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Instituce Mezinárodního trestního soudu usilu-
je o uplatÀování mezinárodní spravedlnosti
ohlednû genocidy,1 zloãinÛ proti lidskosti a vá-
leãn˘ch zloãinÛ, pfiiãemÏ jeho souãasné pÛsobení
se soustfieìuje pfiedev‰ím na osobní zodpovûd-
nost místních politick˘ch a vojensk˘ch elit za
násilné konflikty na africkém kontinentu.2 Me-
zinárodní trestní soud vznikl na základû inicia-
tivy Organizace spojen˘ch národÛ (OSN),
a pfies odmítav˘ postoj Spojen˘ch státÛ americ-
k˘ch, Izraele, âínské lidové republiky a dal‰ích
státÛ v roce 1998 na mezinárodní konferenci
v Itálii byl pfiijat ¤ímsk˘ statut Mezinárodního
trestního soudu. PoÏadovan˘ poãet ‰edesáti ra-
tifikací stejnû tak jako oficiální datum vzniku
Mezinárodního trestního soudu jsou spojeny
s rokem 2002, v jehoÏ druhé polovinû zaãaly b˘t
stíhány a trestány v˘‰e zmiÀované zloãiny.3
Ustavením Mezinárodního trestního soudu me-
zinárodní spoleãenství dále vyluãuje dal‰í moÏ-
nost, Ïe by Radou bezpeãnosti OSN mohly b˘t
zfiizovány ad hoc tribunály typu Mezinárodní-
ho trestního tribunálu pro b˘valou Jugoslávii
(ICTY), Mezinárodního trestního tribunálu pro
Rwandu (ICTR), Zvlá‰tního soudu pro Sierru
Leone (SCSL) ãi dal‰ích podobn˘ch.4

Na rozdíl od norimbersk˘ch a tokijsk˘ch tri-
bunálÛ pÛsobících po druhé svûtové válce a ma-
jících pouze doãasn˘ charakter, Mezinárodní
trestní soud se nenachází v etapû „nultého bo-
du“, kdy zodpovûdnost za váleãné konflikty ne-
sly pfiedev‰ím konkrétní státy, a mezinárodní
právo fungovalo na mezistátní úrovni. V prÛbû-
hu rozpracování statutu Mezinárodního trestní-
ho soudu experti mûli moÏnost vycházet ze soft
law ohlednû ochrany individuálních obãan-
sk˘ch a politick˘ch práv jako je Universální de-
klarace lidsk˘ch práv, Pakt o obãansk˘ch
a politick˘ch právech a fiady dal‰ích lidsko-
právních úmluv vzniknuv‰ích na popud rÛz-
n˘ch platforem OSN.5

Mezinárodní trestní soud ve
svûtle právního universalismu
a pluralismu

Základní charakteristiky právního
pluralismu a první zat˘kající rozkazy

Právní teoretické diskursy vûnující pozornost
legitimitû Mezinárodního trestního soudu
a moÏnosti pronásledování váleãn˘ch zloãincÛ
na africkém kontinentu stejnû tak jako snahy
o objasnûní kulturních a spoleãensk˘ch kofienÛ
africk˘ch nedemokratick˘ch reÏimÛ jsou do-
provázeny kontroverzními debatami o legitimi-
tû soudního vymáhání ãi vÛbec uplatÀování
evropského pojetí lidsk˘ch práv na africkém
kontinentu.6 Jedna skupina právních teoretikÛ
usiluje o uplatÀování rÛzn˘ch legitimizaãních
strategií na stranû jedné a druhá skupina obha-
juje snahy mimoevropsk˘ch kulturních spole-
ãenství uchovat a utváfiet si vlastní kolektivní
identitu na stranû druhé.7

PfiestoÏe pfiedstavitelé právního universalis-
mu trvají na legitimitû Mezinárodního trestního
soudu ratifikovaného dnes uÏ více neÏ stovkou
státÛ, z hlediska perspektivy kulturního plura-
lismu souãasné pÛsobení Mezinárodního trest-
ního soudu a zejména vydávání ãi souzení
konkrétních zloãincÛ je povaÏováno za zasaho-
vání do nezávislosti judikatury konkrétních
africk˘ch státÛ a do urãité míry je i v rozporu
s politikou Africké unie harmonizující politické
procesy na regionální úrovni.8
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PÛsobení Mezinárodního trestního soudu
ve svûtle právního universalismu
a relativismu 

1 Úmluva o zabránûní a trestání zloãinu genocidia 1948.
Dostupné na: http://www.osn.cz/dokumenty-
osn/soubory/umluva-genocida.pdf  (20. 10. 2010).

2 Malenovsk˘ J., Znovu k ratifikaci ¤ímského statutu âeskou
republikou, Právní rozhledy, ã. 22, 2007, s. 803809.

3 Tomá‰ R., USA versus Mezinárodní trestní soud. Mezinárodní
trestní soud. Mezinárodní politika, ã. 7, 2002 s. 22.; Ulík K.,
Schválí Spojené státy americké statut Mezinárodního trestního
soudu? Mezinárodní politika, ã. 1, 2009, s. 34. 

4 Sunardi T., Mezinárodní trestní soud a jeho pfiedchÛdci,
Mezinárodní vztahy, 2000, ã. 1, s. 39–41.

5 Sands P., From N;rnberg to the Hague: the future of
international criminal justice [Od Norimberku k Haagu:
budoucnost mezinárodní trestní zodpovûdnosti], Cambridge,
Cambridge University Press, 2005.

6 Bílková V., Afrika: laboratofi mezinárodního trestního soudnictví.
Mezinárodní politika, 2007, ã. 5, s. 18.

7 Benhabib, S. The claims of culture: equality and diversity in the
global era [PoÏadavky kultury: rovnost a diverzita v globálním
období], Princeton, Princeton University Press, 2002.

8 Jedná se o první stál˘ soud s pravomocemi soudit zloãiny ve
v‰ech zemích, které jeho tzv. ¤ímsk˘ statut ratifikovaly.
Napfiíklad Mezinárodní trestní tribunál pro b˘valou Jugoslávii
(ICTY) ãi Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR) mohou
soudit pouze zloãiny, které se staly bûhem pfiesnû urãeného



Na základû mezinárodního zatykaãe se tak
napfiíklad podafiilo zadrÏet a postavit pfied soud
b˘valého vÛdce milic ve v˘chodním Kongu
Thomase Lubangu, zodpovûdného za váleãn˘
zloãin rekrutování dûtí mlad‰ích patnácti let do
milicí a jejich vyuÏívání k bojov˘m akcím. V ro-
ce 2004 totiÏ obdrÏel hlavní Ïalobce Luis More-
no Ocampo oficiální podnût Demokratické
republiky Kongo, byly vydány ãtyfii zatykaãe
a zahájeno vy‰etfiování; Bosco Ntaganda je stále
na svobodû, German Katanga a Mathieu Ngud-
jolo Chui jsou zatãeni a v souãasnosti probíhá fií-
zení pfied pfiípravn˘m senátem.

V souãasné dobû Mezinárodní trestní soud
usiluje o zatãení dal‰í desítky váleãn˘ch zloãin-
cÛ z Ugandy, Konga, Súdánu a Stfiedoafrické 
republiky. Napfiíklad v roce 2005 poÏádal prezi-
dent Stfiedoafrické republiky hlavního Ïalobce
o vy‰etfiení událostí probûhnuv‰ích v prÛbûhu
ozbrojeného konfliktu mezi povstalci, vládními
jednotkami a dal‰ími ozbrojen˘mi skupinami.
V roce 2008 byl vydán zatykaã a tent˘Ï rok byl
zatãen a dopraven do Haagu Jean-Pierre Bemba
Gombo obvinûn˘ ze zloãinÛ proti lidskosti a vá-
leãn˘ch zloãinÛ.

Pfied nûkolika lety vrchní Ïalobce Luis More-
no Ocampo vydal zatykaã i na souãasného pre-
zidenta Súdánu Umara-al-Ba‰íra za jeho podíl
na genocidû v Dárfúru zpÛsobiv‰í smrt stovky
tisíc lidí.9 Jedná se o první obvinûnou úfiadující
hlavu státu a haagsk˘ tribunál odÛvodÀuje toto
rozhodnutí tím, Ïe v Dárfúru kvÛli bojÛm mezi
milicemi Janjaweed (dÏandÏavíd) a separatisty
zemfielo tfii sta tisíc lidí a dva milióny a sedm set
tisíc lidí pfii‰lo o domov.10 Vy‰etfiování v Súdá-
nu pak bylo iniciováno Radou bezpeãnosti
OSN, jelikoÏ Súdán není smluvní stranou ¤ím-
ského statutu.

Vznesení tohoto obvinûní bylo doprovázeno
i rozkolem mezi konkrétními státy a proti byla
napfiíklad âína; na rozdíl od odmítavého posto-
je fiady ostatních státÛ pfieru‰iv‰ích s ním poli-
tick˘ styk v létû 2011 Umar al-Ba‰ír nav‰tívil
âínu a vedl s jejími pfiedstaviteli politická jed-
nání. Pfii jednání v Radû bezpeãnosti OSN k od-
kladu vyzvaly i Africká unie a Liga arabsk˘ch
státÛ obávající se toho, Ïe obÏaloba Umara Al-
Ba‰íra by mohla destabilizovat region, zjitfiit
dárfúrsk˘ konflikt a ohrozit kfiehkou existující
dohodu mezi povstalci a súdánskou vládou.11

Navzdory tûmto námitkám Mezinárodní trestní
soud trval na svém stanovisku, Ïe Umar al-Ba‰ír
je zodpovûdn˘ za fiízení útokÛ proti civilistÛm
v Dárfúru, vraÏdy, únosy, muãení a deportace
velkého poãtu obyvatel, i kdyÏ na zaãátku sporn˘m
bodem bylo prokázání obvinûní z genocidy.12

Mezinárodní trestní soud ve svûtle
právního pluralismu a relativismu 

Zatímco kulturní relativisté trvají na tezi o sou-
vislosti mezi právními pfiedpisy a autonomními
kulturními strukturami a resignují na moÏnost
ustavení normativních principÛ svûtového po-
fiádku, fiada právních universalistÛ pÛsobících
v oblasti lidsk˘ch práv pléduje pro ustavení
universálních norem a principÛ. Statut Meziná-
rodního trestního soudu vychází ze západní li-
berální filozofické tradice ochrany lidsk˘ch
práv, zakotvené ve Francouzské deklaraci práv
ãlovûka a obãana ãi Listiny práv Spojen˘ch stá-
tÛ americk˘ch a fiady dal‰ích lidsko-právních
úmluv pfiijat˘ch na mezinárodní, regionální ãi
pfiípadnû i národní úrovni.13 Ve srovnání se za-
stánci kulturního pluralismu zastánci právního
universalismu neproblematizují skuteãnost, Ïe
Statut Mezinárodního trestního soudu stejnû
tak jako v˘‰e zmiÀované dokumenty nejsou
obohaceny o asijské, islámské, buddhistické,
hindské, africké ãi dal‰í texty. Dále právní uni-
versalisté negují platnost tradiãnûj‰ích právních
systémÛ v tom smyslu, Ïe nepovaÏují africké
náãelnictví ãi poradní sbory star‰ích za institu-
ce schopné plnit úlohu právních struktur odpo-
vídajících právním systémÛm západních
liberálních spoleãností.14

Kritici Mezinárodního trestního soudu usilu-
jí o upu‰tûní od universálních kritérií posuzo-
vání africk˘ch, politick˘ch a právních systémÛ
a násilné konflikty vedoucí k hrubému poru‰o-
vání lidsk˘ch práv v evropocentrickém pojetí
vysvûtlují spí‰e na základû lokálních kulturních
praxí, ke kter˘m patfií i weberovská tradiãní ge-
nealogie autority na základû království, náãel-
nictví a dal‰ích komponent. Napfiíklad jeden
z nejv˘znamnûj‰ích souãasn˘ch afrikanistÛ Pa-
trick Chabal rozpracovává kritiku „ortodoxní-
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období v dané zemi. Mezinárodní trestní soud je sloÏen
z osmnácti soudcÛ volen˘ch signatáfisk˘mi státy na devítileté
funkãní období, a dva soudci nesmûjí b˘t pfiíslu‰níky téhoÏ státu.

9 Cayley A. T., The Prosecutor’s Strategy in Seeking the Arrest of
Sudanese President Al Bashir on Charges of Genocide
[Strategie hlavního Ïalobce pfii vydávání zatykaãe na
súdánského prezidenta Al-Ba‰íra t˘kajícího se obvinûní
z genocidy], Journal of International Criminal Justice, 2008, ã. 6,
s. 829.

10 Jessesberger F., Geneuss J., On the Application of a Theory of
Indirect Perpetration in Al Bashir, [O uplatnûní teorie nepfiímého
spáchání zloãinu na Al-Ba‰íra], Journal of International Criminal
Justice, 2008, ã. 6, s. 853.

11 Collins R., A history of modern Sudan [Historie moderního
Súdánu], Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

12 Simons M., International Court Adds Genocide to Charges
Against Sudan Leader [Mezinárodní soud pfiidává genocidu
k obvinûním proti súdánskému vÛdci], New York Times, 14. 7.
2010, A4.

13 ·turma P., Definice zloãinÛ a dal‰í hmotnûprávní aspekty
v ¤ímském statutu Mezinárodního trestního soudu,
Trestnûprávní revue, 2002, ã. 2, s. 44–47.

14 Fichtelberg A., Democratic Legitimacy and the International
Criminal Court: A Liberal Defense [Demokratická legitimita
a Mezinárodní trestní soud: liberální obrana], International
Criminal Justice, 2006, sv. 4, ã. 4, s.765–785.



ho“ pfiístupu ke zkoumání afrického právního
a politického systému, kter˘ se vyznaãuje „ná-
siln˘m roubováním“ evropsk˘ch ãi západních
pfiístupÛ za úãelem objasÀování africk˘ch práv-
ních a politick˘ch pomûrÛ.15

Podle Particka Chabala souãasní afrikanisté
vûnují pfiíli‰ velkou pozornost právním aspek-
tÛm v˘voje pluralitního stranického systému ãi
dal‰ím právním aspektÛm politické liberaliza-
ce, a hlub‰í zkoumání pfiíãin africk˘ch konfliktÛ
ãi kulturní objasnûní ‰ir‰ích mocensk˘ch me-
chanismÛ je odsouváno na druhou kolej. Podle
nûj vysvûtlení fungování lokálních právních
mechanismÛ vyÏaduje komplexní analytick˘
pfiístup pfiistupující k právní a politické zodpo-
vûdnosti aktérÛ na základû koncepce tzv. neo-
patrimonialismu vzniknuv‰ího v dÛsledku
dekolonizaãních procesÛ; klíãovou otázkou
k zodpovûzení jsou pfiitom vztahy mezi lokální-
mi právními a politick˘mi strukturami stejnû
tak jako uskupení mezi autoritou ãi vÛdcov-
stvím, spoleãenstvím a jednotlivcem. Principy
pfiíbuzenské závislosti jsou také propojeny s tra-
diãními formami spolãování, které jsou urãeny
pfiedev‰ím vzájemn˘mi povinnostmi mezi 
konkrétními spoleãenstvími a mechanismy pfií-
buzenské náleÏitosti a absencí ‰ir‰ího spoleãen-
ského konsensu ohlednû práva ze strany
konkrétních rodÛ ãi kmenÛ.16

Kritici moÏnosti uplatÀovat spravedlnost Me-
zinárodním trestním soudem také poukazují na
skuteãnost, Ïe hlub‰í pochopení hrubého poru-
‰ování lidsk˘ch práv na základû evropocentric-
ké perspektivy by mûlo zahrnovat i období pfied
nástupem evropského kolonialismu. Místo sku-
teãné kolonizace do‰lo totiÏ jenom k podvojné-
mu fungování státních struktur s nepfiímou
vládou; africké právní a politické praxe se pfii-
tom staly nejniÏ‰ím ãlánkem vnuceného politic-
kého a právního systému stejnû tak jako
existujících institucí správy a moci.17

Právní relativisté zdÛrazÀují, Ïe obyvatelé 
nespokojení s fungováním státního aparátu
a právního systému si zaãali uvûdomovat úãinnost
instituce náãelnictví jako ménû centralizované
formy vlády. Tak vedle ustavení demokratic-
k˘ch právních mechanismÛ vãetnû pluralismu
politick˘ch stran v fiadû africk˘ch zemí, v sou-
ãasné dobû jsou dÛleÏit˘mi i mocenská centra ãi
lokální vlády spojené s fenoménem neformální-
ho a formálnû nezakotveného náãelnictví ãasto
potlaãovaného ãi dokonce odsouvaného do za-
pomnûní koloniálními a postkoloniálními reÏi-
my. Podle nûkter˘ch autorÛ je souãasné
neformální a právnû nezakotvené náãelnictví ja-
ko forma nové nepfiímé vlády dokonce dÛsled-
kem toho, Ïe moderní africk˘ stát potfiebuje
instituci náãelnictví coby svého rovnocenného

partnera a Ïe je tfieba jej tak povaÏovat za kul-
turní projev domorodé spoleãnosti; jeho podfií-
zené postavení vÛãi státu jako nejniÏ‰ímu
ãlánku by mûlo b˘t napraveno a mûlo b˘t vy-
svûtlováno jako instituce historicky ustavená
pfiedstaviteli lidu zplnomocnûného kontrolovat
v‰echny úrovnû v˘konné vlády.18

Napfiíklad spoleãnost na území Dárfúru byla
tradiãnû kmenovou spoleãností zaloÏenou na
vlastnictví pÛdy a rozdûlena mezi kmeny po-
sledním dárfúrsk˘m sultánem na poãátku dva-
cátého století a dále kmenov˘mi náãelníky mezi
jednotlivé kmeny. „Sucha a desertifikace pfiispû-
ly ke zhor‰ení konfliktÛ a prezident Nimejrí,
kter˘ se dostal k moci, zavedl islámsk˘ reÏim
a ‰áriu a zru‰il dosavadní kmenov˘ systém.
Bûhem následujících desetiletí se díky snadné-
mu pfiístupu ke zbraním zaãaly konflikty vyost-
fiovat a jednotlivé kmeny zaãaly vytváfiet vlastní
milice.“19

Thomas Lubanga jako jeden
z hlavních zloãincÛ pfied
Mezinárodním trestním soudem

Okolnosti vzniku poru‰ování lidsk˘ch
práv v Kongu

V prÛbûhu obãanské války tehdej‰í Zaire ãi
dne‰ní Kongo byly zaplaveny více neÏ milionem
civilistÛ ãi pfiíslu‰níkÛ milicí Hutu, ktefií poté
vyuÏívali zdej‰í tábory k útokÛm na rwandské
území v tehdej‰í dobû pod kontrolou TutsiÛ. Za
úãelem uklidnûní konfliktÛ rwandská vláda vy-
slala do této oblasti ozbrojené síly, které by
podpofiily formování povstaleckého hnutí Spo-
jenectví demokratick˘ch sil pro osvobození
Konga-Zaire. I kdyÏ po dobytí zemû z v˘chodu
se velitel Spojenectví demokratick˘ch sil Kábila
prohlásil prezidentem a pfiejmenoval zemi na
Demokratickou republiku Kongo, ztratil tak
spojenectví se Rwandou a Ugandou a vznikla
druhá válka v Kongu doprovázená intervencí
oddílÛ ze Zimbabwe, âadu, Angoly, Namibie
a Súdánu. I kdyÏ v roce 1999 bylo podepsáno
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15 Chabal P. , A Few considerations on democracy in Africa
[Nûkolik úvah o demokracii v Africe], International Affairs, 1998,
74(2), s. 289–303.

16 Chabal P., The Politics of Suffering and Smiling [Politika utrpení
a usmívání se], London Zed., 2009.

17 Skalník P., Politická antropologie a souãasná Afrika aneb Jak
mohou náãelnictví pfiispût k rozvoji demokracie, in Machalík T.
a Záhofiík T., Viva Afrika 2006: sborník pfiíspûvkÛ z konference
vûnované Africe, Ústí nad Labem, Nakladatelství a vydavatelství
Vlasty Králové, 2005.

18 Gellner E., Jazyk a samota. Wittgenstein, Malinowski
a habsburské dilema, Brno, Centrum demokratické kultury,
2005.

19 Lhotsk˘ J., Specifika regionální ochrany lidsk˘ch práv: Africk˘
soud pro lidská práva a práva národÛ. Dostupné na
http://www.law.muni.cz/soborníky/cofola2011/files/normotvorba/L
ho tsky_Jan_6134.pdf ( 28. 6. 2012).



pfiímûfií a v roce 2006 probûhly v této zemi 
první demokratické volby od roku 1960, vût‰ina
v˘chodní ãásti území je aÏ dodne‰ka nezabez-
peãena a míra poru‰ování lidsk˘ch práv mÛÏe
b˘t ilustrována masov˘m znásilÀováním Ïen
a takzvanou fistulou coby dal‰í nedávno roz‰í-
fienou otfiesnou praktikou svûdãící o poru‰ová-
ní práv Ïen.

Na základû perspektivy váleãn˘ch zloãinÛ ãi
genocidy jsou konÏsk˘ a súdánsk˘ konflikt spo-
leãnû s válkou v b˘valé Jugoslávii tûmi nejhor-
‰ími v novodobé historii od konce druhé
svûtové války; vyvolaly i fiadu v˘znamn˘ch re-
akcí ze strany OSN a na jejich základû byla
uskuteãnûna i humanitární pomoc organizace-
mi zab˘vajícími se ochranou lidsk˘ch práv typu
Amnesty International nebo Oxfamu. Konkrét-
nûji, OSN s ohledem na politick˘ v˘voj v Kon-
gu i v Súdánu vydaly rezoluce stejnû tak jako
ustavily mise s cílem stabilizovat situaci v tûch-
to zemích. Konkrétnûji, spoleãnû s mírov˘mi
jednáními z ãervence 1999 Rada bezpeãnosti na
základû rezoluce 1279 ustavila misi MONUC
v kvûtnu 2010 pfiejmenovanou na stabilizaãní
misi a v Súdánu jiÏ od roku 1993 platí rezoluce
814 Rady bezpeãnosti OSN o zákazu dodávek
jakéhokoliv vojenského materiálu do zemû;
kvÛli ohroÏení svûtového míru na základû rezo-
luce 1590 z roku 2005 se OSN rozhodla také vy-
slat do Súdánu misi UNIMIS.20

Pfiípad Thomase Lubangy

Z dÛvodu vá‰niv˘ch debat o dÛvûrn˘ch ãi taj-
n˘ch dÛkazech zaãal proces s Thomasem Lu-
bangou teprve tfii roky po jeho zatãení;  Thomas
Lubanga je pfiitom prvním váleãn˘m zloãincem
souzen˘m Mezinárodním trestním soudem
a obviÀovan˘m z toho, Ïe vyuÏíval dûti mlad‰í
patnácti let v prÛbûhu krvavého etnického kon-
fliktu v Demokratické republice Kongo trvající-
ho pût let a ukonãeného teprve v roce 2003.
Thomas Lubanga byl obÏalován za páchání ná-
sledujících váleãn˘ch zloãinÛ podle Statutu:

1) ãl. 8 (2)(b) (xxvii): odvody ãi nábor dûtí
mlad‰ích patnácti let do ozbrojen˘ch sil státu
nebo jejich vyuÏívání k aktivní úãasti v nepfiá-
telsk˘ch akcích (v rámci mezinárodního ozbro-
jeného konfliktu), 2) ãl. 8(2)(e)(vii): odvody ãi
nábor dûtí mlad‰ích patnácti let do ozbrojen˘ch
sil státu nebo jejich vyuÏívání k aktivní úãasti
v nepfiátelsk˘ch akcích (v rámci vnitfiního
ozbrojeného konfliktu). 

Podle Luise Morena Ocampa, hlavního Ïalob-
ce Mezinárodního trestního soudu, Lubanga
odvedl do sv˘ch milic na tfiicet tisíc dûtí, které
pak vyuÏíval k zabíjení, drancování a znásilÀo-
vání. Lubanga pfii v˘slechu pfied soudem v Ha-

agu svoji vinu za váleãné zloãiny popíral a ar-
gumentoval tím, Ïe se snaÏil pfiivést do regionu
ve v˘chodní ãásti zemû mír.21 Podle Lubango-
v˘ch obhájcÛ bylo problematick˘m bodem
moÏné zneuÏití procesu související zejména s
údajn˘m nespolehliv˘m ãi podvodn˘m sbûrem
údajÛ a shromaÏìováním svûdkÛ; obhájci slibo-
vali pfiivést okolo dvacítky svûdkÛ schopn˘ch
svûdãit co se t˘ãe moÏného zneuÏití ãi smy‰lení
dosavadních údajÛ za úãelem zastavení proce-
su, zatím Ïalobci odmítali jakákoliv obvinûní.
„S tûmito konflikty spojen˘m problémem, kter˘
je pfiedmûtem zájmu, je pravdûpodobnû také ro-
le prostfiedníkÛ spadajících do kompetence vy-
‰etfiovatelÛ Ïalující strany. RÛzní svûdci
obhajoby je pfiistihli pfii vym˘‰lení a falsifikaci
usvûdãujících materiálÛ. Skuteãnû je moÏné fiíci,
Ïe údajn˘ dopad zneuÏívání procesu je pfiíãinou
toho, Ïe soudci uvaÏují o zastavení pfiípadu...“22

Na zaãátku roku 2010 byl proces s Thomasem
Lubangou pozastaven kvÛli rozporÛm mezi Ïa-
lobci obávajícími se o bezpeãnost zpfiístupnûní
skuteãné identity „prostfiedníka 143“ obhájcÛm
Thomase Lubangy na stranû jedné a soudci tr-
vajícími na nezbytnosti tohoto postupu pro po-
kraãování celého procesu na stranû druhé.
Napfiíklad soudci Adrian Fulford, Elizabeth
Odio Benito a René Blattmann odmítli stanovis-
ko ÏalobcÛ a trvali na svém pÛvodním stanovis-
ku, aby skuteãná identita „prostfiedníka“ byla
odhalena t˘mu obhájcÛ vãetnû toho, kter˘ se na-
chází v Demokratické republice Kongo a dodává
klíãové dÛkazy. V souladu s tímto stanoviskem
soudcÛ obhájci argumentovali tím, Ïe nelze po-
kraãovat ve v˘slechu „prostfiedníka 321“, jestli
nebude odhalena identita „prostfiedníka 143“. 

Podle obhájcÛ „prostfiedník 321“ a „prostfied-
ník 143“ byli pochybní a zkorumpovaní: podle
svûdkÛ obhájcÛ totiÏ tito povûfienci ÏalobcÛ na-
bádali svûdky ke lhaní pfied soudem v tom
smyslu, Ïe jsou b˘valí dût‰tí vojáci odchycení
cestou do ‰koly a naverbovaní do Lubangov˘ch
milicí. Dále soudci argumentovali tím, Ïe poÏa-
davky prokuratury naru‰ují procedury procesu
zakotvené ¤ímsk˘m statutem a Ïe tak v˘‰e uve-
dené konfliktní momenty mezi Ïalobci, obhájci
a soudci pfiedstavují váÏné problémy uskuteã-
nûní „ãestného procesu“. Soudci sice poÏadovali
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20 Gebrewold B., Africa and Fortress Europe: Threats and
Opportunities [Afrika a opevnûná Evropa: ohroÏení a pfiíleÏitosti],
Aldershot, Ashgate Publishing Company, 2007. 

21 Miraglia M., Admissibility of Evidence, Standard of Proof and
Nature of the Decision in the ICC Confirmation of Charges in
Lubanga [Pfiijatelnost dÛkazÛ, normy prokazatelnosti a podstata
rozhodností Mezinárodního trestního soudu potvrzujícího
obvinûní Lubangy], Journal of International Criminal Justice,
2008, ã. 6, s. 489.

22 The Lubanga Trial at the International Criminal Court [Soud
s Lubangou u Mezinárodního trestního soudu]. Dostupné na:
http://www.lubangatrial.org/background/ (20. 10. 2010). 



nepodmínûné propu‰tûní obvinûného Thomase
Lubangy, ale tento jejich nárok byl vetován od-
li‰n˘m stanoviskem prokurátorÛ; nakonec
v únoru 2011 Mezinárodní trestní soud zamítl
i Lubangovu osobní Ïádost o zastavení procesu
kvÛli jeho údajnému zneuÏití. 23

I kdyÏ konkrétní v˘‰e trestu ãtrnácti let byla
oznámena aÏ v ãervenci, Thomas Lubanga jako
první zloãinec souzen˘ Mezinárodním trestním
soudem byl odsouzen v polovinû bfiezna roku
2012 za zloãiny páchané na území dne‰ní De-
mokratické republiky Kongo v letech 2002
a 2003. Lidsko-právní principy vtûlené do Sta-
tutu Mezinárodního trestního soudu zamítají
variantu trestu smrti, a tak z hlediska formál-
ních pravidel Thomas Lubanga mohl b˘t po-
trestán maximálnû doÏivotním uvûznûním.

Umar al-Ba‰ír jako jeden
z hlavních zloãincÛ pfied
Mezinárodním trestním soudem 

Okolnosti vzniku poru‰ování lidsk˘ch
práv v Súdánu

Rozsáhlá ãinnost bezpeãnostní organizace 
Ingaz vedla k uvûznûní, muãení a zavraÏdûní
velké ãásti odpÛrcÛ reÏimu; ãinnost Ingazu by-
la velmi neprÛhlednou a jejím hlavním cílem
bylo konsolidovat politickou moc prostfiednic-
tvím represí na stranû jedné a nedbalostí v do-
drÏování zákonnosti na stranû druhé. Tyto
politické pomûry byly dále ukotveny zavede-
ním systému jedné politické strany coby známé
autoritativní ãi totalitární praktiky a vedením
svaté války na Jihu, která byla doprovázena lid-
sk˘m utrpením, a ve které zemfielo velké mnoÏ-
ství lidí ãi byly propu‰tûny statisíce úfiedníkÛ
a desetitisíce dÛstojníkÛ. Organizace zab˘vající
se ochranou lidsk˘ch práv pfiiná‰ely zprávy
o rÛzn˘ch zpÛsobech muãení a poru‰ování lid-
sk˘ch práv zejména v souvislosti s konfliktem
v Dárfúru, v dÛsledku kterého miliony Súdán-
cÛ emigrovali a hledali azyl dokonce v tak od-
lehl˘ch koutech svûta jako Kanada, Austrálie,
Amerika, Evropa ãi dokonce Izrael.24 V Dárfúru
se totiÏ rozhofiely nejkrvavûj‰í boje v zemi, pfii
kter˘ch se ãerno‰‰tí vzboufienci chopili zbraní
proti arabsk˘m milicím podporovan˘m mus-
limskou vládou. Úãastníci bojÛ blokovali pfií-
stupové cesty humanitárních konvojÛ, které do
Dárfúru smûfiovaly ze stfiedního Súdánu. Agen-
tura UNICEF [Dûtsk˘ fond OSN] informovala
o alarmujícím stavu uprchlíkÛ v oblasti Dárfú-
ru, kdy nejhÛfie na tom byly dûti a Ïeny, které se
stávaly obûtí únosÛ a znásilnûní.

Pfiípad Umara al-Ba‰íra

V bfieznu 2009 nûkolik mûsícÛ po zahájení pro-
cesu s Thomasem Lubangou soudci Mezinárod-
ního trestního soudu vydali zatykaã na Umara
al-Ba‰íra, ve kterém ho vinili ze dvou váleãn˘ch
zloãinÛ a z pûti zloãinÛ proti lidskosti, vãetnû
vraÏdy, vyhlazování, násilného pfiesunu, muãe-
ní a znásilÀování – jedná se tak o první pfiípad,
ve kterém Mezinárodní trestní tribunál obvinil
souãasnou hlavu státu. „Súdánské instituce rea-
govaly na vydání zatykaãe zintenzivnûním po-
litick˘ch represí vÛãi politick˘m protivníkÛm.
Znamenalo to, Ïe aktivisté v oblasti lidsk˘ch
práv byli nav‰tûvováni obávan˘mi agenty „Ná-
rodní bezpeãnosti“ ...Po vydání zatykaãe ‰éf
bezpeãnosti oznámil, Ïe lidé podporující Mezi-
národní trestní soud nebudou moci zÛstat naÏi-
vu, protoÏe „zradili národ“. ¤ekl, Ïe jim usekne
ruce a u‰i...“25

Zatykaã na Umara Al-Ba‰íra byl vydán za
spáchání následujících zloãinÛ proti lidskosti
a váleãn˘ch zloãinÛ:
1) ãl. 7(1)(a): vraÏda, 
2) ãl. 7(1)(b): vyhlazování, 
3) ãl 7(1)(d): deportace nebo násiln˘ pfiesun oby-

vatelstva, 
4) ãl. 7(1)(f): muãení, 
5) ãl. 7(1)(g): znásilnûní, sexuální otroctví, nuce-

ná prostituce, nucené tûhotenství, nucená ste-
rilizace nebo jiné formy sexuálního násilí
srovnatelné závaÏnosti, 

6) ãl. 8(2)(e)(i): úmyslné vedení útokÛ proti ci-
vilnímu obyvatelstvu jako takovému nebo
proti jednotliv˘m civilním osobám, které se
pfiímo neúãastní nepfiátelsk˘ch akcí (v rámci
vnitfiního ozbrojeného konfliktu).
I kdyÏ v prvním zatykaãi Umar al-Ba‰ír nebyl

obvinûn˘ z genocidy a Luis Moreno Ocampo
odmítl povaÏovat dÛsledky konfliktu za geno-
cidu, o rok pozdûji uÏ soudci Mezinárodního
soudního dvora vydali druh˘ odli‰n˘ zatykaã:
i kdyÏ v nûm uÏ je obvinûn˘ ze tfií principÛ spa-
dajících do právního vymezení genocidy, toto
opatfiení dosud nemá a pravdûpodobnû ani 
nebude mít Ïádn˘ praktick˘ dopad kvÛli
neexistenci reálné síly schopné ho zatknout.
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23 International Criminal Court. Situations and cases [Stavy
a pfiípady]. Dostupné na:
http://www.icc.cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/, 
(20. 10. 2010).

24 Pecháãek P., ·tûrba V., Súdán/Dárfúr, V˘voj a stav konfliktu
v Dárfúru, rezoluce Rady bezpeãnosti OSN, pÛsobení Evropské
unie, 2007. Dostupné na: http://www.psp.cz/kps/pi/PRACE/pi-3-
066.pdf, (20. 10. 2010).

25 Faisai E. Sudanese journalist tells of harassment by „brutal“
security force. [Súdánsk˘ novináfi vypovídá o obtûÏování
„brutálními“ bezpeãnostními silami]. Dostupné na:
http://www.amnesty.org/en/news-and.-updates/sudanese-
jourtnalist- tells-harassment-brutal-security-forces 2010-06-07
(20. 10. 2010). 



Mezinárodní trestní soud totiÏ nemá Ïádné po-
licejní síly a súdánsk˘ prezident je dostateãnû
opatrn˘; nejezdí do zemí zavazujících se tzv.
¤ímskému statutu coby zakládajícímu doku-
mentu Mezinárodního trestního soudu.26 Pfiesto-
Ïe súdánská vláda shledala obvinûní z genocidy
smû‰n˘m a zcela jej odmítla, na mezinárodní
scénû do‰lo k omezení jeho kontaktÛ a zdrojÛ
podpory; dokud se ale Umarovi al-Ba‰írovi da-
fií unikat zatãení, tak se také sniÏuje dÛvûry-
hodnost Mezinárodního trestního soudu coby
nového symbolu mezinárodní spravedlnosti.
Do urãité míry zde hrozí i nebezpeãí, Ïe Umar
Al-Ba‰ír by mohl v reakci na vydání zatykaãe
vyprovokovat vût‰í násilnosti proti vlastnímu
obyvatelstvu ãi mezinárodním humanitárním
misím nebo vypovûdût mírovou dohodu s Ji-
hem. Na druhé stranû je moÏné poãítat i s tím,
Ïe vydání zatykaãe oslabí postavení Al-Ba‰íra
na vnitrostátním poli a ve svém dÛsledku mÛÏe
vést k uspí‰ení mírov˘ch procesÛ. 

PfiestoÏe sporadické boje v Dárfúru trvaly ce-
lá desetiletí, nejvût‰í intenzity konflikt nabyl
v roce 2003 v okamÏiku, kdyÏ rebelující skupi-
ny napadly súdánské síly. Reakcí súdánské vlá-
dy více ménû sloÏené z arabsk˘ch obyvatel byla
rozsáhlá operace, kterou hlavní Ïalobce Luis
Moreno Ocampo nazval genocidální strategií
proti ãern˘m africk˘m etnick˘m skupinám
v Darfúru;  pfiitom Umar al- Ba‰ír je povaÏován
za hlavního architekta této strategie mající za
hlavní cíl zajistit si „absolutní kontrolu“. Napfií-
klad rozsudek Mezinárodního soudního dvora
z února 2007, na základû kterého byly odmítnu-
ty poÏadavky Bosny povaÏovat likvidaci civil-
ního obyvatelstva v Srebrenici za dÛsledek
srbské genocidy, poukazuje na obtíÏnou vyma-
hatelnost mezinárodní spravedlnosti co se t˘ãe
genocidy.27

V tûchto souvislostech a vzhledem k odmíta-
vému stanovisku Umara al-Ba‰íra vÛãi vznese-
n˘m obvinûním proti nûmu je vhodné se také
zamyslet nad pravdûpodobností toho, Ïe bude
odsouzen ãi Ïe se ocitne pfied Mezinárodním
trestním soudem. PfiestoÏe – jak uÏ bylo nazna-
ãeno v˘‰e – Umarovi al-Ba‰írovi se vyh˘bají
mnozí politici zemí uznávajících jurisdikci Me-
zinárodního trestního soudu, politici mnoha
arabsk˘ch a africk˘ch zemí s ním pokraãují
v politick˘ch setkáních. Nûktefií z první skupi-
ny politikÛ ho dokonce pfii jeho návrhu na poli-
tická setkání pfiímo varovali, Ïe genocida je
váÏn˘m obvinûním a Ïe – jako pfiedstavitelé stá-
tÛ hlásících se k legalitû Mezinárodního trestní-
ho tribunálu a jeho statutu – jsou povinni ho
zatknout. Na druhé stranû Africká unie jako
hlavní regionální uskupení vyslovila obavy, Ïe
odstranûní Umara al-Ba‰íra z prezidentské

funkce by mohlo ohrozit mírovou dohodu po-
depsanou v roce 2005 mezi súdánskou vládou
a ostatními rebely za úãelem ukonãení obãanské
války zapfiíãiniv‰í mnohé obûti na lidsk˘ch Ïi-
votech; v prÛbûhu krvav˘ch událostí zemfielo
totiÏ pfiibliÏnû dva a pÛl miliónu lidí, coÏ je
mnohem více neÏ pfiímo v Dárfúru.

Závûr

Rozbor v˘‰e uveden˘ch procesÛ pfiípadÛ uka-
zuje, Ïe Ïalobci a soudci Mezinárodního trestní-
ho soudu vycházejí z evropsk˘ch kulturních
tradic a usilují o sledování spravedlnosti v celo-
svûtovém mûfiítku; v souvislostech kritiky Af-
rické unie a Afrického soudu zdÛrazÀují, Ïe je
obtíÏné potrestat viníky za spáchání váleãn˘ch
zloãinÛ, zloãinÛ proti lidskosti, genocidu a agre-
si na africkém kontinentu. V tûchto souvislos-
tech je v‰ak nutné se také zamyslet nad
zjednodu‰ující tezí právních universalistÛ inter-
pretující pÛsobení Mezinárodního trestního
soudu jako jednoznaãn˘ pokrok v mezinárod-
ním právu; toto stanovisko je moÏné povaÏovat
za neschopnost nebo neochotu zastáncÛ právní-
ho universalismu zapojit se do debat s pfiedsta-
viteli „tfietího svûta“.

I mezi samotn˘mi státy zastávajícími univer-
sální perspektivu existuje rozkol ohlednû ospra-
vedlnûní konkrétních procedur tohoto soudu,
protoÏe vrchní Ïalobce má velké diskreãní pra-
vomoci a v rÛzn˘ch záleÏitostech mÛÏe jednat
proprio motu.28 I kdyÏ ve srovnání s mezinárod-
ními tribunály pro b˘valou Jugoslávii ãi Rwan-
du je Mezinárodní trestní soud nezávisl˘ na
OSN ohlednû rozhodovacích procesÛ, omezené
dopady svûtového spoleãenství na váleãné kon-
flikty je moÏné doloÏit neúspûchem nejrozsáh-
lej‰í probíhající mise OSN v Kongu. V dÛsledku
problematického pÛsobení struktur svûtového
spoleãenství je vhodné se také zamyslet nad
tím, zda by úãinnûj‰ím prostfiedkem pro po-
trestání viníkÛ za konÏské a súdánské násilné
konflikty nebylo zplnomocnûní regionální judi-
katury, a zda napfiíklad Africk˘ soud by nemo-
hl zaãít plnit úlohu Evropského soudu pro
lidská práva zfiízeného Radou Evropy. ¤e‰ením
by dále mohlo b˘t i ustavení takzvan˘ch zvlá‰t-
ních soudÛ (hybrid courts), a jako precedens by
mohly slouÏit souãasné procedury trestání v Sier-
ra Leone, kde ustavení a pÛsobení SCSL bylo
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26 Kuranian A., První genocida XX. století, Mezinárodní politika,
2000, ã. 3, s. 32–34.

27 Pûnkava P., Mezinárodní trestní soud pro b˘valou Jugoslávii,
Bulletin advokacie, 2006, ã. 6, s. 41.

28 Haumer S., Regelungsentwurf f;r ein Abspracheverfahren am
Internationalen Strafgerichtshof [Návrh ustanovení jak
postupovat pfii jednáních veden˘ch u Mezinárodního trestního
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Závûr soudu

Uplatnûní principu soukromého investora je
podmínûno splnûním pfiísn˘ch podmínek a je
nutné jej povaÏovat za v˘jimeãné, neboÈ jed-
ním z cílu Evropské unie je zajistit odstranûní
ãi minimalizaci nestrukturálních zásahÛ do
chodu ekonomiky a volného unijního trhu.

V˘znam evropského práva
státních podpor

Evropské právo státních podpor se stává ãím
dál dÛleÏitûj‰ím nástrojem regulace evropského
volného trhu. Tento jev vypl˘vá z nûkolika na-
vzájem propojen˘ch dÛvodÛ. Prvním dÛvodem
je skuteãnost, Ïe obecné právo voln˘ch pohybÛ
je zejména v oblasti volného pohybu zboÏí po-
mûrnû ustálenou disciplínou s jasn˘mi pravidly,
která vycházejí z rozhodnutí ve vûcech Dasson-
ville,1 Cassis de Dijon2 a Keck a Mithouard3 a ze se-
kundární harmonizaãní legislativy. Podobné

stanovisko lze pak zaujmout i ke svobodû usa-
zování a volnému pohybu sluÏeb. V jejich pfií-
padû sice existují hospodáfiská odvûtví, která
doposud nebyla na sekundárnû právní úrovni
upravena. Ov‰em i tak se dá tvrdit, Ïe základní
principy pro posuzování souladnosti jejich ná-
rodních úprav jsou pomûrnû ustálené, a to na
základû rozhodnutí ve vûcech Gebhard,4 Sager5

a Gambelli.6
Druh˘m dÛvodem je stávající ekonomická si-

tuace v Evropské unii. Není nutné pfiipomínat,
Ïe základní my‰lenkou práva státních podpor je
zákaz jejich poskytování. Av‰ak jako kter˘koli
jin˘ zákaz, i zákaz státních podpor má své v˘-
jimky. Ty jsou stanoveny ve Smlouvû o fungo-
vání Evropské unie a ve zkratce vycházejí
z nutnosti poskytovat státní podpory tam, kde
bûÏná trÏní ekonomika selhává anebo není
schopna dosáhnout Ïádaného spoleãenského cí-
le. Jako pfiíklady je moÏné uvést financování ná-
sledkÛ pfiírodních ãi jin˘ch katastrof ãi podporu
ménû rozvinut˘ch evropsk˘ch regionÛ trpících
vysokou nezamûstnaností. Z ãistû právního hle-
diska je pak sporné, zda je moÏné za podobn˘
ospravedlÀující dÛvod povaÏovat i ekonomic-
kou krizi. Pohled politick˘ a hospodáfisk˘ se
ov‰em mÛÏe v˘raznû li‰it. Je nasnadû, Ïe ekono-
mická krize je situací, v níÏ bûÏné hospodafiení, aÈ
uÏ z jakéhokoli dÛvodu, selhalo, a stát je, pokud
vÛbec, jedinou entitou, která mÛÏe nepfiíznivou
situaci na trhu svou intervencí obrátit.

Podpora hospodáfiství jako taková, napfiíklad
zmûnami daní ãi zavedením plo‰n˘ch investiã-
ních podpor nebude v drtivé vût‰inû pfiípadÛ
povaÏována za rozpornou s právem státních
podpor, vycházejícím z ãlánku 107 SFEU. 
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v˘sledkem dohody mezi vládou Sierra Leone
a OSN, na základû které do‰lo ke stíhání osob
s nejvût‰í zodpovûdností za páchání zloãinÛ
proti lidskosti, váleãn˘ch zloãinÛ a dal‰ích zá-

vaÏn˘ch forem poru‰ování mezinárodního hu-
manitárního práva i zloãinÛ spáchan˘ch podle
pfiíslu‰n˘ch zákonÛ Sierra Leone na území to-
hoto státu od tfiicátého listopadu 1996.

EDF: Rekapitalizace státních podnikÛ 
ve svûtle práva státních podpor
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