
V oblasti mezinárodního trestního práva se
boufiliv˘ rozvoj, kter˘ zaãal pfied 20 lety (zfiíze-
ní ICTY, 1993), stále nezastavil. I kdyÏ od roku
2002 (reálnû 2003) pÛsobí stál˘ Mezinárodní
trestní soud, zfiízen˘ na základû ¤ímského sta-
tutu (1998), existují zloãiny spáchané pfied 
1. ãervencem 2002, nad kter˘mi tento soud ne-
má jurisdikci. Odtud plyne dÛvod pro zfiizová-
ní ad hoc mezinárodních trestních tribunálÛ,
popfi. smí‰en˘ch (hybridních) tribunálÛ. Mezi
takové smí‰ené tribunály patfií napfi. Zvlá‰tní
panely na V˘chodním Timoru nebo Mimofiádné
senáty soudÛ KambodÏe.1

Nejnovûj‰í pfiíklad smí‰en˘ch trestních tribu-
nálÛ jsou Mimofiádné africké senáty soudÛ Sene-
galu (Extraordinary African Chambers within
the courts of Senegal), vytvofiené v únoru 2013 ke
stíhání mezinárodních zloãinÛ spáchan˘ch v âa-
du mezi 7. ãervnem 1982 a 1. prosincem 1990.

Nejslavnûj‰ím pfiípadem, kter˘ se dostal
k Mimofiádn˘m africk˘m senátÛm a kvÛli kte-
rému tento smí‰en˘ tribunál moÏná i vznikl, je
stíhání b˘valého ãadského prezidenta Hissãne
Habrého, obvinûného ze zloãinÛ proti lidskosti,
muãení a váleãn˘ch zloãinÛ.

Proã pfiípad Hissène Habrého tak úzce souvi-
sí s vytvofiením Mimofiádn˘ch africk˘ch sená-
tÛ? Snahy o stíhání zloãinÛ b˘valého ãadského
prezidenta se táhnou jiÏ od roku 2000, kdy sku-
pina obûtí podala podnût, na jehoÏ základû se-
negalsk˘ soudce obvinil H. Habrého z muãení,
zloãinÛ proti lidskosti a dal‰ích „barbarsk˘ch ãi-
nÛ“. Odvolací soudy v‰ak zastavily stíhání
z dÛvodu, Ïe senegalské soudy nemají pravo-
moc soudit zloãiny spáchané v cizinû. Dal‰í po-
‰kození, vãetnû tfií belgick˘ch obãanÛ ãadského
pÛvodu, se obrátili na justiãní orgány v Belgii
v roce 2000. Belgické orgány po ãtyfiech letech
vy‰etfiování obvinily Habrého ze zloãinÛ proti
lidskosti, váleãn˘ch zloãinÛ a muãení. V roce
2005 poÏádaly Senegal o jeho extradici, av‰ak
senegalsk˘ soud rozhodl, Ïe nemá jurisdikci pro
rozhodnutí o extradiãní Ïádosti.

Senegal se obrátil na Africkou unii, která pak
v ãervenci 2006 vyzvala Senegal, aby stíhal Hab-
rého jménem celé Afriky. Prezident Wade pfiijal
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tento mandát a následnû do‰lo ke zmûnû senegal-
ského zákona, kter˘ v˘slovnû umoÏnil senegal-
sk˘m soudÛm v˘kon extrateritoriální jurisdikce
nad zloãiny podle mezinárodního práva. Sene-
galská vláda v‰ak poÏadovala finanãní pfiíspû-
vek od mezinárodního spoleãenství, takÏe
pfiíprava procesu se na tfii roky zastavila. V roce
2010 rozhodl Soudní dvÛr Hospodáfiského spo-
leãenství státÛ západní Afriky (ECOWAS), Ïe
H. Habré by mûl b˘t souzen ve zvlá‰tním, ad
hoc fiízení mezinárodní povahy. Na toto roz-
hodnutí reagovala v lednu 2011 Africká unie ná-
vrhem na zfiízení zvlá‰tních senátÛ v rámci
senegalsk˘ch soudÛ s nûkter˘mi soudci jmeno-
van˘mi AU. Senegal v‰ak tento návrh odmítl.

V pfiípravû na proces nebyl Ïádn˘ pokrok.
Naopak, v ãervenci 2011 a lednu 2012 senegal-
sk˘ odvolací soud odmítl rozhodnout o dvou
dal‰ích belgick˘ch extradiãních Ïádostech.

Rozsudek MSD t˘kající se
povinnosti stíhat nebo vydat

Belgie pfiedloÏila vûc Mezinárodnímu soudnímu
dvoru na základû doloÏky o fie‰ení sporÛ
v Úmluvû proti muãení a jinému krutému, nelid-
skému nebo poniÏujícímu zacházení ãi trestání
(1984). MSD vynesl 20. ãervence 2012 rozsudek,
ve kterém rozhodl, Ïe Senegal poru‰il své zá-
vazky podle Úmluvy, a nafiídil Senegalu, aby
Habrého stíhal bez dal‰ích prÛtahÛ, pokud jej
nevydá.2

V tomto rozsudku se MSD zamûfiil na rozbor
mechanismu k potírání beztrestnosti podle
Úmluvy proti muãení a jinému krutému, nelid-
skému nebo poniÏujícímu zacházení nebo
trestání (1984). Analyzoval zejména vztah mezi
ustanoveními o zaloÏení jurisdikce (ãl. 5), po-
vinnosti zahájit pfiedbûÏné vy‰etfiování (ãl. 6)
a povinnosti stíhat nebo vydat (ãl. 7). I kdyÏ
Soud také konstatoval, Ïe zákaz muãení je ko-
gentní normou (jus cogens),3 ale nepovaÏoval za
nutné zkoumat, zda povinnost stíhat nebo vy-
dat (aut dedere aut judicare) má obyãejovou po-
vahu. MSD se spokojil s tím, Ïe mÛÏe vyfie‰it
spor na základû aplikace Úmluvy proti muãení.

MSD urãil, Ïe státy, smluvní strany Úmluvy
proti muãení mají závazky kriminalizovat mu-
ãení, zaloÏit svou jurisdikci nad zloãinem mu-
ãení, aby mûly nezbytné právní nástroje ke
stíhání tohoto zloãinu, a zahájit vy‰etfiování
skuteãností, jakmile se podezfiel˘ ocitne na je-
jich území. Podle slov Soudu, „tyto závazky
v jejich celku by mohly b˘t povaÏované za prv-
ky jednotného smluvního mechanismu zamûfie-
ného na to, aby zabránil podezfiel˘m vyhnout se
následkÛm jejich trestní odpovûdnosti, pokud
se prokáÏe“.4

Co je dÛleÏité, závazek podle ãl. 7 odst. 1
Úmluvy proti muãení, podle kterého stát, na jehoÏ
území je zji‰tûn údajn˘ pachatel, pfiedloÏí pfiípad
sv˘m pfiíslu‰n˘m orgánÛm k trestnímu stíhání
(povinnost stíhat), vzniká bez ohledu na existen-
ci pfiedchozí Ïádosti o vydání pachatele. Vnitro-
státní orgány v‰ak mohou rozhodnout, zda
zahájí fiízení ve svûtle dÛkazÛ, které mají k dis-
pozici, a pfiíslu‰n˘ch pravidel trestního fiízení.5

Podle ãl. 7 odst. 2 Úmluvy proti muãení, kte-
r˘ vychází ze vzoru v Haagské úmluvû o potla-
ãení protiprávního zmocnûní se letadel (1970),6
„tyto orgány pfiijmou stejná opatfiení jako v pfií-
padû bûÏného trestného ãinu závaÏného cha-
rakteru podle zákonÛ tohoto státu“.

Soud zejména konstatoval, Ïe „extradice je
moÏnost nabídnutá státu Úmluvou, kdeÏto stí-
hání je mezinárodní závazek podle Úmluvy, je-
hoÏ poru‰ení je protiprávním chováním
zakládajícím odpovûdnost státu“.7

Povinnost aut dedere aut
judicare a „tfietí alternativa“ 

Je zfiejmé, Ïe povinnost vydat nebo stíhat (aut
dedere aut judicare) mÛÏe mít rÛzné podoby, kte-
ré závisejí na formulaci konkrétního smluvního
závazku. Takto MSD dovodil, Ïe podle Úmluvy
proti muãení je stíhání povinností smluvních
stran, kdeÏto vydání pouhá moÏnost. Tím se ale
jen potvrdily problémy, se kter˘mi se pot˘kala
Komise OSN pro mezinárodní právo, která jiÏ
v roce 2005 zafiadila do svého programu téma
Povinnost vydat nebo stíhat (aut dedere aut judi-
care). Zvlá‰tním zpravodajem byl jmenován 
Z. Galicki z Polska, kter˘ pfiedloÏil celkem ãtyfii
zprávy (v letech 2006, 2007, 2008 a 2011). V le-
tech 2009 a 2010 byla k tomuto tématu zfiízena
pracovní skupina pod vedením prof. A. Pelleta,
která navrhla obecn˘ rámec (general framework)
otázek, kter˘mi by se mûl zvlá‰tní zpravodaj za-
b˘vat.8 Kromû toho sekretariát Komise pfiipra-
vil velmi uÏiteãn˘ pfiehled mnohostrann˘ch
smluv, které by mohly mít vztah k tématu.9

Z toho pfiehledu vypl˘vá, Ïe zkoumané mno-
hostranné smlouvy lze rozdûlit do ãtyfi kategorií.
První model pfiedstavuje Úmluva o potlaãení
padûlání penûz (1929) a nûkteré dal‰í smlouvy,
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zaloÏen˘ na (a) kriminalizaci pfiíslu‰ného ãinu
ve vnitrostátním právu; (b) ustanovení o stíhání
a extradici; (c) povinnosti vydat s tím, Ïe stíhá-
ní nastupuje v pfiípadû odmítnutí extradice; (d)
zfiízení extradiãního reÏimu, kter˘m se stát za-
vazuje za urãit˘ch podmínek povaÏovat trestn˘
ãin za extradiãní.

Druh˘ model pfiedstavují nûkteré regionální
úmluvy o extradici,10 které se typicky zamûfiují
na podrobnûj‰í úpravu povinnosti vydat. Státy
mají obecnou povinnost vydat, ledaÏe Ïádost
spadá pod nûkterou podmínku ãi v˘jimku, jeÏ
stanoví dÛvody pro odmítnutí (napfi. vydávání
vlastních obãanÛ mÛÏe b˘t zakázané nebo pod-
mínûné zvlá‰tními zárukami. Existují i nûkteré
novûj‰í dokumenty, vãetnû v˘jimek a vzorov˘ch
smluv.11

Tfietí model tvofií Îenevské úmluvy o ochranû
obûtí válek (1949), které stanoví povinnost kaÏ-
dé smluvní strany vypátrat osoby obvinûné
z toho, Ïe se dopustily nûkterého z váÏn˘ch po-
ru‰ení (graves breaches) nebo Ïe k nûmu daly roz-
kaz. Stát je musí postavit pfied své vlastní soudy,
aÈ je jejich státní pfiíslu‰nost jakákoli. MÛÏe je ta-
ké, dá-li tomu pfiednost, odevzdat v souladu
s podmínkami svého vlastního zákonodárství
k soudnímu stíhání nûkteré jiné stranû mající zá-
jem na potrestání, pokud tato strana má dosta-
teãná obvinûní proti tûmto osobám.12

âtvrt˘m modelem je pak jiÏ zmiÀovaná Ha-
agská úmluva o potlaãení protiprávního zmoc-
nûní se letadel (1970), podle jejíhoÏ ãl. 7
„smluvní stát, na jehoÏ území je údajn˘ pacha-
tel zji‰tûn, bude povinen, pokud ho nevydá, bez
jakékoliv v˘jimky a aÈ byl trestn˘ ãin spáchán
na jeho území ãi nikoliv, pfiedloÏit pfiípad pfií-
slu‰n˘m orgánÛm za úãelem trestního stíhání“.
Tato „haagská formulace“ je variantou klauzule
obsaÏené v Îenevsk˘ch úmluvách. PoslouÏila
jako vzor pro fiadu novûj‰ích mnohostrann˘ch
smluv k postihu terorismu, ale i dal‰ích ãinÛ,
vãetnû muãení, Ïoldnéfiství, nadnárodního or-
ganizovaného zloãinu, korupce nebo nuceného
mizení. Spoleãn˘m znakem je to, Ïe stanoví ja-
ko základní povinnost stíhat, pfiiãemÏ vydání je
poskytnutá moÏnost.13

I kdyÏ zvlá‰tní zpravodaj Galicki postupnû
navrhl nûkolik ãlánkÛ, ve kter˘ch se snaÏil
uchopit povinnost vydat nebo stíhat jako záva-
zek podle mezinárodních smluv a podle obyãe-
jového mezinárodního práva, celkovû nebylo ve
zpracování tématu dosaÏeno v˘razného pokro-
ku. Celkovû pojetí tématu vyvolávalo fiadu po-
chybností mezi ãleny Komise i zástupci státÛ
v ·estém (právním) v˘boru Valného shromáÏ-
dûní OSN. KdyÏ Z. Galicki nebyl znovu zvolen
ãlenem Komise, v roce 2012 nebyl jmenován
nov˘ zvlá‰tní zpravodaj pro toto téma. Namís-

to toho byla zfiízena otevfiená pracovní skupina
pod pfiedsednictvím K. Kittichaisaree z Thajska,
která pracovala v letech 2012–2014. Zhodnotila
dosavadní postup prací Komise, a to téÏ ve svût-
le rozsudku MSD v pfiípadu Belgie v. Senegal, a za-
b˘vala se moÏn˘mi variantami do budoucna. 

Vût‰ina ãlenÛ Komise se shodla na tom, Ïe
dal‰í pokraãování v tomto tématu nemÛÏe pfii-
nést oãekávané v˘sledky (napfi. návrh ãlánkÛ
s komentáfiem). Podle mého názoru téma aut de-
dere aut judicare provázela základní koncepãní
chyba, která spoãívala ve snaze kodifikovat tu-
to povinnost samostatnû, v izolaci od jin˘ch
pravidel mezinárodního trestního práva. Roz-
bor mnoha smluvních instrumentÛ ukazuje, Ïe
tato povinnost má své místo v kontextu s dal‰í-
mi závazky. Typicky se vyskytuje v souvislosti
s definicí ãinÛ, které jsou kriminalizované, a se
závazkem státu zaloÏit trestní jurisdikci nad tû-
mito ãiny, aÈ uÏ na základû principu teritoriality
a personality, nebo i na dal‰ích principech, vãet-
nû univerzality. Jak ukazuje pfiehled mnoho-
strann˘ch smluv, pfies urãité podobnosti existuje
nûkolik typÛ smluvních ustanovení o povinnos-
ti vydat nebo stíhat. Proto práce Komise k to-
muto tématu by tûÏko mohla pfiinést cokoli
podstatného nad rámec návrhu Kodexu zloãinÛ
proti míru a bezpeãnosti lidstva (1996).14

Po dvou letech debaty dospûla pracovní sku-
pina Komise k pfiijetí závûreãné zprávy k téma-
tu aut dedere aut judicare, ve které shrnula
dosavadní práci. Na základû v˘‰e uvedeného
pfiehledu mnohostrann˘ch smluv Komise kon-
statovala, Ïe pfii pfiijímání smluv státy se mohou
rozhodnout, která smluvní formulace závazku
vydat nebo stíhat nejlépe vyhovuje jejich cíli.
Vzhledem k velk˘m rozdílÛm ve formulaci, ob-
sahu a rozsahu závazku ve smluvní praxi by bylo
zbyteãné, aby se Komise pou‰tûla do harmoni-
zace rÛzn˘ch smluvních ustanovení.15

V diskusi se také objevil vztah mezi povin-
ností vydat nebo stíhat a závazky erga omnes ne-
bo normami jus cogens. Rozsudek MSD ve vûci
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Belgie v. Senegal musí b˘t ãten v kontextu tohoto
pfiípadu. Soud vyloÏil pfiedmût a úãel Úmluvy
proti muãení tak, Ïe zakládá závazky erga omnes
partes, na jejichÏ základû má kaÏdá smluvní stra-
na „spoleãn˘ zájem“ na dodrÏování takov˘ch
závazkÛ, a tudíÏ kaÏd˘ stát, smluvní strana, je
oprávnûn vzná‰et nárok na zastavení tvrzeného
poru‰ení ze strany jiné smluvní strany.16

Otázka jus cogens v‰ak zde nemûla ústfiední
místo. Podle názoru Komise, Soud konstatoval,
Ïe pokud státy byly stranou Úmluvy proti mu-
ãení, mûly spoleãn˘ zájem pfiedcházet aktÛm
muãení a zajistit, aby pokud k nim do‰lo, odpo-
vûdné osoby nezÛstaly beztrestné. Jiné smlou-
vy, i kdyÏ nemusí obsahovat normy jus cogens,
také mohou vést k závazkÛm erga omnes a k od-
povûdnosti státu za poru‰ení povinnosti vydat
nebo stíhat.17

Podobnû je tomu s obyãejovou povahou po-
vinnosti vydat nebo stíhat. B˘val˘ zvlá‰tní
zpravodaj Galicki sice ve své zprávû z r. 2011
pfiedloÏil návrh ãlánku o mezinárodním obyãeji
jako pramenu povinnosti aut dedere aut judica-
re.18 Tento návrh v‰ak nezískal podporu v Ko-
misi ani v ·estém v˘boru. Zejména bylo sporné
dovozovat obyãejovou povahu povinnosti vy-
dat nebo stíhat z existence obyãejov˘ch pravidel
zakazujících jednotlivé zloãiny. KdyÏ Komise
v r. 1996 pfiijala návrh Kodexu, ustanovení o po-
vinnosti vydat nebo stíhat tam (v ãl. 7) pfiedsta-
vovalo progresivní rozvoj mezinárodního práva.
Od té doby ov‰em mohlo dojít k dal‰ímu rozvo-
ji mezinárodního práva. Proto se nyní Komise
nechtûla vyjádfiit ve smyslu, Ïe do‰la k závûru
o tom, Ïe povinnost vydat nebo stíhat se nestala
pravidlem obyãejového mezinárodního práva.19

MSD se ve svém rozsudku Belgie v. Senegal
(2012) vÛbec meritornû nevyjádfiil k obyãejové
povaze povinnosti vydat nebo stíhat. Konstato-
val totiÏ, Ïe nemá jurisdikci, aby se zab˘val ná-
roky Belgie t˘kajícími se údajn˘ch poru‰ení
závazkÛ Senegalu podle obyãejového meziná-
rodního práva, protoÏe ke dni podání belgické
Ïaloby se spor mezi obûma státy net˘kal závaz-
kÛ podle obyãejového mezinárodního práva.20

Koneãnû poslední zajímav˘ aspekt se t˘ká
„tfietí alternativy“ k povinnosti vydat nebo stí-
hat, a to v podobû pfiedání mezinárodnímu
trestnímu soudu nebo tribunálu. Tuto moÏnost
obsahoval jiÏ návrh Kodexu zloãinÛ (1996).21

Stojí za pov‰imnutí, Ïe v odli‰ném stanovisku
k rozsudku Belgie v. Senegal ãínská soudkynû
Xue uvedla, Ïe kdyby Senegal pfiedal údajného
pachatele mezinárodnímu tribunálu zfiízenému
Africkou unií, neporu‰il by povinnost stíhat
podle ãl. 7 Úmluvy proti muãení, protoÏe tako-
v˘ tribunál by byl vytvofien ke splnûní úãelu
Úmluvy.22 Podobn˘ názor v obecné rovinû za-

ujala Komise pro mezinárodní právo v závûreã-
né zprávû k tématu aut dedere aut judicare, kde
uvedla fiadu pfiíkladÛ zmezinárodnûn˘ch (hyb-
ridních) soudÛ.23

Dohoda a Statut ke zfiízení
Mimofiádn˘ch africk˘ch senátÛ

Rozsudek MSD ve vûci Belgie v. Senegal spolu se
zmûnou prezidenta Senegalu (po volbách
v bfieznu 2012) vedl k obnovení jednání mezi Se-
negalem a Africkou unií, které skonãilo doho-
dou o vytvofiení Mimofiádn˘ch africk˘ch
senátÛ.24 Na základû smlouvy Národní shro-
máÏdûní Senegalu pfiijalo zákon o zfiízení speci-
álních senátÛ (17. 12. 2012).

Podle Statutu se zfiizují Mimofiádné africké
senáty soudÛ Senegalu v tomto sloÏení: jeden
vy‰etfiovací senát v rámci oblastního soudu (Tri-
bunal Régional Hors Classe) v Dakaru, jeden
obÏalovací senát u dakarského odvolacího sou-
du, jeden soudní senát a jeden odvolací senát
pfii stejném odvolacím soudu (ãl. 2). Podle ãl. 3
mají Mimofiádné africké senáty pravomoc stíhat
a soudit nejvíce odpovûdné osoby za zloãiny
a závaÏná poru‰ení mezinárodního práva, oby-
ãejového mezinárodního práva a mezinárod-
ních smluv ratifikovan˘ch âadem, spáchaná
v období od 7. ãervna 1982 do 1. prosince 1990.

Vûcná jurisdikce je upravena v ãláncích 4 aÏ 8
Statutu. Zahrnuje zloãin genocidy (ãl. 5), zloãi-
ny proti lidskosti (ãl. 6), váleãné zloãiny (ãl. 7)
a muãení (ãl. 8). Skutkové podstaty zloãinÛ jsou
definované podle definic ze Statutu MTS (v pfií-
padû genocidy a zloãinÛ proti lidskosti). Defini-
ce váleãn˘ch zloãinÛ je podstatnû struãnûj‰í
a odkazuje na nûkterá poru‰ení Îenevsk˘ch
úmluv (1949). Je zajímavé, Ïe v˘slovnû tam uvádí
donucení váleãného zajatce nebo jiné chránûné
osoby slouÏit v ozbrojen˘ch silách. âl. 7 odst. 2
zahrnuje i závaÏná poru‰ení spoleãného ãlánku 3
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16 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite
(Belgium v. Senegal), Judgment, ICJ Reports 2012, § 67–70. 

17 Viz doc. A/CN.4/L.839 (2014), str. 21, § 46–47.
18 Viz doc. A/CN.4/648 (2011), § 95.
19 Viz doc. A/CN.4/L.839 (2014), str. 24–25, § 52–54.
20 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite

(Belgium v. Senegal), Judgment, ICJ Reports 2012, § 53–55,
122 (2). K této otázce se vymezil v individuálním stanovisku
soudce Abraham (TamtéÏ, Separate Opinion of Judge Abraham,
§ 3–20, 21, 24–25) a v disentu soudce ad hoc Sur (TamtéÏ,
Dissenting Opinion of Judge ad hoc Sur, § 17–18), ktefií tvrdili,
Ïe kdyby Soud mûl jurisdikci, musel by odmítnout belgick˘
nárok, protoÏe neexistuje dostateãn˘ dÛkaz, zaloÏen˘ na praxi
státÛ a opinio juris, o obyãejové povaze povinnosti státÛ stíhat
pfied sv˘mi soudy jednotlivce podezfielé z váleãn˘ch zloãinÛ
nebo zloãinÛ proti lidskosti na základû univerzální jurisdikce.

21 Viz Draft Code of Crimes, op. cit., str. 270: „Without prejudice to
the jurisdiction of an interantional criminal court, the State Party
in the territory of which an inividual alleged to have committed
a crime ... is found shall extradite or prosecute that individual.“ 

22 ICJ Reports 2012, Dissenting Opinion of Judge Xue, § 42.
23 Viz doc. A/CN.4/L.839 (2014), str. 19, § 35.
24 Viz Statute of the Extraordinary African Chambers (2012),

International Legal Materials, vol. 52, 2013, str. 1020–1036.



Îenevsk˘ch úmluv (1949) a Dodatkového pro-
tokolu II. âlánek 8 definuje zloãin muãení pfie-
vzat˘ z Úmluvy proti muãení (1984).

Dal‰í ustanovení t˘kající se vylouãení proml-
ãení, individuální trestní odpovûdnosti, vylou-
ãení imunity hlavy státu nebo vlády ãi vládního
ãinitele, odpovûdnosti nadfiízeného i toho, Ïe
rozkaz nezbavuje trestní odpovûdnosti, ale mÛ-
Ïe b˘t polehãující okolností, jsou pfievzata ze
statutÛ dfiívûj‰ích tribunálÛ, zejm. ¤ímského
statutu MTS. Podobnû je tomu s procesními zá-
rukami a právy obvinûného.

SloÏení Mimofiádn˘ch africk˘ch senátÛ odráÏí
smí‰enou povahu tribunálu a také skuteãnost,
Ïe právní systém Senegalu vychází z francouz-
ského práva. Vy‰etfiovací senát je sloÏen ze 4 vy-
‰etfiujících soudcÛ a 2 náhradníkÛ senegalské
pfiíslu‰nosti, navrÏen˘ch senegalsk˘m minist-
rem spravedlnosti a jmenovan˘ch pfiedsedou
Komise AU. ObÏalovací senát je sloÏen ze 3
soudcÛ a jednoho náhradníka senegalské pfií-
slu‰nosti, navrÏen˘ch senegalsk˘m ministrem
spravedlnosti a jmenovan˘ch pfiedsedou Komi-
se AU. Soudní senát má kromû pfiedsedy 2
soudce a 1 náhradníka senegalské pfiíslu‰nosti,
navrÏené senegalsk˘m ministrem spravedlnos-
ti a jmenovan˘ch pfiedsedou Komise AU. Pfied-
seda senátu musí b˘t soudce z jiného ãlenského
státu AU. TotéÏ platí pro sloÏení odvolacího se-
nátu. Struktura tribunálu dále zahrnuje Úfiad
prokurátora a kanceláfi, sloÏené ze senegalsk˘ch
obãanÛ.

Stojí za pov‰imnutí, Ïe Statut pomûrnû po-
drobnû upravuje postavení obûtí, které se mohou
jako civilní strana úãastnit fiízení, popfiípadû mít
spoleãného zástupce. V pfiípadû, Ïe to vyÏaduje
zájem spravedlnosti, administrátor jim ho mÛÏe
vybrat a také pfiiznat bezplatnou právní pomoc
(ãl. 14). Kromû trestÛ (pfiedev‰ím odnûtí svobo-
dy) mÛÏe tribunál také rozhodnout o nápravn˘ch
opatfieních ve formách restituce, kompenzace
a rehabilitace (ãl. 27). Senáty mohou také nafiídit,
Ïe kompenzace má b˘t vyplacena prostfiednic-
tvím Svûfieneckého fondu pro obûti, vytvofiené-
ho podle ãl. 28 Statutu. 

H. Habré byl obvinûn v ãervenci 2013 ze zlo-
ãinÛ proti lidskosti, muãení a váleãn˘ch zloãinÛ
a umístûn do vazby. Kromû toho vedou Mimo-
fiádné africké senáty stíhání proti pûti pfiedsta-
vitelÛm senegalské vládní moci z doby vlády
Habrého.

Závûr

Zfiízení Mimofiádn˘ch africk˘ch senátÛ a zahá-
jení stíhání proti H. Habrému po mnoha letech
neúspû‰n˘ch pokusÛ ukazuje, jak sloÏitá je ces-
ta v boji proti beztrestnosti nejzávaÏnûj‰ích zlo-

ãinÛ podle mezinárodního práva, coÏ platí ne-
jen pro Afriku. Tento pfiíklad se v‰ak t˘ká kon-
tinentu, kde se v posledních letech mnoho státÛ
zaãalo negativnû vymezovat proti Mezinárod-
nímu trestnímu soudu, vnímanému nûkdy jako
evropsk˘ soud pro souzení AfriãanÛ. To se pro-
jevilo nejen na pÛdû Africké unie, ale také
v rámci OSN, kde je v posledních letech pravi-
delnû zafiazováno na program Valného shro-
máÏdûní téma „univerzální jurisdikce“.25 I kdyÏ
spí‰e politická neÏ právní debata tomuto pro-
blému pfiíli‰ nesvûdãí (podle mého názoru by
bylo lépe svûfiit tuto otázku Komisi pro meziná-
rodní právo), zájem státÛ ukazuje na velk˘ v˘-
znam tûchto otázek.

Rozsudek MSD ve vûci Belgie v. Senegal (2012)
vrátil problém tam, kam patfií, tedy do právní
roviny. Soud se striktnû zamûfiil na rozbor zá-
vazkÛ podle Úmluvy proti muãení (nechal stra-
nou otázku obyãejového mezinárodního práva),
kde je nesporn˘ základ pro univerzální jurisdik-
ci. Pfiesvûdãivû dovodil, Ïe základní povinnost,
kterou má stát, na jehoÏ území se údajn˘ pacha-
tel nachází, je zahájit trestní stíhání. V˘mluvy na
nedostateãnou vnitrostátní právní úpravu ne-
zbavují stát jeho povinnosti podle smlouvy
a pfiípadné odpovûdnosti za poru‰ení smluvních
závazkÛ. Extradice, které se Belgie domáhala, je
moÏností, kterou Senegal mÛÏe vyuÏít, pokud
nechce stíhat danou osobu pfied sv˘mi soudy.
V dne‰ním mezinárodním právu v‰ak jiÏ není
pravidlo aut dedere aut judicare vykládané jako
pouhé dvû alternativy, popfi. základní povinnost
a extradice jako moÏnost. Tfietí moÏností v urãi-
t˘ch pfiípadech je pfiedání údajného pachatele
mezinárodnímu trestnímu tribunálu nebo sou-
du. Smí‰en˘ tribunál vytvofien˘ v Dakaru díky
iniciativû AU a jejímu tlaku na senegalskou vlá-
du ukazuje moÏnost africké cesty k mezinárod-
ní trestní spravedlnosti. 
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