráža na problém, ktorý predovšetkým 

spočíva v implementácií tohto práva do praxe – v ratifikácii a dodržiavaní dohovorov a zmlúv 

jednotlivými krajinami. Vymožiteľnosť práva tak nie je vôbec jednoduchá, pretože sú to práve 

štáty, ktoré zodpovedajú za implementáciu medzinárodných štandardov a harmonizáciu 

                                                           
18 HÝBNEROVÁ S., Dětský voják v soudobém mezinárodním právu. In: GERLOCH, A., ŠTURMA, P., Ochrana 

základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století: v českém, evropském a mezinárodním 

kontextu. Praha: Auditorium, 2011, s. 387-396. ISBN 9788087284230. 
19 Kamajohovia boli familíiarne nazývaní bojovníci vo Civil defence forces  
20 REHRLOVÁ,A. Diamantové deti, Slovak edition, Mgr. Natália ďurníková- Re.belia, Banská Bystrica 2012, s 

47. ISBN: 978-80-970805-0-1 
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s vnútornými zákonmi. Sporným bodom je najmä veková hranica. Túto problematiku budem 

rozoberať v nasledujúcich kapitolách.  

V krajinách Afriky je však veľmi slabá, respektíve nepresná registrácia narodenia detí 

a okrem iného africké národy zdieľajú iný pohľad na dospelosť ako na európskom kontinente. 

Nie vek, ale sociálne aspekty určujú hranicu dospelosti. Je preto nesmierne dôležité, aby pri 

hľadaní riešenia v boji proti účasti detí v ozbrojených konfliktoch jednotlivé štáty spolu 

s medzinárodnými organizáciami vzájomne spolupracovali a vytvorili tak pevný základ 

zabezpečenia ľudských práv pre všetky deti bez akejkoľvek diskriminácie. 
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2. Pojem detský vojak  

Hoci sa pojem detský vojak využíva pomerne často v rôznych odporúčacích správach 

a dokumentoch, nie je definovaný v žiadnej medzinárodnej zmluve ani dohovore, a teda vyššie 

uvedené znenie definície nie je právne záväzné, no je všeobecne prijímané. Tento pojem sa 

objavuje v spojení s rôznymi ozbrojenými konfliktami odohrávajúcimi sa predovšetkým na 

africkom kontinente, a tiež definíciou vojnového zločinu využívania, povolávania a odvodu 

detí mladších ako 15 rokov do ozbrojených síl a skupín.21 Podľa správy osobitného zástupcu 

generálneho tajomníka OSN pre deti v ozbrojených konfliktoch sa s detskými vojakmi spája 

šesť najzávažnejších porušení práv dieťaťa. Prvým je zabíjanie a mrzačenie detí, druhým je ich 

využívanie v nepriateľských akciách, tretím znásilnenie a iné formy násilia voči deťom, 

štvrtým únosy detí, piatym útoky na školské a zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa nachádzajú 

deti a posledným odopretie prístupu humanitárnej pomoci k deťom. 

K dnešnému dňu neexistuje univerzálna definícia detského vojaka. UNICEF v spolupráci 

s nevládnou pracovanou skupinou k Dohovoru o právach dieťaťa vypracovali definíciu, 

založenú na tzv. Cape town o osvedčených postupoch pri nábore detí do ozbrojených síl, 

demobilizácií a opätovnom začlenení detských vojakov v Afrike. Táto definícia definuje 

detského vojaka ako „akúkoľvek osobu mladšiu ako 18 rokov, ktorá je súčasťou či už 

pravidelnej alebo nepravidelnej ozbrojenej sily alebo skupiny, akejkoľvek veľkosti, avšak 

zahŕňajúc nie len kuchára, nosiča, posla a kohokoľvek, kto doprevádza skupinu, avšak niekto 

iný ako rodinný príslušník“.22  

Definíciu detského vojaka je možné rozdeliť do dvoch pomyslených častí: kto sa rozumie 

pod pojmom dieťa resp. koho možno pod tento pojem subsumovať a čo je ozbrojený konflikt. 

Problematika detských vojakov je obsiahnutá v mnohých dokumentoch medzinárodného práva 

                                                           
21 Medzinárodné súdne orgány sa snažia za tento typ vojnového zločinu potrestať najmä vojenských veliteľov, 

ktorí dovolili alebo nútili deti slúžiť v ich armádach. Prvým prípadom bol proces so Samuelom Hinga Normanom 

pred špeciálnym súdom pre Sierra Leone. Tento súd vyniesol v roku 2007 prvý odsudzujúci rozsudok vo výške 45 

rokov odňatia slobody za využívanie, odvod a nábor detí a to voči Alexovi Tamba Brimovi a dvom ďalším vodcom 

milícií. Za tento zločin sa zodpovedal aj Thomad Lubanga Dyilo pred Medzinárodným trestným súdom v Haagu, 

pred ktorým je na žiadosť SCSL súdený aj Charles Taylor za rovnaký typ zločinu. Okrem vodcov, ktorí už boli 

právoplatne obžalovaní, medzinárodné spoločenstvo stále čaká na zatknutie Josepha Konyho vodcu ugandskej 

Panovej armády odporu. 
22 Snaha vysporiadať sa s tragickým a rastúcim problémom detskej služby v ozbrojených silách, viedla 

k uskutočneniu sympózia nevládnej pracovnej skupiny k Dohovoru o právach dieťaťa a UNICEF  v Kapskom 

meste od 27 do 30. apríla 1997. cieľom sympózia bolo vypracovanie stratégie pod dohľadom odborníkov v tejto 

oblasti pre predchádzanie náboru detí a najmä pre stanovenie hranice 18 rokov ako minimálneho veku pre 

prijímanie do armády, demobilizáciu detských vojakov a spätného začlenenia do spoločnosti. Kapské zásady 

(Cape Town Principles and Best Practices on the Recruitment of Children into the Armed Forces and on 

Demobilization and Social Reintegration of Child Soldiers in Africa) sú výsledkom tohto sympózia. 

Dostupný na: http://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles%281%29.pdf  
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verejného. Tento fenomén môžeme totiž subsumovať pod rôzne kategórie medzinárodného 

práva, či už ide o ochranu ľudských práv alebo humanitárne právo.  

2.1. Dieťa v medzinárodnom práve 

 

Prvopočiatky právnych inštitútov zabezpečujúcich ochranu detí a mladistvých môžeme 

nájsť v krajinách západnej Európy už v priebehu 17. storočia, avšak v tomto období išlo 

predovšetkým o úpravu postavenia nemanželských detí a sirôt23. Existuje množstvo 

filozofických prístupov, ktoré poukazujú na vývoj tohto pojmu od čias stredoveku, kedy bolo 

dieťa považované za zmenšeninu dospelého človeka a v niektorých kultúrach dokonca za 

animálne stvorenie bez akýchkoľvek práv až do doby, keď sa naučilo chodiť. Najmä 

v rozvojových krajinách je aj dnes dieťa chápané ako príťaž, resp. ako neslobodný a bezprávny 

jedinec.  

Z pohľadu existencie práv dieťaťa rozlišuje Standfordská encyklopédia filozofie dva 

prístupy k dieťaťu a k jeho právam ako takým – ochranársky alebo liberálny. Ochranársky 

prístup považuje dieťa za nesvojprávne, poskytuje mu ochranu a následne ju kontroluje. 

Vymedzuje len úzky priestor na participáciu dieťaťa v spoločnosti, a do značnej miery 

obmedzuje nielen jeho právnu subjektivitu ale aj spôsobilosť na nadobúdanie práv a povinností. 

Podľa ochranárskeho prístupu, ktorý reflektuje tzv. „ teóriu vôle“ dieťaťa, samotné dieťa nemá 

žiadne iné práva, okrem základného katalógu ľudských práv.24 Dôvod pre takéto uvažovanie je 

jednoduchý. Dieťa nedokáže vyjadriť svoju vôľu na takej úrovni, resp. vôbec, aby sa týmto 

prejavom, spájalo konkrétne právo. Ako prostriedok, ktorý je zodpovedný za ochranu dieťaťa 

a za transformáciu jeho neúplne vyjadrenej vôle, je ustanovený zástupca, ktorý má dbať na 

naplnenie všetkých práv a záujmov. Zástupca je tou osobou, ktorá určuje práva dieťaťa podobne 

ako v podmienkach trustu, kde je rozhodovací proces delegovaný na poručníka, ktoré ho cieľom 

je ochraňovať a zveľaďovať záujmy jeho zverenca. 

                                                           
23 Podľa Phillipa Ariésa, francúzskeho autora knihy „L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime“, až do 17. 

storočia idea detstva ako takého neexistovala. Už od 7 roku veku bolo dieťa pokladané za dospelé. Do dovŕšenia 

tohto veku nebolo dokonca vnímané ako osoba – ľudská bytosť. Dostupné na: 

https://books.google.sk/books?id=SdqdAgAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=Pod%C4%BEa+Philippe+Ari

%C3%A8s,+%E2%80%9EL%27Enfant+et+la+vie+familiale+sous+l%E2%80%99Ancien+R%C3%A9gime%E

2%80%9C,+english&source=bl&ots=ToO4XXXvve&sig=a9obMiGGNS7hXQO77ydOOHRoOls&hl=sk&sa=X

&ved=0ahUKEwiUkNy5opvQAhUOnRQKHWcfBA8Q6AEILjAC#v=onepage&q=Pod%C4%BEa%20Philippe

%20Ari%C3%A8s%2C%20%E2%80%9EL'Enfant%20et%20la%20vie%20familiale%20sous%20l%E2%80%9

9Ancien%20R%C3%A9gime%E2%80%9C%2C%20english&f=false ( cit. 05.11.2016) 
24 Rozhodne teda nedisponuje rovnakým rozsahom práv ako dospelý jedinec. Zástancovia ochranárskeho prístupu 

odôvodňujú svoje názory tým, že dieťa do určitého veku nemá dostatočné kognitívne schopnosti podobne ako 

mentálne postihnutí ľudia. V takomto prípade by ale boli všetci jednotlivci v určitom období svojho života 

považovaní za nesvojprávnych, hoci od určitého veku sú každému priznané práva v celom ich rozsahu. 

https://books.google.sk/books?id=SdqdAgAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=Pod%C4%BEa+Philippe+Ari%C3%A8s,+%E2%80%9EL%27Enfant+et+la+vie+familiale+sous+l%E2%80%99Ancien+R%C3%A9gime%E2%80%9C,+english&source=bl&ots=ToO4XXXvve&sig=a9obMiGGNS7hXQO77ydOOHRoOls&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwiUkNy5opvQAhUOnRQKHWcfBA8Q6AEILjAC#v=onepage&q=Pod%C4%BEa%20Philippe%20Ari%C3%A8s%2C%20%E2%80%9EL'Enfant%20et%20la%20vie%20familiale%20sous%20l%E2%80%99Ancien%20R%C3%A9gime%E2%80%9C%2C%20english&f=false
https://books.google.sk/books?id=SdqdAgAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=Pod%C4%BEa+Philippe+Ari%C3%A8s,+%E2%80%9EL%27Enfant+et+la+vie+familiale+sous+l%E2%80%99Ancien+R%C3%A9gime%E2%80%9C,+english&source=bl&ots=ToO4XXXvve&sig=a9obMiGGNS7hXQO77ydOOHRoOls&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwiUkNy5opvQAhUOnRQKHWcfBA8Q6AEILjAC#v=onepage&q=Pod%C4%BEa%20Philippe%20Ari%C3%A8s%2C%20%E2%80%9EL'Enfant%20et%20la%20vie%20familiale%20sous%20l%E2%80%99Ancien%20R%C3%A9gime%E2%80%9C%2C%20english&f=false
https://books.google.sk/books?id=SdqdAgAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=Pod%C4%BEa+Philippe+Ari%C3%A8s,+%E2%80%9EL%27Enfant+et+la+vie+familiale+sous+l%E2%80%99Ancien+R%C3%A9gime%E2%80%9C,+english&source=bl&ots=ToO4XXXvve&sig=a9obMiGGNS7hXQO77ydOOHRoOls&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwiUkNy5opvQAhUOnRQKHWcfBA8Q6AEILjAC#v=onepage&q=Pod%C4%BEa%20Philippe%20Ari%C3%A8s%2C%20%E2%80%9EL'Enfant%20et%20la%20vie%20familiale%20sous%20l%E2%80%99Ancien%20R%C3%A9gime%E2%80%9C%2C%20english&f=false
https://books.google.sk/books?id=SdqdAgAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=Pod%C4%BEa+Philippe+Ari%C3%A8s,+%E2%80%9EL%27Enfant+et+la+vie+familiale+sous+l%E2%80%99Ancien+R%C3%A9gime%E2%80%9C,+english&source=bl&ots=ToO4XXXvve&sig=a9obMiGGNS7hXQO77ydOOHRoOls&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwiUkNy5opvQAhUOnRQKHWcfBA8Q6AEILjAC#v=onepage&q=Pod%C4%BEa%20Philippe%20Ari%C3%A8s%2C%20%E2%80%9EL'Enfant%20et%20la%20vie%20familiale%20sous%20l%E2%80%99Ancien%20R%C3%A9gime%E2%80%9C%2C%20english&f=false
https://books.google.sk/books?id=SdqdAgAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=Pod%C4%BEa+Philippe+Ari%C3%A8s,+%E2%80%9EL%27Enfant+et+la+vie+familiale+sous+l%E2%80%99Ancien+R%C3%A9gime%E2%80%9C,+english&source=bl&ots=ToO4XXXvve&sig=a9obMiGGNS7hXQO77ydOOHRoOls&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwiUkNy5opvQAhUOnRQKHWcfBA8Q6AEILjAC#v=onepage&q=Pod%C4%BEa%20Philippe%20Ari%C3%A8s%2C%20%E2%80%9EL'Enfant%20et%20la%20vie%20familiale%20sous%20l%E2%80%99Ancien%20R%C3%A9gime%E2%80%9C%2C%20english&f=false
https://books.google.sk/books?id=SdqdAgAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=Pod%C4%BEa+Philippe+Ari%C3%A8s,+%E2%80%9EL%27Enfant+et+la+vie+familiale+sous+l%E2%80%99Ancien+R%C3%A9gime%E2%80%9C,+english&source=bl&ots=ToO4XXXvve&sig=a9obMiGGNS7hXQO77ydOOHRoOls&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwiUkNy5opvQAhUOnRQKHWcfBA8Q6AEILjAC#v=onepage&q=Pod%C4%BEa%20Philippe%20Ari%C3%A8s%2C%20%E2%80%9EL'Enfant%20et%20la%20vie%20familiale%20sous%20l%E2%80%99Ancien%20R%C3%A9gime%E2%80%9C%2C%20english&f=false
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  Liberálny prístup naopak stavia dieťa na úroveň dospelých osôb, tu mu priznáva všetky 

práva v rovnakom rozsahu ako dospelému jedincovi, a to bez ohľadu na reálnosť ich 

efektívneho využívania. Takýto prístup korešponduje z „ teóriou záujmov“, podľa ktorej má 

dieťa také práva, ktoré odrážajú jeho potreby a záujmy – tie, na rozdiel od vôle, dokáže dieťa 

vyjadriť. Zástupcovia liberálneho smeru sa vnútorne delia na dva ďalšie smery, z ktorých jeden 

prezentuje názor, že dieťa má právo ako dospelý bez obmedzenia, a to najmä z dôvodu 

predchádzania diskriminácií a zneužívania. Druhý smer netrvá na úplnej zhodne s právami 

dospelého jednotlivca, ale radšej prisudzuje deťom len tie práva, ktoré čo naviac odrážajú ich 

najlepší záujem. 

Ďalším sporným bodom je okrem definície detského vojaka aj určenie vekovej hranice, 

kedy sa dieťa považuje za detského vojaka, teda kto je na základe veku detským vojakom a teda 

na koho sa budú vzťahovať tieto iniciatívy. Veľkou oblasťou vekového určenia je stanovenie 

optimálnej minimálnej vekovej hranice pre regrutovanie. Tu je nutné zdôrazniť varovanie 

niektorých antropológov, ktorí vidia v nastavení jednotnej hranice plnoletosti pre celý svet 

značný problém.25 Upozorňujú predovšetkým na odlišné vnímanie rozdielu medzi dospelosťou 

a detstvom v rôznych častiach sveta a na to nadväzujúce problémy s presadzovaním 

medzinárodných noriem, ktoré vo svojej veľkej časti vychádzajú z kultúrneho prostredia 

západnej civilizácie 20. storočia a pri aplikácií v rôznych častiach sveta sa stretávajú so 

značným odporom.26 

Medzinárodné právo definuje dieťa na základe veku. Dohovor o právach dieťaťa považuje 

za dieťa akúkoľvek osobu mladšiu ako 18 rokov.27 Vo vzťahu k princípom medzinárodného 

práva, ktoré priamo upravuje problematiku detských vojakov, je vek rozhodujúcim faktorom. 

Napríklad v čl. 38 ods. 2 a 3 je bez presného označenia termínom detského vojaka ustanovené,  

že: 

(2) štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, vytvárajú všetky možné opatrenia 

k zabezpečeniu toho, aby sa osoby, ktoré nedosiahli vek pätnástich rokov, priamo 

nezúčastňovali bojových akcií  

                                                           
25 DAVID M. Bowen, Child Soldiers, International Humanitarian Law, and the Globalization of Childhood 
26 Tento problém môžeme vnímať predovšetkým v Afrike a Ázii, kde sú deti často príslušníkmi paramilitantných 

útvarov.   
27 Dohovor o právach dieťaťa v čl. 1 hovorí: pre účely tohto dohovoru sa dieťaťom rozumie každá ľudská bytosť 

mladšia ako osemnásť rokov pokiaľ podľa právneho poriadku, ktorý sa na dieťa vzťahuje, nie je plnoletosť 

dosiahnutá skôr.  
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(3) štáty ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, sa zdržia povolávania do svojich ozbrojených 

síl osoby mladšie ako 15 rokov. Pri povolávaní osôb, ktoré dosiahli vek 15 rokov, avšak sú 

mladšie ako 18 rokov, sa prednostne prijímajú staršie osoby. 

Ako je z vyššie citovaného zrejmé, Dohovor ustanovuje zákaz priamej účasti detí do 15 

rokov v bojových akciách. Výbor pre práva dieťaťa, ktorý bol zriadený priamo Dohovorom, 

pristupuje k tejto problematike oveľa prísnejšie. Ako problém chápe akúkoľvek účasť detí, teda 

aj priamu aj nepriamu, v ozbrojených konfliktoch do 18. roku veku. „Tento prístup sa prejavil 

predovšetkým v záverečných odporúčaniach Výboru, v ktorých Výbor pre práva dieťaťa 

výslovne vyhlasuje, že je znepokojený účasťou detí v Burundi, a to tak vojakov, pomocníkov 

v kempoch či vyzvedačov, a masívnou účasťou detí v ozbrojených silách v Sieraa Leone, či už 

kombatantov alebo iných účastníkov. Rovnako dôrazne vyzval Izrael, aby bez meškania prijal 

všetky nutné opatrenia k zabráneniu účastí detí v konfliktoch, pričom implicitne vynechal 

podmienku „ priamej účasti“ obsiahnutej v čl. 38 ods. 2 Dohovoru“28. Je zrejmé, že Výbor si 

ustanovenie Dohovoru vykladá extenzívne, i napriek tomu, že sa jedná o odporúčanie resp. 

vyjadrenie znepokojenia. Tento prístup vysiela pomerne jasný signál ohľadom akejkoľvek 

účasti detí v ozbrojených konfliktoch.  V roku 1998 prijal Výbor pre práva dieťaťa Odporúčanie 

č. CRC/C/80 ohľadne zapájania detí do ozbrojených konfliktov, v ktorom už v preambule 

označil za hlavný predmet dokumentu odporúčanie týkajúce sa zvýšenia minimálneho veku pre 

všetky formy náboru detí do ozbrojených síl na 18. rok veku a zákaz akéhokoľvek zapájania 

detí do bojových akcií.29 Na toto odporúčanie následne o dva roky neskôr nadviazal Opčný 

protokol k Dohovoru o právach dieťaťa, o zapájaní deti do ozbrojeného konfliktu. 

 Pre účely definícií právnych inštrumentov sa použitie objektívneho hľadiska veku môže 

zdať pomerne jednoduché, na druhej strane však medzinárodnoprávne inštrumenty 

nezohľadňujú kultúrne hodnoty, ktoré môžu byť smerodajné pre jednotlivé spoločnosti. Môže 

ísť napríklad o rozličné rituály a skúšky, ktoré symbolizujú a zároveň pre danú spoločnosť 

znamenajú prerod dieťaťa v dospelého. V takomto prípade sa vek môže líšiť od prípadu 

k prípadu. Môže sa stať, že z kultúrneho hľadiska daného štátu sa môže jednať o dospelého 

jedinca, z pohľadu medzinárodného práva to môže byť práve naopak. Na tieto faktory 

medzinárodné právo nereflektuje, i napriek tomu, že by vzhľadom ku kultúrnym rozdielom 

v rôznych častiach sveta malo tieto rozdiely brať do úvahy. K zohľadňovaniu by malo 

                                                           
28 CRC Committee, Concluding observations: Israel (UN Doc. CRC/C/15/Add.195, 2002), para. 32(b). In ANG, 

Fiona. Article 38: Children in Armed Conflicts. Leiden, NLD: Martinus Nijhoff Publishers, 2005. str. 41. 
29 dostupný na: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2F80&Lang=en 
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dochádzať najmä pri rozhodovaní o kriminalizácií chovania a pri stanovení výroku trestu za 

jednanie v súvislosti s problematikou detských vojakov. 

2.2. Ozbrojený konflikt  

 

Pravidlá regulujúce niektoré aspekty vojny jestvovali už aj v staroveku či stredoveku. 

Novodobé právo ozbrojených konfliktov tzv. tradičné vojnové právo sa vyvíjalo v 19. storočí. 

Vzniklo v dobe, kedy ešte neexistoval zákaz použitia sily v medzinárodných vzťahoch. Ako je 

známe, v tradičnom medzinárodnom práve bola vojna dovoleným, presnejšie povedané 

nezakázaným voľnostným chovaním. Subjekty sa k vojne uchyľovali pomerne často ako ku 

krajnému riešeniu sporov. Samotné subjektívne právo na vedenie vojny v tradičnom 

medzinárodnom práve neexistovalo. Pojem ius ad bellum vniesla do právnej terminológie 

náuka s doktrínou spravodlivej vojny.30 Naproti tomu už aj v tej dobe vznikli pravidlá 

regulujúce chovanie zainteresovaných 

 subjektov v čase vojny vychádzajúce z rovnakého postavenia, t.j. z rovnakých práv 

všetkých strán konfliktu, tzv. ius in bello. Až na začiatku 20. storočia sa situácia začala 

modifikovať a medzinárodné právo začalo rozlišovať dva druhy konfliktov: a to  medzištátne 

konflikty, v ktorých sa uplatňovali vojnové zákony a obyčaje, a občianske vojny vedené na 

území štátu medzi jeho ozbrojenými silami a povstalcami.31  

 

Prvým dokumentom, ktorý začal modifikovať procesné limity na obmedzenie použitia 

sily sa stal Haagsky dohovor podmieňujúci začiatok vojny buď zahájením nepriateľstva, 

predchádzajúcim formálnym oznámením alebo ultimátom s podmieneným vypovedaním vojny. 

Ako vyplýva z tohto dohovoru, vojna, ktorá by začala bez formálneho vyhlásenia alebo ultimáta 

s podmienečným vyhasením vojny by bola vyhlásená za neplatnú.32 Avšak skutočný pozitívny 

zákaz útočnej vojny priniesol až Brian – Kellogov pakt z roku 1928. V jeho článku 1 sa píše: 

“Vysoké zmluvné strany slávnostne prehlasujú v mene svojich národov, že odsudzujú vojnu ako 

prostriedok k vyriešeniu medzinárodných nezhôd a vzdávajú sa jej aj ako prostriedku národnej 

                                                           
30 ONDŘEJ J., Šturma P., Bilková V.,Jílek D. a kolektív. Medzinárodní humanitárni právo. 1. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2010, str. 2, ISBN: 978-80-7400-185-7   
31 Keďže občianske vojny sa považovali za vnútroštátnu záležitosť štátov, pravidlá medzinárodného práva sa na 

ne nevzťahovali a povstalci boli považovaní za rebelantov narúšajúcich vnútroštátny právny poriadok. Postupným 

vývojom však prax uznala povstalcov za bojujúcu stranu, a teda sa začali na nich vzťahovať práva ozbrojených 

konfliktov.   
32 HOBZA A., Dokumenty ke studiu mezinárodního práva, Praha, 1931, str. 384, nákladem vlastním, Praha, 1931, 

orig. brož, 517 stran, Právo do roku 1948 
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politiky vo svojich vzájomných vzťahoch.“33 Potvrdením a rozšírením tohto zákazu vojny sa stal 

obecný zákaz každého použitia sily v medzinárodných vzťahoch obsahom aj čl.2 ods. 4  

 

Po druhej svetovej vojne dochádzalo k mnohým konfliktom jednak medzi štátmi ( napr. 

medzi Irakom a Iránom), medzi nesamostatnými správnymi územiami a kolóniami ( napr. 

portugalské kolónie v Afrike s metropolou) a tiež vo vnútri štátnu, ktoré ohrozovali 

medzinárodný mier a bezpečnosť. Posledný druh konfliktov sa prejavoval v podobe občianskej 

vojny ( napr. v Angole), násilného zvrhnutia vlády ( vojenské prevraty v Afrike a Latinskej 

Amerike) alebo pokusov o privlastnenie si cudzieho územia. V týchto prípadoch bolo pomerne 

zložité rozlíšiť agresora a napadnutý štát, respektíve presne zadefinovať typ konfliktu tak, aby 

bolo možné uplatniť ustanovenia medzinárodného práva. Jednotné bolo len ich všeobecné 

pomenovanie „ ozbrojené konflikty“.34 

V judikatúre medzinárodných súdov existuje niekoľko príkladov rozhodnutí, kedy sa 

súdy museli vysporiadať s otázkou existencie, resp. neexistencie ozbrojeného konfliktu 

a zásadami práva ozbrojených konfliktov, akými sú zákaz použitia sily a hrozby silou, vzťah 

medzi právom ozbrojených konfliktov a humanitárnym právom. Ako príklad uvádzam 

rozsudok ICTY vo veci Tadić, kde obžalovaný uvádzal, že v danom období v bývalej Juhoslávii 

neexistoval právne kvalifikovateľný ozbrojený konflikt, či už vnútroštátny alebo 

medzinárodný. Súd rozhodol, že „ ozbrojený konflikt existuje vždy, pokiaľ dôjde k uchýleniu sa 

k ozbrojenej sile medzi štátmi alebo k dlhotrvajúcemu ozbrojenému násiliu medzi vládnymi 

orgánmi a organizovanými ozbrojenými skupinami či medzi takýmito skupinami vo vnútri 

štátu“.35 

 

2.2.1. Medzinárodný ozbrojený konflikt  

  

 Za medzinárodný ozbrojený konflikt sa tradične považuje konflikt medzi dvoma alebo 

viacerými štátmi. V roku 1977 bol II. Dodatkovým protokolom do tejto kategórie zaradený aj 

boj za národnú slobodu. Medzištátne konflikty sa môžu odohrávať aj medzi skupinami štátov 

združených do organizácie, napr. organizácie kolektívnej bezpečnosti (OSN), kolektívnej 

                                                           
33 Tento dokument vstúpil do platnosti v roku 1929. V roku 1939 už zaväzoval 36 štátov, čím sa stal vzhľadom k 

počtu členov medzinárodného spoločenstva, nesporne univerzálnym. 
34 V rozhodnutí Medzinárodného trestného súdu pre bývalú Juhosláviu ( ďalej len „ICTY“) vo veci Dusko Tadić 

sa uvádza: „Čo je neľudské a v dôsledku toho zakázané v medzinárodných vojnách, musí byť zakázané 

a neprípustné aj vo vnútroštátnych konfliktoch. (ICTY, 1995) 
35 ONDŘEJ J., Šturma P., Bilková V.,Jílek D. a kolektív. Medzinárodní humanitárni právo. 1. vydání. Praha: 

C.H. Beck, 2010, ISBN: 978-80-7400-185-7 , str. 185 
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sebaobrany (NATO) alebo regionálnej či subregionálnej integrácie (Európska únia, Africká 

únia). Spoločný článok 2 Ženevských dohovorov rozlišuje dva základné druhy medzištátnych 

konfliktov, ktorými sú vyhlásenie vojny a faktické ozbrojené konflikty.36 V tomto článku sa 

pod medzinárodným ozbrojeným konfliktom rozumie: „vedľa ustanovenia, ktoré má byť účinné 

v čase mieru, sa bude tento dohovor vzťahovať na všetky prípady vyhlásenia vojny alebo 

akéhokoľvek iného ozbrojeného konfliktu, ktorý vznikne medzi dvoma alebo viacerými 

Vysokými zmluvnými stranami, i keď vojenský stav nie je uznaný jednou z nich“. V článku 2 je 

zdôraznené najmä, že pre aplikovateľnosť Dohovorov nie je nutné žiadne formálne gesto a ani 

uznanie vojnového stavu, stačí iba zahájenie bojov a teda použitie ozbrojenej sily. Vedľa 

typických medzinárodných konfliktov môžu mať medzinárodnú povahu aj konflikty, ktoré 

majú najprv vnútroštátny charakter, ale neskôr sa na nich zúčastňujú aj medzinárodné sily, ktoré 

intervenujú so svojimi vojakmi v danom štáte. 

 Vzhľadom k tomu, že od roku 1949 sa medzinárodné humanitárne právo aplikuje na 

všetky ozbrojené konflikty bez ohľadu na spôsob ich zahájenia, má vyhlásenie vojny význam 

len v tom prípade, až k nemu dôjde, i keď sa nebude pokračovať faktickým bojom.37 Táto 

situácia nastala napr. počas druhej svetovej vojny medzi Nemeckom a niektorými štátmi 

Latinskej Ameriky, kedy tieto štáty vyhlásili vojnu Nemecku, i keď k faktickej vojne nikdy 

neprišlo. Pod pojem medzinárodný ozbrojený konflikt môžeme považovať intervenciu 

niekoľkých štátov alebo donucovacie opatrenia OSN na základe článku 42 Charty OSN, taktiež  

prípady okupácie územia, a to aj keď ide iba o časť územia štátu. Do spektra medzinárodných 

konfliktov je nutné zaradiť napríklad národné oslobodenecké vojny, ktoré pridáva Dodatkový 

protokol I k Ženevským dohovorom z roku 1977 v článku 1 odst. 4.38 

 Medzinárodnými ozbrojenými konfliktami sa nezaoberajú len rôzne medzinárodné 

dohovory a zmluvy, ale taktiež aj rozsudky niekoľkých súdnych rozhodnutí. Pri 

medzinárodných konfliktoch je najdôležitejší rozsudok v prípade Tadić, ktorý riešil 

medzinárodný trestný tribunál pre bývajú Juhosláviu v roku 1996. Jeho odvolací orgán 

vymedzil ozbrojené konflikty ako „akékoľvek situácie, kedy dôjde k uchýleniu sa k ozbrojenej 

sile medzi štátmi“. Pre jeho určenie teda nie je nutná „dlhodobosť“ násilia, ako je to v definícií 

vnútroštátneho konfliktu.39 Dôležitý je aj rozsudok Medzinárodného trestného tribunálu pre 

                                                           
36 ONDŘEJ J., Šturma P., Bilková V.,Jílek D. a kolektív. Mezinárodní humanitárni právo. 1. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2010, ISBN: 978-80-7400-185-7 , str. 42   
37 ONDŘEJ J., Šturma P., Bilková V.,Jílek D. a kolektív. Medzinárodní humanitárni právo. 1. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2010, ISBN: 978-80-7400-185-7 , str. 43   
38 Stranami takýchto vojen sú jednak koloniálne vlády, cudzie okupujúce sily či rasistický režim a na druhej strane 

jednotlivé národy so svojím právom na sebaurčenie. 
39 TADIĆ případ In: FUCHS, J., Mezinárodní humanitární právo, op. cit., s. 32. 



26 

 

Rwandu, v prípade Mucic, kde bolo poskytnuté vysvetlenie, že medzinárodné konflikty 

nepotrebujú ako kritérium určitú mieru ozbrojeného násilia a že vlastná existencia násilia medzi 

štátmi postačuje. 

2.2.2. Vnútroštátny ozbrojený konflikt 

 

Ako je zrejmé z novodobej histórie, častejšie než konflikty medzinárodné prebiehajú 

konflikty vnútroštátne. Vnútroštátne konflikty sú upravené spoločným článkom 3 Ženevských 

dohovorov, ktorý sa javí byť ako samostatný dohovor vložený do všetkých štyroch Ženevských 

dohovorov. Samotný článok je obyčajovej povahy, a teda musí byť aplikovaný aj v prípade, že 

štát či ozbrojená skupina nie sú členmi Dohovoru.40 Článok 3 znie nasledovne: „ V prípade 

ozbrojeného konfliktu, ktorý nemá medzinárodnú povahu a ktorý vznikne na území niektorého 

z Vysokých zmluvných strán, bude každá zo strany konfliktu zaviazaná riadiť sa prinajmenšom 

týmito ustanoveniami“. Tento článok obsahuje absolútne povinnosti a rovnako ako článok 2 

Ženevských dohovorov nemá recipročný charakter.41 Okrem povinnosti štátu  článok obsahuje 

absolútnu povinnosť a taktiež humanitárne princípy, ktorými sa je nutné riadiť pri 

vnútroštátnych ozbrojených konfliktoch tzv. nízke intenzity „Z tohto článku nevyplýva v 

podstate ani to, medzi kým alebo medzi akými stranami sa má alebo môže konflikt odohrávať, 

ani to, či záleží alebo nezáleží na intenzite bojov, na vojenskej organizácií jednej alebo druhej 

strany.“42 Dodatkový protokol síce určité obmedzenia ustanovuje, ale tie sa vzťahujú iba na 

jeden podtyp vnútroštátnych konfliktov. Komentár Medzinárodného výboru Červeného kríža 

vymenováva prípady, kedy sa jedná o vnútroštátny ozbrojený konflikt. Ako príklad uvádza 

konflikt medzi revoltujúcou stranou, ktorá disponuje organizovanou ozbrojenou silu, autoritou 

ovláda časť územia a má k dispozícií prostriedky, ktoré jej umožňujú donútiť ostatných 

rešpektovať Ženevské dohovory, ďalej vládou daného štátu, ktorá má kontrolu nad zbytkom 

územia a vlastnou organizovanou armádou. Podľa A.P.V. Rogresa existuje šesť prípadov 

vnútroštátneho konfliktu, a to napríklad snaha o zvrhnutie vlády či odtrhnutie časti územia 

povstalcami, ak už majú pod kontrolou určitú časť územia.43 Z toho je možné vyvodiť základnú 

                                                           
40 ANG, F., A commentary on the united nation convention on the rights of the child, article 38, op. cit., s. 22 
41 PICTET, J., Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, II. Geneva Convention for the 

amelioration of the condition of wounded, sick and shipwrecked members of armed forces at sea, op. cit., s. 31 - 

38. 
42 ONDŘEJ J., Šturma P., Bilková V.,Jílek D. a kolektív. Medzinárodní humanitárni právo. 1. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2010, ISBN: 978-80-7400-185-7 , str. 48   
43 Ďalšími prípadmi ozbrojeného konfliktu sú, v prípade ak „ sa rozpadá štát s federatívnym usporiadaním a dôjde 

k ozbrojenému stretu medzi vládnymi jednotkami a miestnymi milíciami. Na časť územia daného štátu, ktorú vláda 

už nemá pod kontrolou, sa zrútil systém udržiavania vereného poriadku a ozbrojené frakcie buď toto územie 

ovládajú, alebo o ňu bojujú“ FUCHS, J., Medzinárodní humanitárni právo, op. Cit. s. 32-36. Ďalším prípadom je 

situácia, kedy ho za vnútroštátny konflikt považuje Bezpečnostná rada OSN 
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myšlienku vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu, a to boj medzi ozbrojenými silami44 

a určitým druhom povstaleckých jednotiek.45 Ako doplňujúci znak je nutné podľa názorov 

množstva autorov, napr. D. Schindlera, pripojiť splnenie ďalších dvoch kritérií. Ide o použitie 

ozbrojených zložiek štátu miesto využitia polície pre obnovenie poriadku v krajine, čo potom 

naznačuje aj výšku intenzity ozbrojeného násilia. Druhou podmienkou je kolektívny charakter  

nepriateľstva, čo znamená, že povstalci musia byť organizovaní a musia disponovať 

zodpovedným velením, aby mohli plniť podmienky stanovené v článku 3 ženevských 

dohovorov.   

Okrem spoločného článku 3 Ženevských dohovorov sa vnútroštátnymi konfliktami 

zaoberá aj Dodatkový protokol II. Tento protokol „sa bude vzťahovať na všetky ozbrojené 

konflikty, ktoré nie sú obsiahnuté v článku 1 Dodatkového protokolu k Ženevským dohovorom 

z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov (Protokol I) a ku 

ktorým dochádza na území Vysokej zmluvnej strany medzi jej ozbrojenými silami a 

disidentskými ozbrojenými silami alebo inými organizovanými ozbrojenými skupinami 

vykonávajúcimi pod zodpovedným velením takú kontrolu nad časťou jej územia, ktorá im 

umožňuje viesť trvalé a koordinované vojenské operácie a aplikovať tento Protokol“.46 Protokol 

sa využije v situáciách, kde sa oproti sebe nachádza oficiálna vláda štátu a ozbrojené sily či už 

opozičné alebo povstalecké, ktoré disponujú určitou kontrolou nad časťou územia, 

koordinovanosťou a reálnou silou aplikovať Dodatkový protokol II. pre tzv. konflikty vysokej 

intenzity.47 Z aplikácie Dodatkového protokolu II. sú vylúčené podľa čl. 1 ods. 2 vnútorné 

nepokoje a napätie. Komentár medzinárodného výboru Červeného kríža podotýka, že článok 1 

vylučuje z ozbrojených konfliktov všetky prípady „vnútorné nepokoje a napätie, ako sú vzbury, 

izolované a sporadické násilné činy“ či demonštrácie a rozsiahle zatýkanie, pri ktorom sa 

vyskytuje veľké množstvo politických väzňov, nezákonné podmienky zatknutia a porušovania 

základných procesných práv.48 Komentár ďalej objasňuje výraz vnútorných nepokojov ako 

                                                           
44 Nutná je potreba účasti vládnych jednotiek , ktorá je ale spochybňovaná L.  Moirovou v roku 2002, ktorá 

zdôrazňuje, že za vnútroštátny konflikt môže byť i medzi povstaleckými frakciami a vláda daného štátu sa ho 

vôbec nemusí zúčastňovať. Jedinou podmienkou, ktorá musí byť splnená je podľa Moirovej, aby povstalci zaistili 

dodržiavanie článku 3 Ženevských dohovorov a boli riadne organizovaní so zodpovedným velením. FUCHS, J., 

Medzinárodní humanitárni právo, op. Cit. s. 36 
45 Povstalecké jednotky nemusia byť stranami Ženevských dohovorov, aby sa na ne mohli aplikovať z dôvodu, že 

medzinárodné právo ktoré štát prijal, sa vzťahuje na celé územie štátu a povstalci sú súčasťou tohto územia. 

K tomuto sa pridáva aj faktor, že povstanie vypukne za účelom následnej či okamžitej reprezentácie štátu, ktorý 

je zmluvnou stranou dohovorov. PICTET, J., Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, II 

Geneva COnvention for the amelioration of the condition of wounded, sick and ahipwrecked members of armed 

forces at sea, op. Cit., s. 31-38 
46 Článok 1 Dodatkového protokolu II 
47 FUCHS, J., Medzinárodní humanitárni právo, op. Cit. s. 36 
48 PILLOUD, C., SANDOZ, Y., SWINARSKI, C., ZIMMERMAN, B., Commentary on the additional ptotocols 

of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 
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nepokoje, ktoré „ zahŕňajú určitú vážnosť či dĺžku trvania, a ktoré zahŕňajú násilný akt. Medzi 

ne sa zaraďujú napr. spontánne akcie revolty, teda boje, ktoré začnú medzi viac či menej 

organizovanými ozbrojenými skupinami a autoritami, ktoré sú práve pri moci. I napriek tomu, 

že tieto situácie nemusia nutne vyústiť do otvoreného boja, autority pri moci môžu použiť „ 

rozsiahle policajné sily či dokonca ozbrojené sily, aby obnovili vnútroštátny poriadok“. A kvôli 

tomu je potrebné použiť aspoň minimálnu aplikáciu humanitárnych pravidiel, nakoľko 

množstvo obetí môže byť značné.49  

Vnútroštátny ozbrojený konflikt sa odlišuje od mimoriadnych okolností ( incidents), 

hraničných stretov ( border clashes) či zrážok (skimishes) mimo iné aj mierou násilia, ktoré je 

použité. Pri prechode stretu do ozbrojeného konfliktu je potrebná vyššia miera ozbrojeného 

násilia, nakoľko vo vnútri štátu je násilie používané i pri bežnej demonštrácií, ktorá nie je 

ozbrojeným konfliktom, a teda je nutné tieto dva pojmy odlíšiť.50 Vnútroštátne ozbrojené 

konflikty tak majú dvojitú úpravu. Článok 3 Ženevských dohovorov, ktorý poskytuje síce malú 

ochranu, ale aplikuje sa na väčšie množstvo konfliktov a Dodatkový protokol II, ktorý vytvára 

opačné záruky, a tím rozširuje materiálny rozsah svojej aplikácie. 

Najväčšiu akceptáciu dosiahla až definícia navrhnutá Medzinárodným trestným 

tribunálom pre bývalú Juhosláviu v prípade Tadić,51 podľa ktorej sa vnútroštátny ozbrojený 

konflikt definuje ako: „dlhotrvajúce ozbrojené násilie medzi vládnou autoritou a 

organizovanými ozbrojenými skupinami alebo medzi takýmito skupinami vo vnútri štátu.“52 

Definícia je založená na troch znakoch, ktoré musia byť splnené kumulatívne. Ide o intenzitu 

bojov, ich dlhodobosť a organizovanosť strán v konflikte. Pod pojmom intenzita sa  myslí 

otvorený boj kolektívneho charakteru, ktorý si vynucuje nasadenie armády a vyúsťuje do 

nezanedbateľného počtu obetí. Zavedením pojmu dlhodobosť sa odráža všeobecná snaha 

medzinárodného práva reagovať len na tie boje, ktoré sa vyznačujú svojou efektivitou. Na 

príklad Rozhodnutie Americkej komisie pre ľudské práva vo veci La Tablada, kde bol, za 

vnútroštátny ozbrojený konflikt vyhlásený aj trojhodinový stret medzi argentínskou armádou a 

                                                           
49 PILLOUD, C., SANDOZ, Y., SWINARSKI, C., ZIMMERMAN, B., Commentary on the additional ptotocols 

of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 
50 FUCHS, J., Medzinárodní humanitárni právo, op. Cit. s. 35 - 38 
51 V rozsudku ICTY vo veci Tadić, kde obžalovaný uvádzal na svoju obranu, že v danom období v bývalej 

Juhoslávií neexistoval právne kvalifikovateľný ozbrojený konflikt, či už vnútroštátny alebo medzinárodný. Súd 

rozhodol že: „ ozbrojený konflikt existuje vždy, pokiaľ dôjde k uchýleniu sa k ozbrojenej sile medzi štátmi alebo k 

dlhotrvajúcemu ozbrojenému násiliu medzi vládnymi orgánmi a organizovanými ozbrojenými skupinami či medzi 

takýmito skupinami vo vnútri štátu“. Šturma a kol., 2010,, Univerzita Karlova v Parze - Právnická fakulta, ISBN: 

978-80-87146-37-8, str. 185   
52 ICTY, Prosecutor v Duško Tdić, Case No. IT-94-1-AR72, Appeals Chamber, Decision on the Defence Motion 

for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995 par. 70   
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disidentským ozbrojeným hnutím MPT52.53 Na tomto príklade môžeme vidieť, že z 

individuality každého prípadu nie je možné stanoviť presné čísla na splnenie znaku dlhodobosť 

ale musí sa vychádzať z jednotlivých okolností prípadu. Organizovanosťou sa chápe vojenská 

samostatnosť strany konfliktu, disponujúca ozbrojenou silou takou akú má armáda a ktorá 

podlieha vnútornej disciplíne. 

Vnútroštátny ozbrojený konflikt má dvojitú úpravu. Článok 3 Ženevských dohovorov, 

ktorý poskytuje síce menšiu ochranu ale aplikuje sa na väčšie množstvo konfliktov, a 

Dodatkový protokol II, ktorý vytvára opačné záruky a tým rozširuje materiálny rozsah svojej 

aplikácie. Okrem týchto dokumentov sa vnútroštátnymi konfliktami zaoberalo mnoho 

rozsudkov medzinárodných tribunálov a súdov. Dôležitým rozhodnutím, ktoré sa týka 

vnútroštátneho konfliktu, je už spomínaný prípad Tadić54 Medzinárodného trestného tribunálu 

pre bývalú Juhosláviu, z ktorého vyplýva, že účasťou vnútroštátneho konfliktu nemusia nutne 

byť vládne jednotky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 ONDŘEJ J., Šturma P., Bilková V.,Jílek D. a kolektív. Medzinárodní humanitárni právo. 1. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2010, ISBN: 978-80-7400-185-7 , str. 49 
54 V rozhodnutí Medzinárodného trestného súdu pre bývalú Juhosláviu („ICTY“) vo veci Duško Tadić sa uvádza: 

„ Čo je neľudské a v dôsledku toho zakázané v medzinárodných vojnách, musí byť zakázané a neprípustné aj vo 

vnútroštátnych konfliktoch“. ICTY, Prosecutor v Duško Tdić, Case No. IT-94-1-AR72, Appeals Chamber, 

Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995   
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3. Právna úprava postavenia detských vojakov v medzinárodnom 

práve verejnom 
 

Ochrana detí počas ozbrojeného konfliktu je zabezpečovaná dvomi právnymi systémami, 

ktoré sa čím ďalej tým viac zbližujú a prelínajú. Je to humanitárne právo a právo ľudských 

práv.Tradičné medzinárodné právo verejné uznáva striktne odluku mierového a vojnového 

práva. V závislosti na situácií, v ktorej sa daný štát nachádza a na tom akú má pozíciu 

v medzinárodných otázkach budú aplikované normy humanitárneho práva, alebo práva 

ľudských práv. Prijatie Charty OSN a mnoho ďalších zásadných ľudsko-právnych dokumentov 

predostrelo zreteľnú a jasnú deliacu čiaru medzi týmito súčasťami medzinárodného práva. 

Zhruba od tej doby existujú normy platné v čase vojny a v čase mieru. Ako každá inovácia 

i tento vývojový medzník nebol okamžite všeobecne akceptovaný. Zástancovia teórie separácie 

vytrvalo odmietali aplikáciu ľudsko-právnych noriem počas vojnového konfliktu 

a to  argumentom, že ľudské práva a ius bello sú natoľko odlišné, že môžu byť aplikované 

zároveň. Tento postoj sa môže zdať dosť prekvapivý, pretože tradičné medzinárodné právo 

ľudských práv vychádza vo svojich úvahách z prirodzenej povahy ľudských práv55.  

Niektoré záväzky plynúce z dohôd chrániacich ľudské práva zostávajú v platnosti i počas 

ozbrojeného konfliktu v rámci poskytovania ochrany a to i zo strany noriem humanitárneho 

práva. Takto môže dôjsť k prekrytiu týchto dvoch subsystémov medzinárodného práva. Avšak 

reakcia na túto situáciu môže byť rozdielna. Niektorí autori a teoretici sa stavajú proti 

obhajovaniu zlučovania týchto dvoch subsystémov a hovoria o tzv. teorií komplemantarity. 

Podľa tejto teórie medzinárodné humanitárne právo a právo ľudských práv nie sú ani v určitých 

oblastiach identickými subsystémami.  A preto nemožno zabudnúť na skutočnosť, že v určitých 

konkrétnych prípadoch dochádza k faktickému prekrytiu, či duplicite. Z tohto dôvodu si veľké 

množstvo priaznivcov získala teória konvenčná, ktorá zachádza ďalej ako je iba doplňovanie 

a chce poskytnúť najefektívnejšiu ochranu ľudským bytostiam cez kumulatívnu aplikáciu 

oboch systémov medzinárodného práva verejného, čo môže byť zapríčinené zvýšeným 

množstvom občianskych vojen. Tie sa často odohrávajú a pritom existuje pre ne len málo 

pravidiel regulujúcich tieto situácie.56  

                                                           
55 HEINTZE,H. – J., 2004 On the relationship between human rights protection and international humanitarian 

law, International Review of the Red Cross, Volume 86, Number 856, December 2004 
56 HEINTZE,H. – J., 2004 On the relationship between human rights protection and international humanitarian 

law, International Review of the Red Cross, Volume 86, Number 856, December 2004 
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Kumulatívna aplikácia medzinárodného práva ľudských práv a medzinárodného 

humanitárneho práva nevyhnutne smeruje k otázke ich vzájomného vzťahu. Medzinárodný 

súdny dvor sa k tejto otázke vyjadril hneď niekoľkokrát. V poradnom rozsudku vo veci využitia 

jadrových zbraní57sa zameriaval hlavne na právo na život, ako na právo nepremlčateľné 

a neodoberateľné, ani za ozbrojeného konfliktu. V tejto súvislosti uznal primát 

medzinárodného humanitárneho práva nad medzinárodným právom ľudských práv počas 

vojnového konfliktu, čím určil humanitárne právo za lex specialis. Tento rozsudok jasne mieril 

k tomu, že právo na život v dobe ozbrojeného konfliktu je interpretované podľa 

medzinárodného humanitárneho práva. Toto zhodnotenie časť akademikov uvítala, hlavne 

vďaka objasneniu, že normy vyvinuté pre obdobie mieru tj. Normy medzinárodného práva 

ľudských práv, nemôžu byť bezvýhradne aplikované počas ozbrojeného konfliktu. Poradný 

rozsudok medzinárodného súdneho dvora podporil potrebu dbať na ochranu garantovanú 

medzinárodným humanitárnym právom a právom ľudských práv a zladiť tak dve zásady 

medzinárodných pravidiel. Nepochybne je tu však nutné sa vysporiadať s námietkou lex 

specialis derogat lex generalis. Táto námietka môže byť vyvrátená Metersonovou doložkou, 

ktorá je akceptovaná ako medzinárodnými zmluvami, tak obyčajovým medzinárodným 

právom. Táto doložka potvrdzuje, že pravidlá vzťahujúce sa na ozbrojené konflikty nemôžu 

byť považované za konečné pravidlá ochrany ľudských bytostí, ale môžu byť doplnené ľudsko 

právnou ochranou.58  

Poňatie medzinárodného humanitárneho práva ako práva lex specialis si vyslúžilo aj vlnu 

kritiky. Napríklad jedna z výhrad argumentovala tím, že pravidlo lex specialis používané počas 

vojnového konfliktu má byť aplikované iba pokiaľ sú v rozpore dve normy týkajúce sa tohto 

predmetu a teda tieto dve normy na daný problém nereagujú rovnako.59   

3.1. Medzinárodné humanitárne právo 

 

 Humanitárne právo je svojou podstatou vojenské právo a zaraďuje sa pod odvetvie 

medzinárodného práva verejného. Historicky ide dokonca o najstaršiu oblasť v rámci 

medzinárodného práva verejného, nakoľko jeho obyčaje, v medzinárodnom práve označované 

ako zákony a obyčaje vojny (laws and customs of war), sa začali formovať dlho pred vznikom 

                                                           
57 Legality of Treat or Use of Nuclear Weapons 
58 HEINTZE,H. – J., 2004 On the relationship between human rights protection and international humanitarian 

law, International Review of the Red Cross, Volume 86, Number 856, December 2004 
59 KNABLE, P. 2007. the Relationship between International Humanitarian Law and Inertnational Human Rights 

Law in Situation of Armed Conflicts. The New Zealand Postgraduate e-Journal, dostupné na: 

http://nzpostgraduatelawejournal.auckland.ac.nz/PDF%20Articles/Issue%204%20(2006)/PatrickHRHL.pdf 
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prvých humanitárne právnych zmlúv. Pôvodne sa obmedzovali na úpravu klasických 

medzištátnych vojen a zameriavali sa hlavne na reguláciu spôsobov a prostriedkov vedenia 

vojny, teda na oblasť haagskeho systému medzinárodného humanitárneho práva. Podstatná časť 

týchto obyčajov vznikla už v priebehu 19. storočia. Na prelome 19. a 20. storočia bola 

dokončená kodifikácia v sérii Haagskych dohovorov prijatých na dvoch svetových mierových 

konferenciách v Haagu v rokoch 1899 a 1907. Neskôr, najmä v druhej polovici 20. storočia, sa 

vyvinuli obyčaje ženevského systému medzinárodného humanitárneho práva určené na ochranu 

osôb vyradených z boja a na tých čo sa boja nezúčastňujú. Až neskôr v priebehu 20. storočia 

začal prevládať názor, a to najmä v dôsledku rastúceho významu a vplyvu medzinárodného 

práva ľudských práv, že sa týmto pojmom začala označovať celá právna úprava vedenia 

ozbrojeného konfliktu, teda aj zásady tzv. haagskeho práva. Práve v dôsledku tejto skutočnosti 

sa niekedy ako synonymum pre medzinárodné humanitárne právo používajú pojmy ako 

medzinárodné právo ozbrojeného konfliktu, medzinárodné vojnové právo.  

Medzinárodné humanitárne právo sa vyvinulo ako výsledok rovnováhy medzi vojenskou 

nevyhnutnosťou a obavami o zachovanie zásad humanity. Humanitárne právo sa využíva najmä 

pri vypuknutí medzinárodného alebo vnútroštátneho konfliktu, ktoré sa prejavuje v podobe 

utrpenia obyvateľstva, materiálnych škôd a iných trápení. Humanitárne právo sa taktiež zaoberá 

reguláciou metód a spôsobov boja. Humanitárne právo ozbrojené konflikty priamo nezakazuje, 

ale snaží sa ich čo najviac obmedziť s pomocou niekoľkých zásad, ako je napríklad zásada 

proporcionality medzi vojenskou výhodou a spôsobenou škodou či stratami na životoch, 

zásadou ľudskosti, vojenskej nutnosti, rozlišovanie civilistov a vojakov a rovnakých záväzkov 

bojujúcich strán.60  

Medzinárodné humanitárne právo je teda možné rozdeliť do dvoch odvetví a to na haagske 

právo a ženevské právo. Ženevské právo, alebo aj vlastné humanitárne právo, upravuje ochranu 

príslušníkov ozbrojených síl, ktorí sa priamo zúčastňujú bojov a tiež osoby, ktoré s účasťou na 

bojoch prestali, osoby ktoré sa aktívne nepodieľali na nepriateľských akciách, a to najmä 

civilisti. Haagske právo, alebo aj vojnové právo upravuje práva a povinnosti strán konfliktu pri 

prevedení vojnových operácií a obmedzuje prostriedky, ktoré vytvárajú škodu nepriateľovi.61 

Avšak ani toto rozdelenie nie je úplné a v praxi dochádza k ich prelíňaniu čoho príkladom sú 

napr. Dodatkové protokoly k štyrom Ženevským dohovorom z roku 1949, ktoré upravujú 

otázky tak ženevského ako aj haagskeho práva. Z toho dôvodu „býva ich prijatie často 

                                                           
60 FUCHS, Jiří. Medzinárodní humanitárni právo. 1. vydanie Praha: Ministerstvo obrany – Agentúra vojenských 

informačných služeb, 2007, 230 s ISBN 978-807-2784-240. 
61 Medzinárodný výbor Červeného kříže, Český Červený kříž, Medzinároné humanitárne právo – Odpovědi na 

vaše otázky, Dostupné na: http://www.cervenykriz.eu/cz/edicehnuti/MHP_odpovedi.pdf, ( cit. 03.11.2016) 

http://www.cervenykriz.eu/cz/edicehnuti/MHP_odpovedi.pdf
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označované za počiatok stierania hraníc medzi oboma subsystémami medzinárodného 

humanitárneho práva“.62 

Ženevské dohovory a ich Dodatkové protokoly sú jadrom medzinárodného 

humanitárneho práva. Poskytujú ochranu ľudom, ktorí sa nezapájajú do vojny ( civilisti, 

zdravotníci a pomocníci) a tým, ktorí už nie sú priamo zapojení do bojov ( ranení, chorí, 

stroskotaní vojaci a vojnoví zajatci). Pôvodný Ženevský dohovor, ktorý pojednáva o zlepšení 

osudu ranených a chorých príslušníkov ozbrojených síl bol prijatý 16 štátmi v roku 1864. 

V súčasnosti sú Ženevské dohovory používané univerzálne a všetkých 195 štátov63 sveta je ich 

zmluvnými stranami. Ženevské dohovory o humanitárnom práve v znení dodatkových 

protokolov vytvárajú komplexnú právnu úpravu, ktorá chráni obete ozbrojených konfliktov, 

vzťahujúca sa na všetky ozbrojené konflikty medzi štátmi ako aj na konflikty, ktoré nemajú 

medzinárodnú povahu. Všeobecnou platnou zásadou je pravidlo, že ustanovenia Ženevských 

dohovorov a ich protokolov musia byť dodržané za každých okolností a to tak, že zmluvné 

strany sú povinné zabezpečiť ich zachovanie. 

Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny sa venuje deťom konkrétne 

v čl. 24, ktorý v odseku 1 stranám v konflikte ukladá povinnosť urobiť potrebné opatrenia, aby 

deti do 15 rokov, ktoré osireli alebo boli oddelené od svojej rodiny následkom vojny, neboli 

ponechané sami na seba a aby sa za všetkých okolností uľahčila ich výživa, výkon ich 

náboženstva a ich výchova. V odseku 2 ustanovuje, že strany v konflikte budú podporovať 

umiestnenie týchto detí počas vojny v neutrálnej krajine, odsek 3 sa týka opatrení v oblasti 

totožnosti všetkých detí do 12 rokov napr. tým, že budú nosiť identifikačné štítky. Čl. 38 

Dohovoru o právach dieťaťa zaručuje deťom do 15 rokov ako osobitne chráneným osobám 

prednostné zaobchádzanie. Ochranu detí na okupovanom území upravuje čl. 50 Dohovoru 

o právach dieťaťa, ktorý okupačnej mocnosti ukladá povinnosti uľahčiť riadnu prevádzku 

zariadení určených na starostlivosť a výchovu detí ( odsek 1), urobiť všetky opatrenia aby 

uľahčila zistenie a registráciu totožností detí ( odseky 2 a 4 ), aby zabezpečila výživu a výchovu 

detí osirelých alebo odlúčených od rodičov v dôsledku vojny (ods.3). Práv detí sa týka aj zákaz 

nútenej práce pre osoby mladšie ako 18 rokov, ako aj zákaz prác, ktorá by ich nútila zúčastňovať 

sa na vojenských operáciách, ustanovený v čl. 51. Podľa čl. 68 ods. 3 v žiadnom prípade nie je 

možné vyniesť trest smrti proti chránenej osobe, ktorá v čase spáchania trestného činu 

nedovŕšila vek 18 rokov. V problematike detských vojakov je dôležitý najmä I. a II. Dodatkový 

                                                           
62 ONDŘEJ J, Šturma P., Bílková V., Jílek D. a kolektív. 2010 Medzinárodní humanitárni právo. 1 . vydanie 

Praha: C.H. Beck, 2010 str. 141 
63  Dostupné na: http://www.cervenykriz-tv.sk/index.php?page=Article.ShowArticle&aid=9 (cit. 05.11.2016) 

http://www.cervenykriz-tv.sk/index.php?page=Article.ShowArticle&aid=9
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protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949.64 Tieto Dodatkové protokoly nie sú 

autonómnymi zmluvami a ich  existencia závisí na Ženevských dohovoroch, keďže zmluvnými 

stranami týchto protokolov sa môžu stať len zmluvné strany Ženevských dohovorov z roku 

1949. Spoločnou charakteristikou týchto protokolov je fakt, že rozšírili okruh osôb, na ktoré sa 

vo vojne vzťahuje ochrana medzinárodného práva.65 

Ustanovenie týkajúce sa detských vojakov sa v Dodatkovom protokole k Ženevským 

dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí v medzinárodných ozbrojených konfliktoch 

(ďalej len Dodatkový protokol I.) nachádza v článku 77 ods. 2.66 Článok ustanovuje stranám 

konfliktu urobiť všetky možné opatrenia, aby sa deti mladšie ako 15 rokov priamo nezúčastnili 

na nepriateľských akciách, a aby sa predovšetkým zdržali povolávania týchto detí do 

ozbrojených síl. Pri osobách vo veku od 15 rokov do 18, sa strany musia snažiť dať prednosť 

starším osobám. Toto ustanovenie vzniklo ako kompromis, keďže sa delegácie nevedeli 

dohodnúť na vekovej hranici. Odsek 3 upravuje situáciu, ak deti mladšie ako 15 rokov, ktoré 

sa priamo zúčastnili na nepriateľských akciách, napriek ustanoveniam ods. 2 padnú do moci 

druhej strany. Zaujímavým v tomto ustanovení je fakt, že sa nestáva príliš často, aby 

medzinárodná zmluva upravovala situáciu, ktorá by mohla vzniknúť na základe jej porušenia, 

ako môžeme vidieť v ods. 367. Pri prijímaní tohto článku bolo osobitným zámerom 

Medzinárodného výboru Červeného kríža rozšíriť pre všetky deti, ktoré sa nachádzajú na území 

štátov zapojených do konfliktu niektoré ustanovenia štvrtého Ženevského dohovoru vsťahujúce 

sa na okupované územia a zakázať účasť detí v ozbrojených konfliktoch.68 Dodatkový protokol 

v článku 90 taktiež zariadil 15 člennú Medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu, ktorej úlohou je 

zabezpečiť vyšetrovanie skutočností, ktoré majú byť vojnovými zločinmi a poskytnutím 

dobrých služieb pomôcť obnoviť rešpektovanie štyroch ženevských dohovorov a protokolu.69 

                                                           
64 Dostupné na internete: http://www.redcross.sk/medzinarodne_humanitarne_pravo 
65 JANKUV, J., 2006 Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ľudských práv. 1. vydanie Bratislava: 

IURA ECITION, 2006 str. 320 
66 Medzinárodný výbor Červeného kríža a Slovenský červený kríž, 2002 Ženevské dohovory a Dodatkové 

protokoly, Bratislava: Úvaha2002 str. 213-214 
67 PILLOUD, C., Sandoz, Y., Swinarski, Ch., Zimmermann, B., 1987, Commentary on Additional Protocol: of 8 

June 1977 to the Geneva Conventions od 12 August 1949. Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, str. 902, dostupné 

https://books.google.sk/books?id=kz7lqM3iqVwC&pg=PA302&lpg=PA302&dq=Pilloud,+C.,+Sandoz,+Y.,+Sw

inarski,+Ch.,+Zimmermann,+B.,+1987,+Commentary+on+Additional+Protocol&source=bl&ots=NIBlZlDkNc

&sig=rphBDwjrQQSFVQGoF30N6yawtOc&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjovsK1oozQAhUCfxoKHRY0CGM

Q6AEIRDAG#v=onepage&q=Pilloud%2C%20C.%2C%20Sandoz%2C%20Y.%2C%20Swinarski%2C%20Ch.

%2C%20Zimmermann%2C%20B.%2C%201987%2C%20Commentary%20on%20Additional%20Protocol&f=f

alse 
68 Dostupné na https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=4825657B0C7E6BF0C12563CD002D6B0B&action

=openDocument (cit. 05.11.2016) 
69 JANKUV, J., 2006 Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ľudských práv. 1. vydanie Bratislava: 

IURA ECITION, 2006 str. 322 
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Dodatkový protokol II. k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí 

ozbrojených konfliktov, ktoré nemajú medzinárodný charakter upravuje problematiku detských 

vojakov v článku 4 ods. 3 písmena c)70tým, že ustanovuje zmluvným stranám všeobecnú 

povinnosť poskytnúť pomoc a starostlivosť deťom. Rovnako ako I. Dodatkový protokol 

zakazuje účasť detí mladších ako 15 rokov na nepriateľských akciách ako aj ich povolávanie 

do ozbrojených síl. Toto ustanovenie je priaznivejšie tým, že zakazuje účasť detí, zatiaľ čo 

ustanovenie I. Dodatkového protokolu zakazuje priamu účasť. Avšak na rozdiel od úpravy 

obdobného ustanovenia v I. Dodatkovom protokole, o osobách vo veku od 15 rokov do 18 toto 

ustanovenie mlčí71. Písmeno c) upravuje situáciu, ak deti napriek ustanoveniu v písmene b) 

padnú do zajatia. 

3.2. Červený kríž 
 

 Medzinárodné hnutie červeného kríža a červeného polmesiaca možno považovať za 

medzinárodné združenie ( association), ktoré má za cieľ poskytovať humanitárnu účasť pri 

ozbrojených konfliktoch a prírodných katastrofách a na tento účel mobilizovať svoje zložky. 

Orgánmi hnutia je medzinárodná konferencia, Rada delegátov a Stála komisia. Zložky 

Medzinárodného hnutia, ktoré tiež organizujú určité spojené akcie sú národné spoločnosti 

Medzinárodného červeného kríža, ich Federácia ako aj Medzinárodný výbor červeného kríža. 

Počet národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca sa pohybuje okolo 

dvesto. Konajú tak, že napríklad napomáhajú verejnej moci v rôznych sférach poskytovania 

pomoci v prípade nešťastia, poskytujú zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Medzinárodný výbor 

Červeného kríža je nestranná, neutrálna a nezávislá organizácia, ktorej výhradným 

humanitárnym poslaním je ochraňovať životy a dôstojnosť obetiam vojny a vnútorných 

nepokojov, a poskytnúť im pomoc. Riadi a koordinuje medzinárodnú pomoc poskytovanú 

zložkami Medzinárodného hnutia ČK a ČP počas konfliktov. Taktiež usiluje o predchádzanie 

utrpenia zviditeľňovaním a posilňovaním humanitárneho práva a všeobecných humanitárnych 

princípov.  

 Kontrolná funkcia Červeného kríža je realizovaná prostredníctvom účasti troch, 

spravidla nestranných a neutrálnych subjektov. Jednak ochranných mocností a ich substitútov, 

ktoré chránia záujmy strán v konflikte a ich občanov, ďalej medzinárodný výbor Červeného 

                                                           
70 Medzinárodný výbor Červeného kríža a Slovenský červený kríž, 2002 Ženevské dohovory a Dodatkové 

protokoly, Bratislava: Úvaha2002 str. 239 
71 Deťom sa poskytne starostlivosť a pomoc, ktorú vyžadujú a osobitne deti do veku 15 rokov nebudú povolávané 

do ozbrojených síl alebo skupín a nebude im dovolené zúčastniť sa na nepriateľských akciách. 
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kríža, ktorého úlohou je mimo iné aj monitorovanie dodržiavania medzinárodného 

humanitárneho práva a taktiež Medzinárodná vyšetrovacia komisia. Problém Medzinárodného 

výboru Červeného kríža je , že subjekty zúčastnené na ozbrojenom konflikte majú povinnosť 

ho rešpektovať len v prípade ozbrojeného konfliktu. V prípade, že sa jedná o konflikt 

vnútroštátny, má Medzinárodný výbor Červeného kríža len právo humanitárnej iniciatívy, t.j. 

ponúkne stranám konfliktu svoje služby, ale tie nemajú povinnosť tieto služby prijať. Avšak 

Červený kríž disponuje takou autoritou, že strany väčšinou tieto služby príjmu. Medzinárodný 

výbor Červeného kríža sa rovnako angažuje v individuálnej pomoci obetiam konfliktov, a to 

v oblasti materiálnej, zdravotnej, psychologickej či sociálnej72.   

 Podľa komentáru Medzinárodného výboru Červeného kríža týkajúceho sa vekovej 

hranice pätnástich rokov, bol tento vek vyberaný ako hranica, v ktorej sa má dieťaťu garantovať 

špeciálne zaobchádzanie a malo by mu byť poskytnuté vzdelanie73. Najväčší prínos Červeného 

kríža bol pri vypracovaní Dodatkového protokolu I. Ide najmä o ustanovenie článku 77 ods. 2 

a 3: článok 77 ods. 2 prvá veta: „ strany v konflikte uskutočnia všetky možné opatrenia, aby 

deti, ktoré dosiahli vek pätnástich rokov a priamo sa nezúčastnili nepriateľských akcií, 

a predovšetkým sa zdržia toho, aby ich povolávali do svojich ozbrojených síl....“ Pri 

schvaľovaní druhého odstavca nastali problémy kvôli zneniu prvej vety, kedy návrh 

Medzinárodného výboru Červeného kríža pôvodne obsahoval povinnosti strán konfliktu urobiť 

všetky možné opatrenia. Štátom prijaté znenie obsahujúce túto formuláciu tak necháva priestor 

na uváženie jednotlivým štátom, či a aké opatrenia v daný moment prijať. Pojem „priama 

účasť“ zahŕňa podľa stanoviska Medzinárodného výboru Červeného kríža „ priamy kauzálny 

vzťah medzi touto aktivitou a ujmou, ktorú utrpia príslušníci ozbrojených síl a zahŕňa vojenské 

činy, ktoré svojou povahou alebo účelom smerujú k zasiahnutiu nepriateľských vojsk alebo 

materiálu.“74 Ako je z vyššie uvedeného zrejmé, odkazuje, toto ustanovenie Dodatkového 

protokolu I len na priamu účasť detí mladších ako pätnásť rokov na nepriateľských akciách. 

Z toho vyplýva, že pred nepriamou účasťou deti chránené nie sú, čo je možné považovať za 

jeden z veľkých nedostatkov tejto normy, nakoľko značne oslabuje ochranu detí počas 

ozbrojeného konfliktu tým, že sa vzťahuje len na malú časť tohto nežiaduceho jednania. A je 

to i nepriama účasť na nepriateľských akciách zahŕňajúca získavanie a predávanie vojenských 

informácií, prepravu zbraní, munície a potravinových zásob a iné aktivity, ktorými sú deti 

veľmi často zamestnávané a ktoré vystavujú deti nebezpečným fyzickým zraneniam či 

                                                           
72 BÍLKOVÁ, Veronika a JUKL, Marek. Mezinárodní humanitární právo – odpovědi na vaše otázky. Praha: 

Český červený kříž, 2009, str. 32. 
73 DRUBA, V., The Problem of Child Soldiers, s. 271- 277. 
74 International Committee of the Red Cross: Children and War, s. 1163- 1173 
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psychickej traume75. Pôvodný návrh však medzi priamou a nepriamou účasťou nerozlišoval 

a cieľom tohto ustanovenia bolo oddialiť deti od ozbrojeného konfliktu. Z logiky veci by tak 

po nich nemalo byť ani požadované, aby vykonávali pomocné práce alebo služby, ktoré ich 

vystavujú nebezpečiu fyzického zranenia alebo psychickej traumy, ktoré môže byť 

porovnateľné s nebezpečím spojeným s priamou účasťou na nepriateľských akciách.76 Záväzok 

spočívajúci v zákaze povolávania detí mladších ako pätnásť rokov do ozbrojených síl tak 

zahŕňa len povinné odvody do vlastných ozbrojených síl. Bohužiaľ sa tak nevzťahuje na 

dobrovoľný vstup do armády ani na začleňovaní detí do iných než vlastných ozbrojených síl, 

napriek tomu, že pôvodný návrh Medzinárodného výboru Červeného kríža počítal so zákazom 

odvodov detí mladších ako pätnásť rokov a rovnako tak zákazom prijímať dobrovoľné 

prihlášky. Článok 77 ods. 2 druhá veta: „ pri povolávaní osôb, ktoré už dosiahli veku pätnástich 

rokov, avšak nedosiahli veku osemnástich rokov, sa strany konfliktu sa budú snažiť 

uprednostniť tých, ktorý sú straší.“ Ochrana detí pred odvodom do vlastných ozbrojených síl 

štátu teda nie je výslovne poskytnutá deťom starším ako pätnásť rokov, nič menej i tak by mali 

byť vo vekovej skupine pätnásť až osemnásť rokov uprednostňované deti staršie. Strany 

konfliktu by teda boli zodpovedné za povolávanie detí mladších ako pätnásť rokov do svojich 

ozbrojených síl, ale za ich priamu účasť v nepriateľských akciách ako takú by zodpovedné 

neboli v prípade ak by vykonali všetky možné opatrenia aby v tom zabránili. Dodatkový 

protokol I teda predstavuje len minimálny štandard ochrany detí, ktorý ani zďaleka 

nezodpovedá vývoju, aký bol po roku 1949 v oblasti ochrany práv detí na medzinárodnej úrovni 

dosiahnutý. Jeho význam zoslabuje predovšetkým to, že zaisťuje špeciálnu ochranu len určitým 

kategóriám detí a nepodarilo sa mu odstrániť nedostatky pokiaľ ide o definíciu pojmu dieťaťa 

a s tým spojené interpretačné problémy. 

 Formulácia „zdržať sa prijímania detí mladších ako pätnásť rokov nevylučuje 

z ozbrojenej služby deti, ktoré sa prehlásili dobrovoľne. Rovnako tak je problematická 

formulácia čl.77 ods. 2, kde štáty v oblasti využívania detí na priamu účasť na nepriateľských 

akciách preberajú záväzok nad chovaním, nie však nad výsledkom, nakoľko sa zaväzujú 

vykonať len „ všetky možné/uskutočniteľné opatrenia“ ( all feasible measures). I napriek tomu, 

že pôvodný návrh znenia ods. 2 článku 77 Dodatkového protokolu I vypracovaný 

Medzinárodným výborom Červeného kríža obsahoval záväzok vykonať „všetky nevyhnutné 

                                                           
75 DRUBA, V., The Problem of Child Soldiers, s. 271- 277. 
76 HELLE, D., Optional Protocol on the involvement of children in armád conflict to the Convention on 

the Rights of the Child, s 802 
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opatrenia“ ( all necessary measures).77 Medzinárodný výbor Červeného kríža vo svojom 

komentári k Dodatkovému protokolu I potvrdil, že sa nejedná o úplný zákaz využívania detí 

v konflikte. Ďalej sa vyjadril v tom zmysle, že všetkými možnými opatreniami má na mysli, 

aby opatrenia boli vykonateľné a praktické.  

3.3. Právo ľudských práv 

 

Koniec 20. storočia nepodnietil len iniciatívu v oblasti humanitárneho práva, ktorá sa 

snažila zlepšiť nie priaznivý stav právnych prostriedkov na ochranu detí. V 80. rokoch 20. 

storočia sa objavuje Poľsko so svojou iniciatívou na ochranu práv dieťaťa vytvorením návrhu 

novej zmluvy. Predložením návrhu zmluvy sa začala strastiplná debata o právach dieťaťa, ktorá 

bola ukončená prijatím Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa Valným zhromaždením 

OSN a to 20. 11. 1989. Dohovor vstúpil do platnosti dňa 02. 9. 1990. Podľa správy Výboru pre 

práva dieťaťa zaslanej Valnému zhromaždeniu z 27. septembra roku 2016 je počet štátov, ktorý 

dohovor ratifikovali 196, čo z neho vytvára takmer univerzálne ratifikovaný dokument.78  

K tomuto dohovoru sú pripojené, do tohto času, už tri protokoly, ktoré sa bližšie venujú 

jednotlivým oblastiam súvisiacimi s detskými právami. Prvý z protokolov, ktorý bol pripojený 

k dohovoru, je Opčný protokol o účastí detí v ozbrojenom konflikte, prijatý v roku 2000.,79 

Druhý Opčný protokol bol prijatý v tom istom roku a venuje sa predaju detí, detskej prostitúcií 

a detskej pornografií. Ako posledný tretí bol prijatý v roku 2011 Opčný protokol o procedúre 

oznámení.80 Po prijatí dohovoru však rozvoj detských práv neustal a ďalším významným 

bodom, ktorý smeroval k zlepšeniu ochrany detí, bola štúdia Gracy Machel s názvom „ The 

                                                           
77 SANDOZ, Y., SWINARSKI, C., ZIMMERMANN, B. (ed.): Commentary on the Additional Protocols of 8 

June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, s. 900. 
78 General Assembly OSN, Report o the Committee on the Right od the Child, Sixty – Seventy-first session, 

Supplement (A71/413), New York, 2016 
79 Návrh daného Protokolu bol spracovaný v roku 1994 pracovní skupinou, ktorá bola vytvorená Komisiou pre 

ľudské práva. Po dobu šiestych rokov sa viedla dlhá diskusia o jeho obsahu, ktorá bola ukončená 25. mája 2000 

prijatím Protokolu Valným zhromaždením OSN a po dosiahnutí desiatej ratifikácie nadobudol Protokol platnosti 

12. februára 2002. UNICEF, Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Guide to the Optional Protocol on the 

involvement of children in armed conflict [online], New York, 2003 [cit. 15. 06. 2016].  

Dostupné z: http://www.unicef.org/publications/index_19025.html.   
80 Na rozdiel od prvých dvoch - o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, o ich predaji, detskej prostitúcii a 

pornografii, má procedurálny charakter. Predmetný dohovor bol totiž poslednou z deviatich kľúčových zmlúv v 

oblasti ľudských práv, ktorá nemala mechanizmus oznámení. Týmto sa vytvorí procedúra sťažností umožňujúca 

deťom alebo ich zástupcom obrátiť sa na Výbor pre práva dieťaťa v prípade porušenia práv garantovaných 

dohovorom a jeho spomínanými dvoma protokolmi. Výbor môže dotknutému štátu adresovať odporúčania a ten 

ho musí informovať o prijatých nápravných opatreniach. Ďalším mechanizmom protokolu je vyšetrovacia 

procedúra, kedy môže výbor začať konanie voči krajine, ak usúdi, že dochádza k závažnému alebo systematickému 

porušovaniu dohovoru či jeho opčných protokolov. Ratifikácia podporuje vytvorenie národného mechanizmu 

umožňujúceho deťom predkladať sťažnosti v prípade porušenia ich práv. Dostupné z: 

http://www.teraz.sk/slovensko/slovensko-ratifikuje-opcny-protokol-deti/55819-clanok.html 
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impact of armed conflict on children“ (vplyv ozbrojeného konfliktu na deti), ktorej jej závery 

a odporúčania boli zapracované do dohovoru v roku 1996 na odporúčanie Výboru pre práva 

dieťaťa z roku 199381 a jej hlavnou myšlienkou bolo, aby deti vôbec neboli účastné ozbrojeného 

konfliktu.  

Na rozdiel od humanitárneho práva sú medzinárodné ľudské práva definované ako všetky 

práva a slobody, ktorými disponuje každý jeden a ich základnou charakteristikou je, že sú 

univerzálne. Pre zaistenie všetkých zdrojov medzinárodných ľudských práv ako aj celkovo 

Medzinárodného práva verejného je treba vziať do úvahy najmä článok 38 Štatútu 

Medzinárodného súdneho dvora, ktorý uvádza všetky pramene medzinárodného práva 

všeobecne a to základné medzinárodné zmluvy, medzinárodné obyčajové právo, obecné zásady 

právne uznávané civilizovanými národmi a subsidiárne rozhodnutia súdu. Oba tieto právne 

systémy, medzinárodné humanitárne právo a ľudské právo, tvoria rámec právnej ochrany, 

v ktorom sa jednotlivé práva v minulosti v mnohých smeroch značne vylučovali ale v poslednej 

dobe sa čím ďalej tým viac približujú. Na rozdiel od humanitárneho práva ľudskoprávne normy 

záviseli na vôli daného štátu a používali sa vo vzťahu medzi ním samotným a jednotlivcom.  

Ako je zrejmé, dlhodobo tak zostávali predmetom vnútroštátneho práva, a to až do druhej 

svetovej vojny, kedy poslúžili ako základ pre Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Táto bola 

vydaná roku 1948. Postupným nárastom konfliktov však začala prevažovať potreba ochrany 

ľudských práv. Na Medzinárodnej konferencií v Teheráne v roku 1968 uznala ich aplikáciu 

OSN počas konfliktu. Túto myšlienku postupne prijala Rada bezpečnosti, Valné 

zhromaždenie,82 Medzinárodný výbor Červeného kríža83 a Výbor pre ľudské práva a objavili 

sa prvé vyšetrovania v oblasti ľudských práv v štátoch ako je Sierra Leone, Libéria a ďalšie.  

3.3.1. Deklarácia práv dieťaťa  

 

Deklarácia práv dieťaťa bola ratifikovaná dňa 20. novembra 1959 v New Yorku. Stanovuje, 

že všetci ľudia majú rovnaké práva a to bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavia, jazyk, 

náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo 

                                                           
81 Grace Machel bola vymenovaná ako expert Generálneho tajomníka OSN. Správa, ktorou predložila dala podnet 

k akcií v oblasti ochrany práv. Bola predložená Valnému zhromaždeniu OSN ako dokument UN General 

Assembly, Impact of armed conflict on children: note/ by the Secretary-General, 26 august 1996,A/51/306, 

dostupné z http://www.refworld.org/docid/3b00f2d30.html (accessed 23 June 2016) 
82 Valné zhromaždenie vo svojej rezolúcií nazvanej: „ basic principles for the protection of civilian populations in 

armed conflict“ zdôraznilo, že základné ľudské práva vyjadrené v medzinárodných inštrumentoch je treba 

uplatňovať i počas ozbrojeného konfliktu.   
83 Výbor upozornil, že ľudské práva a humanitárne právo sa počas ozbrojeného konfliktu uplatňujú spoločne. 
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iné postavenie. Obsahuje celkom 10 zásad. Každé dieťa bez výnimky má právo požívať práva 

stanovené touto deklaráciou.84 

Desať základných práv dieťaťa: 

1. Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v deklarácii. 

Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby pleti, 

pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného spoločenského postavenia, či už dieťaťa 

samého alebo jeho rodiny. K dieťaťu sa treba správať ako k seberovnému.  

2. Dieťa má osobitné právo na telesný a duchovný rast. 

Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, 

aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo 

telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným hľadiskom majú 

byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa. 

3. Dieťa má mať právo na meno od narodenia a právo na štátnu príslušnosť. 

Dieťa má mať právo na meno a krajinu, ktorú môže volať svojou. 

4. Dieťa má právo na dobrú stravu, bývanie a zdravotnícke služby. 

Dieťaťu sa majú dostať všetky výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a 

vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu i jeho matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a ochranu 

vrátane primeranej starostlivosti pred narodením aj po ňom. Dieťa má mať právo na primeranú 

výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby. 

5. Dieťa má právo na osobitnú starostlivosť, ak je akýmkoľvek spôsobom postihnuté. 

Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, 

výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav. Dieťaťu s akýmkoľvek postihnutím 

treba vyjsť v ústrety, aj jeho zvláštnym potrebám. 

6. Dieťa má právo na lásku a pochopenie  

u svojich rodičov a rodiny, ale aj od štátu, ak títo nemôžu pomôcť. Plný a harmonický rozvoj 

osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade, kde je možné, má vyrastať obklopené 

starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej 

istoty, výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa nemá odlúčiť od matky. Má byť 

                                                           
84 Dostupné na: www.unicef.org/crc/sub (cit. 03.11.2016) 

http://www.unicef.org/crc/sub
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povinnosťou spoločnosti a úradov venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, 

a tým, ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na výživu. Je žiadúce, aby štát poskytoval 

finančnú alebo inú pomoc na existenciou mnohopočetným rodinám. 

7. Dieťa má právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie. 

Rodičia majú osobitnú zodpovednosť za vzdelávanie a výchovu dieťaťa. Dieťa má nárok na 

vzdelanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom stupni. Má sa mu dostávať 

vzdelávanie, ktoré mu zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu rovnaké možnosti 

rozvíjať svoje schopnosti, svoje názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú myseľ, aby sa 

mohlo stať užitočným členom spoločnosti. Dieťa má mať zároveň všetky možnosti a 

podmienky pre hru a zotavenie. Hrou sa má pripravovať pre samostatný život. 

8. Dieťa má právo vždy byť medzi prvými, komu treba pomôcť. 

Každému dieťaťu treba poskytovať pomoc a ochranu, a to nielen v najťažších chvíľach života, 

lebo od detí závisí budúcnosť sveta. 

9. Dieťa má právo na ochranu proti krutosti a zneužívaniu. 

Nesmie pracovať, kým nedosiahne určený minimálny vek. Dieťa má byť chránené pred 

všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred 

dovŕšením primeraného minimálneho veku. V žiadnom prípade mu nemožno vnútiť alebo mu 

dovoliť, aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkor jeho zdravia alebo 

vzdelávania, alebo bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu. 

10. Dieťa má právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu mieru, znášanlivosti 

a priateľstva.  

Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo 

akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, 

znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne 

uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom 

3.3.2. Dohovor o právach dieťaťa  

 

Dohovor o právach dieťaťa je nadväzujúci dokument na Deklaráciu práv dieťaťa a za svoj 

vznik vďačí predovšetkým Poľsku, ktoré v roku 1978 navrhlo Komisii pre ľudské práva OSN 

jeho schválenie a predložilo návrh, ktorý bol neskôr dvakrát modifikovaný. Bol založený na 

filozoficko-vychovávateľskej koncepcii Janusza Korczaka a bol východiskovým bodom pre 11 
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rokov práce trvajúce na schválení jeho finálnej verzie. Dohovor o právach dieťaťa bol 

jednomyseľne prijatý Valným zhromaždením Organizácie spojených národov dňa 20. 

novembra 1989. Nadobudol platnosť 2. septembra 1990 po jeho ratifikácii  20 štátmi. Na 

základe Dohovoru bol založený Výbor pre práva dieťaťa – orgán kontrolujúci jeho realizáciu 

štátmi, ktoré ho ratifikovali. Dohovor určuje status dieťaťa a je založený na týchto 

predpokladoch:  dieťa je samostatný subjekt, ale pre svoju psychickú aj fyzickú nezrelosť 

vyžaduje zvláštnu starostlivosť a právnu ochranu, dieťa ako ľudská bytosť vyžaduje 

rešpektovanie jeho identity, dôstojnosti a súkromia, rodina je najlepšie prostredie na výchovu 

dieťaťa, štát by mal podporovať rodinu, a nie ju zastupovať vo funkciách.  Články dohovoru sú 

zoznamom práv dieťaťa, zahrňujúcim práva a osobné slobody, sociálne, kultúrne, politické 

práva a iba v minimálnej miere zohľadňujúce ekonomické práva, keďže podľa predpokladu 

dieťa by sa malo učiť a nie pracovať85. 

Tento dokument, tak ako je charakteristické pre medzinárodné dohovory, vychádza 

z prirodzenoprávnej koncepcie ľudských práv a základných slobôd. Svojou bezprostrednosťou 

sa priamo obracia na jednotlivcov s požiadavkou, že každé dieťa má svoje práva. Deťom 

priznáva všetky ľudské práva v plnom rozsahu kdekoľvek na svete, vrátane občianskych, 

kultúrnych, hospodárskych, politických a sociálnych práv. Vymedzuje práva detí v 54-och 

článkoch , ktoré boli formulované na základe týchto princípov: 

1. Blaho dieťaťa 

2. Rovnosť ( všetky deti sú si rovné pred zákonom bez ohľadu na pôvod, pohlavie, 

národnosť atď.) 

3. Rešpektovanie práv a zodpovednosť oboch rodičov ( štát rešpektuje autonómiu rodiny 

a integruje ju iba v riadne zdôvodnených prípadoch podľa určitých procedúr) 

4. Pomoc štátu ( štát sa zaväzuje k všetkým legislatívno – administratívnym činnostiam pre 

realizáciu práv uznaných v dohovore)86 

Podľa znenia dohovoru sa za dieťa považuje osoba mladšia ako 18 rokov, táto definícia 

neplatí iba ak je hranica dospelosti nastavená inak v konkrétnom štáte. Dohovor prináša nový 

pohľad na dieťa, vďaka ktorému prestáva byť vnímané ako pasívny objekt ochrany. Stáva sa 

aktívnym subjektom, ktorý má právo vyjadriť svoj názor a má právo byť informovaný vo 

všetkých jeho záležitostiach, ktoré sa týkajú jeho života. Tento medzinárodný dokument je 

postavený na štyroch pilieroch, ktoré boli stanovené Výborom pre práva dieťaťa: 

                                                           
85 Dostupné na: http://www.cepa.sk/dohovor-o-prvach-dieaa.html 
86 Dostupné na: http://www.cepa.sk/dohovor-o-prvach-dieaa.html ( cit. 03.11.2016) 

http://www.cepa.sk/dohovor-o-prvach-dieaa.html
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 Nediskriminácia – znamená rešpektovať a zabezpečiť práva všetkých detí bez rozdielu 

rasy, pohlavia, náboženstva, veku či príslušnosti k etniku. Všetky deti sa majú tešiť zo 

svojich práv. Diskriminácia môže mať veľa podôb, napríklad nedostatok starostlivosti 

alebo zneužívanie. 

 

 Najlepší záujem dieťaťa – záujem dieťaťa musí byť vždy prvoradý v každej danej 

situácii a pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí. Štáty sa zaviazali, že 

zabezpečia ochranu a starostlivosť, ktorá je nevyhnutná na jeho zdravý vývin. 

 

 Právo na život, prežitie a rozvoj – zdôrazňuje potrebu presadiť právo detí na prežitie, 

dosiahnuť maximálnu možnú úroveň zachovanie života detí a ich rozvoja zo stránky 

intelektuálnej, psychickej, citovej i telesnej. Táto ochrana sa v reálnom živote premieta 

napríklad do hromadného očkovania na zníženie úmrtnosti, očkovanie proti infekčným 

chorobám, epidémiam a povinnej školskej dochádzky.  

 

 Právo na rešpektovanie názorov – predstavuje právo každého dieťaťa vyjadriť svoj 

názor, myšlienky, predstavy. Je potrebné venovať primeranú pozornosť názorom detí, 

zodpovedajúcu ich veku a úrovni.87 

 

Nasledujúci komentár vystihuje celú podstatu a zároveň aj poslanie Dohovoru:  

„uvedené zásady dieťaťa vyplývajú z potrieb dieťaťa pre zabezpečenie jeho 

plnohodnotného vývinu a rozvoja osobnosti. Zásady sú sformulované tak, aby vylúčili 

akýkoľvek prejav diskriminácie dieťaťa, ktorá pochádza z akéhokoľvek geografického, 

národného alebo sociálneho prostredia. Dieťa má mať zvláštnu ochranu, aby mu bolo umožnené 

v zdraví sa vyvíjať telesne, duševne, mravne i sociálne. To znamená, aj neustále vytváranie 

podmienok výhodného sociálneho zabezpečenia pomocou rodiny a školy.“88 Z vyššie 

uvedeného jasne vyplýva, že dieťa je spôsobilé mať rôzne práva. Vedľa tradičného práva 

človeka existuje aj iné druhové triedenie, ktoré berie do úvahy ako právne, tak aj sociálne 

postavenie. Táto klasifikácia má zjednodušenú skratku vyjadrenú v anglickom jazyku a má 

skratku 3P. Toto označenie vyjadruje ochranu (protection), zaopatrenie (provision) a účasť 

                                                           
87 OLOŠTIAK, M., CHOVANEC, M. 2013 História sociálnoprávnej ochrany detí na území SR, 8 Študentská 

vedecká konferencia, Zborník plných príspevkov s. 1140 
88 LONGAUER,V et al. 2006 Vybrané kapitoly zo sociálno – právnej ochrany s. 18 
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(participation). To znamená, že každé jedno písmeno P predstavuje jednu subštruktúru práv 

dieťaťa.  

Prvá kategória predstavuje právo ochrany dieťaťa pred akýmkoľvek telesným alebo 

duševným násilím, urážaním, zneužívaním, zanedbávaním ako aj pred trýznením či 

vykorisťovaním. Zároveň majú právo na ochranu pred svojvoľným zadržiavaním alebo 

neodôvodneným odopretím rodičovskej starostlivosti. Do druhej skupiny sa zaraďujú práva na 

osobitnú starostlivosť a zvláštne potreby detí, ktoré im majú byť poskytnuté. Deti majú právo 

na zabezpečenie určitých istôt, alebo služieb, počnúc menom, národnosťou až po zdravotnú 

starostlivosť. Zvláštnu starostlivosť vyžadujú najmä duševne, či telesne postihnuté osoby, ďalej 

obete zneužívania alebo deti, ktoré sú vystavené rôznym formám zanedbávania. Prevažná 

väčšina spoločnosti zastáva názor, že tieto deti, ktoré sú určitým spôsobom znevýhodňované 

by mali byť viac podporované. Tretou subštruktúrou práv dieťaťa je účasť. Participácia ako 

jeden zo základných znakov demokracie všeobecne znamená zodpovednú účasť 

zainteresovaných osôb rozhodovať o svojej prítomnosti a budúcnosti. Je vyjadrením procesu, 

ktorý má vplyv na život jedinca a spoločnosť v ktorej žije. Vychádzajúc z tejto všeobecnej 

definície, participáciu dieťaťa je možné chápať ako jeho účasť na rozhodovaní v záležitostiach, 

ktoré sa ho týkajú. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že participáciou vlastne „pustíme dieťa 

k moci“, to by však bolo nepochopením významu účasti. V skutočnosti to totiž znamená 

podieľať sa na rozhodnutiach, ktoré sa týkajú ich vlastného života, ako aj života komunity, 

v ktorej žijú a spoločne nájsť správne riešenie na daný problém.89 

3.3.3. Definícia dieťaťa podľa článku 1 Dohovoru o právach dieťaťa  

 

Hneď v úvode dohovoru, v článku 1, je vysvetlený pojem dieťa. Jedná sa o definíciu, o 

akého jedinca ide a koho možno pod tento pojem subsumovať. Definovať dieťa sa dá z rôznych 

pohľadov a samozrejme každá krajina má na tento pojem vlastný názor. Z dôvodu kolízie a 

nejednoznačného definovania hornej hranice veku dieťaťa sa tvorcovia zhodli na znení článku, 

ktorým bude stanovená horná hranica veku na 18 rok s pokračovaním definície, „ak podľa 

právneho poriadku, ktorý sa vzťahuje na dieťa nie je dospelosť dosiahnutá skôr“.  Existuje 

viacero filozofických prístupov, ktoré poukazujú na vývoj tohto pojmu od čias stredoveku, kedy 

bolo dieťa pokladané za menšinu dospelého človeka. 

Stanovenie hornej a dolnej hranice, kedy je ľudská bytosť už alebo ešte považovaná za 

dieťa, nie je jednoznačné. Pri spisovaní dokumentu niektorí delegáti argumentovali, že za dieťa 

                                                           
89 JÍLEK, D. et al. 2011, Studie o právech dítěte, s. 53-54 
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by sa nemal považovať len jedinec narodený, ale pod tento pojem by malo spadať  aj „dieťa“ 

od momentu počatia. Iní argumentovali, že by malo byť upustené z definície pojmu dieťaťa „už 

od počatia“ nakoľko je to v rozpore s formuláciami v iných krajinách.  Z dôvodu náročnosti, 

vyriešenia otázky či už počaté dieťa má mať právo na ochranu tak isto ako dieťa narodené, bolo 

z tejto definície upustené a zostalo pri definovaní dieťaťa ako „every human being“, teda každá 

ľudská bytosť.  Ďalším rozporuplným bodom bolo definovanie hornej hranice veku, kedy je 

ľudská bytosť ešte považovaná za dieťa. Najväčším problémom bolo stanovenie tejto hranice 

na 18 rokov, nakoľko niekoľko delegátov stálo za vytýčením vekovej hranice na 15 rokov. Pre 

príklad faktorov ovplyvňujúcich definíciu detstva je možné uviesť definíciu daného pojmu 

organizáciou UNICEF ako “času, kedy dieťa má byť v škole a má mať čas na odpočinok vo 

forme hry, vyrastať a budovať si sebavedomie pri stálej prítomnosti lásky a podpory rodiny a 

bez strachu, chránené od všetkých foriem násilia, zneužívania a vykorisťovania. Je to hranica 

medzi narodením a dospelosťou“.   

Ako je vysvetlené vyššie pri definícií vekovej hranice, zostáva aj naďalej niekoľko 

problémov a odlišných názorov. Je nepochybné, že pod pojmom dieťa sa chápe tak dievča ako 

aj chlapec. Rozdielnosť určenia vekovej hranice je v medzinárodných dokumentoch odlišné 

badať to najmä v postavení dieťaťa v ozbrojenom konflikte, teda detského vojaka. Tu sa hranica 

posúva nižšie a za detského vojaka sa považuje dieťa už od 15. roku veku. V samotnom 

dohovore môžeme vidieť rozpor medzi článkom 1 a článkom 38.  Autori dohovoru dbali na 

presné pomenovanie pojmov a ak v článku 1 je stanovený pojem dieťa s vekovou hranicou 18 

rokov, v článku 38 sa píše o osobe s vekovou hranicou 15 rokov.  Hranica 15 rokov bola 

výsledkom neľahkej pozície štátov a teda aj následného kompromisu pri jeho ustanovení. 

Rozoberanie vekovej hranice u detských vojakov je predmetom ďalšej kapitoly tejto práce. 

Jednoznačne možno konštatovať, že stanovenie veku dieťaťa hrá zásadnú úlohu. 

Najdôležitejšie bolo stanovenie presnej a fixnej hranice čo možno najvyššej teda 18 rokov. 

3.3.4. Článok 38 Dohovoru o právach dieťaťa – ozbrojené konflikty   

 

Tento článok sa venuje ozbrojeným konfliktom a účasti detí v týchto konfliktoch. Je nutné 

poznamenať, že v dohovore o právach dieťaťa najmä v tomto článku je prvý krát obsiahnuté 

humanitárne právo v ľudskoprávnom dokumente. Tento článok je reakciou na deväťdesiate 

roky, kedy viac ako 8 miliónov detí bolo zabitých, do smrti invalidných alebo vážne zranených 
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ako výsledok vojenského konfliktu.90 Pri tomto článku treba brať do úvahy jeho hybridný 

charakter. A to z dôvodu, že jeho pozícia je obsiahnutá aj v humanitárnom práve, a teda 

predstavuje časť ľudskoprávneho inštrumentu a spája dva právne režimy. Štáty, ktoré sú 

zmluvnými stranami tohto dohovoru, musia prijať všetky realizovateľné opatrenia, aby sa 

zabezpečilo, že deti mladšie ako pätnásť rokov sa nebudú priamo zúčastňovať v bojových 

akciách. Žiadne dieťa mladšie ako 15 rokov nesmie byť povolané do ozbrojených síl. Štáty 

musia tiež zabezpečiť ochranu a starostlivosť o deti, ktorých sa ozbrojený konflikt dotkne, 

podľa príslušných medzinárodných zákonov.91  

Prvý odstavec obsahuje obecné ustanovenie o aplikovateľnosti humanitárneho práva. Tento 

odstavec zaväzuje štáty aj k uznávaniu a zabezpečovaniu dodržiavania daných noriem 

humanitárneho práva, čo vyvoláva aj ďalšie povinnosti. Ide najmä o povinnosť tzv. pozitívnu, 

ktorá predstavuje povinnosť zabezpečiť dodržiavanie práv, teda zabezpečiť ich efektivitu. 

Druhá povinnosť predstavuje tzv. negatívnu povinnosť štátu rešpektovať tento právny systém, 

čo znamená aj zdržať sa jeho obmedzení tam, kde to nie je výslovne povolené.92 K povinnosti 

zabezpečiť dodržiavanie noriem humanitárneho práva patrí i povinnosť štátu v čase mieru, čo 

odkazuje na minimálny vek pre nábor detí, či povinnosť implementovať trestnú zodpovednosť 

za činy podľa humanitárneho práva národnej právnej legislatívy, a to tak vážnych ako aj menej 

vážnych porušení.  

Aj napriek hybridnému postaveniu článku 38 sa aj tu vyskytujú problémy a nedostatky. 

V odseku 1 ide o situáciu, kedy štát nie je dostatočne silný, aby si vynútil aplikáciu ľudských 

práv a teda jediné, čo zostáva na ochranu detí v ozbrojených konfliktoch je ochrana 

poskytovaná humanitárnym právom. Nie len odsek jedna má hybridnú povahu, ale taktiež aj 

znenie odseku štyri93 má prvky aj medzinárodného humanitárneho práva. Výbor pre práva dieťa 

                                                           
90 A commentary of the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 38- Children in Armed 

Conflict, Fiona Ang, ISBN: 9789004145610, Bill/ Nijhoff2005, str. 2  
91Dohovor o právach dieťaťa článok 38, ods.1 štáty, ktoré  sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, sa zaväzujú 

rešpektovať a zabezpečovať dodržiavanie noriem medzinárodného humanitárneho práva, ktoré sa na nich vzťahuje 

v prípade ozbrojených konfliktov a ktoré sa dotýkajú dieťaťa. 

Ods.2 Signatárske štáty Dohovoru musia prijať všetky realizovateľné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa 

osoby, ktoré nedosiahli vek pätnásť rokov, priamo nezúčastňovali bojových akcií.  

Ods. 3 Členské krajiny Dohovoru nesmú  povolávať do svojich ozbrojených síl osoby mladšie ako pätnásť rokov. 

Pri povolávaní do ozbrojených síl tých osôb, ktoré dosiahli vek pätnásť rokov ale ktoré sú mladšie ako osemnásť 

rokov, platí zásada prijímať prednostne osoby, ktorú sú staršie. 

Ods.4 v súlade so svojimi záväzkami podľa medzinárodného humanitárneho práva na ochranu civilného 

obyvateľstva počas ozbrojených konfliktov, štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, musia prijať 

všetky realizovateľné opatrenia na zabezpečenie ochrany a starostlivosti o deti, ktorých sa ozbrojených konflikt 

dotýka. 
92 Jazyk článku 38 Dohovoru o právach dieťaťa je prevzatý z článkov Ženevských dohovorov a z Dodatkového 

protokolu k I. Ženevským dohovorom. 
93 Článok 38 ods. 4 Dohovoru o právach dieťaťa: V súlade so svojimi záväzkami podľa medzinárodného 

humanitárneho práva na ochranu civilného obyvateľstva počas ozbrojených konfliktov, štáty, ktoré sú zmluvnými 
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už pri spisovaní Dohovoru vyslovil obavu z oslabenia pozície humanitárneho práva. Táto obava 

vychádza z faktu, že Ženevské dohovory dávajú štátom absolútnu povinnosť pri článku 38 

Dohovoru o právach dieťaťa, a naopak v odstavci štyri majú štáty len relatívnu povinnosť 

„prijať všetky možné (uskutočniteľné) opatrenia“. Toto nepredstavuje jediný sporný bod tohto 

odseku. Ďalším sporným bodom je sporné použitie slov, ku ktorému dáva vysvetlenie UNICEF. 

Jedná sa o časť znenia odseku štyri v bode, kde sa zmieňuje o zabezpečení ochrany a prijímania 

opatrení na zabezpečenie ochrany pre dieťa postihnuté konfliktami a starostlivosti o ne. Štáty 

si neboli isté, či sa nebude jednať o opatrenie iba z hľadiska medzinárodných humanitárnych 

zmlúv, ktoré štáty prijali. UNICEF k tomu poskytol vysvetlenie, že sa jedná aj o obyčajové 

pravidlá.  

Aj kvôli problematike týkajúcej sa určenia minimálneho veku pre priame zapojenie detí do 

ozbrojených konfliktov bol po dlhých rokovaniach prijatý  v roku 2000 Valným zhromaždením 

OSN v New Yorku a platný od roku 2002 Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa. 

V článku 1 explicitne stanovuje, že štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, podniknú všetky 

opatrenia, aby zabezpečili, že príslušníci ich ozbrojených síl, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, sa 

nebudú priamo zúčastňovať na nepriateľských akciách a zdržia sa ich povinného povolávania. 

V článku 2 je ďalej zakotvená povinnosť, aby osoby, ktoré nedosiahli vek 18 rokov, neboli 

povolávané do ozbrojených síl štátov. V prípade, že štáty umožňujú dobrovoľné odvody osôb 

mladších ako 18 rokov, musia dodržať určité ustanovenia, garantujúce dobrovoľnosť 

rozhodnutia. Opčný protokol je považovaný za zatiaľ najkomplexnejšiu úpravu práv detí 

v ozbrojených konfliktoch. Okrem zákazu povolávania detí sa vo svojej úvodnej časti odvoláva 

na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu, ktorý medzi vojnové zločiny zaraďuje 

„povolávanie a odvod detí mladších ako 15 rokov, a teda aj ich aktívnu účasť v ozbrojených 

akciách v medzinárodných ozbrojených konfliktoch, ako aj v ozbrojených konfliktoch, ktoré 

nemajú medzinárodný charakter“.  

3.4. Opčný protokol k dohovoru o právach dieťaťa v ozbrojených 

konfliktoch 

 

Opčný protokol je považovaný za zatiaľ najkomplexnejšiu úpravu práv detí v 

ozbrojených konfliktoch. V preambule Opčného protokolu sa uvádza, že pre ďalšie posilnenie 

práv uznaných Dohovorom o právach dieťaťa je nutné zvýšiť ochranu detí pred zapájaním do 

                                                           
stranami tohto Dohovoru, musia prijať všetky realizovateľné opatrenia na zabezpečenie ochrany a starostlivosti o 

deti, ktorých sa ozbrojený konflikt dotýka. 
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ozbrojených konfliktov a prispieť k aplikácií princípu, že prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek 

činnosti týkajúcej sa detí musí byť najlepší záujem dieťaťa. Odhaduje sa, že iba za posledné 

desaťročie si ozbrojené konflikty vyžiadali životy viac ako dvoch miliónov detí a telesne 

zmrzačili ďalších šesť miliónov. Konflikty oberajú deti o rodičov, o ľudí, ktorí sa o nich starajú, 

o základnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť a vzdelanie. Na svete je asi dvadsať miliónov 

presídlených detí a detí, ktoré sa stali utečencami, ďalšie zadržiavajú ako rukojemníkov, sú 

obeťami únosov alebo obchodu s deťmi. Systémy registrácie pôrodov a právne systémy pre 

mladistvých zlyhávajú. Odhaduje sa, že v každom okamihu sa ozbrojených konfliktov 

zúčastňuje najmenej 300 tisíc detských vojakov.  

Deti majú po skončení konfliktov osobitné krátkodobé i dlhodobé potreby, ako je 

pátranie po rodinných príslušníkoch, odškodnenie a spoločenská reintegrácia, programy 

psychosociálnej rehabilitácie, účasť na programoch odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie 

ako aj potreby v rámci prechodného právneho systému. V mnohých prípadoch prevláda 

atmosféra beztrestnosti pre páchateľov trestných činov páchaných na deťoch, ktoré stanovuje 

medzinárodné humanitárne právo a Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu. Dohovor o 

právach dieťaťa ratifikovali takmer všetky štáty, ale zďaleka nie všade sa uplatňuje. Hlavne 

počas ozbrojených konfliktov deti trpia viac ako ostatné obyvateľstvo, rozličnými spôsobmi s 

dlhotrvajúcimi následkami. Vplyv ozbrojeného konfliktu na budúce generácie môže vyústiť do 

pokračovania bojov, či ich nového vzplanutia. Cieľom Opčného protokolu k Dohovoru o 

právach dieťaťa, a o účasti detí v ozbrojených konfliktoch bolo čeliť tejto situácii.94  

Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa v článku 1 explicitne stanovuje, že štáty, 

ktoré sú zmluvnými stranami podniknú všetky opatrenia, aby zabezpečili, že príslušníci ich 

ozbrojených síl, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, sa nebudú priamo zúčastňovať na nepriateľských 

akciách. „ Zmluvné strany priložia podpis záruk, ktoré zaručia, že toto povolávanie nie je 

násilné alebo nutné. Jedná sa napríklad o súhlas rodičov alebo dôveryhodné potvrdenie veku. 

Ozbrojeným skupinám, odlišným od ozbrojených síl štátu, sa zakazuje povolávanie alebo 

využívanie osôb mladších ako 18 rokov v bojových akciách a štát zavedie vhodné opatrenia pre 

prevenciu takéhoto jednania. Zmluvná strana zaistí aby osoby povolávané alebo použité 

v bojových akciách v rozpore s týmto Protokolom boli demobilizované alebo inak prepustené 

zo služby a takýmto osobám sa poskytne adekvátna pomoc pre ich celkové zotavenie 

a spoločenskú reintegráciu. Pomocou sa rozumie technická spolupráca či už finančná pomoc 

                                                           
94 Usmernenie EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch. Dostupné na: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/15634SK.pdf 
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štátu na základe dohody a porady s dotyčnými stranami a príslušnými medzinárodnými 

organizáciami“.95 

 Ustanovenie článku 1 Opčného protokolu tak ponecháva štátom určitý priestor pre 

manévrovanie, a i napriek tomu, že zvyšuje minimálnu vekovú hranicu, nemôžme tu hovoriť 

o absolútnej povinnosti. Viac menej sa toto ustanovenie vzťahuje iba na priamu účasť detí, 

a pritom nepriama účasť predstavuje problematiku rovnako vážnu. Napríklad Spojené štáty 

americké vykladajú definíciu priameho zapojenia v zmysle , že ide o okamžitú a aktuálnu akciu 

na bojisku, ktorá môže spôsobiť ujmu nepriateľovi, pretože existuje priama súvislosť medzi 

touto činnosťou a škodou spôsobenou nepriateľom a nepriama účasť v bojových akciách, ako 

je zhromažďovanie a posielanie vojenských informácií, preprava zbraní, munície či iného 

materiálu alebo umiestenie v zahraničí sem nespadá.96 Táto definícia sa tak značne odlišuje 

v porovnaní s interpretáciou uvedenou v štatúte Medzinárodného trestného súdu, kde priame 

zapojenie do bojov pokrýva tak priamu účasť v boji ako aj aktívnu účasť na vojenskej činnosti 

spojenú s bojom, ako je prehľadávanie, špionáž, sabotáž a použitie detí ako návnady, poslov 

alebo kontrolných hliadok. Články 2 a 3 zvyšujú spodnú hranicu pre povinné povolávanie do 

ozbrojených zložiek na osemnásť rokov. Pre dobrovoľný vstup do armády však zostáva 

v platnosti vek pätnástich rokov, pričom má byť zohľadnené, že osoby mladšie ako osemnásť 

rokov majú právo na zvláštnu ochranu. I napriek tomu, že sa štáty zaväzujú zvýšiť minimálny 

vek pre dobrovoľné povolávanie detí do svojich národných ozbrojených síl z hranice pätnástich 

rokov, stanovenie konkrétnej hranice alebo časového horizontu v opčnom protokole chýba. 

Argumenty pre zvyšovanie tejto spodnej hranice boli okrem iného aj možná príprava na budúce 

povolanie, ekonomické problémy danej krajiny, kedy vstup do armády znižuje nezamestnanosť 

mladých, a skutočnosť že nábor nevyhnutne neznamená účasť v bojových aktivitách.  

Preambula sa odvoláva na základné princípy OSN a špeciálne ustanovenia príslušných 

zmlúv o ľudských právach. Zdôrazňuje, že deti vyžadujú vzhľadom na svoju zraniteľnosť 

zvláštnu starostlivosť a ochranu. Podľa preambuly Opčného protokolu je vojnovým zločinom 

povinné aj dobrovoľné odvedenie detí mladších ako 15 rokov k národným ozbrojeným silám 

alebo ich využitie k aktívnej účasti v bojových akciách medzinárodných ozbrojených 

konfliktov. Taktiež povinné i dobrovoľné odvedenie detí mladších ako 15 rokov do 

ozbrojených síl alebo ich využitie v bojových akciách vnútroštátnych ozbrojených konfliktov. 

Opčný protokol a Dohovor o právach dieťaťa nedávajú vznik novej sústave právnych noriem, 

                                                           
95 Verejný ochranca práv Slovenskej republiky, dostupné na: 

http://www.vop.gov.sk/files/File/Dokumenty/OP_ozbrojene_konflikty.pdf 
96 United States Interpretative Declaration to Optional Protocol I, paragraf 2(B), (i) a (ii) [online]. Dostupné na 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&lang=en. 
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ale ju dopĺňajú a rozširujú, čo je možné si odôvodniť aj z článku 11 Opčného protokolu, ktorý 

uvádza, že nič v tomto Protokole nebude vykladané tak, aby vylúčilo ustanovenie práva 

zmluvnej strany alebo medzinárodných nástrojov a medzinárodného humanitárneho práva, 

ktoré vo väčšej miere napomáhajú k uplatňovaniu  práv dieťaťa.  

Opčný protokol je univerzálnym právnym textom, ktorý deťom v tejto oblasti poskytuje 

najväčšiu mieru ochrany i napriek tomu, že nedosiahol úplného zákazu účasti detí 

v ozbrojených konfliktoch a ich začleňovaní do ozbrojených síl. Hlavným prínosom Opčného 

protokolu je zákaz priamej účasti v bojových akciách pre osoby mladšie ako osemnásť rokov 

(čl. 1), pričom túto povinnosť majú aj neštátne ozbrojené skupiny ( čl. 4). Zákaz povinného 

povolávania osôb mladších ako osemnásť rokov do ozbrojených síl štátu (čl.2), sťaženie 

dobrovoľného vstupu do ozbrojených síl pre osoby mladšie ako osemnásť rokov (čl. 3) 

a posilnenie povinnosti prostredníctvom medzinárodnej spolupráce poskytnúť vhodnú 

starostlivosť deťom, ktoré sa stali obeťami ozbrojených konfliktov (čl.7). Rovnako ako 

Dohovor o právach dieťaťa ani Opčný protokol však nepredkladá konečnú definíciu detského 

vojaka, skôr špecifikuje podmienky, za ktorých je možné zapojiť dieťa do vládnych alebo 

nevládnych ozbrojených zložiek. Kontrola dodržiavania prevzatých záväzkov tak prakticky 

spočíva iba na predkladaniach pravidelných správ Výboru pre práva dieťaťa. I napriek svojím 

nedostatkom je protokol významným míľnikom medzinárodného spoločenstva k posilneniu 

právnej ochrany detí a zamedzuje ich využívaniu v ozbrojených konfliktoch. Jeho ustanovenia 

v súčasnej dobre predstavujú maximum, čo sa týka ochrany dieťaťa v ozbrojených konfliktoch.  

Posilnenie postavenia Výboru pre práva dieťaťa priniesol v poradí III. Opčný Protokol, 

Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení schválilo v New Yorku 

Valné zhromaždenie OSN svojou rezolúciou č. 66/138 z 19. decembra 2011. Na rozdiel od 

prvých dvoch substantívnych opčných protokolov o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a o 

predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii, má protokol procedurálny charakter 

a vytvára mechanizmus oznámení (sťažností) na porušenie práv dieťaťa zakotvených 

v dohovore alebo v jeho substantívnych opčných protokoloch. Protokol je univerzálna 

medzinárodná zmluva zakotvujúca možnosť a postup podávania oznámení (sťažností) zo strany 

jednotlivcov, skupiny jednotlivcov alebo v mene jednotlivca či skupiny jednotlivcov, v 

prípadoch porušenia práv garantovaných dohovorom alebo niektorým jeho substantívnym 

protokolom. Oznámenie sa podáva nezávislému orgánu zriadenému podľa dohovoru – Výboru 

pre práva dieťaťa, ktorý môže dotknutému štátu adresovať odporúčania. Štát má povinnosť 
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informovať výbor o opatreniach prijatých na nápravu.97 Výbor postúpi všetky oznámenia, ktoré 

mu boli predložené na vedomie dotknutému zmluvnému štátu. Zmluvný štát následne predloží 

výboru písomné vysvetlenie alebo stanovisko, ktorým objasní celú záležitosť a prípadné 

prostriedky nápravy, ktoré zabezpečil. Odpoveď zašle dotknutý zmluvný štát čo najskôr, 

najneskôr do šiestich mesiacov. Ak výbor dostane spoľahlivé informácie o tom, že niektorý 

zmluvný štát sa dopúšťa vážneho alebo systematického porušovania práv ustanovených 

dohovorom, alebo jeho Opčným protokolom o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej 

pornografii alebo Opčným protokolom o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, vyzve tento 

zmluvný štát na spoluprácu pri posúdení týchto informácií a na tento účel na bezodkladné 

predloženie stanoviska k daným informáciám.98 

3.5. Africká charta práv a blaha dieťaťa 

 

Vzhľadom k tomu, že na Africkom kontinente bola problematika detských vojakov 

najrozšírenejšia, bola prijatá tzv. Africká charta práva a blaha dieťaťa,99 ktorá sa ako jediný 

regionálny inštrument zaoberá touto problematikou. Základom tejto charty je definovanie 

dieťaťa ako každej ľudskej bytosti mladšej ako 18 rokov bez výnimiek a záväzok zmluvných 

strán poskytovať ochranu a starostlivosť nie len deťom počas ozbrojeného konfliktu ale aj 

v prípade vnútorných nepokojov rozbrojov (tensions and strife).100  „Detský vojak je akákoľvek 

osoba, mladšia než osemnásť rokov, ktorá je súčasťou pravidelnej alebo nepravidelnej 

ozbrojenej sily či ozbrojenej skupiny, neobmedzenej však len na deti. Môže slúžiť v akejkoľvek 

funkcii, zahrňujúcej nielen bojovníkov, ale aj kuchárov, nosičov, poslíčkov a ďalších, ktorí 

takúto skupinu odprevádzajú. Definícia zahŕňa aj dievčatá, ktoré sú verbované zo sexuálnych 

dôvodov a pre nútené manželstvá. Nejedná sa len o dieťa, ktoré nosí alebo nosilo zbraň.“101 

Toto definovanie ju odlišuje od Dohovoru o právach dieťaťa, v ktorom je stanovená horná 

hranica, s ktorou môžu štáty manipulovať. Dôvod, pre ktorý charta vznikla, bol ten, že Dohovor 

o právach dieťaťa a ostatné relevantné medzinárodné zmluvy vznikli ako kompromis pre 

viaceré kultúry, ale nedostatočne odzrkadľujú špecifické podmienky, v ktorých žijú deti 

v Afrike.  

                                                           
97 www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=388960 
98 http://www.najpravo.sk/clanky/opcny-protokol-k-dohovoru-o-pravach-dietata.html 
99 Africká charta bola prijatá 11. júla 1990 Organizáciou africkej jednoty, 

dnes známou ako Africká únia. Do platnosti ale vstúpila až v novembri roku 1999 
100 African Children´s Charter on the Rights and Welfare of the Child, AAU Doc. CAB/LEG/24.9/49(1990) č. 22 
101 Child Soldier Relief: Official Definition of aChild Soldier – from Cape Town Principles, (cit. 04. 11. 2016) 
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V článku 2 charta definuje dieťa ako osobu mladšiu ako osemnásť rokov. V súlade 

s ustanovením čl. 22 ods. 1 sú zmluvné strany povinné prijať všetky nutné opatrenia ( all 

necessary measures) k tomu, aby zabránili priamej účasti detí v bojových akciách, najmä zdržať 

sa povolávania všetkých detí.102 Nakoľko charta zakazuje deťom vo veku pätnástich až 

osemnástich rokov aj dobrovoľný vstup do armády103, ide o absolútny zákaz povolávania 

a účasti detí mladších ako osemnásť rokov do ozbrojených konfliktov a uplatnenie najvyššieho 

štandardu ochrany dieťaťa počas ozbrojeného konfliktu na rozdiel od formulácie Dohovoru 

o právach dieťaťa.104 

V charte sú inkorporované politické, ekonomické, sociálne a kultúrne práva dieťaťa. 

Článok 22 sa venuje priamo vojakom a definuje, že štáty ktoré sa k tejto Charte pripoja, by mali 

prijať a zabezpečiť všetky potrebné opatrenia, aby bolo zaistené, že deti priamo neparticipujú 

v konflikte a nie sú regrutované a využité v medzinárodných aj vnútorných ozbrojených 

konfliktoch.105 Charta neposkytuje iba základ pre právo, regulujúce detskú participáciu 

v konfliktoch, ale aj stanovuje výbor pre monitorovanie a vyšetrovanie porušovania detských 

práv. Zmluvným stranám je rovnako ako po vzore Dohovoru uložená povinnosť v článku 22 

dodržiavať svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva 

a vytvoriť všetky možné opatrenia k zaisteniu ochrany a starostlivosti o deti postihnuté 

ozbrojeným konfliktom. Do roku 2011 ratifikovalo Africkú chartu 47 štátov z celkového počtu, 

ktorý sa na africkom kontinente nachádzajú. Sedem štátov106 Africkú chartu podpísalo avšak 

neratifikovalo. Niektoré z týchto štátov dokonca hrubo porušujú ľudské práva, ako napríklad 

Somálsko, Sudán alebo Saharská arabská demokratická republika. Porušovanie týchto práv 

spočíva vo verbovaní detských vojakov, detských manželstvách, obchodovaní s deťmi, 

zotročovaní, zneužívaní drog, sexuálnom vykorisťovaní a detskej práci. 

 

 

 

 

                                                           
102 Africká charta, čl. 22 odst. 1 
103 Africká charta, čl. 22 odst. 2 
104 HÝBNEROVÁ, S., Dětský voják v soudobém mezinárodním právu, s. 392 
105 African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 1990 
106 Demokratická republika Kongo, Středoafrická republika, Saharská arabská demokratická republika, Somálsko, 

Svatý Tomáš a Princův ostrov, Swazijsko, Tunis. Dostupné na: 

<http://www.au.int/en/sites/default/files/96Welfare_of_the_Child.pdf>. 
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4.Povolávanie a reintegrácia detských vojakov 
 

 Ako je už z definície detského vojaka zrejmé, nejedná sa vždy len o chlapcov, ktorí sa 

zúčastňujú ozbrojených konfliktov. Tak isto ako chlapci môžu byť aj dievčatá odvedené zo 

svojich domovov a zapojené do činnosti ozbrojených zložiek. V tejto kapitole sú uvedené 

dôvody, ktoré vedú ozbrojené zložky k nútenému odvodu detí ale aj dobrovoľnému odchodu 

detí a ich následnú reintegráciu. 

4.1. Povolávanie detí 

 

Pri povolávaní detí sa v medzinárodných dokumentoch používa výraz „recrutiment“. Dieťa sa 

môže stať členom ozbrojenej skupiny buď dobrovoľne alebo pod nátlakom a donútením. Podľa 

toho rozlišujeme povolávanie na dobrovoľné, nútene a povinné.107 I napriek rôznym kritériám 

na rozlišovanie účasti v ozbrojených konfliktoch je jasné, že všetky rozhodnutia osôb mladších 

ako 18 rokov je vykonávané z väčšej alebo menšej časti vplyvom vonkajších okolností. 

Medzinárodná organizácia práce zahrnula medzi najhoršie formy detskej práce108 nútený a 

povinný odvod detí, a tiež prácu pri ktorej môže byť poškodené zdravie, ohrozená morálka 

alebo bezpečnosť dieťaťa. Dohovor síce zaraďuje účasť v ozbrojených konfliktoch medzi 

najhoršie formy detskej práce a stanovuje štátom povinnosť pravidelne skúmať situáciu a 

prijímať potrebné opatrenia, no v krízových situáciách môže viesť takáto úprava k odlišnej 

forme aplikácie. Príslušné autority v štáte môžu napríklad na účasť detí v ozbrojených silách 

počas konfliktu nazerať ako na tradičnú formu detskej práce. Je to z toho dôvodu, že Dohovor 

č. 182 nezaraďuje práce pre ozbrojené zložky medzi detskú prácu. 

Povinné povolávanie predstavuje nábor detí ozbrojenými silami štátu. Stal sa zvykom 

zákaz povolávania detí mladších ako 18 rokov. Povinné povolávanie osôb mladších ako 18 

rokov je viac menej už len výnimkou a vyskytuje sa napríklad vo Vietname, Hondurase či 

Mozambiku alebo môže ísť tiež o historickú záležitosť, ktorá síce zostáva v platnosti ale 

nepraktizuje sa, ako napríklad v Brazílii alebo Čile. Dodatkový protokol I. Ženevských 

dohovorov rieši problematiku povinného odvodu vo svojom článku 77 ods.2, ktorý dáva štátom 

povinnosť zdržať sa toho, aby osoby mladšie ako 15 rokov boli povolávané do armádnych síl. 

Deti vo veku medzi 15. a 18. rokom majú čiastočnú ochranu v druhej vete odstavca, ktorá 

                                                           
107 Dieťa sa môže stať členom ozbrojenej zložky: nátlakom a únosom – forced recruitment, povinným náborom 

vychádzajúcim z právnej povinnosti – complusory recruitment, prehlásením svojej vôle – enlistment, alebo 

narodením sa už priamo členom ozbrojenej skupiny.   
108 Nútené povolávanie detí je obsiahnuté v Dohovore Medzinárodnej organizácie práce č. 182   
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dopĺňa, že v tomto vekovom rozmedzí budú pri povolávaní uprednostnené staršie deti. Je 

zrejmé, že tento protokol má množstvo nedostatkov, ale poskytuje aspoň základnú ochranu pre 

deti aj pod hranicou 15. rokov veku. A to tak, že pri nedodržaní minimálnej vekovej hranice na 

povolávanie detí, aj týmto mladším deťom bude poskytnutá rovnaká ochrana ako je v danom 

článku. Je možné konštatovať, že i napriek množstvu nedostatkov zaisťuje Dodatkový protokol 

I základ ochrany detí mladších ako 15 rokov a obsahuje záväzok, ktorý diktuje presný postup 

chovania, pričom aj keď strany porušia dané ustanovenie, naverbujú dieťa mladšie ako 15 

rokov, stále mu prináleží ochrana daného článku. 

Z oblasti ľudských práv sa ochrane dieťaťa venuje Dohovor o právach dieťaťa, ktorý 

preberá jazyk Dodatkového protokolu I a v článku 38 ods.3 prikazuje štátom, aby sa zdržiavali 

povolávania osôb mladších ako 15 rokov do svojich ozbrojených síl a dávali prednosť osobám 

starším vo vekovom rozmedzí 15-18 rokov, a týmto dopĺňa ustanovenie pre vnútroštátne 

konflikty, vzhľadom k osobám starším ako 15 rokov. Inštrument, ktorý vo veľkej miere 

ovplyvnil ochranu detí počas ozbrojených konfliktov, je už viac krát spomínaný Opčný protokol 

k Dohovoru o právach dieťaťa a zapájaní detí do ozbrojených konfliktov, ktorý výrazne zvýšil 

zabezpečenie ochrany poskytované Dohovorom. Protokol je ľudskoprávnym nástrojom, a teda 

ho nie je  možné použiť vo vzťahu k ozbrojeným skupinám. I keď dodržiavanie daného článku 

má byť zaistené štátmi, a to tak legálnymi ako aj administratívnymi prostriedkami. Tieto musia 

zaručiť rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv na území, nad 

ktorým má jurisdikciu. Je náročné si predstaviť, že štát, ktorý stratí kontrolu nad časťami svojho 

územia, tým že sú pod nadvládou ozbrojenej skupiny, môže všetky medzinárodné pravidlá 

dodržiavať. 

Veľkým problémom dnešnej doby je aj dobrovoľná účasť detí, ktoré si väčšinou nie sú 

vedomé budúcich následkov, alebo ich nevedia správne posúdiť. V tomto type povolávania detí 

sa pod dobrovoľnou účasťou rozumie, že dieťa nie je násilne odvedené. Tie štáty, ktoré 

povoľujú dobrovoľné povolávanie detí vo veku 16 a 17 rokov, uisťujú, že prijali dostatočné 

ochranné mechanizmy na sledovanie, aby neboli mladšie deti povolávané. Pritom množstvo z 

nich ani nedisponuje potrebnými mechanizmami na kontrolovanie monitorovania povolávania 

vo všeobecnosti. Existujú aj štáty, ktoré deti mladšie ako 18 rokov povolávajú len na výcvik, 

pričom nie je presne známe aký je rozdiel medzi prijatím na výcvik a normálnym pritajím k 
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ozbrojeným silám.109 Prijatím opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa bol nedostatok 

úpravy zákazu dobrovoľnej účasti napravený. A to najmä v ustanovení článku 3 a 4.  

Článok 3 sa týka ozbrojených síl, teda pravidelných armád, a odporúča stranám 

konfliktu, aby hraničný vek dobrovoľnej účasti zvýšili na 18 rokov, nakoľko mladšie osoby 

majú právo na zvláštnu ochranu. Zmluvné strany protokolu upresňujú vekovú hranicu 

záväzným vyhlásením, ktoré je prehlásením a je priložené k ratifikácií alebo pri prístupe k 

protokolu. Štáty sa ďalej zaväzujú k prijatiu záväzných záruk jednotlivými stranami, aby 

zabezpečili, že povolávanie detí mladších ako 18 rokov nebude nútené. Bude teda vykonávané 

na základe písomného súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov a dieťa musí byť plne 

informované o povinnostiach spojených s danou vojenskou službou. Ďalej sa vyžaduje písomný 

dokument potvrdzujúci dobrovoľnosť vstupu dieťaťa do vojenskej služby a dôveryhodné 

potvrdenie veku, napr. občiansky preukaz alebo rodný list. 

Opčný protokol sa nezaoberá iba ozbrojenými silami, ale nezabúda ani na ozbrojené 

skupiny, ktoré sa líšia od ozbrojených zložiek, tým, že nastoľujú nepriamu povinnosť zákazu 

povolávania osôb mladších ako 18 rokov. Ich povinnosť je omnoho prísnejšia vzhľadom k veku 

regrútov a k ich dobrovoľnému súhlasu na účasť v ozbrojených zložkách. Javí sa byť veľkým 

nedostatkom fakt, že Protokol je ľudskoprávny dokument, a je teda aplikovateľný iba 

medzištátne. Z toho vyplýva, že ukladá povinnosti len medzištátnym subjektom a nie stranám 

konfliktu, ktoré nemôžu k dohovoru pristúpiť.110 

4.2.  Odzbrojovanie a reintegrácia  

 

  Po skončení bojov a podpísaní mierových dohôd nastáva moment, kedy je potrebné sa 

zaoberať ako deti, ktoré boli účastné v ozbrojenom konflikte opäť zapojiť do spoločnosti ako 

plnohodnotných členov. I v tomto momente je nutné brať na zreteľ a rešpektovať detskú 

dôstojnosť a detské práva.111 OSN spolu s ďalšími partnermi ako sú nevládne organizácie, 

fondy a agentúry vytvorili program, ktorý sa v tejto oblasti vyskytuje, a nazýva sa DDR 

program, ktorý v sebe zahŕňa – ozbrojenie, demobilizáciu a reintegráciu (disarmament, 

                                                           
109 Táto praktika sa objavuje v 42 štátoch ako na príklad v Bangladéši, kedy počiatočný tréning nezaručuj, že deti 

mladšie ako 18 rokov nebudú vysielané do oblasti bojov alebo v Pakistane, u ktorého je možné konštatovať, že má 

rovnaký problém. London, 2012 ,str. 53-55, ISBN 978–0–9541624–3–6. Dostupné z:  

http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/louder-words-agenda-action-end-state-use-

child-soldiers. (cit. 05.11.2016) 
110 Množstvo štátov má vo svojich vojenských zložkách deti mladšie ako 18 rokov, napríklad ako Arménsko, Čile, 

Peru, Ukrajiny a ďalšie. V Azerbajdžane a v Peru sú takéto deti dokonca klasifikované ako príslušníci ozbrojených 

síl. Použitie detí, ktoré takéto školy navštevujú, v priamych vojenských bolo kritizované v Mexiku.   
111 Neustále je nutné prihliadať na právo na život a rozvoj detskej osobnosť s čím je spojený i duchovný, morálny 

a sociálny vývoj. 
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demobizization, reintegration)112. Tento program113 prichádza na rad po skončení ozbrojených 

konfliktov, hoci niektoré jeho súčasti sa uplatňujú aj v priebehu konfliktu, a má teda tri časti. 

Pre úspešnosť tohto programu je nutný jednotný prístup, pričom zahŕňa v sebe všetky fázy, teda 

prípravnú aj realizačnú (implementačnú). Programy takéhoto typu bývajú obvykle obsiahnuté 

v mierových zmluvách alebo v rôznych stratégiách pre obnovu postihnutých štátov. Rôzne 

dokumenty tento program definujú ako zhromažďovanie, zber, dokumentáciu, kontrolu, a 

odstránenie ručných zbraní, munície, výbušnín, ľahkých a ťažkých zbraní od príslušníkov 

ozbrojených síl ale aj od civilného obyvateľstva114. Generálny tajomník OSN v roku 2005 

definoval vo svojej výročnej správe Valnému zhromaždeniu OSN štyri základné elementy DDR 

programu a to : 

- Odzbrojovanie, ktorého súčasťou je zhromažďovanie, evidencia, kontrola a likvidácia 

ručných zbraní, munície, výbušnín, ľahkých a ťažkých zbraní od komandantov, 

- Demobilizáciu, ktorou sa rozumie riadené rozpúšťanie armád a ich ozbrojených skupín 

- Pomoc k prekonaniu sociálnej neistoty, ktorá má pomôcť bývalým komandantom 

pokryť ich okamžité životné potreby, pričom táto pomoc je krátkodobá t.j. môže trvať 

maximálne rok 

- Reintegrácia, čo je sociálne a ekonomicky zameraný proces s otvoreným časovým 

rámcom, počas ktorého sú bývali komandanti postupne začleňovaní do civilnej 

spoločnosti. Oproti predchádzajúcemu krátkodobému programu pomoci k prekonaniu 

sociálnej neistoty je reintegrácia dlhodobým procesom115.  

Prvá fáza mechanizmu začína demobilizáciou, pod ktorou rozumieme kontrolované 

prepustenie príslušníkov z ozbrojených síl a skupín. Dochádza tu k zhromažďovaniu bývalých 

príslušníkov v centrách založených na tento účel, kde im je poskytnutá odborná pomoc a 

podpora pre ich budúce začlenenie do spoločnosti. Demobilizácia sa ďalej rozlišuje na formálnu 

a neformálnu. O formálnu ide v tom momente kedy sú už uzatvorené mierové zmluvy a 

neformálna demobilizácia sa odohráva napríklad pri úteku detských vojakov alebo pri ich 

prepustení ešte počas ozbrojeného konfliktu. Celý proces demobilizácie začína identifikáciou 

                                                           
112 HANSON, S.: Disarment, Demobilization, and Reintegration (DDR) in Africa,  

Dostupné na http://www.cfr.org/africa/disarmament-demobilization-reintegration-ddr- africa/p12650 
113 Tento proces odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie sa väčšinou realizuje na základe článku 7 Opčného 

protokolu a taktiež Dohovoru ILO č. 182. najväčšími prispievateľmi na jeho realizáciu sú USA a Svetová banka.   
114 V tomto bode programu je charakteristické, že po stanovení zberných miest dochádza k dobrovoľnému 

zhromažďovaniu zbraní, ktoré sú následne registrované a určené na likvidáciu. Toto všetko sa deje pod kontrolou 

medzinárodných pozorovateľov. V niektorých prípadoch dochádza k výmene zbraní za potravinovú pomoc alebo 

k výmene zbrane za peniaze ale aj za poskytnutie ubytovania a vzdelávania.   
115 United Nations. DDR in Peace Operations: A Retrospective. New York: Department of Peacekeeping 

Operations, 2010. Dostupné na: http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/ddr.shtml. 
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bývalých detských vojakov. Hneď táto časť býva problematická, keďže väčšina detí nemá 

doklady a nie sú vedené v žiadnom zázname kvôli ich násilnému odvodu z domova. Začína sa 

odovzdávaním identifikačnej karty, vojenského oblečenia, súhlasu s inštruktážou DDR 

programu116 a zaviazaním sa k ukončeniu akejkoľvek vojenskej činnosti. Následne dochádza 

ku konzultáciám, ktoré sú vedené individuálne v materinskom jazyku detského vojaka, 

zvyčajne za prítomnosti osoby rovnakého pohlavia. 

Tu je najdôležitejšia psychologická pomoc postihnutým deťom, ktoré sa potrebujú 

vyrovnať s následkami ozbrojeného konfliktu ako takého, ale aj s následkami svojich vlastných 

zločinov.117 Táto demobilizácia sa uskutočňuje v špeciálnych táboroch, tieto sú dostupné a 

disponujú potrebným zariadením a budovami, umožňujú priebeh procesu, sú zaistené pred 

vonkajším nebezpečenstvom a vo väčšine prípadov podriadené OSN. Demobilizačné obdobie 

a aj jeho konanie sa vyznačuje spoluprácou s mnohými nevládnymi organizáciami, miestnou 

vládou, kostolmi, školami alebo miestnymi vedúcimi, ktorí disponujú nejakou autoritou a môžu 

pozitívne ovplyvniť situáciu bývalých detských vojakov. 

Reintegrácia je opätovným začlenením sa osôb do spoločnosti – ich prechod do 

civilného života a nachádzaním vlastnej identity. Tento proces je dlhodobého charakteru a je 

akýmsi rozšírením fázy demobilizácie.118 Dôležité je zabezpečenie zmysluplného 

ekonomického a sociálneho angažovania sa v komunitách prostredníctvom poskytnutého 

vzdelania, nájdenia si zamestnania a psychologickej podpory. Reintegrácia je kľúčová pre ďalší 

vývoj dieťaťa a jej priebeh nie je vždy bezproblémový. Neustála psychologická podpora je 

potrebná k usmerneniu života dieťaťa a k získaniu nových hodnôt a vzorov, ktoré nemohli 

získať počas ozbrojených konfliktov. Jestvuje množstvo psychologických prostriedkov, ktoré 

dieťaťu napomáhajú reintegrácií ako hudba, tanec a iné. Psychologická podpora by mala byť 

predovšetkým založená na individuálnom prístupe a skupinovej terapií. Deti sú zanedbávané aj 

čo sa týka vzdelania. Preto je hlavnou prioritou získanie potrebných vedomostí k preformovaniu 

hodnôt a cieľov. Objavuje sa tu problém, že deti vyššieho veku ako bežní študenti, môžu 

                                                           
116 Department of peacekeeping Operations United Nations, Disarmament, demobilization and reintegration of ex 

combatants in a peacekeeping environment, Principles and guidelines, Lessons Learned Unit, December 1999, 

Copyright © United Nations 2000. s 84-93   
117 Deti sú už pri odvodoch mnohokrát nútené zabiť nejakého člena komunity, ak nie aj priamo rodinného 

príslušníka. Rovnako viaceré spoločenstvá veria, že ak niekto zabije iného človeka, prináša si so sebou jeho zlých 

duchov – teda ak sa vráti bývalý detský vojak do dediny, prídu s ním aj zlí duchovia jeho obetí. Deje sa to najmä 

v afrických štátoch. To je však len jeden z dôvodov, prečo rodiny odmietajú svoje deti, ďalšie dôvody sú 

ekonomické, lebo ďalší člen rodiny znamená ďalšie výdavky. Dievčatá sú odmietané svojimi rodinami aj z dôvodu 

sexuálneho násilia páchaného na nich prípadne príchodu s vlastným dieťaťom a s tým spojenou nemožnosťou 

vydaja.   
118 Coalition to Stop the Use of Child Soliders, 2008, str. 30   
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pociťovať strach alebo hanbu pri návštevách rovnakej triedy. Detskí vojaci potrebujú aj zvláštne 

osnovy najmä také ktoré sa týkajú sexuálneho zdravia, matematickej gramotnosti atď. 

Zvláštnu kategóriu v DDR programoch tvoria dievčatá a hendikepované deti. Dievčatá 

ako už bolo spomínané vyššie, väčšinou neslúžia ako vojaci ale ako sexuálne otrokyne alebo 

pomocné sily. V týchto prípadoch je potrebná zvláštna psychologickosociálna pomoc ale 

nepochybne aj lekárska. Dievčatá majú veľmi ťažké postavenie po skončení účasti v 

ozbrojených konfliktoch. Je to najmä pre ich „pošpinenie“, ktoré sa niekedy skončí aj 

narodením dieťaťa. Najmä z tohto dôvodu sú tieto dievčatá odmietané svojimi biologickými 

rodinami. Je nutné pre takto postihnuté dievčatá zaistiť aby neboli diskriminované119 a dostalo 

sa im rovnakej ochrany a starostlivosti ako iným detským vojakom. 

Od roku 2010 pristúpila OSN v nadväznosti na rozšírenie mierových mandátov k druhej 

generácií DDR programov, aby lepšie reagovala na meniace sa podmienky bezpečnostných 

situácií. Jedná sa predovšetkým o post-konfliktné stabilizačné opatrenie, ako je napr. 

mimoriadne zamestnanecké programy alebo programy podporujúce znovuzačlenenie osôb do 

kolektívu, ďalej programy, ktoré sa priamo zameriavajú na rozdielne prístupy u konkrétnych 

osôb, t.j. na odzbrojovaní pechoty, motivačné programy pre bývalých veliteľov či veteránov, či 

programy týkajúce sa detských vojakov na prevenciu pred ich začlenením do gangov a to vždy 

podľa potreby.  

Behom celého procesu musia byť deti oddelené od dospelých, s výnimkou ohrozenia 

rodinnej štruktúry, pre ktoré platia niektoré špeciálne pravidlá. Štáty majú podľa článku 39 

Dohovoru o právach dieťaťa urobiť „všetky potrebné opatrenia na podporu telesného a 

duševného zotavenia a sociálnej reintegrácie dieťaťa, ktoré sa stalo obeťou akejkoľvek formy 

zanedbávania, vykorisťovania alebo zneužívania, mučenia alebo inej formy krutého, 

neľudského alebo ponižujúceho konfliktu“. Štát má povinnosť zabezpečiť, aby bola deťom, 

ktoré sa stali obeťami konfliktov, mučenia, zanedbávania, zlého zaobchádzania alebo 

vykorisťovania, poskytnutá potrebná starostlivosť pre zotavenie a sociálnu reintegráciu.120 

K rovnakej problematike sa vyjadruje aj Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti 

detí v ozbrojenom konflikte v článku 6 ods. 3, ktorý zdôrazňuje povinnosti štátov vykonať 

všetky možné opatrenia pri demobilizácií či inom prepustení všetkých detí mladších ako 18 

                                                           
119 Dievčatá v DDR programoch získavajú vzdelanie najmä v ženských prácach ako je napr. krajčírstvo alebo 

iných, ktoré sú uplatniteľné na trhu práce, nakoľko tieto dievčatá musia zaistiť obživu nie je len pre seba ale aj pre 

svoje dieťa.   
120 Dostupné na: https://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na- 

stiahnutie/advocacy/dohovor_o_pravach_dietata.pdf 
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rokov, ktoré boli naverbované alebo použité v ozbrojených konfliktoch. Štáty majú taktiež 

zaručiť všetkým prepusteným psychologickú, sociologickú a fyzickú pomoc.121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 Prvé uznanie detí ako právoplatné súčasti DDR programov sa objavuje okolo roku 1990 RUDNICK,L., 

Disarmament forum: Children and armed conflict, October 2011, Geneva, ISSN 1020-7287. Dostupné z: 

http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/children-and-conflict-en-315.pdf. 
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5. Zodpovednosť detských vojakov za vojnové zločiny 
 

Trestná zodpovednosť detí v zmysle medzinárodného práva za činy spáchané v priebehu 

ozbrojeného konfliktu je problematickou záležitosťou. V tomto bode sa stretávajú dva základné 

problémy, a to nutnosť potrestania detského páchateľa a jeho neprípustnosť z dôvodu primárnej 

pozície dieťaťa ako obete, jeho možnosti pochopenia dôsledku páchaného násilia. Riešením je 

vytvorenie sústavy, určujúcej vinu detského páchateľa, ale vzhľadom k nedostatku 

kriminálneho úmyslu „mens rea“ a nedokonalé schopnosti pochopiť dôsledky svojich činov by 

nemali byť dieťaťu trestné sankcie ukladané, alebo by im mala byť udelená amnestia.122  

Základnou otázkou v tejto oblasti je určenie vekovej hranice zodpovednosti.123 Jej výška 

závisí od vnútornej legislatívy štátu, čo môže zakladať značný problém najmä pri stanovení 

veľmi nízkych hraníc veku a teda vytvorenie zodpovednosti i veľmi malých detí. Podľa názoru 

Výboru pre práva dieťaťa by hranica zodpovednosti nemala byť nižšia ako 12 rokov.124 V 

priebehu vnútroštátnych konfliktov, v súlade s vnútroštátnym právom, sú ozbrojenci pokladaní 

za zradcov a povstalci, ktorí zabíjajú svojho nepriateľa v boji, môžu byť obvinení z vraždy. 

Určité konanie však môže byť trestné tak podľa vnútroštátneho ako aj podľa medzinárodného 

práva. 

V mnohých ozbrojených konfliktoch sa detskí vojaci správajú spôsobom nezlučiteľným 

s medzinárodným právom. Medzinárodné právo sa jednoznačne nevysporiadalo so záležitosťou 

zodpovednosti detských vojakov a ani so spôsobom ich potrestania za spáchané zločiny. 

Medzinárodné dohovory neobsahujú osobitné ustanovenia o možnosti trestného stíhania 

detských vojakov, no ani ho nevylučujú125. Deti môžu byť stíhané pred vnútroštátnymi súdmi 

                                                           
122 HAPPOLD, M., Child Recruitment as a Crime under the Rome Statute of the International Criminal Court, 

Universtité du Luxembourg, February 5, 2010, The legal régime of the International criminal court: Essays in 

memory of Igor Blischenko, Leiden: Brill, 2009, Dostupné na : 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=979916  
123 Hranice trestnej zodpovednosti nie je presne ustanovené ani v Dohovore o prácach dieťaťa, článok 40 ods.3 

písm.a) len ustanovuje povinnosť nejakú hranicu zodpovednosti určiť, ale ďalšie detaily neupravuje. Beijingské 

pravidla aspoň uvádzajú, že jej hranice nesmú byť príliš nízke. Dieťa teda musí byť schopné pochopiť a posúdiť 

svoje jednanie. Ďalej je odkazované na vek, v ktorom nadobúda rôzne občianske práva, čo je zvyčajne 16,17 alebo 

18 rokov 
124 V priebehu konfliktu v Rwande bolo zadržaných v hrozných podmienkach 1741 detí, ktoré boli obvinené zo 

spáchania viacerých trestných činov v priebehu ozbrojeného konfliktu, pričom približne 550 z nich bolo mladších 

ako15 rokov.   
125 Medzinárodný trestný súd sa otázkou detských zločincov vôbec nezaoberá, čo je stanovené aj v článku 26 

Rímskeho štatútu. Jeho právomoc sa teda vzťahuje len na osoby staršie ako 18 rokov. I napriek tomu sa deti staršie 

ako 15 rokov môžu právoplatne zúčastniť ozbrojených akcií a byť súčasťou ozbrojených síl a skupín, nie sú títo 

jedinci za svoje činy zodpovední. Paradox, ktorý bol vytvorený medzinárodným trestným súdom, môže navádzať 

k rozširovaniu účasti detí mladších ako 18 rokov a starších ako 15 rokov v ozbrojenom konflikte, nakoľko vojenskí 

velitelia môžu využívať trestnú nezodpovednosť a nútiť deti páchať trestné činy bez možnosti medzinárodného 

postihu.   
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a tie majú prednosť aj pred Medzinárodným trestným súdom, ktorý poskytuje ochranu ako 

poslednú možnosť. Všetky procesy s deťmi musia byť vedené v duchu ochrany cti, dôstojnosti 

a zabezpečenia práv dieťaťa, ale najmä sa musí hľadieť na ich najlepší záujem.126 Uplatnia sa 

aj zásady použitia základných princípov, ako zákaz retroaktivity, prezumpcia neviny či zásada 

spravodlivého, nestranného súdu a iné. Ďalej je nutné poskytnúť deťom špeciálne princípy, 

ktoré sa vzťahujú len na ne, ako napríklad, prítomnosť rodičov alebo zákonných zástupcov, 

zaobchádzať s dieťaťom s dôstojnosťou a úctou, nutnosť prihliadať na ich vek a možnosti sa 

znova začleniť do spoločnosti. Všetky tieto zásady a špeciálne prístupy sa musia vykonávať v 

súlade s najlepším záujmom dieťaťa. A preto by mal byť detský páchateľ súdený pred 

špeciálnym detským senátom súdu a jeho proces by sa mal konať bez prítomnosti verejnosti.127  

Zodpovednosť detí za spáchanie vojnových zločinov a vek, kedy nadobúdajú 

zodpovednosť, bola prejedávaná aj počas rokovaní o Opčnom protokole, kedy reprezentant 

Brazílie navrhoval, aby sa do textu dostala nasledovná veta: “Trestné konanie nesmie byť 

vedené a rozsudok vynesený nad osobou, ktorá v čase spáchania zločinu nedosiahla vek 16 

rokov.“128 Prípravný výbor sa stotožnil s týmto názorom, no rozhodol sa ponechať na 

jednotlivých štátoch, akým spôsobom upravia zodpovednostnú hranicu. Medzinárodné právo 

teda vo všeobecnosti dovoľuje štátom dva spôsoby úpravy zodpovednosti za trestné činy u detí. 

Prvým spôsobom je určenie veku, po dovŕšení ktorého bude jednotlivec trestnoprávne 

zodpovedný. Druhý spôsob znamená určenie vekovej hranice osobitne pre skupiny trestných 

činov, podľa posúdenia schopnosti porozumieť následkom konania. Podľa článku 40 ods. 3 

Dohovoru o právach dieťaťa sa štáty „usilujú o vypracovanie zákonov a zákonných procedúr, 

o zriaďovanie orgánov a inštitúcií osobitne určených pre deti obvinené, obžalované alebo 

uznané za vinné z porušenia trestného práva, najmä o určenie najnižšej vekovej hranice, pred 

ktorej dosiahnutím sa deti považujú za nespôsobilé porušiť trestné právo“. 

5.1. Prípad Thomas Lubang Dyilo 

 

 Jedným z mála príkladov zavŕšenia obžaloby jednotlivca obvineného zo spáchania 

vojnového zločinu využívania, odvodov a náboru detí mladších ako 15 rokov do ozbrojených 

síl a skupín je aj prípad prejednávaný pred Medzinárodným trestným súdom ( ďalej len „súd“) 

                                                           
126 Článok 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa. Dostupné na: https://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-

stiahnutie/advocacy/dohovor_o_pravach_dietata.pdf 
127 Článok 7UN Security Council, Statute of the Special Court for Sierra Leone, 16 January 2002. Dostupné z 

http://www.refworld.org/docid/3dda29f94.html.   
128 S aktuálnym znením opčného protokolu nebol spokojný ani taliansky predstaviteľ, ktorý nevrhol znenie, podľa 

ktorého by nemalo byť stíhané dieťa, ktoré v čase spáchania trestného činu bolo príliš mladé na to, aby pochopilo 

následky svojho konania.  
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Prokurátor v. Thomas Lubanga Dyilo. Proces s konžským vodcom rebelov sa začal 26.januára 

2009 a 25.augusta 2011 boli prednesené záverečné reči obžaloby a obhajoby. Thomas Lubana 

Dyilo narodený 29.12.1960 v meste Djiba v provincii Ituri, Republiky Kongo je vysokoškolsky 

vzdelaný v oblasti psychológie. Bol kľúčovou postavou v konflikte v Iuri v rokoch 1999 – 

2007. Je zakladateľom Zväzu konžských vlastencov ( Union of Congolese Patriots, ďalej len 

„UPC“) a vodcom rebelov v priebehu konfliktu medzi etnickými skupinami Lendu a Hema 

v regióne Ituri na severovýchode Konžskej demokratickej republiky129. Spolu s ďalšími 

vodcami UCP bol obvinený z rozsiahleho porušovania ľudských práv, vrátane už spomínaného 

vojnového zločinu využívania, odvodu a náboru detských vojakov. Ide o prvú osobu odsúdenú 

súdom. 

 Lubanaga bol zatknutý 19.marca 2005 v Konžskej demokratickej republike ( ďalej ako 

„DR Kongo“)130 v súvislosti zo zabitím deviatich vojakov z Bangladéša, ktorí boli súčasťou 

mierových síl Organizácie spojených národov v provincií Ituri. V priebehu procesu došlo 

k viacerým situáciám, ktoré mohli znamenať jeho predčasné ukončenie. Ešte pred samotným 

začiatkom pojednávania v roku 2008 sudcovia nariadili bezpodmienečné prepustenie Thomasa 

Lubangu z dôvodu niektorých protiprávnych krokov obžaloby, na základe ktorých nemala 

obhajoba prístup k dôkazom. Obžaloba síce tvrdila, že tak konala len z dôvodu ochrany 

svedkov, no obhajoba presadzovala tvrdenie, že neboli splnené podmienky spravodlivého 

procesu a obvinenému je upierané právo na obhajobu. Niektoré z dôkazov popierali Lubangovu 

vinu a aj z tohto dôvodu mala o ne obhajoba mimoriadny záujem. Počas celého procesu 

advokáti obvineného tvrdili, že obžaloba im bráni efektívne vykonávať ich činnosť. O dva roky 

neskôr po opätovnej chybe obžaloby hrozilo, že Lubanga bude znovu prepustený. Tentokrát 

bolo dôvodom neuvedenie totožnosti sprostredkovateľa131, ktorý podľa názoru obhajcu nebol 

obžalobe známy a teda hrozilo nebezpečenstvo, že by mohol inštruovať svedkov ako majú 

vypovedať. Aj keď sa Súd vysporiadal aj s týmto problémom, obhajoba až do konca procesu 

spochybňovala metódy získavania dôkazov a tým aj všetky svedectvá prednesené pred Súdom, 

vrátane svedectiev bývalých detských vojakov, o ktorých tvrdila, že vojakmi nikdy neboli a ich 

                                                           
129 UPC malo vytvorené vlastné ozbrojené krídlo ( Patriotic Forces for the Liberation of Congo, ďalej len „ FPLC“), 

ktoré kontrolovalo oblasť Ituri bohatými zásobami zlata. Ozbrojený konflikt v Kongu sa v podstate začal ako boj 

o nadvládu nad nerastnými surovinami a zdrojmi, ktoré prinášali vysoké zisky do rúk vládnych predstaviteľov. 
130 Konžská demokratická republika mala v rokoch 1971 – 1997 pomenovanie Zairská republika resp. Zair. 

V práci sa pre zovšeobecnenie používa pomenovanie DR Kongo. 
131 Sprostredkovatelia nie sú zamestnancami Súdu, ale obyčajne miestni obyvatelia alebo zamestnanci organizácií, 

ktorí pomáhajú Súdu s niektorými jeho úlohami, predovšetkým so zaobstarávaním dôkazov a svedectiev. 
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výpovede132 boli úplne vymyslené133. Správanie obžaloby dávalo obhajobe stále viac dôvodov 

na to, aby žiadala súd o zamietnutie prípadu z dôvodu zneužívania procesu na prenasledovanie 

Thomasa Lubangu, ktorý bol podľa jej názoru nevinný a jeho úloha bola v celom procese len 

konšpiratívna. Mal sa stať obetným baránkom medzinárodného spoločenstva, ktoré potrebovalo 

niekoho potrestať za udalosti v DR Kongu, a preto si vybralo Thomasa Lubangu. Najvyšší 

predstavitelia štátu totiž nikdy trestne stíhaní neboli. 

 Aj napriek týmto ťažkostiam mal Súd za to, že existuje dostatok dôkazov, ktoré 

preukazujú Lubangovu zodpovednosť ako páchateľa a spolupáchateľa vojnového zločinu 

využívania, odvodu a náboru detí mladších ako 15 rokov na aktívnu účasť na nepriateľských 

akciách. Súd sa odvolával na viacero noriem medzinárodného práva, ktoré uvedený zločin 

charakterizujú a zaraďujú do kategórie vojnových zločinov, využíval pomerne široký výklad 

pojmu aktívna účasť na nepriateľských akciách a opieral sa aj o príslušnú judikatúru SCSL. 

Obžalovaný vo svojej záverečnej reči zdôraznil, že sa nikdy nepodieľal, a teda nenesie 

zodpovednosť za žiadny zo skutkov, ktoré mu kladie za vinu obžaloba. Jeho advokáti 

zdôraznili, že Súd nefunguje tak ako má a obžaloba nerešpektuje procesný poriadok Súdu. 

Zdôraznili, že Lubanga strávil vo väzení viac ako päť a pol roka, počas ktorých musel čeliť 

rôznym prekážkam pri presadzovaní svojej neviny, hoci podľa tradičných zásad práva sa na 

neho malo hľadieť ako na nevinného.  

 Prípad Lubanga ponúka dôležité poznatky o zložitosti riadenia vyšetrovania a stíhania 

medzinárodných zločinov, a to najmä v prípadoch ozbrojených konfliktov, kde bezpečnostné 

a infraštruktúrne problémy obmedzujú prístup k dôkazom. Okrem toho je však dôkazom, že 

v súčasnom medzinárodnom práve je využívanie, odvod a nábor detí mladších ako 15 rokov 

definitívne uznané ako vojnový zločin.  

5.1.1. Priebeh konfliktu  

 

 Ako bolo už spomínané vyššie, tento súdny proces, ktorý začal už v roku 2008, sa 

zaoberal udalosťami z tzv. druhej konžskej vojny, ktorá prebiehala v rokoch 1998-2003. Pre 

svoju rozsiahlosť je tento konflikt označovaný taktiež ako Veľká africká vojna. Zúčastnilo sa 

                                                           
132 V priebehu procesu dvaja svedkovia obžaloby tvrdili, že im humanitárni pracovníci povedali ako majú 

vypovedať, čím spôsobili, že ich výpovede nemohli byť pripustené ako dôkaz. Svedkovia totiž najskôr podávali 

svoje výpovede v písomnej podobe a až po pripustení ústnej formy výpovede mohli osobne vystúpiť pred Súdom. 

Jeden z týchto svedkov potvrdil, že jeho konanie bolo motivované získaním ochranných opatrení voči jeho osobe, 

ktoré keď nadobudol nemal trvať na svojom svedectve. 
133 COLE, 2011 
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ho celkom 9 štátov a veľký počet ozbrojených nevládnych ( väčšinou rebelských) skupín134. 

Konžský prezident Laurent – Désiré Kabila vyhostil jednotky rwandskej a ugandskej armády, 

ktoré sa pohybovali na severovýchode krajiny za účelom zaistenia bezpečnosti hraničného 

pásma. Do DR Konga, sa v priebehu 90. rokov prichádzali vo veľkom množstve príslušníci 

kmeňa Hutov zo susednej Rwandy. Ba čo viac, väčšina z imigrantov bola členom militantnej 

skupiny Interahamwe, ktorý mali na svedomí zmasakrovanie Rwandského kmeňa Tustiov. 

Hutuovia hľadali útočisko a zároveň základňu, z ktorej by mohli i po konci najhoršej genocídy 

v modernej dobe podnikať nájazdy na rwandské hranice. Vtedajší zairský diktátor Mobutu 

sľúbil vojakom ochranu výmenou za politickú podporu jeho osoby.  

Proti diktátorovi sa spojili konžskí povstalci a s podporou Ugandy a Rwandy vytvorili 

Spojenectvo demokratických síl pre oslobodenie Konga – Zaire ( AFDLC), kde sa vedenia ujal 

Laurent – Désiré Kabila. AFDLC dokázala rýchlo postupovať cez územie krajiny, nakoľko 

Mobutu nedokázal zmobilizovať potrebné vojenské sily. V máji 1997 vpochodovali jednotky 

AFDLC do Kinshasy a ovládli strategické budovy v hlavnom meste. Mobutu v tom čase utiekol 

z krajiny a Laurent – Désiré Kabila sa vyhlásil prezidentom s okamžitou platnosťou.135 Kabila 

sa snažil nastoliť v krajine opätovne poriadok. Vyhostenie rwandských a ugandských vojakov 

bol len začiatok. Základ svojej sily našiel Kaliba predovšetkým v autoritárskom výkone svojej 

funkcie, kvôli čomu sa od neho množstvo demokratických prívržencov odvrátilo. Uganda 

a Rwanda taktiež odmietali vydať svoju národnú bezpečnosť napospas novému konžskému 

despotovi a spoločne vytvorili novú povstaleckú skupinu s názvom Konžské zhromaždenie za 

demokraciu (RCD).136 Kabila však získal na svoju stranu ďalšie africké krajiny ako Angolu, 

Namíbiu, Zimbabwe, Čad, Sudán,  vďaka čomu dokázal potláčať povstalecké vzbury a zatlačiť 

RCD na východný okraj Zairu. Neúspech RCD neodradil povstalcov ani Rwandu a Líbyu 

s Ugandou od iniciovania ďalších ofenzív. Od februára 1999 začala Uganda podporovať novú 

povstaleckú skupinu Hnutie za oslobodenie Konga (MLC), ktoré viedol Jean Pierre Bemba. 

MLC bolo akousi platformou, kde začínal svoju vojenskú a povstaleckú kariéru Thomas 

Lubanga. Povstalecká skupina MLC bola pre Lubangu nepostačujúca a založil si Úniu 

konžských patriotov (UPC), ktorá sa primárne sústredila na oblasť Ituri, ležiacu na severe 

krajiny. Tento región, bohatý na nerastné suroviny, je obývaný dvomi etnikami – 

poľnohospodársky žijúcim kmeňom Lendov a kmeňom Hema, nad ktorým držala ochrannú 

                                                           
134 Global Security. Congo Civil War dostupné na: http://www.globalsecurity.org/military/world/war/congo.htm 

(cit. 10.11.2016) 
135 Global Security. Congo Civil War dostupné na: http://www.globalsecurity.org/military/world/war/congo.htm , 

(cit. 10.11.2016) 
136 Global Security. Rassemblement conglais pour la democratie (RCD) dostupné na: 

http://www.globalsecurity.org/military/ world/para/rcd.htm (cit. 10.11.2016) 
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ruku práve UPC. V roku 2002 Lubanga pripojil k UPC ešte militantnú zložku, ktorú nazval 

Patriotistické sily za oslobodenie Konga (FLPC).137  

 Spolužitie kmeňov Lendov a Hemov nebolo vždy bezproblémové. Prvé spory nastali už 

za koloniálnej éry, kedy došlo k sporom ohľadne vlastníctva pôdy a jej ďalšieho využitia. 

Belgickí kolonizátori naviac v tom čase dlhodobo uprednostňovali práve kmeň Hema, ktorý sa 

stal vzdelanejším a samozrejme taktiež bohatším. V roku 1973 bol naviac vydaný nový 

pozemkový zákon, ktorý dovoľoval komukoľvek kúpiť pôdu, ktorú neobýval, a následne 

vysťahovať vlastníkov. Kmeň Hema tento zákon využíval až do takej miery, že celé rodiny 

z kmeňa Lendov museli utekať z tejto oblasti.138 Situácia v Ituri sa ešte viac vyhrotila po roku 

1994, kedy na toto územie utekali veľké masy Hutov z Rwandy bezprostredne po genocíde. So 

začiatkom prvej konžskej vojny sa v Ituri objavili Ugandské ľudové obranné sily (UPDF) 

doprevádzané vzbúrencami z RCD. Armády však nepriniesli kľud a mier, ale skôr zbrane, ktoré 

sa stali účinným pomocníkom v kmeňových bojoch o pôdu a jej vlastníctvo. UPDF sa naviac 

rozhodlo urobiť u ITURU samostatnú konžskú provinciu a aj cez protesty RCD zverili všetku 

svoju vládu kmeňu Hemov. Práve tento čin je možné považovať za symbolický začiatok 

ituristického konfliktu.139 V Ituri proti sebe bojovali nie len jednotlivé kmene ale tiež povstaleké 

skupiny a situácia na bojisku bola veľmi neprehľadná. V každom prípade dochádzalo 

k etnickým čistkám, vraždám, krádežiam, znásilňovaniu a únosom. Thomas Lubanga zohrával 

v tejto občianskej vojne veľmi významnú úlohu, nakoľko kontroloval náborovú činnosť UPC 

a FLPC a sám dohliadal na tréning detských vojakov, ktorých potom nasadzoval do bojov.140 

 Lubanga bol zatknutý 19. marca 2005 v Kongu v súvislosti zo zabitím deviatich vojakov 

z Bangladéša, ktorí boli súčasťou mierových síl Organizácie spojených národov v provincií 

Ituri. Podnet k vyšetrovaniu dal prezident DR Kongo Joseph Kabila Kabange dňa 19. apríla 

2004, ktorý mal podozrenie na údajné vykonávanie zločinov v DR Kongo. Žalobca súdu Louis 

Moreno – Ocampo tieto podozrenia preveril a otvoril vyšetrovanie zločinov spáchaných v DR 

Kongo po 1. júni 2002. Rozhodol sa zamerať na región Ituri a osoby, ktoré sú najviac 

zodpovedné za spáchanie závažných zločinov v rámci jurisdikcie súdu. Na základe ročného 

                                                           
137 RC: Who´s who in Ituri – militka organisations, leaders dostupné na: 

http://www.irinnews.org/Report/53981/DRC-Who-s-who-in-Ituri-militia-organisations-leaders (cit. 10.11.2016) 
138 hared Humanity. Eastern Democratic Republic of the Congo Early Warning Brief: Gross Human Rights 

Violations Warnings ,dostupné na: 

http://www.sharedhumanity.org/country.php?heading=Eastern%20Democratic % 

20Republic%20of%20the%20Congo%20Early%20Warning%20Brief; (cit. 10.11.2016) 
139 Human Rights Watch. Background to the Hema-Lendu Conflict in Uganda-controlled Congo dostupné na: 

http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/africa/hemabckg.htm (cit. 10.11.2016) 
140 BC News. Easters DR Congo rebels to disarm dostupné na: 

http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc . co.uk/2/hi/africa/6158331.stm, (cit. 10.11.2016) 

http://www.irinnews.org/Report/53981/DRC-Who-s-who-in-Ituri-militia-organisations-leaders
http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/africa/hemabckg.htm
http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc%20.%20co.uk/2/hi/africa/6158331.stm
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vyšetrovania v regióne Ituri prokurátor Moreno–Ocampo zistil, že od oficiálneho vzniku súdu 

bolo rôznymi ozbrojenými skupinami viac než 8 000 osôb zavraždených a okolo 600 000 osôb 

vyhnaných zo svojich domovov. Prokurátor požiadal o vydanie zatykača na Thomasa Lubangu 

na začiatku roku 2006. Lubanga bol obvinený zo spáchania vojnových zločinov, presnejšie za 

nábor detí do 15. rokov, nech či  už bol dobrovoľný alebo násilný, v ich trénovaní a aktívnej 

účasti v ozbrojených konfliktoch v období od 1.spetembra do 13. augusta 2003. Žalobca sa 

rozhodol obviniť Lubangu len z vyššie uvedeného zločinu aj keď mal podozrenie, že sa dopustil 

i ďalších zločinov, mimo iných znásilnení a vrážd.  

Senát žiadosti žalobcu vyhovel a zatknutie schválil. Dňa 10. februára 2006 predsúdna 

komisia súdu vydala zatykač na Lubangu. Prisúdili mu individuálnu trestnú zodpovednosť za 

vojnové zločiny zo získavania a náborovania detí do 15. rokov a ich používania k aktívnej 

účasti na bojoch, konfliktoch141. Preto sa vydal zapečatený rozkaz k zatknutiu Lubangu. Dňa 

17. marca 2006 sa stal Lubanga prvým človekom, ktorý bol zatknutý na základe zatykača súdu. 

Konžské úrady ho vydali k prevozu súdu, ktorý ho letecky prepravil do väzby do sídla súdu 

v Haagu142. Predtým ako bol prípad podaný na súd,  konalo sa prípravné konanie, ktoré malo 

za cieľ potvrdiť, že existujú dostatočné dôvody sa domnievať, že obvinenia proti Lubangovi sú 

opodstatnené. Prípravné konanie preukázalo, že je tu dostatočný dôkaz k preukázaniu 

Lubangovej viny ako spolupáchateľa. 

5.1.2. Priebeh súdneho konania  

 

 Takmer po roku, ako bol Lubanga držaný vo väzení v centre súdu, prípravný senát 

potvrdil v januári roku 2007 obvinenia, že v spolupráci spáchal vojenské zločiny odvodu 

a náboru detí mladších ako pätnásť rokov do ozbrojených síl štátu a ich využívanie k aktívnej 

účasti v nepriateľských akciách v čase od septembra 2002 do júna 2003 v oblasti Ituri. Napriek 

tomu, že obžaloba predložila dôkazy o zločinoch vzťahujúcich sa len k vnútroštátnemu 

konfliktu, senát v prípravnom konaní rozšíril obvinenia i na medzinárodné ozbrojené konflikty 

podľa článku 8 Rímskeho štatútu.143 Senát to uzavrel tak, že medzi júlom 2002 a 2. júnom 2003 

prebiehal v regióne Ituri medzinárodný ozbrojený konflikt a od 2. júna do 13. augusta 2003 

vnútroštátny konflikt.144 

                                                           
141 On 10 February 2006, Pre-Trial Chamber I issued a warrant of arrest under seal for Mr Lubanga Dyilo. 

Dostupné na: https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga/Documents/LubangaEng.pdf 
142 http://www.lubangatrial.org/&prev=/search%3Fq%3Dwww.lubangatrial.org/% 
143 International Bar Association´s Human Rights Institute. Dostupný na 

http://www.ibanet.org/ICC_ICL_Programme/Lubanga20Mar27Apr.aspx 
144 TIEFENBRUN, Susan W. Child Soldiers, Slavery, and the Trafficksing of Children, TJSL Legal Studies 
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  Veľkým prekvapením a spoločensky kritizovanou bola skutočnosť, že žiadne 

obvinenie v prípade Thomasa Lubangu sa netýkali i ďalších spáchaných zločinov, vrátane 

sexuálne motivovaných útokov voči dievčatám ako znásilnenie a sexuálne otroctvo.145 Podľa 

tvrdenia svedkov sa jednalo o systematické znásilňovanie, sexuálne otroctvo a iné sexuálne 

útoky zo strany vojenských skupín UPC v oblasti Ituri. To sa aj potvrdilo pri dôkaznom konaní 

pred súdom, a preto bolo úzko zložené obvinenie veľmi kritizované. Keď bola na túto 

skutočnosť upozornená zástupkyňa žalobcu pani Fatou Bensouda túto vysvetlila nasledovne: 

„Vyšetrovanie bolo rozsiahle, ale konalo sa za veľmi ťažkých okolností v oblasti s vysokým 

bezpečnostným rizikom pre svedkov. Vzhľadom k týmto problémom a s blížiacim sa súdnym 

konaním, pre potvrdenie obvinení sme museli urobiť rozhodnutie. Usúdili sme, že naša 

obžaloba za nábor detských vojakov je podložená dostatkom dôkazov, ktoré môžeme predniesť 

pre súdom a môžeme tak začať s procesom.“146 Na druhú stranu je nutné podotknúť, že 

v prípade viacerých obvinení by sa dokazovanie predĺžilo i celá dĺžka procesu, čo mohlo viesť 

taktiež ku kritike ako v prípade procesu s bývalým prezidentom Miloševičom.147 Obžaloba si 

teda bola pomerné istá úspechom obžaloby aj s ohľadom na skutočnosť, že medzinárodné 

ľudskoprávne organizácie uvádzajú počty detských vojakov vo veku medzi 8 rokom až 15 

rokom, ktoré dosiahli počet 3 000148.  

 Lubangovi je teda kladené za vinu, že bol súčasťou rozsiahleho plánu v rámci FLCP:  

1. Opakovane prijímal mladých vojakov, vrátané detí mladších ako 15 rokov, ktorí vstúpili 

do armády dobrovoľne.  

2. Opakovane násilne povolával do svojich radov deti mladšie ako 15 rokov. 

3. Podporoval praktiky, v rámci ktorých každá rodina z kmeňa Hema prispievala na 

vojenské snaženie odvedením mladých vojakov, vrátané detí mladších ako 15 rokov. 

4. Posielal mladých vojakov do výcvikových vojenských táborov za účelom ich 

neskoršieho zapojenia do vojenských operácií. Tento tréning trval dva mesiace 

a spočíval vo vojenskom cvičení. 

                                                           
Research Paper No. 1020341, 2007, p. 67. ( cit. 10.11.2016) 
145 The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo – a turbulent but promising retrospective Dostupné na 

http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=12989 (cit. 10.11.2016) 
146 IRWIN, Rachel, Interview with Fatou Bensouda, ICC Deputy Prosecutor, Trial Reports, 31 July 2009. 

Dostupné na: http://www.lubangatrial.org/2009/07/31/interview-with-fatou-bensouda-iccdeputy-prosecutor/,(cit. 

10.11.2016) 
147 International Bar Association´s Human Rights Institute. Dostupný na: 

http://www.ibanet.org/ICC_ICL_Programme/Lubanga20Mar27Apr.aspx 
148 BOUSTANY, Nora. Tribunal to Debut With Congo Case, Washington Post, 5 November 2006, dostupné na: 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/04/AR2006110400947_2.html 

http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=12989
http://www.lubangatrial.org/2009/07/31/interview-with-fatou-bensouda-iccdeputy-prosecutor/
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5. Po dokončení výcviku dostali uniformu, zbraň a straší velitelia ich posielali bojovať do 

predných línií. 

6. A títo vojaci slúžili  aj ako  ochranka starších veliteľov či vojenských cieľov.149 

Po dvoch rokoch a 220 pojednávaniach, výsluchov 62 svedkov došlo ku koncu augusta 

2011 k predneseniu záverečných rečí. Obžaloba tvrdí, že preukázala nad všetky pochybnosti, 

že Lubanga je vinný z vojnových zločinov, ktoré sú mu kladené za vinu. Je zodpovedný za 

životy stovky detí, ktoré absolvovali výcvik v skoro dvadsiatich vojenských táboroch v oblasti 

Ituri. Zatiaľ čo obhajoba považuje výpovede svedkov za klamlivé, docielené najmä 

prostredníctvom úplatkov. Taktiež popiera, že by sa Lubanga podieľal na strategickom najímaní 

vojakov do svojich radov tvrdí , že skôr naopak, Lubanga pomáhal pri demobilizácií.150 

  V súvislosti s týmto prípadom je vhodné pozrieť sa na podobné dokumenty vydané 

Medzinárodným trestným súdom tzv. Elements of Crime151, v ktorých sú stanovené podmienky 

pre spáchanie zločinu využívania, odvodu a náboru detí podľa článku 8 ods.2 písm. b) 

Rímskeho štatútu nasledovne: 

1. Páchateľ odvedie alebo v nábore získa jednu alebo viac osôb do národných ozbrojených 

síl. Prípadne viac osôb aktívne využije pri nepriateľských akciách 

2. Táto osoba alebo osoby sú mladšie ako 15 rokov 

3. Páchateľ vedel alebo mal vedieť, že táto osoba alebo osoby majú menej ako 15 rokov 

4. Uvedené konanie sa odohralo v kontexte alebo bolo spojené s medzinárodným 

ozbrojeným konfliktom  

5. Páchateľ si bol vedomý skutočností, ktoré prezentovali prítomnosť ozbrojeného 

konfliktu 152 

Veľmi podobné sú aj podmienky určené pre spáchanie vojnového zločinu využívania 

odvodu a náboru detí podľa článku 8 ods. 2 písm. e), s tým rozdielom, že páchateľ tieto osoby 

nezískava pre národné ozbrojené sily, ale pre ozbrojené skupiny a jeho konanie sa odohráva 

počas ozbrojeného konfliktu, ktorý nemá medzinárodnú povahu. Hoci prvotným zámerom 

tvorcov Rímskeho štatútu bolo kodifikovať existujúce právo, v tomto prípade došlo k rozvoju 

medzinárodného trestného práva. Individuálna trestná zodpovednosť nie je odvodeninou 

                                                           
149 The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on confirmation of charges, ICC-01/04-01/06, 29 

January 2007, par. 379 
150 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Dostupné na: http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=12989 
151 Dostupné na: https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-

45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf 
152 V slovenskom jazyku dostupné na: 

http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/53811/1/2?vtextu=15%20rokov&timeslice=null#lema0 
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zodpovednosti štátu, no je zrejmé, že podľa výkladu podmienok čo štát samotný robiť môže – 

za čo zodpovednosť nenesie.  

Ďalší problém vzniká pri pohľade na pojem odvod a nábor. Kým nábor je pokladaný za 

dobrovoľnú záležitosť, odvody sú povinné. Neexistuje žiadna ďalšia požiadavka, ktorá by 

podmieňovala regrutovanie týchto osôb. Pri tvorbe Rímskeho štatútu bola táto formulácia 

presadzovaná najmä arabskými štátmi, ktoré sa obávali, že pri odlišnej definícií by mohla byť 

účasť palestínskych detí trestná. Toto chápanie je ale nesprávne, keďže ustanovenia tohto 

štatútu nehovoria nič o trestnosti účasti detí na ozbrojených akciách – nespomína žiadny zákaz, 

na základe ktorého by deti (aj mladšie ako 15 rokov) nemohli vziať do rúk zbraň a bojovať, 

avšak bez podpory a povzbudzovania dospelých, bez organizovanej formy a cieleného 

vojenského výcviku. Aj keď podľa článku 8 ods. 2 písm.b) odvod a nábor detí mladších ako 15 

rokov do ozbrojených skupín, iných ak národných armád, nie je zakázaný, ich využívanie na 

aktívnu účasť v ozbrojených akciách áno. 

5.1.3. Rozsudok 

 

 Jedná sa o prvý rozsudok vynesený Medzinárodným trestným súdom. Súd vypočul 

celkom 63 svedkov, 7 expertov a 129 obetiam bola za účasť pri tomto procese poskytnutá 

ochrana. Po viac ako 200 pojednávaniach v priebehu troch rokoch rozhodol súdny senát v dňa 

14.marca 2012 jednohlasne. Vyhlásil Lubangu vinným a odsúdil ho na štrnásť rokov odňatia 

slobody. Po vynesení rozsudku sa Lubanga odvolal a žiadal o zníženie trestu, ale odvolací súd 

potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu a súdneho senátu a trest Lubanogovi skrátený 

nebol.153 Súčasná situácia v Demokratickej republike Kongo a jej predstavitelia sú neustále 

predmetom vyšetrovania súdu. Ku dňu 14. júna 2016 súd vydal 7 zatykačov na osoby podozrivé 

z vojnových zločinov spáchaných na území Konga, 3 obvinení sú vo väzbe a čakajú na súd. 

Vo svojom rozsudku sa Medzinárodný trestný súd zaoberal výkladom aktívnej účasti na 

nepriateľstve. Thomas Lubanga bol uznaný vinným zo spáchania vojnového zločinu z dôvodu  

verbovania detí mladších ako pätnásť rokov do ozbrojených síl alebo skupín a ich využívanie 

na aktívnu účasť na nepriateľských akciách v ozbrojenom konflikte nemedzinárodného 

charakteru podľa čl 8 ods. 2 (e) Rímskeho štatútu. Súd mal za to, že pojem „aktívna účasť 

v nepriateľstve“ podľa ustanovení Rímskeho štatútu je pojmom širším a je potrebné ho 

odlišovať od pojmu „ priama účasť v nepriateľstve“. Súd stanovil, že použitie výrazu „aktívna 

účasť v nepriateľstve“ naopak od výrazu „ priamej účasti v nepriateľstve“ ako stanovuje 

                                                           
153 The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo,Case No. ICC-01/04-01/06, Case Sheet (2015) 
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Dodatkový protokol I k Ženevským dohovorom bol jasne zvolený na rozšírenie činností 

a aktivít, ktoré by sa kvalifikovali ako zločin.154 Podľa Medzinárodného trestného súdu 

„aktívna účasť“ na nepriateľstve zahŕňa nielen priamu účasť na nepriateľstve, ale aj aktívnu 

účasť v aktivitách podobných boju ako je skauting, špionáž, sabotáž, využívanie detí ako 

návnady a kuriérov. Avšak, Súd sa domnieval, že čl. 8 ods. 2 (b) (xxvi) a čl. 8 (d) (e) (vii) 

Rímskeho štatútu sa aplikuje aj v prípadoch, ak sú deti využívané k ochrane vojenských cieľov 

alebo na zaistenie fyzickej bezpečnosti vojenských veliteľov, najmä ako telesní strážcovia. 

Takéto aktivity súvisia s nepriateľstvom, ak: 

• ak sú vojenskí velitelia v pozícií prijímať všetky potrebné rozhodnutia týkajúce sa 

nepriateľských akcií, 

• majú priamy vplyv na organizáciu operácie, ktorej cieľom je útok na vojenský objekt. 

Medzinárodný trestný súd sa v predmetnom prípade odchýlil od prác Medzinárodného 

výboru Červeného kríža ( ďalej ako „MVČK“). Stanovil, že aktívna participácia v nepriateľstve 

zahŕňa veľké množstvo osôb, od tých na prednej línii (ktorí sa zúčastňujú priamo) až po 

chlapcov a dievčatá, ktoré vykonávajú iné úlohy na podporu ozbrojenej skupiny. Otvorenou 

otázkou ostalo posúdenie, či používanie detí na aktívnu participáciu v nepriateľstve zahŕňa aj 

sexuálne zneužívanie detských vojakov155. K civilistom aktívne participujúcich v nepriateľstve 

zahŕňame chlapcov a dievčatá, ktorí vykonávajú rôzne činnosti na podporu kombatantov. 

Všetky tieto aktivity predstavujú priamu alebo nepriamu účasť na nepriateľstve a majú 

spoločný rys a to vystavenie dieťaťa potenciálnemu útoku. Rozhodujúcim faktorom pre 

začlenenie nepriamej účasti do aktívnej účasti sa tak stalo vystavenie dieťaťa reálnemu 

nebezpečenstvu ako potenciálneho cieľa.156 Medzinárodný trestný súd tak dospel k názoru, že 

činnosti ako osobná ochrana alebo rôzne domáce práce predstavujú aktívnu participáciu na 

nepriateľstve a nie je potrebné hľadať agresívny nexus podľa Interpretačného sprievodcu 

MVČK, pretože dieťaťu hrozí reálne nebezpečenstvo. 

Článok 8 ods. 2 písm. e) (vii) Rímskeho štatútu nestojí samostatne a musí byť vykladaný v 

kontexte. Spoločný čl. 3 Ženevských dohovorov používa pojem „aktívna“ než „priama“ pri 

opise osôb, ktoré profitujú z tejto ochrany a čl. 8 ods. 2 písm. e) (vii) Rímskeho štatútu 

Medzinárodným trestným súdom spôsobí, že ochrana civilistov priznaná čl. 3 a čl. 8 písm. c) 

bude užšia. Takýmto výkladom aktívnej participácie by došlo k zníženiu ochrany detí ako 

                                                           
154 The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Case No. ICC-01/04-01/06, decision of 14 March 2012. 
155 URBAN, N. Direct and Active Participation in Hostilities: The Unintended Consequences of the ICC’s 

decision in Lubanga. In EJIL!Talk, 2012. 
156 The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Case No. ICC-01/04-01/06, decision of 14 March 2012 
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najzraniteľnejšej skupine obetí ozbrojených konfliktov. Vo vzťahu k využívaniu detských 

vojakov používa Dodatkový protokol, termín priama účasť a rovnaký termín je použitý v čl. 38 

Dohovoru o právach dieťaťa.157Avšak, medzinárodné humanitárne právo berie oba pojmy ako 

synonymá. Takýmto odlišným výkladom dochádza k štiepeniu úzkeho vzťahu medzi 

medzinárodným humanitárnym právom a medzinárodným trestným právom. Aj keď pojmy 

„priama“ a „aktívna“ účasť sú synonymá, Prípravný výbor pre zriadenie Medzinárodného 

trestného súdu sa vo veci náboru detských vojakov vyjadril, že slová „použitie“ a „účasť“ boli 

prijaté, aby pokryli priamu účasť v boji a tiež aktívnu účasť vo vojenských aktivitách spojených 

s bojom. Podľa Rímskeho štatútu nábor detí zakladá vojnový zločin a rovnako je zakázané, aby 

sa deti priamo zúčastňovali nepriateľstva. Pokiaľ ide o odvod a verbovanie, tak sa dá 

predpokladať, že deti budú participovať na nepriateľských akciách. Odvody detských vojakov 

sú zakázané v oboch typoch ozbrojených konfliktov podľa medzinárodného obyčajového práva. 

Lubanga sa proti rozsudku Medzinárodného trestného súdu odvolal a vo svojom odvolaní tvrdí, 

že pod pojem aktívna účasť možno zahrnúť len priamu účasť v nepriateľstve.158 

5.2. Dieťa ako obeť a zároveň aj páchateľ  
 

 V priebehu vnútroštátnych konfliktov, v súlade s vnútroštátnym právom, sú ozbrojenci 

pokladaní za zradcov taktiež  povstalci ale aj vládny vojaci, ktorí zabíjajú svojho nepriateľa 

v boji, môžu byť obvinený z vraždy. Určité konanie však môže byť trestné tak podľa 

vnútroštátneho práva, ako aj podľa medzinárodného práva. V mnohých ozbrojených 

konfliktoch sa detskí vojaci správajú spôsobom nezlučiteľným s medzinárodným právom. 

 Určenie morálnej a právnej viny je veľmi náročné vzhľadom k tomu, že väčšina detí sa 

do konfliktu dostane bez svojho zavinenia i cez možný počiatočný odpor musia splniť príkazy 

svojich veliteľov. Detstvo je perióda života, ktorá formuje detský organizmus v oblasti 

morálnych pravidiel a hodnotových postojov k životu. Dieťa, ktorému chýbajú správne vzory 

a vidí, že násilie je určitý prostriedok k dosiahnutiu cieľa, nie je možné považovať za svojprávne 

a za jeho činy ho teda nie je možné ani potrestať. Takéto vysvetlenie je prijímané ako jedine 

možné, hlavne nevládnymi organizáciami OSN a normami medzinárodného práva. Táto pozícia 

medzinárodného práva je postavená na myšlienke, že detstvo je čas, ktoré sa vyznačuje 

                                                           
157 Princípy v práve, Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Paneurópska vysoká škola, 

Fakulta práva, Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín, SAP 2015 Bratislava, str. 217 – 

218, dostupné na: http://www.paneurouni.com/files/sk/fp/konferencie/pdf/zbornik-principy-prave-2015.pdf 
158 Princípy v práve, Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Paneurópska vysoká škola, 

Fakulta práva, Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín, SAP 2015 Bratislava, str. 218, 

dostupné na: http://www.paneurouni.com/files/sk/fp/konferencie/pdf/zbornik-principy-prave-2015.pdf 
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neschopnosťou posúdiť dôsledky svojho konania a je nutné obmedziť chovanie vybočujúce z 

normy napríklad pomocou vzdelania. Na druhej strane však existuje postoj, ktorý tvrdí, že 

vidina dieťaťa ako úplne pasívnej obete, iba ako objektu ochrany nie je vždy v jeho najlepšom 

záujme. Všeobecne je možné, že dieťa by malo byť potrestané za svoje činy tak isto ako dospelý 

jedinec. V množstve prípadov sa z obetí stávajú páchatelia a je nutné pozerať sa aj na práva ich 

obetí. 

V minimálnych štandardných pravidlách súdnictva nad mládežou tzv. Pekingské 

pravidlá prijaté OSN v roku 1985, upravujúce aj otázku trestnej zodpovednosti detí, sa uvádza, 

že vekový limit bude závisieť od právneho systému každého štátu osobitne, teda od 

ekonomických, sociálnych, kultúrnych, politických a právnych podmienok členských štátov 

OSN. Takáto úprava umožňuje veľmi širokú interpretáciu pojmu „mládež“ a „zodpovednosť 

detí“ a to od veku 7. rokov až do veku 18 a vyššie.159 Pekingské pravidlá ďalej určujú, že hranica 

trestnej zodpovednosti by nemala byť stanovená prinízko, vzhľadom na emočnú, mentálnu a 

intelektuálnu vyspelosť. Komentár k Pekingským pravidlám je však konkrétnejší a jasnejší ako 

jeho ustanovenia. Podľa komentára by sa malo zvážiť, či dieťa môže splniť morálne a 

psychologické prvky trestnej zodpovednosti, t.j. či dieťa na základe svojho individuálneho 

posúdenia a porozumenia môže byť zodpovedné za asociálne správanie. Ak je táto hranica 

stanovená prinízko, pojem zodpovednosť sa stane bezvýznamným.160 Komentár sa vyjadruje aj 

ku skutočnosti, že vek v ktorom sa jednotlivec stáva trestne zodpovedným, by mal 

korešpondovať s vekom, kedy získava jednotlivec občianske práva, ako právo voliť alebo právo 

uzavrieť manželstvo. Je totiž pravidlom, že právo na uzatvorenie manželstva je možné až v 

neskoršom veku, kedy sa predpokladá určitá fyzická a psychická úroveň. K otázke veku a 

zodpovednosti sa vyjadroval aj Výbor pre práva dieťaťa, ktorý v rámci svojej monitorovacej 

činnosti poznamenal, že veková hranica by nemala byť stanovená na základe subjektívnych 

faktorov, ako sú dosiahnutie puberty, vyprofilovanie osobnosti dieťaťa, keďže podobné určenie 

by mohlo viesť k diskriminácií.  

Vo väčšine trestnoprávnych systémov pred tým, než jednotlivca vyhlásia za vinného, 

čím umožnia jeho potrestanie, sa skúma jeho správanie, ktoré musí obsahovať prvok zavinenia. 

Na uznanie za vinného zo spáchania trestného činu, najmä pri závažných trestných činoch, 

                                                           
159 Podľa posledných zverejnených informácií UNICEF je hranica trestnej zodpovednosti nastavená naozaj 

rôznorodo. Napríklad v Japonsku až na úrovni 20 rokov, v Indií, južnej Afrike a v Sudáne na 7rokov, v Anglicku 

na 10 rokov, vo Francúzsku na 13, v Argentíne na 16, v Peru na 18 rokov a v Číne je veková hranica trestnej 

zodpovednosti stanovená na 14 rokov   
160 Tieto ustanovenia komentára sa považujú za kľúčové a za základ všeobecného princípu práva, keďže väčšina 

dokumentov len reflektuje na uvedené názory, že vek kedy sa dieťa stáva zodpovedným, musí byť stanovený tak, 

aby bolo schopné pochopiť následky svojho konania v čase spáchania zločinu.   
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nestačí jednoduché vykonanie právom zakázaného skutku. Je tu potreba tzv. mens rea a tiež 

actus reus. Existuje možnosť vyhnúť sa trestnej zodpovednosti po preukázaní nedostatku vôle, 

napríklad ak bol skutok spáchaný neúmyselne (ako nehoda) a nie cielene – zámerne.161  Deti sú 

považované za doli incapax – nespôsobilé protiprávne konať a nespôsobilé rozoznať právne 

a protiprávne správanie. V zmysle tohto tvrdenia sa teda stávajú trestne nezodpovedné za svoje 

činy. Pri skúmaní zodpovednosti detských vojakov sa však objavuje niekoľko problémov. Je 

totiž nejasné, aký je minimálny vek trestnej zodpovednosti v súlade s medzinárodným právom, 

a tiež, či medzinárodné právo vôbec stanovuje nejakú vekovú hranicu.  

Vždy je nutné zvážiť riziko nepotrestania a neurčenia detských vinníkov pre ich ďalší 

život a znovu začlenenie do spoločnosti. DDR programy sú určené na prijatie dieťaťa ako 

nevinnej obete a nie sú prispôsobené potrebám detí, ktoré tomuto konceptu nevyhovujú. Mnohé 

z nich preferujú pracovnú kvalifikáciu nad vrátením sa do škôl a v prípade ak im táto možnosť 

nemôže byť poskytnutá, môžu sami z programu odstúpiť. Je zrejmé, že dieťa nedisponuje plnou 

spôsobilosťou, čo však striktne nevylučuje jeho potrestanie alebo aspoň určenie vinníkov 

vojnových zločinov. Mnoho autorov priznáva deťom aspoň obmedzenú spôsobilosť rozhodnúť 

sa v danej situácií a pochopiť následky takýchto rozhodnutí. Existuje však zhodné stanovisko 

k tomu, že dieťa nemôže pochopiť dlhodobejší dopad svojich činov, a teda za ne nie je 

zodpovedné v takom rozsahu ako dospelý. 

Otázkou trestnej zodpovednosti detí sa zaoberajú aj medzinárodné dohovory regionálnej 

povahy. Jedná sa najmä o Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 

a teda aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorého jurisdikcií podliehajú členské štáty Rady 

Európy. Pred týmto súdom sa objavil jeden prípad, v ktorom sa riešila práve otázka vekovej 

hranice pre ustanovenie trestnej zodpovednosti. Išlo o dva spojené prípady T. v Spojené 

kráľovstvo a V. v Spojené kráľovstvo.162 V spore sa riešila vražda dvojročného dieťaťa, 

uneseného a následne na smrť dobytého dvomi 10- ročnými chlapcami T. a V.. Vo veku 11 

rokov boli títo postavení pred súd ako dospelí.163 V priebehu procesu bolo prihliadané na ich 

nízky vek a ich osobitné potreby, boli vykonávané viaceré opatrenia na ochranu ich identity, 

a tiež zjednodušený priebeh pojednávania, aby boli obaja obvinení schopní porozumieť 

                                                           
161 „ Actus non facit reum, nisi mens sit rea:“ Konanie samo o sebe nerobí človeka vinným, ak nekonal zlomyseľne.  
162 Prípad je evidovaný pod spisovou značkou 24724/94 a rozsudok bol vynesený dňa 16. decembra 1999. T. v. 

THE UNITED KINGDOM, no. 24724/94, ECHR (Plenary), European Court of Human Rights, Application(s), 

ECLI identifier: ECLI:CE:ECHR:1998:0306DEC002472494 
163 V Anglicku je osoba trestne zodpovedná, ak dosiahla vek 10 rokov. Je to jedna z najnižšie stanovených 

vekových hraníc na svete a členských  krajinách  Rady Európy. Nižšie ju v tomto období mali definovanú len na 

Cypre, v Írsku, Lichtenštajnsku a Švajčiarku, a to na úroveň 7 rokov, a tiež na 8 rokov v Škótsku.  
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procesu.164 T. a V. boli obvinení z vraždy a únosu a postavení pred sudcu a 12- člennú porotu. 

Súd vyniesol rozsudok, ktorým ich odsúdil na presne nedefinovanú dĺžku odňatia slobody, 

pričom odporučil, aby boli odsúdení držaní v nápravnovýchovnom zariadení v minimálnej 

dĺžke 15 rokov.165 T. a V. podali žalobu na Európsky súd pre ľudské práva pre porušenie článku 

3 Európskeho dohovoru, ktorý zakazuje mučenie a iné neľudské a ponižujúce zaobchádzanie 

a trestanie.  

Európsky súd však nesúhlasil s názorom žiadateľov, že veková hranica zodpovednosti 

10 rokov by bola príliš nízka, a teda by porušovala vyššie uvedený článok. Súd konštatoval, že 

Pekingské pravidlá a Dohovor o právach dieťaťa nie sú veľmi nápomocné pri výklade, v akom 

veku sa dieťa stáva trestne zodpovedné za spáchané trestné činy. Aj keď Výbor pre práva 

dieťaťa niekoľkokrát upozornila vládu Spojeného kráľovstva, že vek 10 rokov je pomerne nízky 

a neobvyklý pre zadefinovanie zodpovednosti, Európsky súd mal za to, že neexistuje všeobecná 

prax členských štátov Rady Európy v tejto otázke. Vyjadril tiež názor, že hoci vek 10 rokov 

považuje za nízky, nie je možné povedať, že by bol proti iným európskym štátom prehnaný, 

a teda že by Veľká Británia touto úpravou nejakým spôsobom porušila článok 3 Európskeho 

dohovoru. 

Existuje množstvo príkladov, kedy zaužívaná prax štátov odporovala medzinárodnému 

právu ľudských práv. Podobnú mienku malo aj päť nesúhlasiacich sudcov, ktorí sformulovali 

vlastné stanovisko k rozsudku. Podľa nich fakt, že len štyri štáty zo 41 členských štátov Rady 

Európy uznávajú hranicu trestnej zodpovednosti na úrovni nižšej alebo rovnakej ako Anglicko 

a Wales, je dostatočným predpokladom pre obhájenie postoja o existencií všeobecnej praxe, 

ktorá uznáva, že vo veku nižšom ako 13 resp. 14 rokov nie je dieťa trestne spôsobilé na 

rozpoznanie následkov svojho konania, čím je vylúčená jeho schopnosť niesť za svoje činy 

zodpovednosť. Minimálny vek trestnej zodpovednosti by mal byť podľa názoru týchto sudcov 

14 rokov, pričom až do dovŕšenia 18 roku veku je potrebné dôsledne dodržiavať pravidlá 

a štandardy súdnictva mladistvých a v týchto prípadoch sa má sústavne prihliadať na nízky vek 

páchateľa a jeho špecifické potreby.166 

                                                           
164 Počas procesu bola niekoľkokrát skúmaná spôsobilosť obvinených porozumieť súdnemu konaniu, ako aj ich 

psychický a mentálny stav, na základe ktorého znalci usúdili, že obe deti rozumeli pojednávaniu a taktiež si boli 

vedomé spáchania skutku a jeho následkov. 
165 Toto rozhodnutie bolo neskôr zmenné po procese pred Snemovňou Lordov, ktorá potvrdila, že 15 rokov je pre 

obvinených T. a V. vzhľadom na ich mladý vek príliš dlhá doba. 
166 European Court of Humman right 1999. Case T. v United Kingdom, Štrasburg, 1999 dostupné na: 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=T.%20=7C=20Unite

d%20%7C=20%Kingfom&sessionid=84043089&skin%hudoc-en (cit.22.06.2016) 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=T.%20=7C=20United%20%7C=20%25Kingfom&sessionid=84043089&skin%25hudoc-en
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=T.%20=7C=20United%20%7C=20%25Kingfom&sessionid=84043089&skin%25hudoc-en
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Ako už bolo uvedené, ani štatúty trestných tribunálov pre Rwandu a pre bývalú 

Juhosláviu neobsahujú žiadne ustanovenie, ktoré by určovalo vek trestnej zodpovednosti. 

Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu167 naopak vo svojom článku 26 výslovne 

uvádza, že Súd nemá jurisdikciu nad žiadnou osobou, ktorá bola mladšia ako 18 rokov v čase 

údajného spáchania trestného činu. Výkladom k tomuto článku môžeme usúdiť, že súd nikdy 

nemal tendenciu súdiť osoby mladšie ako 18 rokov a jurisdikciu ponecháva vnútroštátnym 

súdom.  

Zmenu priniesol až Špeciálny súd pre Sierra Leone ( ďalej ako „SCLS“), ktorý sa musel 

vysporiadať so zločinmi detí. Mnohé medzinárodné mimovládne organizácie a reprezentanti 

vlád viacerých štátov sa snažili o vylúčenie zodpovednosti osôb mladších ako 18 rokov, a teda 

aj o obmedzenie právomoci súdu. V odporúčaniach pre znenie štatútu SCLS sa generálny 

tajomník OSN vyjadril, že súd by mal vykonávať jurisdikciu len nad osobami, ktoré dosiahli 

vek 15 rokov v období údajného spáchania zločinu. Podľa mienky generálneho tajomníka, ktorá 

bola všeobecne prijímaná, prvoradým cieľom súdu malo byť vyšetrenie zločinov spáchaných 

mladistvými páchateľmi, s ktorými by sa malo zaobchádzať primerane ich veku a mentálnym 

schopnostiam, pričom súd by mal podporovať ich rehabilitáciu a následnú reintegráciu do 

spoločnosti, a nie ich potrestanie formou odňatia slobody. Okrem tradičných záväzkov podľa 

medzinárodného práva má SCSL prijať osobitné procedurálne pravidlá pre pojednávanie s 

mladistvými obvinenými. Nemožno poprieť fakt, že deti sú predovšetkým obeťami trestných 

činov, spáchaných najprv na nich samotných a až následne sa stávajú z obetí páchatelia. Na 

druhej strane však uznanie ich úlohy ako páchateľov vojnových zločinov môže pomôcť určiť 

vinu a nájsť určitú spravodlivosť a zadosťučinenie pre ich obete. 

V nasledujúcich kapitolách sa práca venuje analýzam jednotlivých prípadov, ktoré 

výraznou mierou prispeli k odsúdeniu jednotlivcov za využívanie detí v ozbrojených 

konfliktoch a k spresneniu vekovej hranice pri určovaní detských vojakoch. Nasledujúca 

kapitola nadväzuje na občiansku vojnu v Sierra Leone, v ktorej sa rozoberá aj Špeciálny súd 

pre Sierra Leone a prípad prokurátora proti Samuel Hinga Norman, ktorý pôsobil ako námestník 

ministra obrany a ktorý bol odsúdený za nábor detských vojakov v občianskej vojne. 

 

 

                                                           
167 V priebehu rokovania o Rímskom štatúte sa objavili iniciatívy na vyriešenie otázky veku a zodpovednosti, no 

pri priebežnom prieskume sa zistilo, že ak by sa malo vychádzať z národných úprav pri určení veku zodpovednosti, 

musel aby byť hranica stanovená niekde medzi 12 a 18 rokom veku dieťaťa.   
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6. Detskí vojaci v občianskej vojne v Sierra Leone  

 

V roku 1991 Revolučný zjednotený front RUF,168  v tom čase skupina 500 ozbrojencov, 

prekročila hranice Libérie a vstúpila do oblasti Pujehun v Sierra Leone. Bojovníkom RUF sa 

podarilo získať podporu Národného vlasteneckého frontu Libérie vedeného Charlesom 

Taylorom a vytýčili si spoločný cieľ vo vybudovaní demokracie v krajine prostredníctvom 

zvrhnutia skorumpovanej vlády.169 K členom revolucionárov sa postupne pridávala väčšia časť 

obyvateľstva, ktorá bola nespokojná s fungovaním vlády a so situáciou v krajine. V tomto 

období sa formovala aj opozícia, ktorá nesúhlasila s postojom a krokmi vlády voči RUF, preto 

sa niektorí jej členovia, najmä príslušníci ozbrojených zložiek, rozhodli zobrať situáciu do 

vlastných rúk. V apríli 1992 došlo k štátnemu prevratu, v ktorom bol prezident zvrhnutý a k 

moci sa dostal kapitán Valentine Strasser.170 Kapitán založil aj Dočasnú národnú radu, ktorá 

mala spravovať záležitosti v krajine a tiež bojovať s ozbrojencami z RUF, ktorých vplyv už 

siahal až do hlavného mesta Freetownu. Po zvolení nového prezidenta Ahmad Tejan Kabbaha 

v roku 1996, ktorý začal mierové rokovanie s povstaleckou skupinou RUF, začal aj tzv. 

Abidjanský konflikt, ktorý neskončil úspešne. V máji 1997 bol prezident Ahmad Tejan 

Kabbaha zvrhnutý skupinou známou pod názvom Revolučná rada ozbrojených síl (Armed 

Forces Revolutionary Council AFRC), a musel utiecť do exilu do susednej Guinei. V januári 

1999 jednotky AFRC a RUF napadli hlavné mesto Sierra Leone a zanechali po sebe viac ako 

5000 mŕtvych civilistov. V priebehu tejto občianskej vojny sa pôvodné myšlienky, ktoré stáli 

za vznikom konfliktu, postupom času strácali a do popredia sa dostavali ekonomické ciele a to 

prírodné bohatstvo, najmä diamanty.  

Počet príslušníkov RUF vzrástol  na počet 24 000 bojovníkov, no väčšina z nich mala 

menej ako 18 rokov. Neboli to však len jednotky RUF, kto využíval detských vojakov. Všetky 

strany tohto ozbrojeného konfliktu vrátane oficiálnej armády171 mali vo svojich radoch 

                                                           
168 Revolutionary United Front (ďalej len „RUF“) bola skupina vytvorená intelektuálmi už v roku 1992 a hlásala 

predovšetkým socialistické ideály. Ich myšlienky prezentujúce demokratické zriadenie namiesto vlády jednej 

strany, ktorá bola pri moci od roku 1961, mali pomerne širokú podporu medzi viacerými etnikami a náboženskými 

skupinami v Sierra Leone. Až do ozbrojeného konfliktu bola táto skupina pomerne neznáma a nevýrazná. Až po 

prekročení hraníc s Libériou sa jej priority zmenili a zamerali sa na rozšírenie vplyvu a kontrolu prírodných zdrojov 

čo stálo aj za úspechom v bojových operáciách.   
169 V tom čase fungovala v Sierra Leone jedna strana vo vláde a prezidentom bol generál Joseph Said Momoha   
170 Valentine Strasser sa pri moci udržal len chvíľu a bol nahradený členom NPRC (National Provosional Ruling 

Council) – členom jeho novozaloženej strany „dočasná národná strana“. Ten sa tiež dlho pri moci neudržal, a bol 

nahradený novozvoleným prezidentom Ahmadom Tejan Kabbah, ktorý vstúpil do mierových rokovaní s RUF.   
171 Podľa odhadov Národnej komisie pre odzbrojenie, demobilizáciu, zjednotenie a reintegráciu až 5400 detí 

bojovalo v uniformách armády Sierra Leone. Celkový počet detí, ktoré sa nejakým spôsobom angažovali v bojoch 

počas ozbrojeného konfliktu sa odhaduje na 30 000, no toto číslo je pravdepodobne oveľa vyššie, keďže niektorí 

detskí vojaci v priebehu konfliktu dosiahli vek plnoletosti. 
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detských vojakov. V Sierra Leone bolo 50 percent populácie vo veku menej ako 15 rokov, 

pracovných príležitostí bolo málo a vzdelávací systém bol nedostatočný. Samozrejme že 

príslušníci RUF sa nevyhýbali ani násilnému a nedobrovoľnému odvedeniu detí. Podľa 

odhadov viac ako polovica detí sa zapojila do konfliktu dobrovoľne a trpela rovnako ako civilné 

obyvateľstvo, voči ktorému boli nútené páchať tie najhoršie zločiny. V RUF sa učili bojovať 

už deti vo veku 12 rokov. Učili sa narábať so zbraňami, plnili rôzne vojenské úlohy, ktoré im 

pridelili ich nadriadení. Túto kategóriu tvorili  väčšinou ich vrstovníci alebo mladí ľudia. Počas 

mierového procesu v roku 1999 medzinárodné spoločenstvo prejavilo odsúdenie nad 

využívaním detí v ozbrojených silách a skupinách.  

Občianska vojna v Sierra Leone bola jedným z prvých ozbrojených konfliktov, v ktorom 

svetové média hromadne poukazovali na využívanie detských vojakov a aj samotní velitelia 

RUF sa obávali prílišnej pozornosti zameranej týmto smerom. Uvedomovali si, že využívanie 

detí je zločinom podľa medzinárodného práva a tým pádom sa stávali „záujmom“ celého sveta. 

Zaujímavosťou je, že hoci pôvodná ideológia RUF nebola spojená so žiadnym náboženstvom, 

boli to práve náboženskí vodcovia a rôzne kongregácie, ktoré si získali u RUF rešpekt a 

dokázali tak aspoň čiastočne ovplyvniť správanie vodcov.  

6.1. Špeciálny súd pre Sierra Leone  

 

Prvým krokom k obnoveniu mieru v Sierra Leone bolo podpísanie mierovej dohody z 

Adidjanu z roku 1996, ktorej ustanovenia strany nedodržali a naďalej pokračovali vo 

vojenských operáciách. Až druhá mierová zmluva z Lomé, podpísaná 7. júla 1999 priniesla 

úplne skončenie vojny a nastolila mier v krajine. Táto mierová zmluva podpísaná medzi 

predstaviteľmi vlády Sierra Leone a RUF obsahovala ustanovenia o amnestií a imunite, 

udelenej príslušníkom ozbrojených síl a skupín za zločiny, ktoré spáchali v priebehu konfliktu 

od marca 1991 do júla 1999. V súlade s článkom IX mierovej zmluvy nemali byť voči nim 

vedené súdne procesy ani iné obdobné konania. Inak povedané podľa tohto článku vláda Sierrra 

Leone zaručila úplný generálny pardon a milosť všetkým bojovníkom a ich spolupracovníkom. 

Okrem toho bola udelená milosť aj všetkým príslušníkom ozbrojených síl a skupín, ktorí v 

priebehu konfliktu opustili tieto zložky alebo odišli do civilu, a tiež osobám žijúcim v zahraničí, 

akokoľvek spojených s konfliktom.172 Pod vplyvom udalostí požiadal prezident Sierra Leone 

Kabbah Bezpečnostnú radu OSN o zriadenie medzinárodného trestného tribunálu, ktorý by 

                                                           
172 Peace Agreement Between the Government of Sierra Leone and the Revolutionary United Front of Sierra 

Leone, 1999, Dostupné na: http://www.usip.org/publications/peace-agreements-sierra-leone 
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umožnil stíhanie členov RUF. Bezpečnostná rada žiadosti vyhovela a v októbri 2000 vydala 

rezolúciu č. 135, ktorou poverila generálneho tajomníka OSN, aby dojednal príslušnú 

medzinárodnú zmluvu medzi OSN a Sierra Leone.173  

Na rozdiel od ad hoc tribunálov OSN, bol  Špeciálny súd pre Sierra Leone ( ďalej ako 

„SCSL“) vytvorený dohodou medzi OSN a vládou v Sierra Leone. SCLS aplikuje 

medzinárodné právo a oba jeho dokumenty Statute a Rules of Evidence and procedure sú 

rovnaké ako v prípade Medzinárodného trestného tribunál pre Rwandu174. Oblasť pôsobnosti 

tohto hybridného súdu je súdiť osoby, ktoré nesú najväčšiu zodpovednosť za spáchanie 

zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a ďalších závažných porušení medzinárodného 

humanitárneho práva v Sierra Leone. Niektorí obžalovaní napádali aj tento vznik špeciálneho 

súdu, teda aj platnosť mierovej zmluvy z Lomé a skutočnosť, že odvod a nábor detí je vojnovým 

zločinom. V prípade vojnového zločinca Sam Hinga Norman namietal obhajca, že odvod a 

nábor detí mladších ako 15 rokov do ozbrojených síl alebo skupín a ich priame využívanie k 

aktívnej účasti na nepriateľských akciách nie je vojnovým zločinom, a žiadal súd, aby určil 

presný čas, od ktorého tento akt zakladal individuálnu trestnú zodpovednosť jednotlivca. O veci 

rozhodoval opätovne odvolací senát súdu, ktorý odkázal obhajobu na ustanovenie všetkých 

vyššie spomínaných medzinárodných dohovorov. Vojnové zločiny v štatúte súdu pre Sierra 

Leone sa delia do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria zločiny porušujúce článok 3 spoločný pre 

Ženevský dohovor a Dodatkový protokol II.175 Ich vymedzenie bolo do článku 3 štatútu pre súd 

Sierra Leone prevzaté doslovne. Druhou skupinou vojnových zločinov sú iné závažné 

porušenia medzinárodného práva, ktoré sú uvedené v článku 4 štatútu. Jedná sa o zločiny:  

- Úmyselné vedenie útokov proti civilnému obyvateľstvu ako takému alebo proti     

jednotlivým civilistom, ktorí sa priamo nezúčastňujú nepriateľských akcií  

- Úmyselné vedenie útokov proti personálu, zariadeniam, materiálu, jednotkám alebo 

vozidlám podieľajúcim sa na humanitárnej pomoci, alebo na mierovej misii v súlade s Chartou 

OSN, pokiaľ majú nárok na ochranu poskytovanú civilistom a civilným objektom podľa 

medzinárodného práva ozbrojených konfliktov  

                                                           
173 Znenie zmluvy bolo dohodnuté v roku 2002 a tvorí prílohu k štatútu SCSL. 
174 Medzinárodné trestné súdnictvo, Ústav európskeho práva, Právnická fakulta, Košice 2010 Zborník 

príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 16. apríla 2010 na právnickej fakulte v Košiciach Dostupné 

na: https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_14.PDF 
175 Článok obsahuje demonštratívny výpočet vojnových zločinov, napr. násilnosti na živote, zdraví a fyzickej či 

duševnej existencií osôb, najmä vraždy, kruté zaobchádzanie, mučenie, mrzačenie lebo akákoľvek iná forma 

telesného trestu. Ďalej kolektívne tresty, branie rukojemníkov, teroristické činy, útoky proti osobnej dôstojnosti, 

najmä ponižujúce a degradujúce zaobchádzanie, plienenie, ukladanie trestov a vykonávanie popráv bez 

predchádzajúceho rozsudku vyneseného riadne ustanoveným súdom, atď. 
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- Odvody či nábor detí mladších ako 15 rokov do ozbrojených síl či skupín alebo ich 

využívanie k aktívnej účasti na nepriateľských akciách176 

6.2. Prípad prokurátor Špeciálneho súdu pre Sierra Leone proti Samuel 

Hinga Norman 
 

 Tento prípad je jedným z najznámejších, ktorý sa týkal občianskej vojny v Sierra Leone 

a odvádzaniu a náborovaniu detí do ozbrojených zložiek. Súd svojím rozhodnutím označil ako 

vojnový zločin využívanie detských vojakov, keď odôvodnil, že tento druh vojnového zločinu 

skutočne existuje a to na základe medzinárodného práva obyčajového a zmluvného. Práve 

potvrdením rozsahu svojej právomoci vzťahujúcej sa na uvedený zločin umožnil vyrovnať sa 

prostredníctvom spravodlivého súdneho procesu s následkami občianskej vojny, čím potvrdil 

dôležitosť a opodstatnenosť svojej existencie. Ako jediný súd na svete mal možnosť 

prejednávať spory priamo sa týkajúce využívania, odvodu a náboru detí mladších ako 15 rokov 

do ozbrojených síl skupín.  

Obžalovaný Samuel H. Norman mal počas občianskej vojny funkciu námestníka na 

ministerstve obrany Sierra Leone a súčasne národného koordinátora Jednotiek civilnej obrany 

(ďalej len „CDF“). Tieto jednotky sa skladali z lovcov pochádzajúcich z kmeňov na juhu a 

východe Sierra Leone a boli zriadené ako reakcia na narastajúcu nedôveru zo strany vlády a 

obyvateľstva voči schopnosti armády čeliť povstalcom z RUF. Počas zatknutia vykonával 

Norman177 funkciu ministra vnútra a obžalovaný bol spolu s ďalšími dvomi vodcami CDF- 

Moinia Fofanom a Allieu Kondewom. Obhajoba uplatňovala námietku nedostatku jurisdikcie, 

podľa ktorej štatút súdu pre Sierra Leone nebol pre tento zločin príslušným súdom, lebo v čase, 

kedy k nemu malo dôjsť, nebol ešte súčasťou medzinárodného práva obyčajového. Odvolávali 

sa na zásadu „nullum cirme sine lege“. Obhajoba síce pripustila, že Dodatkový protokol II a 

Dohovor o právach dieťaťa zakazujú štátom odvádzať detských vojakov, no zároveň 

zdôraznila, že uvedené medzinárodné zmluvy túto činnosť nekriminalizujú. Odvolací senát, 

ktorý rozhodoval v danej veci v prvej inštancií,  neskôr rekapituloval travaux préparatories 

článku 4 písm. c štatútu SCSL. Do tohto ustanovenia bola prevzatá definícia vojnového zločinu 

využívania, odvodu a náboru detí z Rímskeho štatútu. V pôvodnom návrhu generálneho 

tajomníka OSN bol tento typ zločinu vymedzený užšie s ohľadom na pochybnosti o jeho 

                                                           
176 Odvody a nábor detí bol zahrnutý do štatútu, aj keď pôvodný vzor štatútu – Rímsky štatút- takéto ustanovenie 

neobsahoval.  
177 Norman bol okrem iného obžalovaný aj z vojnového zločinu využívania, odvodu a náboru detí mladších ako 

15 rokov zo svojho vlastného kmeňa Kamajorov ako z „iného závažného porušenia medzinárodného 

humanitárneho práva“- podľa článku 4 písmena C štatútu SCSL. Norman tak spolu s Foffanom a Kondewom stali 

historicky prvými obžalovanými z tohto druhu zločinov.   
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obyčajovej povahe. V návrhu178 bol za zločin označený len únos a nútený nábor detí mladších 

ako 15 rokov do ozbrojených síl a skupín za účelom ich využívania na aktívnu účasť pri 

nepriateľských akciách.179 Následne súd preskúmal medzinárodné zmluvy obsahujúce zákaz 

týchto aktivít – teda štvrtý ženevský dohovor z roku 1949, Dodatkové protokoly I a II a Dohovor 

o právach dieťaťa a pristúpil k analýze medzinárodného práva obyčajového v období pred 

novembrom 1996. Na základe vysokého počtu štátov, ktoré sa stali zmluvnými stranami vyššie 

uvedených dokumentov, dospel k záveru, že zákaz týchto aktivít má od polovice osemdesiatych 

rokov oporu aj v medzinárodnom práve obyčajovom. V ďalšej časti svojho rozhodnutia sa 

odvolací senát SCSL zaoberal otázkou, či obyčajovým právom zákazu využívania, odvodov a 

náboru detí v predmetnej dobe zakladá individuálnu trestnú zodpovednosť.  

Súd sa oprel o rozhodnutie v prípade Tadić, v ktorom sú vymedzené štyri podmienky, 

na základe ktorých je možné odvodiť z porušenia medzinárodného humanitárneho práva 

individuálnu trestnú zodpovednosť. Prvé tri podmienky, t. j. porušenie obyčajového pravidla 

medzinárodného humanitárneho práva, jeho zmluvná alebo obyčajová povaha a závažnosť 

porušenia, boli podľa odvolacieho senátu SCSL splnené. Čo sa týka štvrtej podmienky, že z 

porušenia tohto pravidla musí vznikať podľa obyčajového alebo zmluvného práva 

zodpovednosť, argumentoval súd najmä Rímskym štatútom. Súd na záver konštatoval, že v 

medzinárodnom obyčajovom práve nie je možné presne stanoviť dátum, resp. čas kedy je určité 

obyčajové pravidlo vytvorené. Aj napriek tomu veľká väčšina štátov odvody a nábor detí do 

ozbrojených síl alebo skupín pred rokom 1996 navykonávala a niektoré štáty takéto správanie 

označili vo svojich právnych poriadkoch za trestné. Senát súdu teda prišiel k záveru, že odvody 

a nábory detí boli v medzinárodnom obyčajovom práve za obyčaj pokladané skôr, ako v 

medzinárodných zmluvách a to už pred novembrom 1996.180 Rozhodnutie senátu však nebolo 

jednomyseľné. Sudca Geoffrey Robertson s ním totiž nesúhlasil a vo svojom stanovisku ho 

ostro kritizoval. Podľa neho zločin bol pôvodne navrhnutý generálnym tajomníkom OSN a 

užším spôsobom v novembri 1996 predstavoval vojnový zločin, na rozdiel od definície tohto 

zločinu obsiahnutého v Rímskom štatúte. Na rozpor medzi správou generálneho tajomníka 

OSN a znením príslušného ustanovenia v Štatúte SCSL upozornil sudca nasledovne: „Niekomu 

by mohlo pripadať zvláštne, že generálny tajomník OSN mal v októbri 2000 o stave 

medzinárodného práva v roku 1996 vo vzťahu k trestnosti náboru detí pochybnosti, no 

                                                           
178 V návrhu pôvodného znenia článku 4, ktorý predložil generálny tajomník OSN, prezentoval názor, že kým 

zákaz odvodov detí bol uznaný na medzinárodné obyčajové pravidlo, je oveľa menej jasné, či takéto konanie 

zakladá podstatu vojnového zločinu a individuálnu trestnú zodpovednosť obvineného.   
179 VÁLEK 2009, Str. 89   
180 VÁLEK, 2009, str. 90  
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predsedovi BR OSN bol o dva mesiace neskôr tento stav jasný. Pokiaľ nebolo generálnemu 

tajomníkovi a jeho právnym poradcom jasné, že medzinárodné právo kriminalizovalo nábor 

detských vojakov, mohlo to byť skutočne jasnejšie pre náčelníka Hinga Normana a akéhokoľvek 

iného obžalovaného vtom čase bojujúceho v Sierra Leone?“181 

A rovnako sa aj on zameral na štvrtú podmienku definovanú ICTY v prípade Tadić, no 

dospel k odlišnému záveru – podľa neho nebola v prípade Norman splnená. Svoj názor 

prezentoval nasledovne: „To, čo sa koncom roku 1996 objavilo v medzinárodnom obyčajovom 

práve, bolo humanitárne pravidlo, ktoré zaväzovalo štáty, aby sa ozbrojené frakcie vo vnútri 

štátov vyhli náboru detí mladších ako 15 rokov alebo ich zapájaniu do nepriateľských akcií či 

už v medzinárodnom alebo vnútroštátnom konflikte. Čo sa však nevivinilo bol zločin uznaný 

medzinárodným trestným právom, ktorý by dovolil súdny proces a potrestanie jednotlivcov 

obžalovaných z náboru dobrovoľníkov mladších ako 15 rokov. Je možné, že v niektorých štátoch 

by to predstavovalo trestný čin v ich vnútroštátnych poriadkoch, ale to nemôže byť rozhodujúce 

pre existenciu medzinárodného zločinu.“  

Sudca Robertson svoje stanovisko ďalej doplnil, že v prípade, ak sa v medzinárodnom 

trestnom práve bude aplikovať princíp common law, podľa ktorého v prípade vážnych 

pochybností o existencii a definícii zločinu svedčí pochybnosť v prospech páchateľa, je 

potrebné tento princíp uplatniť aj v tomto prípade. Vo svojom odlišnom stanovisku sudca 

Robertson182 rozlišoval medzi núteným odvodom a dobrovoľným náborom detí. Hoci aj takýto 

nábor môže mať pre deti vážne dôsledky, položil si otázku, kedy sa z neho stal vojnový zločin. 

Práve tu sa zameral na vyššie spomínanú zásadu nulum crimen sine lege. Ďalej pristúpil, 

podobne ako senát súdu, k analýze medzinárodného práva obyčajového. V zhodnotení tohto 

prípadu by sa dalo povedať, že v súčasnom medzinárodnom práve už nie sú pochybnosti o 

existencii tohto druhu vojnového zločinu. Taktiež je zrejmé, že k jeho spáchaniu dochádza bez 

ohľadu na to, či sa jedná o vnútroštátny alebo medzinárodný ozbrojený konflikt. Veľký počet 

štátov – zmluvných strán Rímskeho štatútu uviedol svoje právne poriadky do súladu s 

ustanoveniami štatútu, čím sa tento vojnový zločin začlenil do ich právneho systému. Hoci 

                                                           
181 HAPPOLD, 2005a, s. 130 
182 A rovnako sa aj on zameral na štvrtú podmienku definovanú ICTY v prípade Tadić, no dospel k odlišnému 

záveru – podľa neho nebola v prípade Norman splnená. Svoj názor prezentoval nasledovne: „To, čo sa koncom 

roku 1996 objavilo v medzinárodnom obyčajovom práve, bolo humanitárne pravidlo, ktoré zaväzovalo štáty, aby 

a ozbrojené frakcie vo vnútri štátov, aby sa vyhli náboru detí mladších ako 15 rokov alebo ich zapájaniu do 

nepriateľských akcií či už v medzinárodnom alebo vnútroštátnom konflikte. Čo sa však nevyvinulo bol zločin 

uznaný medzinárodným trestným právom, ktorý by dovolil súdny proces a potrestanie jednotlivcov obžalovaných 

z náboru dobrovoľníkov mladších ako 15 rokov. Je možné, že v niektorých štátoch by to predstavovalo trestný čin 

v ich vnútroštátnych poriadkoch, ale to nemôže byť rozhodujúce pre existenciu medzinárodného zločinu.“ 

(Happold, 2005, str. 131) 
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Rímsky štatút stanovuje trestnosť využívania, odvodu a náborov detí mladších ako 15 rokov 

len v prípade, ak páchateľ vedel, že vek detí je nižší ako 15 rokov, práve štáty uznávajú trestnosť 

bez ohľadu na to, či páchateľ o tejto skutočnosti vedel alebo nie. 

6.3. Súdny proces s Charlesom Taylorom 
 

 Dňa 7. marca 2003 vzniesol SCSL proti liberijskému diktátorovi Charelsovi Taylorovi 

celkom 17 obvinení, neskôr zúžených na 11, v ktorých ho obviňoval z napomáhania, 

navádzania a plánovania: 

 5. vojnových zločinov (terorizovanie a útok na civilné obyvateľstvo, 

spôsobovanie telesného a duševného utrpenia, ponižovanie a neľudské 

zaobchádzanie a plienenie) 

 5. zločinov proti ľudskosti (vraždenie, znásilňovanie, sexuálne zotročovanie 

a sexuálne násilie, znetvorenie a zotročovanie) 

 1. iného závažného porušenia medzinárodného humanitárneho práva 

(verbovanie a odvádzanie detských vojakov pod 15 rokov, podieľanie sa 

detských vojakov na vojenských operáciách) 

Žaloba potvrdzovala, že Taylor, aj keď sa v predmetnom čase možno nenachádzal 

v Sierra Leone, je zodpovedný za páchanie zločinov „zvonku“, kde z jeho strany dochádzalo 

jednak k priamej kontrole nad niektorými spáchanými trestnými činmi a jednak k podpore 

povstaleckých hnutí rôznou formou. Od poskytovania zbraní a munície, finančnej a zdravotnej 

pomoci či poskytovanie výcviku. 

K zverejneniu žaloby došlo 4. júna 2003 a Taylora zastihlo v Ghane, kde sa snažil 

s predstaviteľmi rebelantských skupín vyjednať mier v Libérii. Vtedy sa nepríjemne prejavila 

už rozoberaná skutočnosť, že súd nedisponoval kompetenciami garantovanými Kapitolou VII 

Charty OSN, a nemohol sa teda spoľahnúť na spoluprácu medzi štátmi. Nedisponoval ani 

právom súdenia in absentia, či právom vyšetrovania dôkazov bez prítomnosti obvineného. 

Ghana Taylora nielenže odmietala vydať, no dokonca mu na návrat do Libérie poskytla 

lietadlo. V rodnej krajine Taylora nečakala veľmi priaznivá situácia, pretože k hlavnému mestu 

Monrovii sa nebezpečne približovali povstalecké jednotky a domáce a medzinárodné 

spoločenstvo ho neustále tlačilo k odstúpeniu z prezidentského kresla, ku ktorému napokon 

pristúpil 11. augusta 2003. Ešte  ten deň mu bol poskytnutý azyl zo strany Nigérie, avšak pod 

podmienkou, že navždy opustí libérijskú politiku. Ani prijatie rezolúcie Bezpečnostnou radou 
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OSN 30. júna, v ktorej nabádala, „že všetky štát plne spolupracovať so súdom“ zdôrazňujúc   

„dôležitosť zabezpečenia toho, že sa všetci obvinení objavia pred súdom v záujme posilnenia 

stability v Sierra Leone a subregióne a v záujme ukončenia beztrestnosti“, neprinieslo želané 

výsledky a Taylor sa naďalej vyhýbal súdnemu procesu.183 Spochybňoval platnosť obvinenia 

a bránil sa tým, že v čase spáchania zločinov, z ktorých bol obvinený, požíval ako hlava štátu 

imunitu, čo vylučovalo možnosť súdiť ho v Sierra Leone. Odvolacia komora SCSL zase 

reagovala vyhlásením, že hlavy štátu nie sú chránené pred stíhaním medzinárodným 

tribunálom, akým SCSL, vzhľadom na zapojenie OSN, bol. Nádej na úspech prinieslo až 

zvolenie novej libérijskej prezidentky Ellen Johnoson–Sirleaf, keďže len 6 mesiacov predtým 

sa nigérijský prezident Olusegun Obasanjo vyjadril, že by vydanie Tylora umožnil v prípade, 

ak by o to požiadala libérijská vláda. Samotná Sirleaf spočiatku váhala, no v marci 2006 

k Taylorovmu vyžiadaniu pristúpila. Neskôr toto svoje rozhodnutie označila za „odvážne, no 

riskantné“, berúc do úvahy krehkosť mieru a stále pretrvávajúcu prítomnosť Taylorových 

silných podporovateľov v Libérii.184 

Nigérijsky prezident Obasanjo bol ochotný splniť svoj sľub, no Taylorovi sa podarilo 

utiecť. Po takmer trojročnej snahe SCSL, ale aj viacerých medzinárodných organizácií či už 

vládnych alebo nevládnych ako Amnesty Inernational či Human Rights Watch, bol bývalý 

libérijský prezident zadržaný 29. marca 2006 nigérijskou políciou pri pokuse utiecť do 

Kamerunu. Súdny proces s Taylorom sa na rozdiel od ostatných konaní uskutočnil 

v Holandsku. Prezident SCSL o presunutie do Haagu požiadal Medzinárodný trestný súd 

z obavy o stabilitu a mier v západoafrickom subregióne, ktoré by mohli byť v prípade jeho 

súdenia v Sierra Leone vážne ohrozená. Holandská vláda vyhovela tejto požiadavke, no 

zároveň si vyhradila podmienku, že v prípade Tyalorovho odsúdenia väznenie zabezpečí tretí 

štát. V júni 2006 ako jediná krajina súhlasila Veľká Británia. Bezpečnostná rada OSN 17. júna 

2006 vydala Rezolúciu č. 1688, v ktorej právne upravila preloženie hlavného pojednávania do 

Haagu a Leidschendamu a ešte v ten mesiac došlo k Taylorovmu presunu do Holandska.185 

Charles Taylor bol súdený týmto tribunálom v čase, keď bol prezidentom Libérie. Jeho 

obhajoba bola teda postavená na pravidle, že diplomatické imunity hlavy štátov môžu byť 

obmedzené len na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady podľa kapitoly VII Charty OSN. 

                                                           
183 Security Council Resolution 1610 on extension of the mandate of the UN Mission in Sierra Leone, dostupné: 

http://www.un.org/press/en/2005/sc8432.doc.htm, cit. dňa: 16.12.2016  
184 Even a „Big Man“ must face Justice Lessons from the Trial of Charles Taylor, dopstuné na: 

https://www.hrw.org/report/2012/07/25/even-big-man-must-face-justice/lessons-trial-charles-taylor, cit. dňa: 

16.12.2016 
185 Resolution 1688 The Situation in Sierra Leone. UN Security Council, dostupné na: 

http://www.refworld.org/docid/453786ac0.html, cit. dňa 16.12.2016 

http://www.un.org/press/en/2005/sc8432.doc.htm
https://www.hrw.org/report/2012/07/25/even-big-man-must-face-justice/lessons-trial-charles-taylor
http://www.refworld.org/docid/453786ac0.html
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Vzhľadom na to, že SCSL takýmto spôsobom nevznikol, má charakter vnútroštátneho súdu, a 

teda Taylor pred ním požíva imunitu. Obhajoba sa odvolávala na rozsudok Medzinárodného 

súdneho dvora v prípade Yerodia, kde žalovala demokratická republika Kongo Belgicko. 

Belgicko vtedy vydalo zatýkací rozkaz na úradujúceho konžského ministra zahraničných vecí 

Abdoulaya Yerodia Ndombasi. Demokratická republika Kongo sa odvolala na zvrchovanú 

rovnosť štátov a diplomatickú imunitu ministra Yerodia, vďaka čomu dosiahla zrušenie 

zatýkacieho rozkazu. ICJ však vtedy pripustil možnosť, že aj minister zahraničných vecí, 

požívajúci imunitu, sa môže zodpovedať pred medzinárodným trestným súdom. Obžaloba v 

prípade Taylora teda tvrdila, že SCSL je medzinárodným trestným tribunálom, právoplatne 

zriadeným podľa medzinárodného práva. Odvolací senát, ktorý rozhodoval už v prvej inštancii, 

pripustil, že tento tribunál bol zriadený zmluvou, nie rezolúciou Bezpečnostnej rady podľa 

kapitoly VII Charty OSN, avšak Bezpečnostná rada má právomoc takú- to zmluvu dojednať na 

základe článku 1 Charty OSN a cieľov v ňom upravených, ako aj na základe jej právomocí 

ustanovených v článkoch 39 a 41 Charty OSN. Odvolací senát teda rozhodol, že SCSL je 

medzinárodným tribunálom a nie vnútroštátnym súdom, takže námietku zamietol186.  

Rozhodnutie o medzinárodnom charaktere tohto tribunálu sa stalo predmetom kritiky. 

Podľa správy Generálneho tajomníka o zriadení SCSL je to tribunál so zmiešanou jurisdikciou, 

a preto by bolo vhodnejšie nazývať ho tribunálom zmiešaným, hybridným. Hlavný záver tohto 

rozhodnutia, ktorým bola skutočnosť, že Bezpečnostná rada sa môže podieľať na zriaďovaní 

medzinárodných trestných súdov aj rezolúciou, aj dojednaním medzinárodnej zmluvy, bol 

všeobecne akceptovaný. Dnes už nie sú žiadne pochybnosti o tom, že sa Bezpečnostná rada 

môže na vzniku a fungovaní medzinárodných trestných súdov podieľať.187  

Špeciálny súd pre Sierra Leone so svojimi rozhodnutiami v jednotlivých prípadoch je 

prínosom pre svet medzinárodnej spravodlivosti a to z niekoľkých dôvodov. Došlo k prvému 

odsúdeniu trestným tribunálom za nábor detských vojakov v ozbrojených konfliktoch 

v rozsudku pre zločincov ako Chalres Taylor a Samuel Hinga Norman. Ďalším významným 

právnym dedičstvom a podstatným prínosom pre medzinárodné právo sa stalo prelomenie 

imunity Liberýjskeho prezidenta Charlesa Taylora188 a v súvislosti s tým vydané opatrenie.  

Uvedenému možno uznať úspech Špeciálneho súdu pre Sierra Leone, ktorý poukázal na 

význam súdnictva pri stanovení hraníc ozbrojených konfliktov a elementov jednotlivých 

                                                           
186 VÁLEK, P.: Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva. Praha: 

C.H.Beck, 2009, s. 94 - 105. 
187 VÁLEK, P.: Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva. Praha: 

C.H.Beck, 2009, s. 94 - 105. 
188 GUPTA, S.: The not so special Special court for Sierra Leone. New Internationalist, November 2009, s. 34. 



85 

 

trestných činov. Tieto prípady a ich rozhodnutia poskytujú základy a materiál pre prácu 

budúcich medzinárodných trestných súdov, prípadne iných zmiešaných, či národných 

tribunálov pri ich hodnotení a posudzovaní porušenia práv a zvyklostí vojny. 
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7.Detskí vojaci v občianskej vojne v Ugande  

 

Počiatky ugandskej občianskej vojny možno datovať už od obdobia po vytvorení 

britského protektorátu, kedy boli Acholi, jedno z ugandských etník v severnej časti krajiny, 

poverení britskou vládou, aby obsadili rozhodujúce administratívne posty. Ich spoločenské a 

politické postavenie pretrvávalo aj po dostihnutí nezávislosti, keďže až do roku 1986 vládli 

celej Ugande. Za začiatok donedávna prebiehajúceho konfliktu možno považovať udalosti v 

severnej Ugande v roku 1986, kedy súčasný prezident a jeho armáda prevzali moc od generála 

Tita Okella Lutwu. Vojna v severnej časti Ugandy vznikla ako ľudové povstanie členov 

Okellových ozbrojených jednotiek a ďalších prívržencov z radov obyvateľov, a títo spoločne 

vytvorili vlastnú armádu.189 V čase, keď pôvodné povstanie utíchalo, Joseph Kony založil 

ozbrojenú skupinu, ktorá je známa pod názvom Armáda božieho odporu ( ďalej ako“ LRA“). 

Počas konfliktu v Ugande existovalo mnoho ozbrojených skupín. Konyho skupina nie 

len že vydržala dodnes, ale je známa aj tým, že v nej bojovali deti ako vojaci a že svoju 

pôsobnosť rozšírila aj do iných krajín. Do roku 2002 sa hlavné základne LRA nachádzali 

prevažne na juhu Sudánu, odkiaľ uskutočňovali výpady cez hranice s cieľom zneškodniť 

tamojšiu vojenskú skupinu a unášať deti z Ugandy do Sudánu, kde sa stali detskými vojakmi. 

Za rôzne operácie, ktoré LRA vykonala, a najmä za operáciu s názvom „Operácia železná päsť 

I a II“, počas ktorých sa odhaduje, že bolo okolo 1,2 milióna ľudí vysídlených, bol tento prípad 

prejednávaný na Medzinárodnom trestnom súde a v októbri 2005 bol vydaný zatykač na J. 

Konyho a štyroch jeho veliteľov. Jeden z hlavných a najmä veľmi závažných zločinov, za ktorý 

bol vydaný predmetný zatykač, bol vojnový zločin vynúteného regrutovania detí mladších ako 

15 rokov. Medzi vojnovými stranami vznikla dohoda, za cieľom zastaviť krvi prelievanie ale 

najmä zastaviť trápenie a týranie obyvateľov. Dohoda bola niekoľkokrát predĺžená. Táto sa 

nakoniec neuskutočnila, a to z dôvodu, že veliteľ LRA skupiny Kony si určil podmienku 

prístupu k dohode, a to stiahnutím zatykača vydaného Medzinárodným trestným súdom.  

Vláda prijala vo februári roku 2000 tzv. Amnesty Act 2000, ktorý zaistil amnestiu 

všetkým bojovníkom, ktorí sa vzdajú rebélie, vzbury a odboja. K tomu ustanovená komisia 

Amnesty Commission mala monitorovať programy demobilizácie a presídlenia týchto osôb. 

V júni 2006 začali v sudánskom meste Juba mierové rozhovory. Dohoda o ukončení vojnového 

                                                           
189 Tzv. Uganda People´s Democratic Army   
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stavu bola podpísaná v októbri. Priniesla isté zlepšenie bezpečnostnej situácie a vyše 300 000 

vysídlených ľudí sa začínalo vracať bližšie ku svojím domovom.190 

7.1. Detskí vojaci v Ugande 

 

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva v roku 2001 zhodnotil pôsobenie LRA 

nasledujúcim výrokom: „LRA ničí životy detí v Severnej Ugande, aby sa udržala, keďže 

nedokáže prilákať mladých mužov do rebelantského hnutia dobrovoľne“.191 Medzi bežné 

praktiky LRA patrí v súvislosti s deťmi zabíjanie, znásilňovanie a dokonca aj participácia na 

extrémnom násilí ako amputácie alebo pálenie časti tela za živa, v najextrémnejších prípadoch 

dochádzalo aj k samotnému upaľovaniu ľudí. Detskí vojaci sú násilím nútení ubiť alebo uhrýzť 

takým spôsobom, že spôsobia smrť priateľov, rodinných príslušníkov a následne vypiť ich krv, 

alebo sa inak podieľať na kanibalizme. Taktiež sú často vysielaní na front bez zbraní, kde musia 

čeliť priamej paľbe, inak povedané sú používaní ako živý štít. Okrem toho sú aj bití, fyzicky 

mrzačení, či dokonca zabití pre výstrahu alebo, ak fyzicky nedokážu udržať krok s vojenskou 

jednotkou. Dievčatá tvoria najviac zneužívanú skupinu. Sú znásilňované a okrem sexuálneho 

otroctva sú používané aj na úlohy späté s bojom. Mnoho z nich porodí dieťa, čo im veľmi 

výrazne znižuje podmienky na útek alebo prepustenie pod tlakom rôznych medzinárodných 

organizácií. Najzarážajúcejší je fakt, že vojenská skupina LRA sa neprezentuje ako občianska 

skupina ale ako skupina, ktorej hlavný pilier tvoria zásady kresťanstva, hovorí o sebe ako o 

sektárskej kresťanskej skupine, avšak praktizuje vynútený kanibalizmus, rituálne mrzačenie, či 

brutálne sexuálne útoky, a to všetko s cieľom udržať vlastných bojovníkov pod kontrolou a 

terorizovať súperov.  

Na základe vyššie uvedeného sa dá povedať, že k porušovaniu práv detí a ich 

náborovaniu či už vynútenému alebo dobrovoľnému dochádzalo v Ugande od počiatku 

konfliktu v roku 1986. V dôsledku dlhotrvajúceho ozbrojeného konfliktu boli deti ako detskí 

vojaci prítomní vo všetkých vojenských armádach alebo ozbrojených jednotkách. Podľa 

štatistík UNICEFU medzi rokmi 2002-2005 bolo unesených cez 12 000 detí. Súčasná ugandská 

vláda sa snažila ochrániť svojich obyvateľov pred únosmi zo strany LRA takým spôsobom, že 

v roku 2002 premiestnila až 400 000 ľudí do tzv. chránených dedín. V roku 2005 žilo kvôli 

občianskej vojne v táboroch pre presídlené osoby okolo 1 832 952 ľudí a z toho sa v roku 2008 

                                                           
190 Abucted and Abused: Renewed Conflict in Northern Uganda Dostupné na: 

https://www.hrw.org/reports/2003/uganda0703/uganda0703.pdf, cit. Dňa 16.12.2016 
191 APUULI, Kasaija Phillip. 2004. „The International Criminal Court (ICC) and the Lord’s 

Resistance Army (LRA) Insurgency in Northern Uganda.” Criminal Law Forum, str.  

391–409. (online).Dostupné na: https://link.springer.com/article/10.1007/s10609-005-2232-4?no-access=true 

https://www.hrw.org/reports/2003/uganda0703/uganda0703.pdf
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viac ako 800 000 ľudí vrátilo spať do svojich dedín. Táto dlhotrvajúca kríza vyústila k tomu,  

do toho čoho sa humanitárne organizácie najviac obávali, a to k humanitárnej kríze. Veľké 

množstvo ľudí trpelo podvýživou, chorobami, žili v chudobných podmienkach bez stravy a 

čistej vody. Od počiatku vojny v Ugande bolo vojenskou skupinou LRA unesených okolo 25 

000 detí. Zástupca rehabilitačného centra World Vision192 potvrdil, že dochádzalo k únosom 

stále mladších a mladších detí. Namiesto trinásť až pätnásťročných boli unášané deti vo veku 

deviatich až desiatych rokov. 

 Ako vyplýva z rozhovorov detí, ktoré boli unesené a následne zachránené, sú niekoľko 

dní po únose bité a vystavené vyhrážkam smrti, pokiaľ by sa pokúsili o útek. Deti sú nútené k 

poslušnosti aj tým spôsobom, že na znak oddanosti a podvoleniu sa príkazov musia usmrtiť 

každé dieťa, ktoré sa pokúsi o útek. Deti taktiež napomáhajú pri únosoch ďalších detí z 

utečeneckých táborov alebo z táborov, zriadených pre ľudí z presídlených dedín.193 Aby si 

velitelia boli istí, že dieťa sa nebude chcieť vrátiť do vlastnej komunity, zúčastňuje sa krádeží, 

rabovania a v niektorých extrémnych prípadoch aj vyvraždenia vlastnej rodiny alebo 

obyvateľov dediny. Nie všetky deti sú okamžite trénované na boj. Väčšina unesených najprv 

vykonáva podradné činnosti. Spravidla pracujú ako sluhovia veliteľov, vojakov a ich žien. 

Mnoho detí vykonáva rôzne manuálne práce ako obhospodarovanie pôdy, pestovanie rastlín 

alebo chodia po vodu a varia svojim pánom. Deti sa často presúvajú na iné miesta a to najmä v 

noci, kde sa rozdeľujú do menších skupín. A následne sa tieto deti pripravujú na boj. Táto 

príprava je vykonávaná tvrdým výcvikom. Výcvik detí na pozíciu vojakov trvá spravidla 

niekoľko dní alebo týždňov. Než sa zapoja priamo do boja, musia nosiť zbrane a munície svojim 

nadriadeným a starším spolubojovníkom, učia sa pochodovať v útvaroch a nastupovať. Neskôr 

sa učia strieľať, čistiť, nabíjať a rozoberať zbrane.  

Deti pred rokom 2002 prešli dlhším, špecializovanejším výcvikom, nakoľko tieto deti 

bojovali v predných líniách priamo proti dospelým mužom z iných armád. Podľa odhadov v 

niektorých regiónoch tvorili dievčatá až 24 % detských vojakov LRA. Priemerne tiež strávili s 

vojenskou jednotkou LRA viac času ako chlapci a taktiež prechádzali výcvikom ako chlapci. 

Niektoré dievčatá pomáhajú pri únosoch, lúpežiach, nosia ťažké náklady, pracujú na poliach, 

obstarávajú vodu, drevo na oheň, varia, perú a starajú sa o deti. Dievčatá slúžia svojim pánom 

ako slúžky a ich zotročenie máva charakter manželských zväzkov s vojenskými veliteľmi. Pre 

                                                           
192 World Vision je celosvetová kresťanská organizácia ktorá pomáhať deťom. Je to rozvojová a právnická 

organizácia venuje práci s deťmi, rodinami a komunitami prekonať chudobu a nespravodlivosť. Heslo tejto 

organizácie je: World Vision slúži všetkým ľuďom, bez ohľadu na náboženstvo, rasu, etnickú príslušnosť alebo 

pohlavie. Dostupné na: http://www.worldvision.org/ 
193 Abucted and Abused: Renewed Conflict in Northern Uganda Dostupné na: 

https://www.hrw.org/reports/2003/uganda0703/uganda0703.pdf, cit. Dňa 16.12.2016 

https://www.hrw.org/reports/2003/uganda0703/uganda0703.pdf
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niektoré dievčatá je manželstvo s veliteľom určitá forma vyslobodenia od pravidelného bitia a 

znásilňovania. Jedným z dôsledkom znásilňovania dievčat je nechcené tehotenstvo. Viac ako 

polovica dievčat je vystavovaná riziku pohlavne prenosných chorôb medzi ktoré patrí najmä 

HIV/AIDS a syfilis.  

I napriek tomu, že sa počet detských vojakov znížil od počiatku nepokojov, stále zostáva 

takto pracujúcich, okolo 2000 detí. Na základe dokumentácie, ktorá bola zozbieraná, Berkeley 

– Tulane Initiative on Vulnerable Populations194 odhaduje, že LRA do apríla roku 2006 uniesla 

medzi 24 000- 38 000 detí. Do prijímacích centier, s ktorými táto iniciatíva spolupracuje, prišlo 

okolo 22 000 detí. Mnoho ďalších detí zomrelo počas konfliktu alebo sa vrátili priamo domov. 

Väčšina detí v centrách spadá do kategórie 13 – 18 rokov. Z celkového počtu prišlo 76% 

chlapcov a 24 % dievčat. Priemerná dĺžka únosov týchto detí bola okolo 342 dní. Viac ako 20 

% detí strávilo vo vojenských službách viac ako jeden rok. Zaujímavý je aj fakt že zatiaľ čo 

chlapci strávili v týchto službách priemerne jeden rok, dievčatá boli v službách priemerne dva 

roky.195  

Uganda sa pripojila ku všetkým vyššie spomínaným dokumentom, ktoré sa týkajú 

zákazu zneužívania detí na prácu detských vojakov. Prvý dokument, ku ktorému sa Uganda 

pripojila, je Dohovor o právach dieťaťa, tento podpísala a aj ratifikovala v jeden deň čo bolo 

17. augusta 1990.196 Zaujímavým faktom je aj to, že Uganda je jednou z krajín, ktoré nemali 

žiadne výhrady, námietky alebo deklarácie k dohovoru. I napriek tomu, že v dokumente sú 

záväzky ohľadom náborovania detských vojakov definované celkom vágne, pre Ugandu 

znamenali, že by sa mala zdržať akéhokoľvek regrutovania detí mladších ako 15 rokov do 

svojich ozbrojených zložiek. Uganda sa pripojila aj k obom dodatkovým protokolom k štyrom 

Ženevským dohovorom. K týmto všetkým dohovorom pristúpila Uganda bez akýchkoľvek 

výhrad. Dodnes najvplyvnejším z medzinárodných dokumentov, ktorý sa týka tohto fenoménu, 

sa stal Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí na ozbrojených konfliktoch. 

Uganda k tomuto protokolu pristúpila priamo, bez predošlého podpísania a ratifikácie. Podľa 

článku 3 v protokole si Uganda vytvorila deklaráciu, v ktorej si dobrovoľne stanovila vekovú 

hranicu 18 rokov, ako minimálnu hranicu na dobrovoľné regrutovanie do jej ozbrojených 

zložiek. V deklarácii sa tiež zmieňuje, že tento typ regrutovania musí byť úplne dobrovoľný, s 

                                                           
194 V decembri 2005 založila iniciatíva Berkeley – Tulane Initiative on Vulnerable Populations databázový 

projekt, ktorý pomáha lepšie zdokumentovať situáciu okolo detských vojakov. založili centrá v piatych 

regiónoch Ugandy, a tak zlepšili systém monitorovania. Dostupné na: http://www.peace-justice-

conference.info/download/When-The-War-Ends.pdf   
195 Abucted and Abused: Renewed Conflict in Northern Uganda Dostupné na: 

https://www.hrw.org/reports/2003/uganda0703/uganda0703.pdf, cit. Dňa 16.12.2016 
196 V tomto čase Dohovor o právach dieťaťa ešte nevstúpil do platnosti, to až následne 2. septembra 1990   

https://www.hrw.org/reports/2003/uganda0703/uganda0703.pdf
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plným súhlasom dotknutých osôb a že v Ugande neexistuje povinný nábor. Okrem toho vláda 

Ugandy deklarovala, že si ponecháva právo kedykoľvek dopĺňať, upravovať alebo posilňovať 

súčasnú verziu deklarácie prostredníctvom upovedomenia generálneho tajomníka OSN.197  

Z deklarácie ďalej vyplýva, že na území Ugandy nie je povolené vynútené, povinné ani 

dobrovoľné regrutovanie detí mladších ako 18 rokov, a to v prípade vládnych ozbrojených 

zložiek a aj neštátnych ozbrojených skupín. Navyše sa Uganda prijatím opčného protokolu 

zaviazala doručiť do dvoch rokov po vstupe protokolu do platnosti správu Výboru OSN pre 

práva dieťaťa. Cieľom správy je informovať o opatreniach, ktoré Uganda prijala pre 

implementáciu záväzkov, stanovených v Opčnom protokole. Uganda sa okrem vyššie 

spomenutých dokumentov pripojila ešte k ďalším dokumentom chrániacich dieťa. Pripojila sa 

k Africkej charte práv a blaha dieťaťa, Parížskym záväzkom a zasadám a k Rímskemu štatútu 

Medzinárodného trestného súdu. Pristúpenie Ugandy k Rímskemu štatútu je významné aj preto, 

že akceptovala odsúdenie regrutovania detí mladších ako 15 rokov do národných ozbrojených 

síl a využitie ich aktívnej participácie v ozbrojenom konflikte.198 Uganda zašla až tak ďaleko 

že tento čin označila ako vojnový zločin. Okrem prevzatia medzinárodných dokumentov 

musela Uganda upraviť aj vnútroštátnu legislatívu.  

Vďaka vplyvu medzinárodných dokumentov bolo na území Ugandy zakázané vynútené 

aj dobrovoľné regrutovanie osôb mladších ako 18 rokov. Tento zákaz sa stal platným tak pre 

vládnu armádu, ako aj pre neštátne ozbrojené skupiny.199 Paralelne k medzinárodným 

dokumentom sa Uganda pripojila aj k regionálnemu dokumentu, k Africkej charte práv a blaha 

dieťaťa.200 Prijatím Charty sa Uganda zaviazala prijať všetky potrebné opatrenia, ktorých 

následným cieľom bolo zabezpečiť, že deti mladšie ako 18 rokov priamo neparticipujú v 

konflikte a nie sú náborované počas medzinárodných a vnútroštátnych konfliktov. Charta 

navyše zaväzuje Ugandu k uskutočneniu efektívnych opatrení pre realizovanie jednotlivých 

ustanovení v Charte. Podľa článku 43 sa od Ugandy požaduje pravidelné poskytovanie správy 

o postupe v napĺňaní ustanovení Charty, Africkej komisii expertov na práva a blaho dieťaťa 

prostredníctvom Generálneho tajomníka Africkej únie.201 Uganda sa, okrem pripojenia k 

medzinárodným dokumentom, zúčastnila v dňoch 5. a 6. februára 2007 konferencie v Paríži. 

Stala sa tak jednou zo 100 zemí, ktoré sa do septembra 2011 pripojili k Parížskym zásadám a 

                                                           
197 Optional Protocol, Declarations and Reservations: Uganda, Human Rights Watch 2003:22   
198 Rome Statut of the ICC 1998, The Rome Statute in the World 2011, dostupné na:    

http://www.iccnow.org/?mod=rome   
199 Optional Protocol, 2000, State parties to the Protocol   
200 Uganda túto chartu podpísala vo februári 1992 a ratifikovala 17. augusta 1994   
201 African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 1990, dostupné na: 

http://www.unicef.org/esaro/children_youth_5930.html   
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záväzkom.202 Tieto dva dokumenty nie sú legálne záväzné a predstavujú len odporúčania pre 

ochranu detí pred regrutovaním a pre poskytnutie asistencie deťom, ktoré sa už detskými 

vojakmi stali. 

7.2. Demobilizácia v Ugande 
  

 Nárast únosov po roku 2002 zaznamenal i zvýšený počet príležitostí k úteku, čomu 

nasvedčujú počty detí, ktoré po odtrhnutí od ozbrojených skupín prešli rehabilitačnými 

centrami World Vision a GUSCO v Gulu. Ich počet sa zvýšil z 263 v roku 2001 na 1 700 v roku 

2002. Ďalšie deti išli priamo domov.203 Zo strany ugandskej armády funguje systém tzv. Child 

Protection Unit. Tí sa snažia poskytnúť ochranu deťom, ktorým sa podarilo utiecť zo zajatia 

rebelov, alebo ktoré boli zajaté a vyslobodené v priebehu ozbrojených konfliktov. Deti sú 

odovzdávané do prijímacích stredísk jednotlivých organizácií. Tam sú ošetrené, poprípade sú 

poslané do nemocníc v Gulu a Kampale. Väčšina detí zostáva v týchto centrách 2 až 6 týždňov 

a zúčastňujú sa najrôznejších aktivít. Mladé matky ostávajú v týchto centrách až 6 týždňov. 

Program MRDP je snahou viacerých agentúr podporiť vlády krajín regiónu Veľkých jazier 

strednej Afriky s demobilizáciou a reintegráciou bývalých bojovníkov. V súčasnosti sa 

zameriava na zhruba 450 000 osôb v siedmych štátoch. Program nie je jednotný, ale odvíja sa 

od pozadia konfliktu a rôznych ukazovateľov v štáte.204 

7.3.  Vyšetrovanie zločinov spáchaných počas nepokojov v Ugande 

 

 V decembri roku 2003 požiadal ugandský prezident Yoweri Museveni žalobcu 

Medzinárodného trestného súdu ( ďalej ako „súd“) o vyšetrenie zločinov spáchaných počas 

nepokojov. Išlo o prvý postup v zmysle článku 13 písm. a Rímskeho štatútu v histórií 

medzinárodného súdu. Vláda v žiadosti požiadala o prešetrenie tých zločinov, ktoré spáchali 

členovia ozbrojenej skupiny LRA, najmä útoky na civilné obyvateľstvo, znetvorovanie 

ľudských tiel, znásilňovanie, sexuálne zneužívanie detí či ich verbovanie. I tak článok 14 

štatútu hovorí o tom, že zmluvná strana môže podať len oznámenie a je na žalobcovi, aby určil 

                                                           
202 Parížske záväzky a zásady: sa týkajú detí spojených s ozbrojenými silami alebo skupinami, na ktoré 

nadviazala prvá ministerská schôdzka v septembri 2008 v New Yorku zameriavajúca sa na konkrétne dlhodobé 

opatrenia v oblasti reintegrácie bývalých vojakov v detskom veku.   
203  Human Rights Watch, Uganda, Dostupné na: www.hrw.org/africa/uganda, cit. Dňa 16.12.2016 
204 Creating Jobs in Africa's Fragile States: Are Value Chains an Answer? Dostupné na: 

https://books.google.sk/books?id=teBVAQAAQBAJ&pg=PA44&lpg=PA44&dq=http://+www.mdrp.org/doc_re

p.htm&source=bl&ots=RPziT2-UCP&sig=wb4L98xMR-

sY9CVp7sQNsMEjEyk&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjBu7TCwIfRAhVECBoKHWA4Dk8Q6AEIGDAA#v=

onepage&q=http%3A%2F%2F%20www.mdrp.org%2Fdoc_rep.htm&f=false, cit. 16.12.2016 

http://www.hrw.org/africa/uganda
https://books.google.sk/books?id=teBVAQAAQBAJ&pg=PA44&lpg=PA44&dq=http://+www.mdrp.org/doc_rep.htm&source=bl&ots=RPziT2-UCP&sig=wb4L98xMR-sY9CVp7sQNsMEjEyk&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjBu7TCwIfRAhVECBoKHWA4Dk8Q6AEIGDAA#v=onepage&q=http%3A%2F%2F%20www.mdrp.org%2Fdoc_rep.htm&f=false
https://books.google.sk/books?id=teBVAQAAQBAJ&pg=PA44&lpg=PA44&dq=http://+www.mdrp.org/doc_rep.htm&source=bl&ots=RPziT2-UCP&sig=wb4L98xMR-sY9CVp7sQNsMEjEyk&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjBu7TCwIfRAhVECBoKHWA4Dk8Q6AEIGDAA#v=onepage&q=http%3A%2F%2F%20www.mdrp.org%2Fdoc_rep.htm&f=false
https://books.google.sk/books?id=teBVAQAAQBAJ&pg=PA44&lpg=PA44&dq=http://+www.mdrp.org/doc_rep.htm&source=bl&ots=RPziT2-UCP&sig=wb4L98xMR-sY9CVp7sQNsMEjEyk&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjBu7TCwIfRAhVECBoKHWA4Dk8Q6AEIGDAA#v=onepage&q=http%3A%2F%2F%20www.mdrp.org%2Fdoc_rep.htm&f=false
https://books.google.sk/books?id=teBVAQAAQBAJ&pg=PA44&lpg=PA44&dq=http://+www.mdrp.org/doc_rep.htm&source=bl&ots=RPziT2-UCP&sig=wb4L98xMR-sY9CVp7sQNsMEjEyk&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjBu7TCwIfRAhVECBoKHWA4Dk8Q6AEIGDAA#v=onepage&q=http%3A%2F%2F%20www.mdrp.org%2Fdoc_rep.htm&f=false
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,kto má byť za spáchané zločiny obvinený. Zmluvná strana teda nemá kontrolu nad tým, kto 

a za čo bude stíhaný a preto úrad žalobcu obratom informoval ugandsku vládu o tom ,že v rámci 

nestranného prístupu k vyšetrovaniu sa bude žiadosť vzťahovať na všetky zločiny spáchané na 

území severnej Ugandy.205 V prípade Ugandy zahájil žalobca vyšetrovanie dňa 29. júna 2004, 

teda viac ako pol roka po tom ako analyzoval všetky dostupné informácie o situácií v krajine.206 

Podľa štatútu zaháji žalobca vyšetrovanie len vtedy, keď bude na to „resonable basis“ ( 

opodstatnený dôvod). Žalobca v jednom zo svojich vyjadrení uviedol, že podľa dostupných 

informácií zločiny spáchané na území Ugandy zrejme spadajú pod jurisdikciu súdu. Podľa nej 

má súd povinnosť najviac zodpovedné osoby tých najzávažnejších trestných činov stíhať, aby 

sa zabránilo ich beztrestnosti.207 V čase postúpenia prípadu súdu prehlásil štátny zástupca 

Ugandy, že „ i napriek tomu, že je ochotný a schopný údajných páchateľov stíhať, vnútroštátny 

súdny systém nie je schopný zaistiť ich zatknutie nakoľko sa tieto osoby nachádzajú a operujú 

zo Sudánu, čo je mimo dosahu ugandského práva“.208 

 V dokumente, ktorý žalobca v januári v roku 2006 adresoval prípravnému senátu, aby 

ho informoval o stave vyšetrovania, sa uvádza, že úrad žalobcu nevykonal vo vyšetrovaniu 

situácie v Ugande rozhodnutie podľa článku 53 ods. 2 Štatútu ( t.j. rozhodnutie jednotlivca 

nestíhať kvôli nedostatočnému dôvodu k zahájeniu stíhania), ale naopak na základe získaných 

dôkazov určil, na ktoré osoby z LRA je nutné vydať zatykač.209 Prípad spĺňal kritéria 

prípustnosti. Žalobca vo vzťahu k prípadu teda interpretoval článok 17 Štatútu tak, že nie je 

prekážka prípustnosti preto, lebo štát postúpením veci pripúšťa, že ju nevyšetruje, čo zakladá 

jej prípustnosť bez ďalšieho posudzovania neschopnosti štátu riešiť prípad. 

Potom, čo súd vydal zatykače na hlavných predstaviteľov LRA, súd bol nútený 

preskúmať prípustnosť prípadu. Ingerencia Súdu prinútila obvinených k spolupráci 

s ugandskou vládou na mierovom riešení situácie v krajine. Tento krok bol pre vládu dôležitým 

míľnikom. Výsledkom mierových rokovaní, ktoré sa konali, boli dva dokumenty,  na základe 

ktorých sa malo realizovať vnútroštátne stíhanie členov LRA. Dohoda o zodpovednosti 

                                                           
205 Statement by Chief Prosecutor Luis Moreno-Ocampo [online]. 14 October 2005. s. 2. Dostupné 

na:https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/2919856F-03E0-403F-A1A8-

D61D4F350A20/277305/Uganda_LMO_Speech_141020091.pdf, cit.: ( 01.03.2017) 
206 dostupné na :http://www.coalitionfortheicc.org/?mod=northernuganda 
207 ICC-OTP. Press Release : Statement by the Prosecutor related to crimes committed in Barlonya camp in Uganda 

Dostupné 

na: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/2919856F-03E0-403F-A1A8- 
208 Pre-Trial Chamber II. Situation Uganda (ICC-02/04-01/05). Decision on the admissibility of the case under 

article 19(1) of the Statute, dostupné na: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_01678.PDF, ( cit. dňa 

01.03.2017) 
209 Pre-Trial Chamber II. Situation in Uganda (ICC-02/04-01/05). OTP Submission Providing Information On 

Status of the Investigation In Anticipation of the Status Conference to be held on 13 January 2006. 11 January 

2006. odst. 1., dosptuné na: https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/04-01/05-20 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_01678.PDF
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a zmierení ( ďalej ako „ Dohoda“) bola podpísaná vládou LRA dňa 29. júna 2007 a hovorila 

o formálnych súdnych procesoch, v rámci ktorých mali byť páchatelia závažných zločinov 

alebo aj tí, ktorí sa dopustili porušenia ľudských práv súdení. Je nutné si uvedomiť, že pojem 

spravodlivosť a riešenie sporov v Ugande sa od nás odlišuje. Tradičný spôsob zmierenia 

v prípadoch úmyselného zabitia predstavuje rituál „mato oput“, ktorý spočíva v tom, že 

vinníkovi je odpustené a môže byť opäť zaradený do spoločnosti. Tento princíp spravodlivosti 

zároveň odôvodňuje prístup ugandskej vlády k amnestiám. Podľa zákona z roku 2000 mohla 

byť amnestia udelená komukoľvek bez ohľadu na to, aký zločin spáchal. Vplyvom krutostí 

ktoré boli vykonávané počas občianskej vojny, bol k v roku 2006 prijatý dodatok, ktorý vyňal 

z pôsobnosti Konyho a ďalších predstaviteľov ozbrojenej skupiny LRA.210 

V dodatku k dohode, ktorý bol podpísaný dňa 19. februára 2008 strany súhlasili 

s vytvorením špeciálneho úseku ugandského najvyššieho súdu, ktorý bude stíhať jednotlivcov 

za spáchané trestné činy, ktoré vykonali behom konfliktu ale k finálnemu podpísaniu dohody 

medzi stranami nakoniec nedošlo.211 V súvislosti s týmto udalosťami využil prípravný senát 

svoje práva podľa článku 19 ods. 1 Štatútu a vzniesol otázku prípustnosti. Hlavným predmetom 

skúmania bol vplyv Dohody a Dodatku uzavretého medzi ugandskou vládou a LRA na 

prípustnosť. Prípravný senát prehlásil, že o závažnosti prípadu a o fakte, že dotknuté osoby 

neboli ešte na vnútroštátnej úrovni súdenie, niet pochýb. Po tom, čo zahájila ugandska vláda 

vyjednávanie s LRA o mieri a spôsobe stíhania zodpovedných osôb na vnútroštátnej úrovni, 

menil sa aj postoj Ugandy k súdu. Vláda dávala jasne najavo, že v prípade, že dôjde 

k uzatvoreniu finálnej dohody medzi stranami, bude usilovať o stiahnutie zatykačov, aby mohla 

situáciu riešiť na národnej úrovni v súlade s dohodnutými podmienkami.212 I napriek tomu, že 

už v máji roku 2008 bolo pre zvláštny úsek pre stíhanie závažných zločinov, vymenovaných 

niekoľko sudcov, neexistoval pre jeho vznik žiaden právny rámec. Ako vláda sama 

poznamenala, uzákonenie relevanej právnej úpravy malo prísť na rad až po podpísaní finálnej 

mierovej dohody. Z tohto dôvodu senát rozhodol, že: „rozhodnutie o prípustnosti veci z času 

vydania zatýkacích rozkazov ostáva nezmenená, vzhľadom k absolútnej nečinnosti na strane 

relevantných národných autorov. Preto nie je dôvod, aby senát v tomto štádiu pozitívne určenie 

                                                           
210 Zuzana Vyšňovská, Mezinárodní trestní soud a princip komplementarity, Praha, Univerzita Karlova, 

Právnická fakulta, katedra mezinárodního práva. Diplomová práca, vedúci diplomovej práce: JUDr. PhDr. 

Veronika Bílková, Ph.D., E.MA, dátum vypracovania práce: 23. júna 2011, str. 56 
211 ICC-Case Information Sheet. op. cit. 245, s. 4. 
212 Pre-Trial Chamber II. Situation Uganda (ICC-02/04-01/05). Decision on the admissibility of the case under 

article 19(1) of the Statute. op. cit. 227, odst. 44-45 
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pôsobnosti preskúmaval.“ 213 Odvolací senát toto rozhodnutie zo dňa 16. septembra 2009 

potvrdil.  

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, Súd v tomto prípade nekonal a zostalo na Ugandskej 

vláde či je ochotná a schopná viesť vyšetrovanie alebo stíhanie a či je ochotná a schopná takto 

konať s úmyslom skutočného potrestania páchateľov. Do dnešného dňa nebol napr. zadržaný 

ani hlavný predstaviteľ LRA skupiny Joseph Kony. O jeho zadržanie sa snaží veľa odvážlivcov 

a sú aj informácie, že Jospeh Kony je po smrti. Tak či onak, jeho skutky neboli nikdy 

vyšetrované, či už ugandskou vládou alebo Súdom a nikdy nebol potrestaný za neľudské skutky 

ktoré spáchal ani za množstvo detí, ktoré v vo vojne používal ako detských vojakov. Je veľmi 

ťažko pochopiteľné, že tieto činy nikdy nikto nepotrestal a nikto poriadne nevie či budú vôbec 

potrestané. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
213 The Appeals Chamber. Situation in Uganda (ICC-02/04-01/05 OA 3). Judgment on the appeal of the Defence 

against the „Decision on the admissibility of the case under article 19 (1) of the Statute“ of 10 March 2009, 16 

September 2009. Dostupné na: https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/04-01/05-408 
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8.Detský vojaci v občianskej vojne v Sýrii 

 

Vznik občianskej vojny v Sýrii je úzko spätý so sociálno-politickým fenoménom 

známym ako „Arabská jar“. Arabskú jar možno definovať ako vlnu rozsiahlych protestov 

a povstaní, ktorých cieľom bolo zmeniť politickú situáciu v štátoch. Jej vznik sa viaže 

k incidentu z decembra 2010, pri ktorom sa Muhammad Buazizi pokúsil spáchať samovraždu 

pred budovou kancelárie guvernéra v Tunise kvôli zlým životným podmienkam v krajine. Táto 

udalosť viedla k následným nepokojom, ktoré sa v priebehu nasledujúcich týždňov rozšírili aj 

do iných krajín Severnej Afriky a Západnej Ázie. Tieto nepokoje viedli k zvrhnutiu vládnej  

v Tunise,  Egypte, Líbyi a Jemene, avšak v niektorých arabských krajinách protesty aj naďalej 

pretrvávajú na rôznych stupňoch intenzity.214 Konflikt v Sýrii, ktorý začal protestami 26. 

januára 2011 a postupne eskaloval na otvorené povstanie v marci 2011, sa v zásade nelíšil od 

konfliktov v okolitých krajinách. Pri posudzovaní príčin vzniku týchto konfliktov sa predkladá 

jednotná idea reprezentovaná snahami o zavedenie rôznych reforiem riešiacich vysokú mieru 

nezamestnanosti, korupcie, ako aj poklesu dôstojnosti obyvateľstva, poprípade snahy o zmenu 

vládneho režimu.215 

Korene občianskej vojny v Sýrii však siahajú ešte do roku 2000 kedy sa k moci dostal 

Baššár Assad, do ktorého sa vkladali nádeje, že zreformuje krajinu. Assad na začiatku svojej 

vlády niektoré reformy uskutočnil, avšak čoskoro sa začal obávať o pozíciu  vo vláde a začal 

posilňovať svoju autoritu represívnymi činmi proti politickej opozícií v krajine.216 Jedným 

z radikálnych a mnohými nepochopených aktov Báššara Assada bolo uväznenie minimálne 

pätnástich detí vo Februári 2011 za kreslenie protivládnych grafitov na steny školy. Táto násilná 

intervencia voči deťom spôsobila pobúrenie verejnosti a dala by sa označiť ako jeden zo 

spúšťačov povstaní v Sýrii.217 Problémy z minulosti dostali nový impulz vplyvom šíriacej sa 

vlny liberalizácie v regióne v roku 2011. Sýrčania, ktorí čerpali inšpiráciu z Egypta, získali 

dôkaz, že revolúcia je riešením, a preto ich nespokojnosť a frustrácia zapríčinená zmarenými 

nádejami z predošlého desaťročia nabrali na intenzite, ich protesty boli oveľa výraznejšie 

                                                           
214 Development of conflict in Arab spring Libya and Syria: From revolution to civil war. Washington University 

in ST. Louis International Review, str. 76-98, Dostupné na: 

https://pages.wustl.edu/files/pages/imce/wuir/wuir_journal_vol_1.pdf  
215 Development of conflict in Arab spring Libya and Syria: From revolution to civil war. Washington University 

in ST. Louis International Review, str. 76-98, Dostupné na: 

https://pages.wustl.edu/files/pages/imce/wuir/wuir_journal_vol_1.pdf 
216 The Damascus Spirng, Carnegie Endowment for International Peace. Carnegie dostupné na: 

http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=48516 
217 CNN, Daraa: The spark that lit the Syrian flame, Dopstuné na: 

http://edition.cnn.com/2012/03/01/world/meast/syria-crisis-beginnings/ 
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a neoblomne trvali na zmenách. Hlavným dôvodom bolo ekonomické plienenie, ktorým si 

režim pre svojich stúpencov a príbuzných zaisťoval vysoký životný štandard a silnú oporu 

v oligarchií, ktorú sám vytvoril.218 V tomto prostredí potom narastal dlh, zhoršovali sa 

ekonomické podmienky pre obyvateľstvo, nepredvídateľne stúpala cena potravín a taktiež 

rástla nezamestnanosť. Okrem ekonomických dôvodov viedli k nenávisti k režimu tiež 

spoločenské a náboženské motívy. Sýria je nielen náboženský, ale aj etnicky veľmi rôznorodá 

krajina s viac ako 21 miliónmi obyvateľov a tieto rozdiely sa ukázali byť ďalším podnetom pre 

už prebiehajúce strety. Bezpečnostné zložky, ktoré boli poverené vzniknuté problémy vyriešiť, 

majú vo vedúcich pozíciách príslušníkov allavistickej menšiny a teda iba inkompatibilitu 

zväčšujú. Za týchto okolností sa krvavé strety civilistov s prorežimnými zložkami preliali do 

ozbrojeného konfliktu a nakoniec do regulárnej občianskej vojny.219 

Útoky z 11. septembra 2001 v New Yorku poskytli Assadovi možnosť argumentovať, že 

v Sýrii sa nejedná o občiansku vojnu alebo o protirežimové povstanie, ale o vojnu proti 

terorizmu a o konflikt s radikálnymi islamskými skupinami. Treba povedať, že na strane 

opozície sa skutočne nachádza mnoho radikálnych náboženských skupín, z nich niektoré sa 

dokonca priamo hlásia k Al-Kaide. Na strane opozície stoja taktiež zahraničný vojaci, platení 

z Kataru a Saudskej Arábie, niektorí vojaci sú dokonca radikálni džihádisti, ktorí sa presunuli 

na územie Sýrie po skúsenostiach z predchádzajúcich vojenských konfliktov v oblasti (Irak 

a Afganistan).220 

8.1. Strany konfliktu 

 

 V sýrskom konflikte pôsobí v súčasnosti viacero strán s rôznymi zámermi a cieľmi, čo 

má za následok jeho neprehľadnosť až zmätočnosť. Z toho dôvodu som sa rozhodla opísať len 

vybraných aktérov občianskej vojny. 

 Vládna moc je reprezentovaná sýrskym prezidentom Baššárom Assadom, ktorý má 

výraznú podporu v allavistickej menšine, do ktorej sám patrí. Medzi najvýznamnejšie 

ozbrojené skupiny podporované vládnym režimom patria Sýrske ozbrojené sily, Národné 

obranné sily, Hizballáh a Al- Guds. Sýrske ozbrojené sily, ako hlavný nástroj na presadzovanie 

                                                           
218 DITRYCH, O.: Geopolitické implikace: Evropa a Amerika: Impeéria v rozpacích. In: Beránek, Ondřej. 

Arabská revoluce: demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady. Vydaní 1., Praha: Academia, 

2013, s. 166-185 
219 MUNDY, Jacob, Its official: Syria is in a state of civil war or is it ? in: E – International relations. Dostupné 

na: www.e-ir.info/2012/06/15/its-official-syria-is-in-a-state-of-civil-war-or-is-it/ 
220 ZELIN, A.Y.: Who are the Foregin Fighters in Syria?, dostupné na: 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/who-are-the-foreign-fighters-in-syria 
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vojenských záujmov vlády, pozostávajú z vojsk, ktoré zostalo lojálne Assadovi po vypuknutí 

vojny, nakoľko podľa odhadov sa od začiatku vojny Assadove vojsko zmenšilo o takmer 

polovicu predchádzajúceho počtu. Hlavnou výhodou Sýrskych ozbrojených síl v konflikte je 

ich absolútna dominancia vo vzdušnom priestore. Na ich podporu boli po vypuknutí vojny 

založené Národné obranné sily, ktoré sú rovnako ako Sýrske ozbrojené sily priamo 

organizované a kontrolované Assadom. 

 Al-Quds reprezentuje iránsku pomoc sýrskemu prezidentovi. Je to elitná jednotka 

Iránskej revolučnej gardy zriadená za účelom ochrany Iránskej Islamskej Republiky. Do Sýrie 

bola vyslaná za účelom presadenia záujmov Iránu v sýrskom konflikte. Militantná skupina 

Hizballáh sa pridala k Sýrskemu konfliktu v roku 2013. Pôvodne bola založená v Libanone za 

účelom boja proti Izraelu. Assad už v minulosti podporoval Hizballáh a povoľoval jej 

zásobovanie zbraňami Iránom cez Sýriu.221 Spoločné záujmy Iránu a Sýrie v Libanone tak 

viedli k dlhoročnej kooperácií týchto krajín. Okrem personálnej podpory Iránska Islamská 

republika dodáva Sýrii zbrane, školenia a strategické poradenstvo, rovnako poskytuje svoje 

informačné a spravodajské služby s cieľom zachovania Assadovej kontroly v štáte.222 

V súčasnosti taktiež nemožno opomenúť ani Rusko, ktoré sa aktívne zapojilo do konfliktu. 

Rusko podporuje Sýriu nielen kvôli režimu a osobe Bašára Assada, ale aj z dôvodu dlhoročnej 

spolupráce siahajúcej ešte do čias studenej vojny. Rusko má navyše v Sýrii vlastnú vojenskú 

základňu Tartas, ktorá je po strate možnosti kotviť v Líbyi jedinou prístupovou cestou 

k Stredozemnému moru. Cieľom je posilnenie svojej pozície ako rozhodujúcej mocnosti 

v oblasti zahraničnej politiky a tiež zadržať príliv džihádistov smerom k Rusku.223 

 Neprehľadnosť situácie v Sýrii komplikuje aj roztrieštenosť opozície. Opozičné skupiny 

tak nebojujú výlučne proti režimu, ale aj proti sebe navzájom. Ako prvá ozbrojená opozičná 

skupina rozpoznaná Assadom bola Slobodná sýrska armáda (ďalej len „FSA“). Jej vznik sa 

datuje už na august 2011, kedy bola založená dezertérmi Sýrskych ozbrojených síl. Ich 

štandarda bola čoskoro prijatá rôznymi ozbrojenými skupinami, ktoré sa začali objavovať po 

celom štáte. Nakoľko išlo na začiatku o veľmi neorganizovanú skupinu, zakladatelia nemali 

komplexný prehľad o situácií v krajine. Postupne však s pomocou štátov, ktoré ich začali 

                                                           
221 Who´s who in the Syrian civil war, Dostupné na: 

http://www.clarionproject.org/sites/default/files/Clarion%20Project%20Syrian%20Civil%20War%20Factsheet.p

df 
222 FULTON,W. Iranian strategy in Syria, Dostupné na: http://www.understandingwar.org/report/iranian-

strategy-syria 
223 LEIGH, K.: Analyzing Russia´s Support for Syria´s Bashar al- Assad, Dostupné na: 

http://abcnews.go.com/International/analyzing-russias-support-syrias-bashar-al-assad/story?id=22534530 
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podporovať získali na bojových frontoch rovnocenné postavenie.224 FSA získava logickú 

a politickú podporu primárne zo Sunnitských štátov, najmä z Turecka, Kataru a Saudskej 

Arábie. USA, Turecko, Francúzsko a Veľká Británia však tiež politicky a logisticky podporujú 

Sýrsku opozíciu.225 

 Ďalšou stranou zapojenou v konflikte, ktorú nie je možné opomenúť, sú Kurdi. Sú 

reprezentovaní Ľudovou ochrannou jednotkou ( ďalej len „YPG“) ako ozbrojeným krídlom 

Kurdskej politickej strany Demokratická Jednotná strana ( ďalej len „PYD“), ktorá ovláda de 

facto autonómnu kurdskú zónu v severovýchodnej Sýrii. PYD sa snaží držať Kurdov mimo 

konflikt, a ich primárna snaha spočíva v upevnení svojich územných ziskov. Avšak v minulosti 

dochádzalo k občasným bojom s vládnymi jednotkami a od novembra 2012 tiež k smrteľným 

stretom medzi YPG a povstaleckými bojovníkmi – najmä z islamistických a džihadistických 

jednotiek. Hlavným dôvodom týchto konfliktov bol boj o moc nad niekoľkými prihraničnými 

mestami a časťami mesta Aleppo.226 Medzi najvplyvnejších aktérov však možno zaradiť Front 

An-Nusrá a Islamský štát. Front An- Nusrá je podľa slov svojho vodcu Abu Muhammada al – 

Golaniho sýrskou odnožou Al- Kaidy. Assadovým režimom je označovaná za teroristickú 

skupinu a ako taká bola uznaná aj  USA v decembri 2012. Cieľom fronty An- Nusrá je nastoliť 

na území  islamské právo šária. So zavedením islamského právneho systému začína An- Nusrá 

aktuálne na územiach ktoré obsadila. Islamský štát, inak prezývaný Daesh, je radikálne hnutie, 

ktorého cieľom je vytvorenie celosvetového kalifátu, avšak momentálne sa snaží ovládnuť 

územie Sýrie a Iraku. Islamský štát je sunnitská skupina, ktorá vznikla v apríli 2013. V roku 

2013 sa jej podarilo obsadiť provinciu Anbar na západe Iraku. Vodca Islamského štátu Abú 

Bakr al Baghdádi bol oficiálne vodcom Al- Kaidy Zawahírim poverený rozpustiť a zanechať 

svojich aktivít na území Sýrie. Tak sa ale nestalo a Islamský štát teraz operuje bez väzieb na 

Al- Kaidu. Tak ako aj An- Nusrá aplikuje na dobytom území islamský právny systém.227  

8.2. Detský vojaci vo vojne v Sýrii 

  

 V súvislosti s neutíchajúcim konfliktom v Sýrií sa objavil problém regrutovania detí do 

vojenských jednotiek. Aj keď sa mnohé medzinárodné organizácie snažia o zastavenie tohto 

                                                           
224 Guide to the Syrian rebels. Dostupné na: www.bbc.com/news/world-middle-east-24403003, citované dňa: 

15.12.2016 
225 DURHAM,R, False Flags, Cover Operations & Propaganda, s. 366, ISBN: 978-1312462885 
226 Guide to the Syrian rebels. Dostupné na: www.bbc.com/news/world-middle-east-24403003, citované dňa: 

15.12.2016 
227 SHERLOCK, R.: Inside Jabhat al Nusra – the most extreme wing of Syria struggle?, dostupné na: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9716545/Inside-Jabhat-al-Nusra-the-most-

extreme-wing-of-Syrias-struggle.html  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24403003
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protiprávneho konania, niektoré strany konfliktu na to neberú zreteľ a počet detí vo vojskách 

sa neustále zvyšuje. Pravdepodobne najviac detských vojakov sa nachádza na strane Islamského 

štátu. Deti sa do tejto skupiny vo väčšine prípadov nepridávajú dobrovoľne, ale sú odňaté 

z rodín, z ktorých pochádzajú. Detskí vojaci v radikálnych skupinách ako je Islamský štát majú 

oveľa horšie postavenie ako v ostatných militantných skupinách. Práve títo detskí vojaci bojujú 

v prvých líniách ako živé štíty alebo počas bojov nosia bombové vesty na odstrašenie 

nepriateľa.228 Podobné taktiky využíva aj front An - Nusra na nimi okupovanom území. Deti sú 

často brané zo škôl do výcvikových stredísk, alebo ako sa potvrdilo, je zmenené samotné 

zameranie škôl na obsadenom území. Deti sa v nich intenzívne vzdelávajú v oblasti koránu, 

zbraní, bojových techník a často absolvujú vojenský výcvik. Regrutovanie detských vojakov 

však bolo zistené aj v Slobodnej Sýrskej Armáde a u Kurdských bojových zložiek, nebolo však 

preukázané vo vládnych silách.229 Porušovanie práv dieťaťa jeho verbovaním je v rozpore 

s medzinárodným právom a strany konfliktu sa dopúšťajú vojnového zločinu. Samotné 

organizácie však nie sú za tieto činy trestnoprávne zodpovedné, avšak zodpovednosti 

podliehajú osoby na úrovni individuálnej trestnoprávnej zodpovednosti. 

  Počet detí, ktoré bojujú v občianskej vojne v Sýrii, nie je známy. Hoci v máji v roku 

2014 the Violations Documenting Center, a Sýrska monitorovacia skupina zdokumentovala, že 

194 chlapcov bolo zavraždených od septembra 2011 počas občianskej vojny v Sýrii.230 Chlapci 

sú súčasťou opozičných vojsk z rôznych dôvodov. Mnoho z nich nasleduje svojich kamarátov 

alebo rodinných príslušníkov, ostatní žijú v bojových zónach, ktoré sú bez fungujúcich škôl 

alebo pociťujú osobnú zášť voči vláde, ktorá ich nechráni. Militiantná skupina Islamský štát si 

vyberá deti, ktoré sú následne podrobené veľmi agresívnemu výcviku. Týmto deťom ponúkajú 

bojové lekcie a taktiež školy, v ktorých výučba zahŕňa manipuláciu so zbraňami ako aj celkový 

vojenský výcvik. „Najprv som bol veľmi vystrašený ale potom som si zvykol“ povedal Ayman, 

ktorý začínal ako detský vojak v ozbrojenej opozičnej skupine FSA v Salquine v Sýrii ako 

pätnásť ročný. Tieto slová potvrdzujú aj ostatné deti, ktoré v tejto vojne bojovali. Niektoré mali 

plán alebo skutočne dúfali, že ich budúcnosť začína po ďalšom boji. „Možno budeme žiť, možno 

                                                           
228 BENOTMAN, N.: The Children of Islamic State, dostupné na: https://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-

content/uploads/publications/free/the-children-of-islamic-state.pdf 
229 Human Right Watch. Maybe We Live and Maybe We Die, dostupné na: 

https://www.hrw.org/report/2014/06/22/maybe-we-live-and-maybe-we-die/recruitment-and-use-children-armed-

groups-syria 
230 HRW: Recruitment and Use of Children by Armed Groups in Syria, dostupné na: 

https://www.scribd.com/document/230913017/HRW-Recruitment-and-Use-of-Children-by-Armed-Groups-in-

Syria 

https://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/the-children-of-islamic-state.pdf
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zomrieme“, povedal Omar, ktorý začal bojovať ako štrnásť ročný v povstaleckej skupine Jabat 

al – Nusra.231  

 Množstvo detí potvrdilo, že bojovali v dvoch alebo troch rôznych vojenských skupinách 

bojujúcich v Sýrii. Niektorí tvrdia, že za svoju prácu dostavali odmenu. Išlo približne od 100 

do 135 dolárov mesačne, ostatní bojovali zadarmo.232 Z radov militantných skupín sa podarí 

dostať len málokomu. Dvanásťročný Násir, ktorý bojoval za hnutie Islamského štátu mal 

šťastie. Islamisti ho trénovali ako samovražedného atentátnika. Jemu sa však podarilo utiecť 

a po mesiacoch života plných násilia a smrti sa vrátil späť k svojej matke. „Bolo nás asi 

šesťdesiat. Najdesivejšie pre nás bolo, keď začali nálety. Zviedli nás do podzemných tunelov, 

kde sme sa schovávali. Hovorili nám, že americkí neveriaci sa nás snažia zabiť. Oni nás však 

milujú.“ Prezradil Násir reportérom CNN. Po tréningu údajne deťom a mladistvým neustále 

opakovali, že ich rodičia sú neveriacimi. „Vašou prvou úlohou bude ich zabiť“, kričali islamisti 

na deti vo výcviku. Podľa Násira mal najmladší z jeho skupiny asi päť rokov, všetci vraj patrili 

do skupiny, ktorej islamisti hovorili „šteňatá kalifátu“. Akýkoľvek kontakt s rodinou bol podľa 

Násira prísne zakázaný. Islamisti deťom opakovali, že jedinou rodinou sú teraz pre nich oni.233  

 Dopady regrutovania detských vojakov však nepociťujú len samotné deti. Vysporiadať 

sa s nimi musia aj protivníci Islamského štátu, bojovníci z radov kurdských ozbrojencov. Jeden 

z veliteľov pešmergov Azíz Abdulláh Hadur popisuje, že detskí vojaci sú bežne posielaní 

priamo na front. "Mnohokrát, keď sme čelili islamistom, sme na druhej strane frontovej línie 

videli deti oblečené v samovražedných vestách. Majú vymyté mozgy," opisuje. Pešmergovia 

však v boji nemajú príliš času na rozmýšľanie. Akékoľvek zaváhanie pre nich môže znamenať 

smrť. "Keď sa k nám približujú, netušíme, či utekajú, alebo či nás chcú zabiť. Keď sa dostanú 

cez našu obranu, zabijú nám vojakov. Je to ťažké rozhodovanie. Neviete, čo robiť. Pretože keď 

nezabijete vy ich, oni zabijú vás," tvrdí Hadur.234 

 

 

                                                           
231 HRW: Recruitment and Use of Children by Armed Groups in Syria, dostupné na: 

https://www.scribd.com/document/230913017/HRW-Recruitment-and-Use-of-Children-by-Armed-Groups-in-

Syria, str. 2  
232 HRW: Recruitment and Use of Children by Armed Groups in Syria, dostupné na: 

https://www.scribd.com/document/230913017/HRW-Recruitment-and-Use-of-Children-by-Armed-Groups-in-

Syria, str. 3 
233 Islamský štát cvičí deti na samovražedné útoky, robí z nich fanatikov, Dostupné na: 

http://dennik.hnonline.sk/svet/523327-islamsky-stat-cvici-deti-na-samovrazedne-utoky-robi-z-nich-fanatikov 
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Záver 

Dalo by sa povedať, že v 21. storočí nebude potrebné venovať pozornosť ochrane práv 

dieťaťa, nakoľko je spoločnosť tak vyspelá a podlieha modernizácií, že to jednoducho nebude 

nutné. Smutným faktom je, že opak predstavuje pravdu. V tomto období sa  po celom svete 

organizujú rôzne podujatia, konferencie, stretnutia ale aj vytvárajú organizácie, fondy alebo 

zbierky na pomoc pri ochrane detí pred zaobchádzaním alebo situáciami, ktoré sú pre ne 

škodlivé. Deti sú nenahraditeľnou bunkou spoločnosti, ktorá by sa mala chrániť v každej 

situácii na čo najvyššej úrovni. Dieťaťu by mal byť zabezpečený nerušený a pokojný rast, vývoj 

jeho osobnosti, malo by mu byť sprostredkované vzdelanie, ale taktiež aj priestor na 

sebarealizáciu. I keď je zrejmé, že za posledné roky sa postavenie a ochrana detí výraznou 

mierou zvýšili, stále neposkytujú dostatočnú a najmä jednotnú ochranu na celom svete. 

Vo svojej práci s názvom „Detskí vojaci v medzinárodnom práve“ som si dala za cieľ 

rozanalyzovať jednotlivé medzinárodné dokumenty týkajúce sa postavenia detských vojakov. 

Zamerala som sa tu najmä na Dohovor o právach dieťaťa, ktorý tvorí základný pilier ochrany 

práv dieťaťa. Tento dohovor je akousi reakciou a odpoveďou na potrebu spísania a prijatia 

ustanovení, potrebných na preukázanie nutnosti chrániť najzraniteľnejšieho člena spoločnosti, 

ktorý tvorí aj budúcnosť celej spoločnosti. Spísanie tohto dohovoru a akceptácia obsahu tohto 

dohovoru zo strany medzinárodného spoločenstva nezabezpečilo automaticky ochranu deťom. 

Po čase sa zistilo, že Dohovor nerieši niektoré konkrétne oblasti komplexne a bolo nutné 

pripojiť k nemu aj Dodatkové protokoly. Dohovor o právach dieťaťa je historicky 

najratifikovanejšou zmluvou v oblasti ľudských práv. Spolu s opčnými protokolmi obsahuje 

komplexný súbor právne záväzných medzinárodných noriem pre presadzovanie a ochranu práv 

dieťaťa.  

Pravidlá ochraňujúce práva dieťa v ozbrojených konfliktoch spolu s ochranou práv 

dieťaťa prešli dovedna najrozsiahlejším vývojom. Od 30. rokov 20. storočia, kedy sa začali 

tvoriť prvé medzinárodné dokumenty slúžiace k uznaniu dieťaťa ako špecifickej skupiny, ktorá 

si vyžaduje väčšiu pozornosť a zvláštny prístup, cez rozkvet v 90. rokoch, kedy bol deťom 

venovaný záväzný dohovor o právach dieťaťa a detská ochrana sa stala kľúčovou otázkou pre 

množstvo medzinárodných aktérov až do počiatku 21. storočia, v ktorom sa sústredí pozornosť 

na odstránenie medzier v právnej časti a ochrana dieťaťa sa uberá smerom k vyrovnaniu 

rovnováhy medzi prijatými záväzkami a realizáciou týchto záväzkov. Účasť detí v ozbrojených 

konfliktoch predstavuje problém, pred ktorým nie je možné zatvárať oči, nakoľko zasahuje do 

najzákladnejších ľudských práv, najmä práva na život, práva na zdravotnú starostlivosť, práva 

na vzdelanie a vyrastať v kruhu rodiny. 
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Rozbor jednotlivých medzinárodných prameňov ukázal, že v súčasnej dobe existujú 

ucelené súbory tak zmluvných, ako obyčajových noriem, ktoré v určitej miere zaisťujú ochranu 

detí. I napriek tomu nemôžem konštatovať, že by ochrana práv dieťaťa bola úplne zabezpečená 

a ucelená. Je to najmä z dôvodu že dosiahnutie výsledkov prijatím dokumentu nie je 

automatické. Niektoré dohovory, ako napríklad Dohovor o právach dieťaťa a opčný protokol 

týkajúci sa ochrany detí počas ozborjených konfliktov, sú veľmi slabým kompromisom medzi 

snahou zabezpečiť ochranu detí a ochotou prijať povinnosti, ktoré z nich vyplývajú. Som 

presvedčená, že všeobecne formulované ustanovenia predstavujú široký priestor k interpretácií 

zmluvným štátom a pôvodný zámer sa tak vytráca. Absentuje v nich jasné vymedzenie 

jednotlivých ustanovení, prevažuje skôr ich vágne poňatie, taktiež neurčitosť záväzkov a slabý 

kontrolný mechanizmus. Ochrana detí musí byť základnou prioritou v celom medzinárodnom 

spoločenstve. S ohľadom na množstvo dovedna prijatých dokumentov sa domnievam, že v 

súčasnej dobe je predovšetkým na jednotlivých štátoch, aby aktívne podporovali a zlepšovali 

situáciu detí. Bolo by vhodné posilniť kontrolné a sankčné mechanizmy, ktoré by doplnili a 

ovplyvnili súčasnú prax v jednotlivých štátoch a prispeli tak k upevneniu jednotnej politiky a 

žiadúcej harmonizácii vnútroštátnej normotvorby. 

Vo svojej rigoróznej práci som sa okrem analýzy jednotlivých medzinárodných 

dokumentov zamerala aj na praktickú časť použitia týchto dokumentov. V práci som si zámerne 

vybrala krajiny tretieho sveta, ktoré nie sú v médiách a v spoločnosti dávané do pozornosti. 

Praktická časť sa zameriava na využívanie detských vojakov v občianskych vojnách 

v Konžskej demokratickej republike v Sierra Leone v Ugande a práca končí využívaním 

detských vojakov v aktuálne prebiehajúcich nepokojoch v Sýrii. 

Thomas Lubanga Dyilo ako vyplýva z obsahu kapitoly 5. bol vodcom konžských 

rebelov, ktorí sa združovali v militantnej zložke FCPL. Lubanga bol vôbec prvým človekom, 

ktorý bol zatknutý na základe zatykača vydaného Mezinárodným trestným súdom. Tento prípad 

je veľmi dôležitý pre pochopenie problematiky detských vojakov v súvislosti s odsúdením tohto 

trestného činu podľa medzinárodných dokumentov, ktoré rozoberám v práci a ktoré sa bytostne 

dotýkajú problematiky detských vojakov. Thomas Lubanga sa stal „slávnym“ aj z toho dôvodu, 

že je prvým človekom odsúdeným za trestný čin odvodu a aktívnej účasti detí na nepriateľských 

akciách v ozbrojených konfliktoch, ktoré boli vedené priamo Lubangom. Z môjho pohľadu sa 

jedná o jedno z najdôležitejších rozhodnutí súdu, ktoré bude prospešné aj pre budúce konania 

v súvislosti s aktívnou účasťou detských vojakov v nepriateľských akciách.  

Ďalší prípad, ktorý som v práci rozoberala, je účasť detských vojakov v občianskej vojne 

v Sierra Leone. Tento prípad je zaujímavý aj z dôvodu, že bol jedným z prvých ozbrojených 
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konfliktov, ktorý bol vo veľkej miere prezentovaný médiami, s tým, že sa prvý krát 

poukazovalo na skutočnosť, že deti sa aktívne podieľali na ozbrojených konfliktoch za účasti 

veliteľov RUF. Zaujímavosťou tohto prípadu je, že je jedným z najznámejších, čo sa týka 

odvádzania a náborovania detí do ozbrojených zložiek. Predchádzajúci prípad s Lubangom 

poukazoval na aktívnu účasť detí v ozbrojených konfliktoch a konanie vedené voči Samuelovi 

H. Normanovi bývalého ministra obrany v Sierra Leone poukazovalo na odsúdenie odvádzania 

a náborovania detí za účelom ich následného využitia ako vojakov v ozbrojených zložkách. V 

kapitole, ktorá sa venuje účasti detí v občianskej vojne v Sierra Leone, uvádzam aj názor sudcu 

Robersona, ktorý vyslovil svoje názor, že ak je v niektorých vnútroštátnych poriadkoch za 

trestný čin označené náborovanie detí nemôže to byť rozhodujúce pre existenciu 

medzinárodného zločinu, a že ak je pochybnosť o existencií zločinu, malo by to byť v prospech 

páchateľa. Ja sa absolútne nestotožňujem s názorom sudcu Robertsona a som toho názoru, že 

existencia zločinu je nespochybniteľná. Podľa môjho názoru sa sudca Robertson pozeral na 

problematiku existencie resp. neexistencie vojnového zločinu reštriktívne. Myslím si, že je 

jednoznačné, vychádzajúc zo súdneho rozhodnutia v prípade Tadić, že či už ide o vnútroštátny 

alebo medzinárodný ozbrojený konflikt, v žiadnom prípade v ňom nemôžu byť podporované 

deti slúžiace ako detský vojaci, či už zo strany štátu alebo iných bojujúcich skupín. Taktiež je 

nespochybniteľné, že definícia zločinu, za ktorý bol odsúdený Samuel H. Norman bol v čase 

jeho súdenia známa, opäť vychádzajúc z rozsudku v prípade Tadić. 

Práca sa venuje aj rozboru nepokojov počas občianskej vojny v Ugande a jeho 

následného potrestania resp. nepotrestania páchateľov za odvod a náborovanie detí do 

ozbrojených zložiek. Tento prípad je veľmi špecifický najmä preto, že v končenom dôsledku 

žiadny z páchateľov nebol potrestaný, ani vnútroštátnym súdom ani medzinárodným súdom. 

Rozbor prípadu je podrobne rozpísaný v 7. kapitole práce a ukazuje, že nie všetky zločiny 

v prípade fenoménu detských vojakov boli právoplatne odsúdené. Podľa môjho názoru, v tomto 

prípade je jednoznačne vidieť snahu ugandských vládnych predstaviteľov nepotrestať 

páchateľov trestných činov spáchaných počas občianskych nepokojov. Tento prípad poskytuje 

„návod“ ako sa vyhnúť potrestaniu páchateľov medzinárodným súdom ako aj vyšetrovaniu 

týchto činov. Je zrejmé, že medzinárodný súd nedisponuje takými kompetenciami, ktoré by boli 

schopné potrestať resp. donútiť štát, ktorý si dal záväzok konať, aby tak aj učinil. 

Práca končí analýzou aktuálne prebiehajúcej občianskej vojny v Sýrii, ktorá trvá už niekoľko 

rokov. Napriek tomu, že tento konflikt je verejnosti známy, píšu o ňom svetové aj regionálne 

média, medzinárodné spoločenstvo nezabránilo tomu, aby aj v 21. storočí, kedy sú ľudské práva 

v popredí, zabránila využívaniu detí ako detských vojakov v ozbrojených konfliktoch. Táto 
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kapitola dokazuje, že medzinárodné spoločenstvo nevytvorilo dostatočne ochranné 

mechanizmy pre deti, aby boli takto využívané. Podľa môjho názoru, medzinárodné 

spoločenstvo nedostatočne berie na zreteľ problematiku detí, nedostatočne vníma rôzne 

medzinárodné organizácie, ktoré sa deťom venujú a poukazujú na fenomén detských vojakov.  

Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, prácu som sa snažila rozložiť na dve časti, ktoré 

vzájomne na seba nadväzujú. V prevej časti sa práca zaoberá medzinárodnými dokumentami, 

ich právnou úpravou ako aj dôvodmi prečo sú deti v ozbrojených konfliktoch využívané a ako 

sa medzinárodne spoločenstvo snaží takto využívané deti po skončení konfliktov opätovne 

začleniť do spoločnosti. Druhá časť práce sa zaoberá praktickými prípadmi, kedy boli deti 

využívané v ozbrojených konfliktoch. Táto časť práce poskytuje prehľad ozbrojených 

konfliktov. Tieto konflikty som zoradila od najviac prejedávaných až po tie najmenej 

prejedávané a teda tie ktoré pre medzinárodné právo priniesli niečo nové v prípade 

rozhodovacej činnosti súdu. Prácu som ukončila aktuálne prebiehajúcou občianskou vojnou 

v Sýrií. Na poslednom opísanom konflikte je zrejmé, že spoločnosť sa od tých 

predchádzajúcich konfliktoch nepoučila a deti, ktoré trpeli a slúžili ako detskí vojaci v minulom 

storočí, trpia a slúžia aj v tomto storočí. 

Hlavným cieľom tejto rigoróznej práce bolo nahliadnuť do problematiky využívania 

detí v ozbrojených konfliktoch ako detských vojakov, analýza prípadov, kde boli tieto deti 

využívané, ako aj nahliadnutie do aktuálneho ozbrojeného konfliktu, či aj napriek tomu, že 

spoločnosť je vyspelejšia a informovanejšia, či sú naďalej deti zneužívané ako detskí vojaci. 

Hlavným pilierom tejto práce bol Dohovor o právach dieťaťa a jeho dodatkové protokoly, 

rozhodnutia súdov ako aj iné medzinárodné dokumenty ako aj praktické prípady, ktoré pomohli 

k dotvoreniu uceleného a komplexného pohľadu na danú problematiku. Dôležitá nie je 

samozrejme len samotná právna úprava, ale taktiež aj prevencia spočívajúca v informovanosti, 

zabezpečenia vzdelania pre deti a taktiež pomoc sociálneho systému v krajinách sveta. Každé 

dieťa je zraniteľné, ovplyvniteľné, bezbranné a náchylné podľahnúť nebezpečenstvu, ktoré mu 

hrozí. Dieťa predstavuje budúcnosť pre spoločnosť, a tak by sme mali dbať o jeho ochranu, aby 

bola našou základnou prioritou. 
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Conclusion 
 

It is expected that in today’s era, in the 21st century, it would not be needed/necessary 

to deal with the protection of the rights of the child, as the society is so advanced and 

continuously undergoing modernization. Unfortunately, the opposite is true. Even nowadays, 

various events, conferences, and meetings are being organized around the world, as well as 

organizations, funds, and collections are being created to help to protect children from being 

mistreated and from situations that are harmful for them. Children are an indispensable cell of 

any society, thus should be protected in every situation and at the highest level. Children should 

be assured of undisturbed and peaceful growth, the development of their personality; they 

should be educated but also have a space for self-realization. Even though in the recent years 

the status and protection of children have improved significantly, they still do not provide 

sufficient and in particular unified protection throughout the world.  

In my thesis titled "Children's Soldiers in International Law", I aimed to analyze specific 

international documents on the status of children. I focused mainly on the Convention on the 

Rights of the Child, which forms the basic pillar of the protection of the rights of the child. This 

Convention is a reaction and response to the need to write and adopt provisions necessary to 

demonstrate the urgency to protect the most vulnerable members of the society, which are also 

the future of society at large. Formation of this Convention and accepting the content of the 

Convention by the international community did not automatically guaranteed the protection of 

children. Over time, it has been found that the Convention does not address some specific areas 

in a comprehensive way, and it has also been necessary to attach additional protocols to it. The 

Convention on the Rights of the Child is historically most ratified treaty of human rights. 

Together with optional protocols, it contains a comprehensive set of legally binding 

international standards for the promotion and protection of the rights of the child. 

Rules protecting the child's rights in armed conflicts, along with the protection of the 

rights of the child, have gone through the most extensive development to date. In the 1930s, the 

first international documents for the recognition of the child as a specific group, which requires 

more attention and a special approach, began to form 1990s, a binding Convention on the Rights 

of the Child and Child Protection have been created and became a key issue for many 

international actors. Lastly, from the beginning of the 21st century, focus is being put on the 

elimination of legal gaps and child protection is aimed at balancing the equilibrium between 

the commitments made and the implementation of these commitments. Children's participation 

in armed conflicts is a problem that cannot be omitted because it interferes with the most basic 
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human rights, in particular the right to life , the right to health care, education, growing up in 

the family circle and others. 

The analysis of the various international sources showed that there are well-established 

sets of conventions as well as standard norms, which to a certain extent ensure the protection 

of children. Nevertheless, I cannot say that the Convention on the Rights of the Child and Child 

is fully secure and comprehensive. This is mainly because by accepting a document, 

achievement of the results is not necessarily guaranteed. Some conventions are a weak 

compromise between efforts to ensure the protection of children and the willingness to take on 

the obligations that arise from them. I am convinced that the generally formulated provisions 

offer a wide scope for interpretations by the contracting states, and thus the original intent may 

begin to disappear. There is no clear definition of individual clauses in them, they are 

predominantly vague, as well as there is the uncertainty of the commitments and weak control 

mechanism. Child protection must be a fundamental priority in the whole international 

community. In the light of the number of skillfully adopted documents, I believe that at the 

present time, it is primarily up to the individual states to actively promote and improve the 

situation of children. It would be appropriate to strengthen the control and sanction mechanisms 

that would complement and influence the current practices in individual countries. This would 

contribute to the consolidation of a unified policy and the desirable harmonization of national 

norms.  

In my rigorous work, I have also focused on the practical part of using these documents 

in addition to analyzing individual international documents. In my thesis, I deliberately chose 

countries of the Third World which are not in attention of neither the media nor the society. 

The practical part focuses on the use of child soldiers in civil wars in Democratic Republic of 

Congo, Sierra Leone, Uganda, and the paper ends with discussion of the use of child soldiers 

in an ongoing unrest in Syria. 

Thomas Lubanga Dyilo, as explained in Chapter 5, was the leader of the Congolese 

rebels who joined in the militant component of the FCPL. Lubanga was the first person to be 

arrested on the basis of a warrant issued by the courts. This case is crucial for understanding 

the issue of child soldiers in connection with the conviction of this crime according to 

international documents, which I discuss in this work, and which are concerned with the issue 

of child soldiers. Thomas Lubanga became famous because he was the first person convicted 

of a crime of taking children and their active participation in hostilities in armed conflicts led 

directly by Lubanga. From my point of view, this is one of the most important decisions of the 
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court, which will also be beneficial for future proceedings in connection with the active 

participation of child soldiers in hostilities. 

Another case I have analyzed is the participation of child soldiers in the civil war in 

Sierra Leone. This case is also interesting because it was one of the first armed conflicts, which 

was widely presented by the media, and for the first time pointing to the fact that children were 

actively involved in armed conflicts with the participation of RUF commanders. Interesting 

point of this case is that it is one of the best known in terms of taking and recruiting children 

into armed forces. The previous case with Lubanga pointed to the active participation of 

children in armed conflicts, and the action taken against Samuel H. Norman, the former Defense 

Minister in Sierra Leone, was condemning the kidnapping and recruitment of children for their 

subsequent use as soldiers in armed forces. In the chapter on child participation in Sierra Leone's 

civil war, I also refer to the opinion of Judge Roberson, who delivered his opinion, and 

expressed the view that if in some national regulations recruitment of children is marked as 

criminal offense, it is not a decisive factor in the existence of an international crime, and if there 

is a doubt about the existence of a crime, it should be in favor of the perpetrator. I absolutely 

disagree with the view of Judge Robertson and I believe that the existence of crime is 

unquestionable. In my opinion, Judge Robertson looked at the issue of the existence or non-

existence of war crime extensively. I think it is explicit, based on a court decision in the case of 

Tadic, that whether it was national or international armed conflict, it cannot be supported by 

children serving as a child soldier, whether by the state or other combat groups. It is also beyond 

dispute that the definition of the crime for which Samuel H. Norman was convicted was known 

at the time of his trial, again based on the Tadic verdict. 

The work also includes the analysis of riots during the Ugandan civil war and its 

subsequent punishment or in fact zero punishment of perpetrators for taking and recruiting 

children into armed forces. This case is very specific, since none of the perpetrators was 

penalized, neither by the national court nor by the international court. The case analysis is 

detailed in Chapter 7 of this thesis and shows that not all crimes in the case of child soldiers 

have been legally condemned. In my view, this case shows that the Ugandan government 

officials were trying not to punish defend perpetrators of crimes committed during civil unrest. 

I am of the opinion that this case provides "instructions" for avoiding the punishment of 

perpetrators by an international court as well as for investigation of these acts. Evidently, the 

international court does not have such competencies that would enable it to punish or force a 

state, which made a committment to act, to do so. 
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The work ends with the analysis of the ongoing civil war in Syria, which has been in 

existence for several years. Although this conflict is well-known to the public, both 

international and the regional media write about it, the international community has not 

prevented the use of children as child soldiers in armed conflicts in the 21st century when 

human rights are at the forefront. The last chapter shows that the international community did 

not create sufficient safety mechanisms for children to be exploited. In my opinion, the 

international community insufficiently takes into account the issue of children and inadequately 

perceives the various international organizations, which are devoted to children and point to the 

phenomenon of child soldiers.  

As can be seen from the above, I have tried to divide the thesis into two parts that are 

interconnected. In the first part, international documents were analysed, their legislation as well 

as the reasons why children are used in armed conflicts and how the international community 

seeks to reintegrate such children back into society after the conflicts. The second part discusses 

the practical cases when children were used in armed conflicts. This section provides an 

overview of the armed conflicts. I have ranked these conflicts from the most negotiated to the 

least negotiated, and those that brought something new to international law regarding the court's 

decision-making process. I ended the work with the ongoing civil war in Syria. From this last 

conflict described, it can be seen that the society has not learned from the previous conflicts, 

and children suffered and served as child soldiers in the last century are also suffering and 

serving as child soldiers in this century too.  

The main objective of this rigorous work was to investigate the issue of child use in 

armed conflicts as child soldiers, to analyse the past cases where children soldiers were used, 

as well as to evaluate the current armed conflict, in order to assess whether children are still 

abused and used as child soldiers despite the more advanced and better informed society we 

live in. The main pillar of this work was the Convention on the Rights of the Child and its 

additional protocols, court rulings as well as other international documents and practical cases 

that helped to create a complex and comprehensive view of the issue. It is of course not only 

the legislation itself, but also the prevention based on information, the provision of education 

for children and the assistance of the social system in all countries around the world. Children 

are vulnerable, susceptible, defenseless and prone to dangers that threatens them. Every child 

represents the future for the society, and thus we should consider its protection as a top priority.  
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Abstrakt 
 

Práva dieťaťa a zásady jeho ochrany sú i dnes aktuálnou témou, ktorá si získava stále väčší 

záujem verejnosti. Predkladaná práca, ako je už z jej názvu zrejmé, sa venuje fenoménu 

využívania detí ako detských vojakov v ozbrojených konfliktov. Ako cieľ som si vytýčila 

skúmať postavenie dieťaťa a jeho ochranu v oblasti ich účasti na ozbrojených konfliktoch, ktoré 

sú podľa môjho názoru problematické a hodné hlbšieho preskúmania. Oblasti skúmania 

prekladanej práce sú rozdelené v jednotlivých kapitolách, ktoré sa systematicky delia a sú 

vzájomné prepojené. Dôraz sa kladie na problematiku detských vojakov vo svete a jednotlivé 

medzinárodné inštrumenty, ktoré poskytujú ochranu takto zneužívaným deťom. Táto rigorózna 

práca sa zaoberá vzťahom medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodných dohovorov 

v súvislosti s právami dieťaťa. Predkladaná práca sa delí na osem hlavných kapitol v rámci 

ktorých sa ďalej vnútorné člení na niekoľko podkapitol. Začiatok práce je venovaný účasťou 

detí na ozbrojených konfliktoch a následne kto pod pojem detskí vojak spadá. Dôležitým 

bodom, ktorý sa na začiatku práce rozoberá je aj rozdelenie ozbrojeného konfliktu na 

medzinárodný a vnútroštátny ozbrojený konflikt. Práca pokračuje skúmaním jednotlivých 

medzinárodných dokumentov, ktoré sa týkajú detských vojakov a ich náležitej ochrany 

obsiahnutej v týchto dokumentoch. Práca sa venuje aj otázke náborovania detí do ozbrojených 

zložiek a ich následné začlenenie do spoločnosti po skončení ozbrojeného konfliktu a ako aj 

ich následná zodpovednosť za spáchané zločiny. Koniec práce je venovaný praktickým 

prípadom využívania detí v krajinách v ktorých prebiehali a stále prebiehajú ozbrojené 

konflikty. Práca končí záverom, ktorý ponúka zhrnutie získaných informácií z práce a na 

základe týchto informácií a poznatkov objasňuje dosiahnutý cieľ, ktorý bol vytýčený v úvode 

predkladanej práce. 

Kľúčové slová: Detskí vojaci, Dohovor o právach dieťaťa, Medzinárodné dokumenty 
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The title of rigorous thesis: The Child Soldiers in International 

law 

Abstract 
 

Children´s rights and protection principles are today´s current issue which is becoming 

increasing public interest. The rigorous thesis, as is already clear from its title, deals with 

children´s rights in international documents. As a goal of the thesis is the analyse of the children 

status and its protection in areas which are problematic and need a deeper investigation. Specific 

areas are divided into individual systematic chapters which are interlinked. The special 

emphasis is put on child soldiers in the world and individual international instruments which 

are providing the protection of them. The rigorous thesis deals with the relation between 

international humanitarian law, international conventions and depending on children´s rights. 

The thesis is divided into eight chapters and those are divided into several subsections. The first 

part of the thesis deals with children participation during the armed conflicts and then who is 

the children solieders. An important point to be discussed at the beginning of the work is the 

division of the armed conflict on the international and internal armed conflict. The thesis 

continues by the analyse of particular international documents dealing with the position of the 

child and the protection of the children in this documents. The work also deals with the issue 

of recruiting children into armed forces and their subsequent inclusion in society after the end 

of the armed conflict, as well as their subsequent responsibility for the crimes committed The 

last chapters deal with cases where children were using child soldiers in countries where the 

armed conflicts are or are still continuing. The work ends with conclusions, which summarizes 

the information obtained from work and on the basis of information and knowledge explains 

the attainment of the objective that was outlined at the beginning of this study. 

Keywords: Child Soldiers, The Convention on the Rights of the Child, International 

documents 

 

 


