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ÚVOD
Současný mezinárodní systém stojí na několika základních principech, které se
vyvíjely od samotného vzniku moderního pojetí státu v 17. století. Některé z těchto principů
jsou stálé a neměnné, některé se naopak s během času a s vývojem mezinárodního
společenství mění a uzpůsobují se jeho novým potřebám a zájmům a některé principy se
z takovýchto potřeb a zájmů vyvinuly jako úplně nové. Tyto nejzákladnější principy se staly
závaznými pravidly mezinárodního práva, které je skrze své prameny nadále upravuje,
rozvádí a především ukotvuje jejich ochranu.
Těmi z nejdůležitějších principů jsou ty, které upravují vztahy mezi státy, jako
hlavními aktéry mezinárodních vztahů a základními subjekty mezinárodního práva, a které
samotné státy definují. Těmito principy jsou například svrchovaná rovnost států, jejich
nezávislost a nezasahování do jejich vnitřních záležitostí. Skrze tyto principy je definován
sám stát, který se tradičně vyznačuje svým suverénním územím, obyvatelstvem, nezávislou
státní mocí a uznáním ostatních států. Stát disponuje jurisdikcí, jako projevem své suverénní
státní moci, skrze kterou vytváří, určuje a vynucuje práva a povinnosti subjektů podřízených
jeho moci. Tato jurisdikce se pak s ohledem na její původ, vnitrostátní ukotvení a rozsah a na
okolnosti případu může legálně vztahovat i na cizí státy a jejich představitele.
V rámci vztahů s ostatními státy a v rámci rovnosti a nezávislosti jsou státy a jejich
představitelé chráněni mezinárodními imunitami, které představují procesní překážku pro
výkon jurisdikce (moci) jednoho suverénního státu nad druhým suverénním státem či jeho
představiteli. Toto vynětí představitelů jednoho státu z pravomoci státu druhého se týká
i trestných činů, kterých se měli takoví představitelé dopustit, tedy jurisdikce trestní.
Ačkoli jsou oba koncepty mezinárodního práva (jak jurisdikce, tak imunita) projevem
principů svrchované rovnosti, nezávislosti a nezasahování do vnitřních záležitostí cizích států,
stojí oba v některých případech proti sobě. V takových případech tak může mít jeden stát
legálně založenou trestní jurisdikci (pravomoc) nad oficiálními představiteli státu druhého,
kteří však mohou být na základě svých imunit z této jurisdikce vyjmuti. Vedlejšími projevy
sporu těchto dvou konceptů často bývá buď namítané porušování státní suverenity (v případě,
že by převážila legalita jurisdikce), anebo namítaná beztrestnost pachatelů trestných činů (při
převážení pravidel o imunitách).
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Právě těmito případy se zabývá předkládaná práce, která si klade za cíl odpovědět na
dvě spolu nedílně související hypotézy. První, podpůrná hypotéza, kterou se zabývá první
kapitola práce, obsahuje otázky, zda je podle současné mezinárodněprávní úpravy možné
legálně vykonávat vnitrostátní trestní jurisdikci nad představitelem druhého státu, popřípadě
za jakých podmínek.
Touto otázkou a relevantní odpovědí na ni se zabývá první kapitola práce věnovaná
jurisdikci státu, potažmo přímo jurisdikci trestní. Tato kapitola definuje pojem a obsah
jurisdikce státu, její dělení, a to jak na jurisdikci legislativní, soudní a výkonnou, tak na
jurisdikci civilní, správní a trestní, a v neposlední řadě její mezinárodněprávní původ
a ukotvení. Dále se kapitola zabývá především povolenými formami trestní jurisdikce
odvozenými z mezinárodního práva, jejich rozsahem a výkonem. Nejdůležitějšími z hlediska
tématu práce jsou formy extrateritoriální jurisdikce, hlavně pak jurisdikce univerzální, které
jsou v této kapitole dále rozvedeny a popsány. Závěr této kapitoly pak cílí na odpověď na
výše zmíněnou podpůrnou hypotézu této práce.
V rámci druhé, hlavní hypotézy práce, si autor zvolil otázky, zda je
mezinárodněprávní imunita takového představitele, nad kterým má cizí stát legální pravomoc
a příslušnost, procesní překážkou pro jeho trestní stíhání před orgány jiného státu a v jakých
případech takovou překážkou není. Odpovědí na tuto hypotézu a jejím zdůvodnění se zabývají
kapitoly dva až pět této práce.
Kapitola druhá se zabývá trestní odpovědností pachatele trestného činu, jakožto
hmotněprávní otázkou směrodatnou pro výkon trestní jurisdikce státu. Kapitola podrobněji
rozebírá možné způsoby vyvození individuální trestní odpovědnosti představitele státu, jako
specifického subjektu příslušného ke konkrétnímu státu, naplnění obsahu této odpovědnosti
a jeho možný trestní postih, a to ve dvou formách. První formou je domácí vnitrostátní trestní
postih představitele státu v rámci jurisdikce jeho vlastního státu, druhou formou je pak
extrateritoriální trestní postih v rámci příslušné jurisdikce mimo jeho vlastní stát, který může
být proveden ve dvou podobách. První takovou možností je trestní postih v rámci jurisdikce
mezinárodních trestních soudů či tribunálů (mezinárodního mechanismu), druhou pak postih
v rámci vnitrostátní jurisdikce cizího státu, podle kapitoly první. Další podkapitola se zabývá
individuální odpovědností za zločiny podle mezinárodního práva. Zvláštní podkapitola je pak
věnována odpovědnosti státu za jednání jeho představitelů, která je výchozím aspektem
a hlavně základní podmínkou pro aplikaci jednoho typu mezinárodní imunity státních
2

představitelů – imunity ratione materiae. Práce se zde věnuje předpokladům, za kterých je
jednání státních představitelů považováno za jednání samotného státu a jemu přičítáno. Dále
je zde zmíněno nově etablované pravidlo o dvojí odpovědnosti za některá zvlášť závažná
trestní jednání, podle kterého je odpovědný jak stát, tak i státní představitel.
Třetí kapitola se věnuje institutu imunity a jeho právní úpravě. Nejprve kapitola
definuje samotnou podstatu tohoto institutu a představí základní rozdělení imunit například
podle práva, v rámci kterého jsou upraveny, na vnitrostátní a mezinárodní imunity, či podle
oblasti, na kterou jsou imunity aplikovány. Další část kapitoly se věnuje imunitám podle
mezinárodního práva a jejich úpravě a ukotvení, kde jsou představeny státní imunity,
diplomatické imunity a imunity dalších představitelů státu rozdílných od diplomatických
a konzulárních zástupců státu. Následně se práce detailně věnuje mezinárodněprávním
imunitám jednotlivých představitelů státu, ty jsou rozděleny podle své povahy a funkce na
dva typy – imunitu ratione personae a imunitu ratione materiae. Dále jsou uvedena specifika
a předpoklady pro aplikaci obou typů imunit, včetně jejich podobnosti i rozdílnosti. Poslední
částí této kapitoly je shrnutí, které se zaměří na současnou úpravu obou typů imunit
představitelů státu, jejich možný současný střet s mezinárodněprávními pravidly upravujícími
jurisdikci a na úpravu jejich aplikačního rozsahu, včetně možnosti jeho limitace.
Čtvrtá, prakticky orientovaná kapitola se soustředí na aplikační praxi obou typů imunit
státních představitelů rozdílných od diplomatických a konzulárních zástupců státu v rámci
celosvětově významných soudních případů, které se aplikačním rozsahem těchto imunit
zabývaly. V první části se práce věnuje aplikaci imunity ratione personae, jejímu významu
v rámci třech případů rozhodovaných před Mezinárodním soudním dvorem a v závěru
i jejímu v současné době uznávanému aplikačnímu rozsahu, vycházejícímu z platných
mezinárodněprávních pramenů a úpravy, včetně rozhodnutích MSD jako podpůrného
pramene. Tyto tři případy jsou případ Arrest Warrant – Kongo v. Belgie, případ některých
trestních řízení ve Francii – Konžská republika v. Francie a případ týkající se imunit
a trestního řízení – Rovníková Guinea v. Francie, který v současné době ještě probíhá a je
zatím v předběžné fázi. Ve druhé části se práce věnuje současnému aplikačnímu rozsahu
imunity ratione materiae, jeho základním aspektům a významu a aplikaci této imunity v rámci
případu bývalé chilské hlavy státu generála Pinocheta, rozhodovaného vnitrostátním soudem
nejvyšší instance – britskou Sněmovnou Lordů. V poslední podkapitole se práce zabývá
limity a výjimkami z aplikačního rozsahu imunity ratione materiae, které byly identifikovány
v rámci současného jak doktrinálního vývoje, tak vývoje praxe. Tyto výjimky se především
3

opírají o analýzu konfliktu základních principů, hodnot a cílů mezinárodního společenství
a práva a o analýzu proporcionálního vztahu mezi nimi, kdy na jedné straně stojí principy
mezinárodní spravedlnosti, ochrany univerzálních lidských práv, trestání pachatelů zločinů
podle mezinárodního práva či nově se etablující princip R2P (responsibility to protect)
zosobněné výkonem trestní jurisdikce suverénních států nad představiteli jiných suverénních
států. Proti nim na straně druhé pak stojí principy suverenity, rovnosti a nezávislosti států
zosobněné institutem imunity státních představitelů jednoho státu, jako procesní překážky pro
výkon trestní jurisdikce státu druhého.
V poslední, páté kapitole se práce zaměří na kodifikační činnost Komise pro
mezinárodní právo, která v současné době pracuje na Návrhu článků o imunitě státních
představitelů vůči cizí trestní jurisdikci. Úloha Komise pro MP je jedinečná a spočívá ve
velice důležité a hlavně s ohledem na tuto problematiku žádoucí unifikační a kodifikační
činnosti, která napomáhá uchopit a sjednocuje mezinárodněprávní úpravu problematiky
imunit státních představitelů rozdílných od diplomatických a konzulárních zástupců státu vůči
trestní jurisdikci cizích států. V této kapitole je rozebírána současná práce Komise pro MP,
včetně již navržených článků zabývajících se jak imunitou ratione personae, tak imunitou
ratione materiae, jejich působností, jejich aplikačním rozsahem a jeho limitací. V současnosti
se Komise pro MP zabývá definováním a úpravou limitů aplikačního rozsahu imunity ratione
materiae a výjimek z její aplikace a zároveň procesními aspekty aplikace obou typů imunit.
V závěru práce se autor vypořádá s oběma hypotézami práce a odpoví na otázky z nich vzešlé.
Mezi hlavní výzkumné metody, se kterými práce pracuje, se především řadí metoda
deskripce, která je použita hlavně v první části práce. Tato metoda umožňuje autorovi uvést
do vzájemných souvislostí teoretické pojmy, které představí v prvních kapitolách práce
a které následně aplikuje na konkrétní případy. Další použitá je metoda analýzy, kterou práce
využívá k rozboru jednotlivých primárních i sekundárních zdrojů, včetně jednotlivých
soudních rozhodnutí. Metoda analýzy je pak v závěru práce doplněna metodou dedukce, na
jejímž základě vyvozuje autor závěry s ohledem na své vlastní poznatky a myšlenky,
podpořené či vyvrácené právě analýzou všech používaných zdrojů. V poslední kapitole pak
autor používá k popisu práce Komise pro MP deskripci.
Co se týče zdrojů, ze kterých práce čerpá, ty jsou z hlediska mezinárodního významu
této problematiky převážně v anglickém jazyce. První část práce věnující se jurisdikci, trestní
odpovědnosti a imunitám v obecné rovině pracuje převážně s monografiemi, obecnými
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učebnicemi mezinárodního práva a kapitolami z oxfordské Encyklopedie mezinárodního
práva veřejného Maxe Plancka. Z českých autorů lze jmenovat například P. Cabana,
Č. Čepelku, P. Šturmu či J. Jelínka, zatímco z anglicky píšících to pak jsou například
A. Cassese, I. Bantekas, B. H. Oxman či R. O´Keefe. Dále práce pracuje s mnohačetnými
primárními zdroji od vnitrostátní legislativy některých států, přes mezinárodní úmluvy
a smlouvy, přes návrhy článků Komise pro MP z různých relevantních oblastí, až po soudní
rozhodnutí MSD a jiných soudních orgánů, vykládajících právo. Mezi další důležité zdroje
patří

odborné

články,

které

vycházejí

v rámci

renomovaných

odborných

revue

respektovaných institucí zabývajících se mezinárodním právem a které se detailně věnují
problematice jurisdikce států, imunit státních představitelů, výjimkám z aplikace těchto
imunit či konkrétních soudních případů. Mezi autory takovýchto článků, které autorovi velice
pomohly, patří například M. A. Tunks, A. Bianchi, P. Šturma či D. Akande a S. Shah
publikující pro Duke Law Journal či European Journal of International Law. V neposlední
řadě se práce opírá o výstupy a publikace Komise pro MP, včetně zpráv zvláštních zpravodajů
a zpravodajek, výstupů komise pro návrh článků či výročních zpráv, týkajících se práce
Komise pro MP.
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1. JURISDIKCE STÁTU
Jedním ze základních znaků suverénního státu je výkon veřejné moci tohoto státu, a to
na určitém území a ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám na tomto území se
nacházejícím, sídlícím či registrovaným.1 Pojem jurisdikce státu (angl. Jurisdiction) je ve
svém nejširším výkladu synonymem pro výkon státní moci. Jurisdikce je tak v nejširším slova
smyslu suverénní legální moc státu jednat prostřednictvím svých legislativních, exekutivních
a soudních orgánů a prostředků, a vytvářet tak a vynucovat závazná pravidla, kterými reguluje
chování jednotlivců.2 Stát tak skrze své orgány tvoří, interpretuje a aplikuje právní normy,
jejichž obsahem jsou práva a povinnosti jednotlivých osob v jeho okruhu působnosti se
nacházejících.
V nejširším výkladu konceptu jurisdikce rozlišujeme tři hlavní větve. První je
legislativní jurisdikce, prostřednictvím níž stát primárně vytváří normy a pravidla chování.
Dále rozlišujeme jurisdikci soudní, prostřednictvím níž stát stanovuje postupy při porušování
těchto pravidel a následky z těchto porušování vyplývající. Poslední třetí větví je jurisdikce
výkonná, skrze niž stát aplikuje platné právo a vynucuje následky porušení stanovených
pravidel prostřednictvím veřejné moci a dostupných legálních nástrojů.3 Někteří autoři
rozlišují pouze dvě hlavní větve jurisdikce státu, a to pravomoc legislativní a pravomoc
vykonávací, pod kterou spadá jak soudní, tak výkonná moc.4 V této práci se autor zaměří
především na oblast jurisdikce legislativní a soudní, i když je nutno podotknout, že všechny
tyto větve jsou spolu nedílně provázány.
Jurisdikce státu a mezinárodní právo
Koncept jurisdikce je na úrovni mezinárodního práva vnímán jako výkon suverénní
moci přímo odvozený od principů suverenity, rovnosti a nezávislosti hlavních subjektů
mezinárodního práva – států. Zatímco samotný výkon jurisdikce je přiznán prostřednictvím
principu suverénní nezávislosti, rozsah a působnost tohoto výkonu je limitován výkonem
1

ČEPELKA, Č. a ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. 840 s. ISBN 97880-7179-728-9. S. 51.
2
OXMAN, Bernard H. Jurisdiction of States. Max Planck Encyclopedia of Public International Law [online].
2007 [cit. 2017-02-20]. Odst. 1. Dostupné z: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law9780199231690-e1436?rskey=isaI3X&result=1&prd=EPIL
3
OXMAN 2007 op. cit. odst. 3
4
O´KEEFE, Roger. Universal Jurisdiction, Clarifying the Basic Concept. Journal of International Criminal
Justice [online]. 2004, Vol. 2, pp. 735-760. [cit. 2017-02-15]. S. 736. Dostupné z:
http://documents.law.yale.edu/sites/default/files/O'Keefe%20-%20Universal%20Jurisdiction%20-%202004.pdf
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jurisdikce ostatních suverénních států a principy a kogentními pravidly mezinárodního práva
(např. pravidly chránícími základní lidská práva).5 Působnost jurisdikce je primárně
podmíněna dvěma základními aspekty konceptu suverénního státu, a to státním
územím a stálým obyvatelstvem. Stát zpravidla vykonává jurisdikci nad všemi osobami,
majetkem a aktivitami na jeho výsostném území (teritoriální princip jurisdikce), s výjimkou
osob, majetku a aktivit podléhajících vynětí z takové jurisdikce díky imunitám přiznaným
mezinárodním právem, a zároveň nad všemi jeho státními občany a jinými subjekty, které
mají ke státu úzký a efektivní vztah, kdekoli se mohou nacházet (personální princip
jurisdikce).
Další základy působnosti státní jurisdikce, které ji nad rámec teritoriálního
a personálního principu rozšiřují, jsou projevem problematiky případů, ke kterým by
docházelo, pokud by jurisdikce byla vykonávána pouze na základě těchto dvou tradičních
aspektů.6 Mohlo by tedy docházet k případům, kdy by jurisdikci neměl žádný stát či by bylo
značně náročné pokaždé určovat, který stát má při konkurenci vícero států v tom kterém
případě zrovna pravomoc. Zvláštním případem je pak jurisdikce, která umožňuje v některých
specifických případech, kdy jiný jurisdikčně příslušný stát nejedná a jednat by měl a samotné
jednání je v zájmu celého mezinárodního společenství, činit si nárok na její výkon každému
státu – tzv. univerzální jurisdikce.
Právě proto se v praxi vyvinuly i další základy působnosti jurisdikce. K tomuto vývoji
dochází neustále a odráží se v něm zrychlující se rozvoj technologií, obchodu, mezinárodních
vztahů a práva ovlivněný interdependencí a jinými globálními trendy. Mezi tyto další formy
jurisdikce s rozdílnými základy působnosti patří např. částečná jurisdikce nad výlučnou
ekonomickou zónou a kontinentálním šelfem, delegovaná jurisdikce (přenesená na základě
mezinárodní smlouvy), jurisdikce z titulu registrace (např. lodí, letadel a kosmických
objektů), z titulu ochrany, problematika jurisdikce nad internetem, jurisdikce nad vojenskými
jednotkami, zastupující jurisdikce či již výše popisovaná univerzální jurisdikce.7
V užším slova smyslu a v českém pojmosloví se nejhojněji využívaný výklad pojmu
jurisdikce vztahuje na pravomoc a příslušnost soudních orgánů, které právní normy vykládají
a aplikují v případech jim svěřených zákonem. V právní nauce rozlišujeme civilní, trestní
a správní soudní jurisdikci. Ačkoli například v současné kontinentální právní praxi je možné
5

OXMAN 2007 op. cit. odst. 1
OXMAN 2007 op. cit. odst. 11
7
OXMAN 2007 op. cit. odst. 13-45
6

7

se v určitých případech v rámci trestního řízení domoci i civilního odškodnění8 a oba druhy
jurisdikce se tak mohou vzájemně prolínat, v této práci se bude autor věnovat výhradně
jurisdikci trestní.

1.1 Trestní jurisdikce státu
Jak bylo uvedeno výše, stát vykonává svou trestní jurisdikci prostřednictvím vytváření
vnitrostátních trestních norem, ať už hmotného či procesního charakteru, jejich výkladu
a aplikace soudními orgány na chování porušující tyto normy a výkonného aparátu, skrze
který stát vyšetřuje tato porušení a vynucuje jejich následky. Tyto tři typy jurisdikce se od
sebe liší jak jejich charakterem, tak i jejich rozdílnou působností. Zatímco jurisdikce
legislativní a soudní může být vykonávána i extrateritoriálně, jak autor v této části práce dále
popíše, výkonná jurisdikce je zpravidla striktně teritoriální. Stát prakticky nemůže vykonávat
svou výkonnou trestní jurisdikci na území jiného státu bez jeho souhlasu.9
Trestní jurisdikce státu a mezinárodní právo
Jurisdikce státu jako taková, tedy i trestní jurisdikce, je odvozena od mezinárodního
práva, které přiznává státu suverénní moc a právo řešit své záležitosti nezávisle
prostřednictvím vnitrostátní legislativní, výkonné a soudní moci. Tento výkon je omezen, jak
bylo již zmíněno výše, výkonem jurisdikce ostatních suverénních států a pravidly
mezinárodního práva, které existují jako univerzální ochrana proti libovůli státní moci. Stát
tedy může vytvářet a aplikovat jakákoli pravidla, pokud tyto neomezují jiné státy a jejich
suverenitu či neporušují mezinárodní normy. To se týká i trestní jurisdikce státu, která může
působit skrze mezinárodní právo svou povahou jak na výsostném území státu, tak i mimo něj,
s ohledem na dotčené zájmy států či celého mezinárodního společenství. Proto jsou
vnitrostátní normy trestní jurisdikce z části ovlivňovány mezinárodním právem, ať už
prostřednictvím transformace, adaptace, adopce či inkorporace mezinárodních pravidel či
prostřednictvím přímého působení mezinárodního obyčejového práva a norem jus cogens.
V praxi pak z pohledu významu mezinárodního práva, v případě trestní problematiky
se nově etablovaného oboru mezinárodního trestního práva, pro vnitrostátní trestní právo
8

UN Secretariat. Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction. 31. 3. 2008. A/CN.4/596. S. 12.
Dostupné z: http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/596
9
O´KEEFE 2004 op. cit. s. 740
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rozlišujeme jeho tři hlavní komponenty. Prvním komponentem jsou mezinárodní aspekty
národního trestního práva, které upravují např. přeshraniční vztahy při výkonu vnitrostátní
trestní jurisdikce, rozsah jurisdikce národních soudů nad extrateritoriálními TČ či uznávání
cizích rozhodnutí v trestních věcech. Druhým komponentem jsou trestní aspekty
mezinárodního práva, které se zabývají mezinárodními standarty trestní spravedlnosti
a ukládají státům povinnosti v rámci obsahu jejich národní trestní legislativy, jako jsou např.
principy a pravidla respektovat a chránit základní lidská práva včetně individuálních práv
podezřelých a obviněných či vůbec stíhat a trestat TČ, včetně TČ mezinárodního významu
(např. únosy dopravních prostředků či rukojmích). Posledním komponentem je mezinárodní
trestní právo stricto sensu zabývající se stíháním a trestáním těch nejzávažnějších zločinů
podle mezinárodního práva obecného a konvencionálních zločinů, a to jak na úrovni
jednotlivých států (např. skrze univerzální jurisdikci), tak na úrovni celého mezinárodního
společenství (skrze mezinárodní trestní tribunály a mezinárodní trestní soud).10

1.2 Výkon a rozsah trestní jurisdikce
Pro účely této práce bude s ohledem na tuto kapitolu důležité určit, zda nad
jednotlivými státními představiteli jednoho státu a TČ, z nichž jsou podezříváni, mohou
vykonávat svou trestní jurisdikci státy druhé.
Výkon trestní jurisdikce nemusí být vždy nárokem pouze jednoho jediného státu,
jehož soudní orgány by tak měly výlučnou pravomoc a příslušnost nad případem. Pokud
nebyl trestný čin započat a dokonán na území toho samého státu, občanem a proti občanovi
tohoto státu a současně nenastaly následky takového činu také na tomto území, může si nad
TČ a jeho pachatelem nárokovat jurisdikci více států, s ohledem na jejich kvalifikované
zájmy. V některých případech však mohou mít ostatní státy platný zájem na stíhání
a potrestání viníka a uplatnit tak svou jurisdikci i přes to, že všechny podmínky výlučné
jurisdikce jednoho státu byly splněny. A to v takových případech, kdy se jedná například
o trestné činy narušující mezinárodní bezpečnost a mír či porušující základní lidská práva.11

10

UN Secretariat. Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction. 31. 3. 2008. A/CN.4/596. S. 16.
Dostupné z: http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/596
11
BANTEKAS, Ilias. Criminal Jurisdiction of States under International Law. Max Planck Encyclopedia of
Public International Law [online]. 2011 [cit. 2017-02-10]. Odst. 1. Dostupné z:
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1.3 Formy trestní jurisdikce
Dle mezinárodněprávní nauky a praxe dělíme trestní jurisdikci na teritoriální
a extrateritoriální, včetně speciální univerzální jurisdikce. V současnosti neexistuje oficiální
hierarchie forem trestní jurisdikce, která by určila přesné pořadí nároků jednotlivých států na
výkon jurisdikce nad spáchaným trestným činem. Je proto možné, že s ohledem na ten samý
trestný čin si bude nárokovat svou jurisdikci vícero států, a to na základě rozdílných
relevantních faktorů, z nichž ani jeden nemůže být považován za výlučný a definitivní.
Rozhodujícím faktorem pro výkon trestní jurisdikce je nexus mezi státem nárokujícím si
jurisdikci a místem spáchání TČ, pachatelem či jeho obětí.12 Vždy záleží na daném
konkrétním případě, ať už je konflikt jurisdikcí řešen prostřednictvím bilaterálních či
multilaterálních vydávacích smluv či ad hoc jednání. Největší výhodu má samozřejmě stát,
kde byl pachatel zadržen či se právě nachází, i přes možný nejslabší jurisdikční vztah.13

1.3.1 Teritoriální jurisdikce
Teritoriální jurisdikce patří mezi nejjednodušší a nejméně sporné formy. Je obecně
legislativně ukotvena a prakticky aplikována ve dvou alternativách.14
Subjektivní teritoriální jurisdikce
První alternativou je subjektivní teritoriální jurisdikce, která je uplatňována státy, na
jejichž území byl TČ započat, a to i v případě, že by byl TČ dokonán a jeho následky by
nastaly až na území jiného státu.
Česká úprava: § 4, odst. 2, písmeno a) Trestního zákoníku říká, že „TČ se považuje za
spáchaný na území ČR, dopustil-li se tu pachatel zcela nebo zčásti jednání, i když porušení
nebo ohrožení zájmu (následek TČ) … nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině.“15
Německá úprava: § 9, odst. 1 Trestního zákoníku říká, že „TČ (podléhající německé
trestní jurisdikci) se považuje za spáchaný na každém místě, kde pachatel jednal či jednat
měl, nebo kde došlo či mělo dojít k následkům TČ, pokud je to prvek skutkové podstaty TČ.“16

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690e1021?rskey=6zI6yS&result=2&prd=EPIL
12
BANTEKAS 2011 op. cit. odst. 1
13
BANTEKAS 2011 op. cit. odst. 1
14
BANTEKAS 2011 op. cit. odst. 4
15
Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník. In: Sbírka zákonů. 9. 2. 2009. § 4.
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Objektivní teritoriální jurisdikce
Stát, na jehož území došlo k dokonání a následkům TČ, pokud by tyto byly významné,
avšak k započetí TČ došlo v jiném státě, pak může na základě legitimního zájmu vykonat
svou trestní pravomoc a příslušnost z titulu objektivní teritoriální jurisdikce jako druhé
alternativy.17

1.3.2 Extrateritoriální jurisdikce
Extrateritoriální jurisdikce je spojena se třemi formami jurisdikce, pro které není
směrodatné, kde byl TČ spáchán, ale kým, popřípadě jaký TČ byl spáchán (otázka povahy
TČ).
1.3.2.1 Personální jurisdikce
První formou je personální jurisdikce, neboli pravomoc vzniklá na základě občanství
pachatele či oběti TČ. Tato jurisdikce může být také vykonávána ve dvou alternativách,
z nichž první má v praxi uznávanější jurisdikční vazbu na stát vedoucí stíhání.18
Aktivní personální jurisdikce
Princip aktivní personality přiznává státu moc podrobit své občany vlastní trestní
jurisdikci, a to i v tom případě, kdy spáchají TČ v zahraničí. Aby stát mohl stíhat svého
občana, který spáchal TČ na cizím území, musí být takový TČ legislativně zakotven
v trestním zákonodárství tohoto státu.19
Pasivní personální jurisdikce
Princip pasivní personality umožňuje výkon trestní jurisdikce státu na základě státní
příslušnosti obětí TČ k tomuto státu. Tento princip, ač v nedávné minulosti považován za
velmi slabý jurisdikční vztah, získává v poslední době na síle převážně kvůli problematice
teroristických útoků.20 Tento princip je pak také přímo ukotven v některých mezinárodních
trestněprávních smlouvách, jako jsou protiteroristické smlouvy (např. Mezinárodní úmluva
proti braní rukojmí nebo Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových
16

Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das durch
Artikel 8 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1818) geändert worden ist. § 9.
17
BANTEKAS 2011 op. cit. odst. 5
18
BANTEKAS 2011 op. cit. odst. 13
19
BANTEKAS 2011 op. cit. odst. 13
20
BANTEKAS 2011 op. cit. odst. 17-19
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útoků21 či Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo
trestání),22 jako fakultativní možnost výkonu jurisdikce.
1.3.2.2 Jurisdikce z titulu ochrany
Další extrateritoriální formou je jurisdikce z titulu ochrany, která umožňuje státu stíhat
pachatele TČ a uplatňovat své právo ve vztahu k činům, které byly spáchány a jejichž
následky nastaly na cizím území v případě, že takové činy ohrožují či porušují národní
bezpečnostní zájmy tohoto státu.23 V praxi to pak znamená, že stát může aplikovat svou
jurisdikci na činy, které nemají žádnou přímou spojitost jak s územím toho státu, tak s jeho
obyvatelstvem. Spojitost mezi státem, výkonem jeho jurisdikce a spáchaným TČ tak závisí
pouze na povaze tohoto TČ a jeho schopnosti ohrozit či porušit národní bezpečnostní zájmy.
Zatím neexistuje obecná shoda o tom, kam by měly být cíleny a kde pociťovány či páchány
škodlivé účinky takových TČ, aby daný stát mohl tuto formu jurisdikce vykonávat. Vzhledem
k tomu, že interpretujícím subjektem ve vztahu k takovému TČ je samotný stát, který si činí
nárok na výkon jurisdikce, umožňuje tato forma jurisdikce široké jednostranné vymezení
národních zájmů a tak vytváří možnost pro stát stíhat rozsáhlé spektrum TČ prakticky po
celém světě.24
1.3.2.3 Univerzální jurisdikce
Princip univerzální jurisdikce je definován jako právní princip, který umožňuje či
v některých případech dokonce vyžaduje výkon extrateritoriální trestní jurisdikce nad
určitými TČ prostřednictvím jakéhokoli státu nezávisle na souvislosti mezi takovým státem
vykonávajícím univerzální jurisdikci a TČ tohoto druhu, jeho pachatelem či obětí, a to na
základě povahy spáchaného TČ.25 Tento princip je v praxi aplikován na dvě kategorie TČ:
a) určité TČ, které jsou všeobecně považovány za zvláště závažné a škodlivé pro celé
mezinárodní společenství (zločiny podle mezinárodního práva a některé konvencionální
zločiny);

21

ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní smlouvy proti terorismu. PF UK. Odst. 2.3 a 2.5. Dostupné z:
http://files.svses.webnode.cz/200004812-ee477f0380/sturma.pdf
22
Vyhláška č. 143/1988 Sb., o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení
nebo trestání. In: Sbírka zákonů. 21. 09. 1988. Čl. 5 odst. 1c.
23
BANTEKAS 2011 op. cit. odst. 20
24
BANTEKAS 2011 op. cit. odst. 20
25
PHILIPPE, Xavier. The principles of universal jurisdiction and complementarity: how do the two principles
intermesh? International Review of the Red Cross [online]. 2006, Vol. 88, No. 862, pp. 375-398. [cit. 2017-0210]. S. 377. Dostupné z: https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_862_philippe.pdf
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b) TČ spáchané na místech, nad kterými nevykonává jurisdikci žádný stát.26
Samotná univerzální jurisdikce je velice diskutovaným tématem jak na poli teoretické
doktríny, tak na poli soudní praxe. Rozporem je samotné její ukotvení v mezinárodním právu.
Její přesnou definici neposkytuje ani obyčejové právo ani žádná mezinárodní smlouva, avšak
žádný z těchto pramenů její výkon ani explicitně nevylučuje. Existuje tak mnoho rozdílných
doktrinálních názorů na obsah pojmu univerzální jurisdikce či na rozsah jejího výkonu.27

1.4 Pojem a význam univerzální jurisdikce
Rationale za uznáním a výkonem univerzální jurisdikce spočívá v potlačování
beztrestnosti pachatelů těch nejzávažnějších zločinů ovlivňující celou mezinárodní komunitu
a předcházení tomu, aby se pachatelé takových činů nemohli bezpečně skrývat na území
třetích států.28
V rámci definování výčtu TČ, na které by mohl a měl být aplikován univerzální
princip jurisdikce, se vyčlenily dvě školy. První tzv. konzervativní škola se orientovala na
univerzální jurisdikci ukotvenou v mezinárodních smlouvách a vyhledávala konkrétní praxi
států, která by ospravedlňovala rozšiřování univerzální jurisdikce prostřednictvím pravidel
mezinárodního obyčejového práva. Druhá tzv. expanzionistická škola zastávala postoj, že
výkon univerzální jurisdikce se díky rapidnímu rozvoji praxe jednotlivých států od počátku
90. let rozšířil na většinu zločinů podle mezinárodního práva. 29 V rámci této školy byly
vytvořeny tzv. Princetonské principy univerzální jurisdikce. Tyto principy mají sloužit jako
určité vodítko pro aplikaci univerzální jurisdikce, jako jevu mezinárodního práva jak
smluvního, tak obyčejového, který se neustále vyvíjí a získává na popularitě. V rámci těchto
principů je definována samotná podstata a výkon univerzální jurisdikce, otevřený výčet
zločinů podle mezinárodního práva (např. pirátství, otroctví, válečné zločiny, zločiny proti

26

BANTEKAS 2011 op. cit. odst. 22
O´KEEFE 2004 op. cit. s. 744-745
28
ICRC. Universal Jurisdiction over war crimes [online]. [cit. 2017-03-07]. P. 1. Dostupné z:
https://www.icrc.org/en/download/file/1086/universal-jurisdiction-icrc-eng.pdf
29
BANTEKAS 2011 op. cit. odst. 22
27
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míru, zločiny proti lidskosti, genocida či mučení), její možná aplikace i bez předchozího
vnitrostátního ukotvení či samotný vztah k imunitám.30

1.4.1 Historický vývoj
Historicky může být původ principu univerzální jurisdikce sledován až k dobám Huga
Grotia a všeobecnému stíhání a trestání zločinu pirátství. Avšak až po druhé světové válce se
tato myšlenka zhmotnila v podobě založení mezinárodního vojenského tribunálu a přijetí
několika nových úmluv obsahujících přímá či nepřímá ustanovení o univerzální jurisdikci.
Zásadním průlomem pak bylo přijetí Ženevských úmluv (viz. dále), které přímo ustanovovaly
univerzální jurisdikci nad vážnými porušeními těchto úmluv. Myšlenka, že by v některých
případech mohla být suverenita států s ohledem na tyto závažné zločiny limitována, byla
přijata jako obecný princip. V následujících letech rozšířily působnost univerzální jurisdikce
další přijaté mezinárodní úmluvy a v určitých mezích i obyčejové mezinárodní právo. Tuto
rozvíjející se praxi postupně potvrzovaly i jednotlivé soudní případy počínaje případem
Eichmanna, Demjanjuka, přes případ Pinocheta, který je rozebírán v druhé části práce, až po
případ Butare Four.31
Současným problémem univerzální jurisdikce je roztříštěnost její úpravy a aplikace,
kdy mezinárodní právo umožňuje státům tento princip ukotvit v jejich vnitrostátních právních
řádech skrze jejich vlastní rozhodnutí prostřednictvím přiznané legislativní jurisdikce, avšak
praxe je velice nekonsistentní, princip univerzální jurisdikce není jednotně aplikován a její
působnost se liší stát od státu a případ od případu.32

1.4.2 Druhy univerzální jurisdikce
V rámci mezinárodního práva je nutno rozlišovat, zda univerzální jurisdikci uznává
explicitně (její výkon je přímo ukotven v mezinárodních úmluvách) či ji připouští implicitně,
ať skrze obyčejové mezinárodní právo či skrze princip přiznaný a ukotvený v rámci případu
Lotus, a to že jakákoliv jurisdikce je přípustná, pokud není výslovně zamítnuta mezinárodní

30

MACEDO, Stephen. The Princeton Principles on Universal Jurisdiction. Princeton: Princeton University,
Program in Law and Public Affairs, 2001. 67 s. ISBN 0-9711859-0-5. S. 28-31. Dostupné z:
https://lapa.princeton.edu/hosteddocs/unive_jur.pdf
31
PHILIPPE 2006 op. cit. s. 378
32
PHILIPPE 2006 op. cit. s. 379
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smlouvou či obyčejem a to v tom rozsahu, v jakém nekoliduje se starší mezinárodněprávní
normou.33
1.4.2.1 Univerzální jurisdikce založená na základě mezinárodních úmluv
Univerzální jurisdikce je explicitně ustavena nad dvěma celky zločinů, a to
prostřednictvím univerzálních mezinárodních úmluv. První takovou skupinou zločinů jsou
vážná porušení ustanovení čtyř Ženevských konvencí z roku 1949. Každá z těchto úmluv
obsahuje ustanovení (čl. 49, 50, 129 a 146 jednotlivých úmluv), které zakládá obligatorní
univerzální jurisdikci pro jakýkoli smluvní stát. Takový stát pak má povinnost vytvořit
příslušnou vnitrostátní legislativu a aktivně stíhat, potrestat či předat pachatele vážných
porušení jiné smluvní straně.34 Vzhledem k tomu, že jsou tyto čtyři úmluvy ratifikovány 196
státy světa35, mají jejich ustanovení univerzální charakter.
Druhou skupinou jsou zločiny pirátství, nad nimiž je univerzální jurisdikce
uplatňována na základě čl. 105 Úmluvy o mořském právu z roku 1982. Toto ustanovení pak
umožňuje jakémukoli státu zabavit pirátskou loď či letadlo v prostorách, které nepodléhají
jurisdikci žádného státu, a vykonat svou trestní jurisdikci.36
Nad oběma těmito skupinami zločinů byla univerzální jurisdikce uznávána na základě
obyčejového mezinárodního práva již od 19. století, avšak na rozdílném teoretickém základu.
Vážná porušení Ženevských konvencí jako úmluv chránící oběti ozbrojených konfliktů byly
vzhledem k jejich povaze celou mezinárodní komunitou odsouzeny jako činy, nad kterými by
měl být možný výkon univerzální jurisdikce. Zatímco univerzální jurisdikce nad zločiny
pirátství byla ospravedlněna hlavně prostorem, ve kterém se tyto zločiny odehrávají a který
nepodléhá žádné jurisdikci.
Tyto dva teoretické základy tedy slouží jako vodící principy pro ustavení univerzální
jurisdikce nad ostatními zločiny podle mezinárodního práva, tak jak je popsáno výše.

33

BANTEKAS 2011 op. cit. odst. 25, 26
ICRC. The Geneva Conventions of 12 August 1949 [online]. [cit. 2017-03-07]. P. 52, 76, 132, 201. Dostupné
z: https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
35
ICRC. Treaties, State Parties and Commentaries [online]. [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=4825657B0C7E6BF0C12563CD002D6B0B&action
=openDocument
36
Sdělení MZV č. 240/1996 Sb., o sjednání Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu. In: Sbírka
zákonů. 06. 09. 1996. Čl. 105.
34
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1.4.2.2 Univerzální jurisdikce založená obyčejovým právem
Existují i další zločiny, které jsou neméně závažné a mají dopad na celé mezinárodní
společenství, jako jsou například zločiny proti lidskosti, zločin genocidy či zločiny mučení
a jiného krutého zacházení. Tyto zločiny, ať jsou obsaženy a definovány v globálně přijatých
mezinárodních úmluvách (např. Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či
ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984, 161 smluvních států)37 či existují ve formě
obyčejových pravidel (např. zločiny proti lidskosti), však nejsou výslovně podřízeny
univerzální jurisdikci. Nutno ovšem podotknout, že například v případě Úmluvy proti mučení
lze skrze její ustanovení čl. 5 a čl. 7 (1), jejich vzájemnou kombinaci a jejich výklad přímo
mluvit o univerzální jurisdikci. V rámci teorie a praxe se tak vyvinuly dva výklady a způsoby,
jak lze nad takovými ostatními zločiny univerzální jurisdikci přesto legálně vykonávat.
Zaprvé, žádná z relevantních mezinárodních smluv výslovně nezakazuje výkon
univerzální jurisdikce, ba naopak, jako v případě Úmluvy proti mučení, obhajují co nejširší
výkon jurisdikce států. Ta v rámci čl. 5 odst. 3 „nevylučuje žádnou trestní pravomoc
vykonávanou v souladu s vnitrostátním právem“38. V případě, že stát přijme vnitrostátní
legislativu, která podřadí zločiny mučení vykonané na cizím území pod výkon univerzální
jurisdikce, je taková legislativa plně konzistentní s ostatními jurisdikčními základy
obsaženými v této úmluvě.39 Taková interpretace pak posiluje princip přijatý v rámci případu
Lotus, jak jej autor definoval výše. V takových případech může být pak univerzální jurisdikce
vykonávána na implicitním základu. Jako další argument pro výkon univerzální jurisdikce na
takovém základu může sloužit rozhodnutí MSD v případu týkajícím se aplikace Úmluvy
o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948, ve kterém soud konstatuje, že tato
úmluva zavazuje státy skrze čl. 6 pouze k výkonu teritoriální trestní jurisdikce, avšak
nezakazuje státům přiznat svým soudům jurisdikci, v souladu s mezinárodním právem, nad
zločinem genocidy založenou na jiných základech, než je místo spáchání zločinu.40
Zadruhé, mezinárodní zločiny mohou spadat pod výkon univerzální jurisdikce na
základě obyčejového práva. V praxi je zjištění, zda obyčejová univerzální jurisdikce může být
37

UNTC. Status of Treaties. Convention against Torture [online]. [cit. 2017-03-10]. Dostupné z:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en
38
Vyhláška č. 143/1988 Sb., o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení
nebo trestání. In: Sbírka zákonů. 21. 09. 1988. Čl. 5 odst. 3.
39
BANTEKAS 2011 op. cit. odst. 25
40
Rozhodnutí Mezinárodního Soudního Dvora ze dne 26. února 2007 ve věci Case concerning application of the
Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and
Montenegro) [online]. [cit. 2017-03-10]. S. 226-227. Dostupné z: http://www.icjcij.org/docket/files/91/13685.pdf
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v konkrétních případech vykonávána, odvozováno např. z rozhodování soudních orgánů
jednotlivých států. Například v roce 1985 rozhodl trestní senát francouzského odvolacího
soudu, že zločiny proti lidskosti podléhají univerzální jurisdikci.41

1.4.3 Univerzální jurisdikce in absentia
Zvláštní formou univerzální jurisdikce je pak univerzální jurisdikce in absentia, která
umožňuje státu zahájit trestní řízení proti osobě, která měla spáchat TČ (na který se explicitně
či implicitně vztahuje výkon univerzální jurisdikce) na území jiného státu, vůči občanům
cizích států, a která není ani státním příslušníkem země vykonávající takovou jurisdikci a není
ani přítomna na jejím suverénním území.42 V rámci univerzální jurisdikce in absentia je tedy
hlavním předpokladem to, že pro výkon právoplatné vnitrostátní jurisdikce stačí příslušnost
legislativní a soudní jurisdikce. Může tedy dojít ke stíhání pachatele TČ i přesto, že stát tím,
že nemá v danou chvíli moc nad pachatelem TČ, který se nenachází na jeho suverénním
území, nedisponuje jurisdikcí výkonnou.
Podle O´Keefa, který se tímto tématem detailně zabýval, je univerzální jurisdikce,
stejně tak jako ostatní jurisdikční tituly podle MP, především titulem jurisdikce legislativní,
tedy upravuje možnosti předepsat normy a podmínky pro výkon soudní a výkonné jurisdikce,
které jsou tak od legislativní jurisdikce ve světle MP odvozeny. Záleží pak na jednotlivých
právních systémech a vnitrostátní úpravě jednotlivých států, jestli je pro výkon jurisdikce
soudní a výkonné předepsané podle MP skrze jurisdikci legislativní zásadní a důležitá
přítomnost pachatele v rámci jednotlivých procesů trestního řízení či nikoli. Na základě
takové vnitrostátní úpravy pak může být trestní řízení zahájeno buď pouze za přítomnosti
pachatele na daném státním území či za předpokladu jeho přislíbeného vydání cizím státem
nebo zcela bez jeho přítomnosti, tzv. in absentia.43 Z hlediska MP lze pak dovodit, že pokud
je univerzální jurisdikce jako jurisdikční titul mezinárodním právem povolena, je pak
v souladu s vnitrostátními procesními normami povolen i její výkon in absentia.

41

BANTEKAS 2011 op. cit. odst. 26
GOLDMANN, Matthias. Arrest Warrant Case (Democratic Republic of the Congo v Belgium). Max Planck
Encyclopedia of Public International Law [online]. 2009 [cit. 2017-04-10]. Odst. 15. Dostupné z:
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690e1249?rskey=Oy1WRr&result=2&prd=EPIL
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O´KEEFE 2004 op. cit. s. 750-751
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1.5 Jurisdikce nad cizími státními představiteli
Mezinárodní právo tedy přiznává státům několik jurisdikčních titulů, na jejichž
základě mohou vztáhnout svou trestní legislativu a její soudní výkon prostřednictvím
vnitrostátních soudů na osoby, které jsou cizími státními příslušníky a mohou tak být
i oficiálními představiteli cizích států.
Předpoklady pro výkon cizí trestní jurisdikce jednoho státu nad představiteli státu druhého
tedy zahrnují:
1) Formu jurisdikce přípustnou mezinárodním právem
a) teritoriální:

- objektivní teritoriální jurisdikce
- subjektivní teritoriální jurisdikce

b) extrateritoriální:
b) personální jurisdikce:

- princip aktivní personality – není aplikovatelný
- princip pasivní personality

c) jurisdikce z titulu ochrany
d) univerzální jurisdikce
2) Platnou legislativu – vnitrostátní / mezinárodní právo
3) Soudní proces
4) Vykonávací proces
Vykonávací proces může být značně problematický v rámci výkonu extrateritoriální
jurisdikční moci v případě, kdy stát nemá ve své moci obviněného, popř. obžalovaného. Pro
aplikaci institutu imunity, který je stěžejním tématem této práce, jsou zásadními legislativní
a soudní jurisdikce.
Následujícím krokem zásadním pro výkon trestní jurisdikce jednoho státu nad
představiteli státu druhého je vyvození samotné individuální trestní odpovědnosti.
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2. TRESTNÍ ODPOVĚDNOST
Dalším důležitým aspektem trestního práva obecně a výkonu trestní jurisdikce
konkrétně je trestní odpovědnost jedince. Jejím základem je spáchání trestného činu44, tak jak
je definován příslušnou legislativou (v rámci trestní zákonodárné jurisdikce státu), zatímco
„jejím obsahem je pak povinnost strpět za spáchaný trestný čin sankce stanovené trestní
legislativou v rámci trestněprávního vztahu, který vznikne spácháním trestného činu mezi
pachatelem a příslušným státem,“45 vykonávajícím jurisdikci v souladu s MP. Spácháním TČ
se rozumí naplnění všech znaků TČ, které se dělí na formální a materiální.46 Trestní
odpovědnost tedy nastupuje jako sekundární povinnost po porušení primární povinnosti
v podobě konání určitého zákonem zakázaného jednání či opomenutí určitého jednání, které
zákon vyžaduje.

2.1 Trestní odpovědnost státních představitelů
Problematickou oblastí trestní odpovědnosti oficiálních představitelů státu ve vztahu
k cizí trestní jurisdikci, především pak jejího vyvození (ve smyslu naplnění obsahu trestní
odpovědnosti) a trestního postihu takových představitelů, je otázka povahy trestního jednání,
které je jejím základem. Každý představitel je individuálně trestně odpovědný za své jednání,
kterým naplnil skutkovou podstatu TČ a spáchal tak TČ. Liší se však samotné naplňování
takové odpovědnosti (ve smyslu stíhání a trestání) v rámci cizí trestní jurisdikce.
Pokud představitel jedná ve svém oficiálním postavení orgánu státu a plní úkoly mu
svěřené jménem státu, považuje se jeho jednání dle mezinárodního práva za jednání
samotného státu.47 V určitém rozsahu, který bude definován v druhé části práce, tak budou
takový představitel jednající z oficiální pravomoci a jeho oficiální jednání chráněni
mezinárodněprávními imunitami (imunitou ratione materiae) a nebudou tak stíhatelní v rámci
cizí trestní jurisdikce.

44

JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Praha: Linde Praha, 2008. 831 s. ISBN 978-80-7201696-9. S. 134.
45
ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-807400-428-5. S. 108.
46
JELÍNEK 2008 op. cit. s. 133
47
ČEPELKA, ŠTURMA 2008 op. cit. s. 590
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Pokud však představitel jednáním, které není vykonáváno oficiálně, ale v rámci jeho
soukromé sféry, naplnil skutkovou podstatu TČ a spáchal tak TČ, je stíhatelný ze
samotné povahy působnosti cizí trestní jurisdikce, která je v souladu s MP, i před cizími
soudy. Avšak i přes přičitatelnost jednání státu a přes ochranu skrze imunity může jeho
představitel odpovídat za TČ mimo jurisdikci svého vlastního státu podle nově se etablujících
mezinárodněprávních pravidel individuální trestní odpovědnosti.48

2.2 Individuální trestní odpovědnost
2.2.1 Domácí trestní postih
K naplnění trestní odpovědnosti, souzení a následnému potrestání pachatele TČ, který
je oficiálním představitelem státu, by mělo primárně docházet v rámci jurisdikce státu, jehož
je občanem. To se týká všech TČ, ke kterým došlo jednáním jak v rámci oficiální úřední
sféry, tak v rámci sféry soukromé. V zájmu tohoto státu, ať už je jako subjekt MP za jednání
vykonané v jeho jménu sám odpovědný či nenese za soukromé jednání takového představitele
právní odpovědnost stricto sensu, je potrestat svého občana předně vnitrostátními
mechanismy.49 Takové mechanismy se mohou lišit na základě postavení představitele (hlava
státu, ministr, nižší státní úředník či voják), povaze a závažnosti spáchaného TČ či
vnitrostátních pravidel týkajících se vynětí některých představitelů z národní jurisdikce – tzv.
vnitrostátních trestních imunit. Nejvyšší představitelé státu, kteří jsou takovými imunitami
kryti, jich mohou být zbaveni ústavní či zákonnou cestou a následně běžně trestně stíháni.
Nižší státní úředníci či vojáci mohou být například za své trestné jednání postaveni před
vnitrostátní trestní soudy či vojenské tribunály.

48

ŠTURMA, Pavel. Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny. Praha: Univerzita Karlova.
Právnická fakulta, 2014. Studie z mezinárodního práva. 229 s. ISBN 978-80-87975-16-9. S. 10.
49
ŠTURMA 2002 op. cit. s. 15
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2.2.2 Extrateritoriální trestní postih
V případě, že domácí stát této své možnosti a v mnoha případech i povinnosti
nevyužije, ať už není spáchané jednání trestné pod domácí trestní legislativou (což
znemožňuje i aplikaci principu aktivní personality) či takový stát nechce své představitele
vědomě stíhat a trestat, může být odpovědnost dovozena mimo jurisdikci tohoto domácího
státu, tedy extrateritoriálně. Takové dovození odpovědnosti pak může mít dvojí podobu,
prostřednictvím

mezinárodních

trestních

mechanismů

(mezinárodní

trestní

soud

a mezinárodní trestní tribunály) či prostřednictvím vnitrostátních mechanismů cizích států,
kterým je nad TČ svěřena jurisdikce skrze MP50 tak, jak je nastíněno v první kapitole práce.
Tyto přístupy se od sebe sice v mnoha aspektech liší, avšak mají společný základní cíl. Oba
primárně cílí na předcházení beztrestnosti a trestání jak zločinců, kteří jsou státními
představiteli, mohou páchat TČ ve jménu státu a navenek mohou být kryti imunitami, tak
i zločinů, které mají dopad na celé mezinárodní společenství, bezpečnost a mír.51
V mnoha státech, které porušují jus cogens, není plně funkční mechanismus brzd
a rovnovah, prostřednictvím kterého se jednotlivé složky státní moci mohou navzájem
efektivně kontrolovat a zodpovídat. V těchto zemích je tedy možné, že někteří státní
představitelé nejsou ani kontrolováni ani omezováni jinými mocenskými složkami a orgány
a nemusí tak být vůbec vnitrostátně trestně odpovědní. Převážně z těchto důvodů nabývá
v současnosti mechanismus mezinárodní, extrateritoriální spravedlnosti na stále větším
významu.
Dvěma pro tuto práci stěžejními aspekty, kterými se oba mechanismy od sebe výrazně
liší a které spolu přímo souvisejí, jsou jurisdikce a vynětí státních představitelů z této
jurisdikce – tedy jejich mezinárodní imunity. Jurisdikce mezinárodních trestních mechanismů
je na základě jejich povahy a původu zúžena pouze na určité univerzálně nebezpečné
a zavrženíhodné TČ či určité státy, obojí definované v zakladatelských dokumentech, na
základě kterých takové mechanismy vznikly (např. rezoluce RB OSN – Mezinárodní trestní
tribunál pro bývalou Jugoslávii, či mezinárodní smlouva – Mezinárodní trestní soud).52
Naproti tomu jurisdikce cizích států, jak byla definována v první kapitole práce, jejíž rámec
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sice vychází z pravidel MP, je vytvářena a formulována především samotnými jednotlivými
státy skrze jejich zákonodárnou, výkonnou a soudní moc.53
Rozhodující je pak rozdílný pohled na institut mezinárodní imunity a její aplikační
rozsah. V této části je potřeba podotknout, že se oba mechanismy mezinárodní spravedlnosti
mohou vzájemně ovlivňovat, a to i v přístupu k imunitám státních představitelů a jejich
aplikaci.54 Musí mezi nimi však být vytyčena jasná hranice, která je vytvářena jejich
rozdílnou povahou. Imunity rozebírané v druhé části práce se proto budou vztahovat pouze
k vnitrostátní trestní jurisdikci jednotlivých států.
Při definování imunit ve světle obou mechanismů je pak především nutné zohlednit
rozdílný původ pravidel, kterými jsou oba řízeny. Mezinárodní trestní soud a tribunály jsou
zřízeny dohodami mezi státy, ať skrze mezinárodní smlouvy či rezoluce RB OSN, které je
svěřena základní odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti a jedná
jménem všech členů OSN.55 Jejich jurisdikce se týká jen těch nejzávažnějších zločinů podle
MP, které jsou svou povahou nebezpečné pro celou mezinárodní komunitu. Jejich legitimita
se tak odvíjí od univerzality TČ či počtu smluvních států a restriktivní pravidla týkající se
imunit jsou tak schvalována explicitně, dohodami. Vnitrostátní mechanismy mezinárodní
spravedlnosti jsou také definovány v rámci mezinárodních smluv či obyčejů, avšak jejich
spouštění a výkon jsou čistě unilaterálními jednáními států. Proto musí být na pravidla
ohledně imunit, mnohdy odvozována z obyčejového MP, které je tvořeno právě hlavně praxí
států, nahlíženo odděleně a z jiného úhlu.
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2.3 Odpovědnost za zločiny podle MP
Za zločiny podle MP jsou obecně brány TČ, kterými jsou ohrožovány či porušovány
ty nejzásadnější a nejdůležitější principy a pravidla MP, jako jsou např. ochrana základních
lidských práv. Mezi takové zločiny patří například válečné zločiny, zločiny proti lidskosti,
zločiny genocidy, mučení, únosů či nucených zmizení.56 Za takové zločiny jsou jejich
pachatelé individuálně trestně odpovědní. Tato odpovědnost pak může být vynucována
v režimech domácího trestního postihu a extrateritoriálního postihu, a to buď v rámci
vnitrostátní jurisdikce cizího státu, nebo v rámci jurisdikce mezinárodního soudního orgánu,
jak uvádí autor výše.

2.4 Odpovědnost státu za jednání jeho představitelů
Podle MP je státu přičítáno jednání jakéhokoli orgánu a činitele vykonávajícího
veřejnou moc, které je činěno jeho jménem (tzv. Act of State doctrine). Nerozlišuje se tedy
povaha orgánu, jeho složení, jeho teritoriální či hierarchické postavení nebo jeho podřazení
pod legislativní, exekutivní či soudní moc.57 Naopak důležitým rozlišením z hlediska
přičitatelnosti státu je povaha takového jednání státního orgánu a jeho představitelů. Státu je
tedy přičítáno pouze to jednání jeho představitelů, které je kryto statusem jejich orgánu a je
vykonáno v úřední způsobilosti (in official capacity). Jednání je přičítáno i v takovém případě,
kdy představitel v této úřední způsobilosti jednal skrze prostředky vztahující se k jeho veřejné
funkci a tímto jednáním překročil své úřední pravomoci či jednal mimo své vnitřní instrukce58
– tzv. jednání ultra vires.59 Proti tomu za jednání, které představitel provedl jako soukromá
osoba ve své soukromé způsobilosti (in private capacity), stát dle MP odpovědný nebude.
Za taková jednání, v podobě např. sexuálně motivovaných TČ, vraždy ze žárlivosti60 či
loupeže v klenotnictví, nemůže stát z jejich povahy jako soukromých aktů nést odpovědnost
dle MP.
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Na základě povahy jednání představitele státu, kterým se dopustil TČ, a přičitatelnosti
takového jednání tomuto státu v případě úředního jednání se dle MP rozlišuje, zda bude
takový představitel chráněn před trestní jurisdikcí cizího státu či mezinárodního soudního
orgánu mezinárodněprávními imunitami, tak jak budou definovány dále, či nikoli.
Stát je tedy na základě ustanovení Návrhu článků o odpovědnosti států za mezinárodně
protiprávní chování z roku 2001, přijatého Komisí pro MP, odpovědný za jednání všech
svých orgánů, kterými porušují pravidla MP. Stát je pak dle čl. 40 zvláště odpovědný za
vážná hrubá či systematická porušení povinností uložených univerzálními kogentními
pravidly (normami jus cogens) chránícími zájmy celého mezinárodního společenství, což
mohou být buď povinnosti vycházející z obyčejového práva vztahující se na všechny státy
a chránící základní hodnoty jako jsou např. mír, lidská práva či právo na sebeurčení národů,
nebo povinnosti ukotvené v univerzálně platných mezinárodních smlouvách, které svými
režimy tyto základní hodnoty chrání. Odpovědnostní vztah vzniklý poškozením či ohrožením
zájmu celého mezinárodního společenství tak vzniká mezi státem, který kogentní pravidlo
porušil či ohrozil, a všemi ostatními státy, tedy v režimu erga omnes. Ostatní státy pak mají
na základě čl. 41 povinnost spolupracovat na ukončení takového porušování a žádný z nich
nesmí takové porušování podporovat či uznat za právoplatné.61 Tato zvláštní povaha
odpovědnostního vztahu tedy vyžaduje spolupráci na ukončení takovéhoto protiprávního
jednání či jeho následků celého mezinárodního společenství, které má jako celek zájem na
předcházení a hlavně trestání vážných porušování norem jus cogens.
Jelikož stát, podobně jako právnická osoba, jedná prostřednictvím svých orgánů
a institucí, zprostředkovaně tedy prostřednictvím jednotlivých státních představitelů, činitelů
a úředníků,62 a jsou-li tito přímo odpovědní za závažná porušování kogentních pravidel
mezinárodního práva, která zakládají odpovědnost státu erga omnes, dá se z toho vyvodit
závěr, že na potrestání odpovědných představitelů státu bude mít kvalifikovaný zájem celé
mezinárodní společenství. „Jinak řečeno, jde v těchto případech o svého druhu průhlednost
státu v tom smyslu, že odpovědnost dopadne nejen na stát jako abstraktní entitu, ale též na
konkrétní pachatele, kteří jednají k tíži státu.“63 Z těchto důvodů je pak prosazován výkon
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extrateritoriální trestní jurisdikce států, které se tak snaží naplnit trestní odpovědnost
jednotlivých pachatelů takových hrubých porušování a trestněprávně je postihnout.
Na základě Komisí pro MP identifikovaného a v několika kodifikačních případech již
aplikovaného principu dvojité přičitatelnosti aktu vykonaného v úředním postavení, který
působí ve smyslu jeden akt, duální odpovědnost, může, např. v případě trestního jednání,
jediné jednání vyvolat jak mezinárodněprávní odpovědnost státu, tak individuální trestní
odpovědnost autora aktu.64 Tento přístup byl Komisí pro MP využit již v rámci Návrhu
kodexu zločinů proti míru a bezpečnosti lidstva z r. 1996 (čl. 4)65, Návrhu článků
o odpovědnosti státu za mezinárodně protiprávní chování a v rámci (čl. 58)66 a v rámci
Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací (čl. 66).67
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3. IMUNITA
Imunita je obecně definována jako vynětí určitého subjektu, v jehož prospěch svědčí,
z obecně platného právního režimu, který je jinak aplikovatelný na všechny subjekty. Imunita
je tak formulována negativním obsahem, kdy je subjekt vyňat z působnosti a příslušnosti
určité soudní jurisdikce (procesněprávní imunita).

3.1 Základní rozdělení imunit
Základními principy, ze kterých je institut imunity odvozen, jsou maxima svrchované
rovnosti a nezávislosti států. Princip suverenity pak přímo prostupuje skrze všechny druhy
imunit. Imunity se mohou dělit na základě různých kritérií.

3.1.1 Vnitrostátní imunity
Prvním takovým kritériem je právo, které je zdrojem určitého druhu imunity. Imunity
se tak dělí na ty přiznané právem vnitrostátním a ty přiznané právem mezinárodním.68
Vnitrostátní imunity přiznává subjektům většinou právo ústavní a jejich využití je ohraničeno
pouze vnitrostátní jurisdikcí. Tyto imunity vychází z vnitřní svrchovanosti státu, který si je
tak vlastní legislativou upravuje sám. Základním zdůvodněním existence tohoto druhu imunit
je samotný princip rozdělení moci uvnitř státu, který umožňuje navzájem nezávislý výkon
všech tří základních složek státní moci (jednotlivých jurisdikcí státu) – legislativní, výkonné
a soudní. Některé v mocenské hierarchii státu nejvýše postavené orgány, typicky např. hlava
státu, členové vlády (výkonná moc) či členové parlamentu (moc zákonodárná), jsou tak
vnitrostátně chráněny před zásahy a politickým ovlivňováním jinými státními orgány (např.
soudy), vůči nimž mají fungovat nezávisle a které jsou schopny tuto jejich politickou
nezávislost ohrozit.69
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3.1.2 Mezinárodní imunity
Zatímco imunity, které vycházejí z práva mezinárodního, jsou projevem vnější
svrchovanosti státu.70 Primárním nositelem imunity je tedy sám stát, od jehož svrchovanosti
jsou pak jednotlivé druhy mezinárodních imunit odvozovány. Tyto imunity pak chrání stát
jako celek, jeho orgány a jeho majetek vůči cizí jurisdikci, za hranicemi svého suverénního
území.
Dalším kritériem je oblast, ve které imunity působí. Ty se pak mohou dělit na fiskální
(vynětí z obecného režimu placení daní, poplatků a cel s určitými výjimkami), civilněprávní
(vynětí z příslušnosti cizích civilních soudů) či trestněprávní,71 které budou předmětem
dalšího zkoumání. Imunity jsou přiznávány svým nositelům zpravidla jako druhově určeným
subjektům. Mohou se tedy také dělit podle těchto subjektů zastávajících určitou významnou
státní funkci, jako např. hlavy států, předsedové vlád, jednotliví ministři, jiní ústavní činitelé,
diplomatičtí zástupci či konzulové. Dalším kritériem dělení imunit může pak být i délka jejich
trvání, kdy rozlišujeme imunity chránící svého nositele pouze po dobu výkonu jeho funkce
a imunity chránící doživotně nehledě na předpoklad výkonu funkce, s níž jsou pevně spjaty.72
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3.2 Imunity podle mezinárodního práva
Imunity podle MP, které jsou svázány se státem, můžeme rozlišovat podle pramenů
práva, v nichž jsou upraveny, a podle subjektů, kterým jsou přiznány, ve třech rozdílných
režimech. Jedná se o státní imunitu, diplomatickou imunitu a imunitu představitelů státu,73
jako některých jiných fyzických osob v oficiálním postavení (mimo diplomatických
a konzulárních zástupců).74 Všechny tři režimy původně vycházejí z principu svrchované
rovnosti států a jejich suverénní (státní) imunity, která se k tomuto principu nedílně váže a je
vedle státní jurisdikce, tak jak ji autor definoval výše, jedním z jeho základních projevů.
Tento princip, který se etabloval v roce 1648 v rámci uzavření Vestfálského míru, se stal
základem celého dnešního chápání mezinárodního systému suverénních států i vůdčím
konceptem současného mezinárodního práva. Přes společný základ se tyto tři režimy imunity
vyvinuly v rozdílné doktrinální formě, což podtrhává i jejich rozdílná mezinárodněprávní
úprava.75 Čtvrtým režimem imunit podle MP jsou imunity mezinárodních vládních organizací
a jejich představitelů.76

3.2.1 Státní imunita
Státní imunita představuje koncept MP, jehož pravidla upravují rozsah vynětí jednoho
státu z jurisdikce soudů států cizích, převážně pak civilních. Tato pravidla byla předmětem
historického vývoje, který podmínil současný aplikační rozsah státní imunity. Původně byl
z hlediska MP prosazován princip absolutní imunity suverénních států, podle kterého nemohl
být žádný stát podřízen cizí jurisdikci bez jeho souhlasu. 77 Společně s rozvojem
mezinárodních ekonomických vztahů a obchodu se vazby mezi státy postupně rozšiřovaly
a proplétaly. S ohledem na tyto změny, které muselo MP reflektovat, se vyvinul koncept
restriktivní státní imunity, který přiznává vynětí státu z cizí jurisdikce na základě povahy
jednání takového státu. V případě, že stát jedná ve svém oficiálním postavení z vrchnostenské
povahy (tzv. koncept acta iure imperii), je z cizí jurisdikce vyňat. V případě, že stát jedná
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v rámci svých soukromých, převážně obchodních aktivit (tzv. koncept acta iure gestionis),
může být jurisdikci cizích soudů podřízen.78
Toto rozlišení na jednání státu oficiální a soukromé a zúžení rozsahu aplikace státní
imunity bylo zásahem do státní suverenity. Byl to však zásah potřebný a souvisel
s nebývalým světovým obchodním rozkvětem a rozvíjející se aktivitou států mimo své
hranice. Původními impulsy za tímto omezením státní suverenity tedy byly mezinárodní
obchodní vztahy, obchodní ambice jednotlivých států a jejich ekonomické zájmy. Současnou
otázkou zůstává, je-li takovýto restriktivní postup aplikovatelný, popřípadě v jakém rozsahu,
i na imunity týkající se trestných činů spáchaných představiteli států, kde jsou impulsy
představovány ohrožením bezpečnosti a míru či beztrestností některých odporných zločinů?
Státní imunita je z hlediska MP upravena jak obyčejovými pravidly, tak kodifikována
ve smluvních nástrojích jako je např. Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich
majetku z roku 2004, která ovšem zatím nevstoupila v platnost.79

3.2.2 Diplomatická imunita
Diplomatická imunita je institut MP, který propůjčuje diplomatickým zástupcům
jednoho státu (vysílající stát) nedotknutelnost na území státu druhého (přijímací stát).80
Chrání tak tedy zahraniční orgány státu pro mezinárodní styk.81 Takoví diplomatičtí zástupci,
kteří jsou do přijímací země oficiálně vysláni, řádně přijati a mají diplomatický status, jsou
pak absolutně vyňati z trestní pravomoci soudů této země a vyňati z pravomoci soudů
civilních v případě, že předmětem sporů jsou aktivity a majetek spojené s výkonem
oficiálních funkcí. V opačném případě, kdy se spory týkají soukromých aktivit a majetku,
diplomati vyňati z příslušné jurisdikce nejsou.82 Úprava užívá podobného restriktivního
přístupu jako imunita státní, co se týče jurisdikce civilní (především majetkového
a obchodního rázu). Avšak v rámci jurisdikce trestní jsou pravidla absolutní.83
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Tato imunita je ovšem také odvozena od samotné podstaty a existence vysílajícího
státu, kterému patří a který ji může diplomatickému zástupci odejmout. Kdyby diplomatická
imunita neexistovala, hrozilo by, že by diplomaté nebyli schopni efektivně reprezentovat své
země a trpěly by tak tím mezinárodní vztahy, proto je tento režim imunity ospravedlňován
především funkčností. Dalšími možnými základy pro tento druh imunity je vize diplomata
jako personifikace vysílajícího státu a jeho suverenity či legální fikce, že diplomat, který je
vyslán, zůstává pro právní účely ve své zemi.84
Diplomatická imunita je vcelku komplexně upravena ve Vídeňské úmluvě
o diplomatických stycích z roku 1961 a doplněna mezinárodními obyčeji. Obdobné principy
jsou pak obsaženy i ve Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích z roku 1963, která se zabývá
imunitami konzulárních zástupců.85

3.2.3 Imunita představitelů státu, rozdílných osob od
diplomatických a konzulárních zástupců
Třetím režimem mezinárodních imunit jsou imunity hlavy státu, ostatních nejvyšších
představitelů státu a dalších státních činitelů, kterým je MP propůjčí. Tyto imunity chrání
představitele vnitřních orgánů státu, a to jak těch pro mezinárodní styk tak i jiných čistě
vnitrostátních, to různou formou a rozsahem v závislosti na jejich postavení.
Tento druh imunity v sobě kombinuje cíle předchozích dvou režimů ve smyslu
zajištění odpovídajícího stupně respektu představitelům státu jako ztělesnění jeho suverenity
a nezávislosti a zároveň ve smyslu zajištění, aby takoví představitelé státu nebyli omezováni
ve výkonu svých mezinárodních funkcí. Celou konstrukci tohoto druhu imunit pak
podtrhávají koncepty přičitatelnosti jednání státních představitelů samotnému státu
a odpovědnosti státu podle MP za jednání prostřednictvím jeho zástupců, orgánů či agentů,
kteří mohou stát zavazovat a za jejichž jednání je stát odpovědný, tak jak tyto koncepty autor
popsal výše.
Právní úprava tohoto režimu imunity je převážně tvořena obyčejovými normami, je
značně roztříštěna a zatím podléhá různorodým interpretacím a aplikacím. Komise pro MP
však v současné době komplexně zpracovává problematiku tohoto režimu imunit. Samotné
zpracování a výstup KMP budou představeny v poslední kapitole této práce.
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„Všechny tyto režimy mají současně společný základ a obecný účel, jimiž jsou
svrchovanost státu a ochrana výkonu této svrchovanosti v různých oblastech činnosti státu“86.

3.3 Imunita státních představitelů rozdílných od diplomatických
a konzulárních zástupců
Třetím režimem imunit, na který je tato práce zaměřena, jsou tedy imunity státních
představitelů a činitelů, kteří zastupují stát navenek i uvnitř a mohou ho svým jednáním
zavazovat. Spojení představitelů státu se státem je pro otázku imunit esenciálním prvkem,
neboť jsou tyto imunity, jak bylo uvedeno výše, přímo odvozeny od existence a specifického
postavení státu v mezinárodním systému a stát je tak přeneseně jejich nositelem
i poskytovatelem. Znamená to však také, že stát může imunity svým činitelům, kterým svědčí,
kdykoliv odebrat (prostřednictvím tzv. waiver of immunities).
Tyto imunity a jejich aplikační rozsah se mohou v závislosti na postavení osoby, které
jsou svěřeny, týkat vynětí ze všech možných druhů jurisdikce. Nejširší rozsah imunit má
k dispozici hlava státu, jakožto nejvyšší představitel suverénního státu. Pro představu, jak je
mezinárodněprávní úprava těchto imunit zatím roztříštěna, je imunita hlavy státu regulována
jak obyčejovým právem vyplývajícím z ustálené praxe států, které má široké historické
kořeny, tak i částečně právem smluvním. Podstatně rozsáhleji upravují institut imunity hlavy
státu mezinárodní obyčeje, které jsou doplněny mezinárodními smlouvami regulujícími
diplomatické imunity vztahující se i na hlavy států jak na základě interpretace a minori ad
maius, tak na základě diplomatické povahy funkce hlavy státu. Mezinárodní smlouvou
týkající se imunity hlavy státu je např. Úmluva o zvláštních misích z r. 1969, která upravuje
její právní ochranu a postavení při vedení služebních pobytů v cizích státech v rámci tzv.
ad hoc diplomacie87. V současnosti neexistuje žádný mezinárodněprávní instrument, který by
institut hlavy státu upravoval komplexně a zcela vyčerpávajícím způsobem.
Hlava státu je pak vyňata podobně jako diplomatičtí zástupci (s tím rozdílem, že tito
jsou vyňati pouze z příslušné jurisdikce přijímacího státu) z civilní jurisdikce cizích států
v rámci sporů týkajících se oficiálních úředních aktů hlavy státu, jsou jí poskytnuty
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nejrůznější fiskální výhody a vynětí z obecných finančních režimů a konečně je také vyňata
z trestní jurisdikce cizích států.88
Existence a rozsah takového vynětí z cizí trestní jurisdikce bude dále předmětem
zkoumání této práce, a to s ohledem na funkci a postavení činitele státu, na povahu jeho
jednání z hlediska přičitatelnosti státu a v neposlední řadě s ohledem na povahu jeho jednání
z hlediska závažnosti TČ (zejména s ohledem na zločiny podle MP). Tyto všechny aspekty
jsou pak zásadními pro samotné určení toho, komu bude svědčit imunita, jaký její typ
a v jakém rozsahu, popřípadě zda z takové imunity neexistují nějaké výjimky.
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3.4 Imunita osobní a funkční
Imunita státních představitelů a činitelů, a to včetně diplomatických a konzulárních
zástupců, kterou jim MP z povahy jejich státní funkce přiznává, se dle mezinárodněprávní
nauky dělí na dva rozdílné typy – imunitu osobní (imunitu ratione personae) a imunitu
funkční (imunitu ratione materiae).89 Tyto typy imunity jsou pak rozhodujícím faktorem při
rozhodování, v jakém rozsahu se bude vynětí z příslušné jurisdikce cizího státu aplikovat.

3.4.1 Imunita ratione personae
Prvním typem mezinárodněprávní imunity, která je přiznávána jednotlivým osobám
jako oficiálním představitelům států, je imunita ratione personae (tzv. osobní). Tato imunita je
procesně právním institutem a chrání svého nositele před pravomocí, příslušností a výkonem
jak jurisdikce výkonné (např. před policejními a jinými ochrannými složkami), tak jurisdikce
soudní cizích států.90 Ochrana poskytovaná osobní imunitou je časově omezená, vzniká
nástupem do příslušné funkce a zaniká v okamžiku, kdy chráněný představitel státu přestane
tuto funkci vykonávat. Jakožto procesní obrana kryje osobní imunita v průběhu výkonu státní
funkce jak jednání vykonané v úřední způsobilosti (in official capacity), tak jednání soukromé
povahy (in private capacity). Imunitou ratione personae je kryto veškeré jednání vykonané jak
před nástupem do úřadu tak i učiněné během výkonu oficiální funkce. Poskytuje tedy
příslušnému představiteli státu absolutní nedotknutelnost a nestíhatelnost (inviolability) před
cizí trestní jurisdikcí po dobu výkonu jeho funkce.91
Tento typ imunity je však MP přiznán pouze určitému úzce vymezenému okruhu
oficiálních zástupců státu a to s ohledem na povahu jejich funkce. Osobní imunity mají
především za úkol zajistit ničím nerušený výkon mezinárodních funkcí svých nositelů, které
v rámci mezinárodních vztahů vykonávají hlavně na území cizích státu. Hlavním kritériem
pro přiznání osobních imunit je tedy mezinárodní rozměr výkonu funkce. Osobní imunita je
dle nauky i praxe MP přiznávána jak vnějším tak i vnitřním orgánům státu pro mezinárodní
styky, jmenovitě pak diplomatickým zástupcům (těm však pouze ve vztahu k přijímacímu
státu), hlavám států, předsedům vlád či ministrům zahraničí. Současný doktrinální výčet
představitelů vnitřních orgánů státu pro vnější styky, kterým je z povahy a důležitosti jejich
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funkce přiznána osobní imunita ve vztahu k jurisdikci cizích států, byl potvrzen rozhodnutím
Mezinárodního soudního dvora z 11. dubna 2000 v případu „Arrest Warrant“,92 kterému se
bude věnovat druhá část práce.
Osobní imunita se jako samostatná kategorie vyvinula především z toho důvodu, aby
se zamezilo svévolným zásahům cizích států do výkonu mezinárodních funkcí nejvyšších
představitelů států a tím i zásahům do samotného fungování státu, byť skrze svou
právoplatnou jurisdikci. A to hlavně „pod záminkou, že uplatnění takovéto jurisdikce se týká
výlučně soukromého jednání zástupce státu.“93 Dalším důvodem může být např. možné
zneužívání individuálních trestních či civilních žalob proti nepopulárním představitelům státu.
Institut osobní imunity tedy hraje především důležitou roli v mezinárodních vztazích v rámci
vytváření mezinárodní kooperace a udržování koexistence,94 jako zajištění efektivního
výkonu diplomatických funkcí nejvyšších státních představitelů ve vztahu k ostatním zemím.

3.4.2 Imunita ratione materiae
Druhým typem mezinárodněprávní imunity přiznávané jednotlivým představitelům
státu je imunita ratione materiae (tzv. funkční). Ta je dle nauky založena na předpokladu
přičitatelnosti odpovědnosti za oficiálně prováděné úkony orgánů státu a jejich představitelů
samotnému státu tak, jak je popsáno výše (v rámci tzv. Act of State doctrine). Úkony
vykonané představiteli státu v jejich oficiálním úředním postavení (in official capacity) jsou
tedy z hlediska MP považovány za úkony samotného státu, ten za ně nese plnou
mezinárodněprávní odpovědnost.95 Vůdčím principem existence imunity ratione materiae je
tedy opět svrchovanost státu, podle níž v tomto případě nemůže cizí stát vykonávat svou
jurisdikci nad představiteli jiných států jednajícím ve svém oficiálním postavení a sféře,
jménem svého domovského státu, neboť je toto jednání jednáním státu a je tak přičitatelné
pouze jemu samotnému v rámci mezinárodněprávního odpovědnostního vztahu a může být
kryto státní imunitou.
Představitel státu je povinen řídit se normami mezinárodního práva a vnitrostátní
legislativou ostatních států, avšak porušil-li by některou z těchto norem v rámci svého jednání
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v oficiálním postavení, nemohl by z hlediska teorie být za takové porušení trestně stíhán
a postihován v rámci cizí trestní jurisdikce, jelikož není takové porušení přičteno přímo jemu,
ale státu, kterého je představitelem, zástupcem či úředníkem.96 Takové porušení způsobené
jednáním v úředním postavení je pak kryto funkční imunitou, která je procesně právní
překážkou pro trestní řízení vedené v rámci jurisdikce cizího státu.
Z tohoto vztahu tak vyplývá dvojí vlastnost imunity ratione materiae. Vztahuje se na
jednání v oficiálním postavení a úřední úkony kteréhokoliv představitele státu, nehledě na
jeho funkci či pozici ve vnitrostátní hierarchii, a za takové jednání a úkony nemůžou být
takoví představitelé trestně stíháni a trestáni soudními či výkonnými orgány cizího státu.97
A to právě z povahy samotného jednání, které je děleno na úkony v soukromém postavení,
přičitatelné a postižitelné individuálně, a úkony v postavení oficiálním, přičitatelné státu,
a tedy z hlediska jednotlivce kryté imunitou.
Imunita ratione materiae ze své podstaty, kterou je vynětí úředních úkonů vykonaných
představiteli jednoho státu, ve svém oficiálním postavení a přičitatelných tomuto státu jako
nositeli odpovědnosti, z jurisdikce státu druhého, nezaniká po skončení oficiální úřední
funkce svého nositele, ale na jeho činy vykonané ve funkčním období v úředním postavení se
vztahuje doživotně. Funkční imunity se lze dovolat vůči kterémukoli jinému státu, je tedy
účinná erga omnes.98 A to i v případě diplomatických a konzulárních zástupců státu.

3.4.3 Imunity ratione personae a ratione materiae vedle sebe
Obě kategorie imunit jsou tedy přiznávány představitelům států vykonávajícím
oficiální funkce a jednajícím za stát jeho jménem. Liší se od sebe nejen svou povahou
(pokrývající pouze jednání v úředním postavení či i jednání čistě soukromé) či okruhem jejich
destinatářů, ale také délkou jejich trvání a svým aplikačním rozsahem. Jejich společnou
vlastností je pak jejich funkce ve smyslu vyloučení jejich nositelů z procesního vymáhání
jejich odpovědnosti za své jednání v rámci cizí trestní výkonné a soudní jurisdikce.
Po dobu výkonu funkce nejvyšších představitelů státu, kterým je přiznávána i imunita
osobní, se spolu oba typy imunit částečně překrývají a koexistují vedle sebe. Poté, co takový
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představitel státu svou funkci vykonávat přestane, se na něj bude vztahovat již jen imunita
funkční se všemi svými specifiky.99
V případě diplomatických a konzulárních zástupců státu, jejichž diplomatické imunity
jsou upraveny smluvně v rámci VÚDS a VÚKS, se jejich imunita ratione personae vztahuje
pouze na jurisdikci přijímacího státu, popřípadě na jurisdikce států tranzitních.100 Zatímco
jejich imunita ratione materiae se ze své obecné podstaty vztahuje na trestní jurisdikce všech
cizích států.

3.5 Shrnutí
Problematika institutu mezinárodněprávní imunity státních představitelů, jako
individuálních osob vykonávajících funkce orgánů státu a prostřednictvím nich pak státní
moc, jejího rozsahu a její aplikace ve vztahu k trestní jurisdikci cizího státu je v současné
době nejednotná a její úprava je roztříštěna v několika různých pramenech MP. Je upravena
převážně právem obyčejovým s doplněními ve smluvním právu. Doktrína pak rozlišuje tuto
imunitu ve dvou kategoriích, z nichž každá má svá typická specifika.
Jak obě kategorie, tak i samotná imunita jako institut MP, vycházejí, stejně tak jako
jurisdikce státu v tradičním pojetí, ze stejných základních zásad mezinárodního práva
vytvořených v rámci Vestfálského mírového systému v 17. stol., a to konkrétně z principů
suverenity států, jejich svrchované rovnosti a vzájemného nezasahování do vnitřních
záležitostí. V moderní a postmoderní době se však, se vznikem nových států, s dekolonizací,
s rozvojem mezinárodních vztahů, obchodu a práva a s růstem vzájemné jak politické, tak
i bezpečnostní a ekonomické závislosti a propojenosti, výklad a striktní doktrinální
dodržování těchto principů a z nich vycházejících dalších pravidel MP mění. Některé nově
etablované principy, hodnoty a jejich mezinárodněprávní úprava (např. ochrana univerzálních
základních lidských práv, mezinárodní spravedlnost či ochrana zahraničních investic) se
dostávají do střetu s tradičními principy a hodnotami zmíněnými výše, které pak buď jsou či
nejsou vykládány v souladu s nově se vytvářejícími společnými zájmy států, jakožto hnacím
motorem mezinárodních vztahů.
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Mezinárodní právo by pak mělo s určitým odstupem tento vývoj reflektovat s ohledem
na společné zájmy celého mezinárodního společenství a jejich efektivní a nekonfliktní
vyvážení. Tento souboj mezi rozličnými zájmy, hodnotami a cíli jednotlivých států
i mezinárodního společenství jako celku a mezinárodního práva se ve světle této práce odráží
ve střetu mezi výkonem trestní jurisdikce jednoho státu a vynětím některých osob jako
oficiálních

představitelů

státu

druhého

z tohoto

druhu

jurisdikce

skrze

aplikaci

mezinárodněprávních imunit.
Na jedné straně stojí principy ochrany univerzálních lidských práv, mezinárodní
spravedlnosti, trestání pachatelů těch nejzávažnějších zločinů ohrožujících bezpečnost a mír
v rámci celého mezinárodního společenství (tzv. zločinů podle MP) a v poslední době i nově
se prosazující princip R2P (tzv. Responsibility to Protect) 101 v podobě trestní jurisdikce státu,
která je v souladu s MP a může být uplatněna vůči oficiálním představitelům státu cizího,
kteří porušují základní pravidla MP z těchto principů vycházející. Naproti tomu v kontrastu
stojí principy státní suverenity, svrchované rovnosti a nezasahování do vnitřních záležitostí
zosobněné institutem mezinárodněprávní imunity představitelů státu. Proporcionální vztah
mezi těmito principy, který se na mezinárodní scéně neustále dynamicky vyvíjí, je pak
stěžejním determinantem současného vývoje aplikačního rozsahu mezinárodněprávních
imunit představitelů států a odráží tak vztah mezi možností vykonávat trestní jurisdikci
suverénních států nad představiteli jiných suverénních států a vynětí těchto představitelů
právě z takové jurisdikce skrze jejich imunity. Otázkou pro současnou nauku a praxi MP tedy
zůstává, ve kterých případech se jednotlivé kategorie imunit představitelů státu v rámci
výkonu cizí trestní jurisdikce, tak jak oboje autor definoval výše, neuplatní a může tedy dojít
k trestnímu řízení a potenciálnímu postihu před orgány a soudy jiného státu než je domovský
stát obviněného představitele.
V následující části práce se bude autor věnovat stěžejním rozhodnutím soudních
orgánů, jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni jednotlivých států, které se týkaly
aplikačního rozsahu imunit zástupců státu před cizí trestní jurisdikcí a pomáhaly tak utvořit
současný rámec pravidel MP v této oblasti. Tato rozhodnutí tak měla či budou mít vliv na
další uchopení a směr aplikace tohoto druhu imunit.
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4. APLIKAČNÍ PRAXE IMUNIT STÁTNÍCH
PŘEDSTAVITELŮ VE SVĚTLE PŘÍPADŮ
Prameny současného MP jsou ukotveny ve Statutu Mezinárodního soudního dvora,
konkrétně v článku 38, jako aplikační nástroje soudu a jsou rozděleny na mezinárodní
úmluvy, mezinárodní obyčeje, obecné zásady právní a jako podpůrný pramen jsou uvedena
soudní rozhodnutí a vědecká doktrína nejkvalifikovanějších znalců veřejného práva různých
národů.102 Jelikož není imunita představitelů státu zatím komplexně kodifikována
v mezinárodních smlouvách, k čemuž však v současnosti svou dlouhodobou prací směřuje
Komise pro MP,103 je hlavním zdrojem úpravy tohoto institutu mezinárodní obyčej. Za velmi
významné podpůrné prameny v této oblasti jsou považována soudní rozhodnutí MSD
a doktrinální nauka, jež oboje usměrňují vývoj institutu imunity do lépe uchopitelných hranic.
Naproti tomu mezinárodní obyčej jakožto pramen MP tvořený obecně uznávanou
a ustálenou mezinárodní praxí je v této oblasti, jakožto hlavní pramen úpravy imunit, tvořen
převážně praxí jednotlivých států, a to jak praxí soudní, tak praxí výkonných orgánů. 104
Některé státy se snaží svou praxí obyčejová pravidla o rozsahu aplikace imunit cizích státních
představitelů a výjimek z nich definovat a některé naopak restriktivně posouvat. Převážně
proto je v rámci této problematiky velice důležitá sjednocovací a určovací praxe Komise pro
MP, která vytváří návrhy článků mezinárodní smlouvy, prostřednictvím níž by se pravidla
o imunitách ustálila a kodifikovala. Nevznikaly by tak rozdílné postoje jednotlivých států
a následné spory mezi nimi, kterým by se přesným definováním rozsahu aplikace a vlastností
jednotlivých typů imunit dalo předcházet. Tyto návrhy KMP autor představí v závěrečné
kapitole práce.
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4.1 Aplikace imunity ratione personae
Imunita ratione personae je ze své podstaty nedílně spjata s výkonem úřadu svého
nositele, s důležitostí tohoto úřadu pro chod státu a pro zastupování státu navenek
a s funkčním obdobím takového úřadu, které časově ohraničuje možnost dovolat se této
imunity. Tato imunita je tedy tzv. statusová,105 neboli se váže pouze k určitému, předem
určenému úřadu či orgánu státu. Jedním z nejzásadnějších aspektů aplikačního rozsahu osobní
imunity je vedle definice jednání, které tato imunita pokrývá, právě výčet státních úřadů,
funkcí a jejich představitelů, kterým tato imunita podle MP svědčí.
Jedním z nejdůležitějších soudních rozhodnutí ve světle současného platného MP
týkajícího se imunity ratione personae a jejího aplikačního rozsahu je případ z let 2000 – 2002
rozhodovaný soudci MSD a týkající se zatýkacího rozkazu vydaného belgickým soudem na
tehdy úřadujícího ministra zahraničních věcí Demokratické republiky Kongo Abdulaye
Yerodiu Ndombasiho obviněného ze závažných porušení Ženevských konvencí a jejich
dodatkových protokolů a zločinů proti lidskosti.106

4.1.1 Případ Arrest Warrant – Kongo v. Belgie
4.1.1.1 Faktické pozadí případu
Základem tohoto případu, ve kterém se Kongo obrátilo na MSD, aby rozhodl
o porušení MP, které měl mít na svědomí belgický soud, byl zatýkací rozkaz vydaný
bruselským tribunálem první instance 11. 4. 2000. Tento zatýkací rozkaz byl vydán na
tehdejšího úřadujícího konžského ministra zahraničí pro závažná porušení Ženevských
konvencí a údajného páchání zločinů proti lidskosti, na základě belgického zákona z roku
1993 novelizovaného v roce 1999, který se týkal trestání závažných porušení mezinárodního
humanitárního práva a který legislativně ukotvoval univerzální jurisdikci belgických orgánů
(tak jak tato byla definována v první části práce) s ohledem na zločiny, ze kterých byl ministr
Yerodia obviněn.107 Zákon také obsahoval ustanovení, které výslovně vylučovalo uplatnění
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imunit vztahujících se na jakékoli oficiální představitele.108 Zatýkací rozkaz byl tak vydán
v souladu s belgickou legislativní i soudní jurisdikcí a byl následně odeslán konžským
orgánům a mezinárodně rozeslán skrze Interpol. V tomto okamžiku nebyl ministr Yerodia
přítomen na belgickém území a ani žádná z obětí masakrů, z nichž byl obviněn, nebyla
belgickým státním příslušníkem.109 Na zločiny se tedy dle teorie vztahovala pouze univerzální
jurisdikce nikoli jurisdikce jiného typu, jmenovaného v první části práce.
4.1.1.2 Žaloba u MSD
Na podzim roku 2000 se Kongo obrátilo na MSD a žádalo o zrušení belgického
zatýkacího rozkazu, původně na základě dvou hlavních protiprávních důvodů. Za prvé Kongo
tvrdilo, že Belgie výkonem univerzální jurisdikce porušila princip svrchované rovnosti států,
princip nezasahování do cizích vnitřních záležitostí a princip, na jehož základě by stát neměl
vykonávat svou moc na území státu jiného.110 Za druhé se Kongo bránilo tím, že vydáním
zatýkacího rozkazu nebyla zohledněna mezinárodněprávní imunita chránící úřadujícího
ministra zahraničních věcí přiznávaná obyčejovým právem.111
Po tom, co Yerodia přestal být úřadujícím ministrem, byl jmenován nižším státním
úředníkem a Kongo neuspělo se svou žádostí o zatímní opatření o pozastavení platnosti
zatykače, se Kongo ve svém vyjádření odklonilo od prvního argumentu, porušení své
suverenity skrze výkon univerzální jurisdikce, a celé své podání postavilo pouze na
argumentu druhém, porušení obyčejového pravidla upravujícího absolutní nedotknutelnost
a vynětí úřadujícího ministra zahraničí z výkonu cizí trestní jurisdikce.112 Podle konžské
strany byla otázka legality výkonu univerzální jurisdikce belgickými orgány druhořadá, proto
se rozhodla tento argument ve svém rozhodujícím podání vynechat. Soud se tedy z těchto
důvodů nevěnoval v meritu svého rozsudku legalitě univerzální jurisdikce a nevyložil tak
autoritativně tuto problematiku, což v otázce výkonu univerzální jurisdikce rozpoutalo další
rozsáhlé debaty a nechalo její osud otevřený. Po vypořádání se s námitkami Belgie ohledně
jeho příslušnosti k případu přijal Soud jurisdikci a vytvořil přelomové rozhodnutí v oblasti
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imunit ratione personae představitelů států upravovaných obyčejovým právem, ve kterém
identifikoval základní aspekty této imunity a její aplikace.
4.1.1.3 Konžská argumentace
Na základě podání konžské strany, se Soud v meritu rozhodnutí vypořádal s otázkou,
zda jsou úřadující ministři zahraničí, jakožto představitelé suverénního státu, chráněni
absolutní imunitou ve vztahu k trestní jurisdikci cizího suverénního státu. Kongo tvrdilo, že
taková imunita vychází ze samotného obyčejového práva a je čistě funkční povahy v tom
smyslu, že má umožňovat svobodný a nezávislý výkon funkcí ministrů zahraničních věcí.
Proto by se tato imunita měla vztahovat na veškeré jednání úřadujícího ministra bez ohledu na
jeho soukromou či oficiální povahu a zároveň i na akty učiněné před a v průběhu výkonu
funkce.113 Kongo však také připomnělo, že taková imunita nezakládá beztrestnost, měla by
však působit v rámci stíhání úřadujícího ministra zahraničí jako procesní překážka před
určitými výkonnými orgány či soudy, a to po určitou dobu.114
4.1.1.4 První belgický argument
Belgie ve svém podání nerozporovala existenci imunity, která by chránila takového
ministra před výkonem cizí trestní jurisdikce, avšak jako první argument podala konstrukci,
že taková imunita se vztahuje pouze na jednání učiněné v oficiálním postavení (in official
capacity) nikoli na akty povahy soukromé. A jelikož Yerodia měl spáchat zločiny, ze kterých
byl obviňován, ještě před nástupem do funkce, nebylo by možné takové jednání považovat za
akty v oficiálním postavení, tudíž by se na něj taková imunita neměla vztahovat.115
4.1.1.5 Výklad Soudu
Soud vyhodnotil, že imunita svědčící úřadujícímu ministru zahraničí je skrze svou
povahu přiznána obyčejovým MP jako pojistka pro efektivní výkon jeho funkcí, i když
některé mezinárodní smlouvy, jako např. Úmluva o zvláštních misích z r. 1969 či Vídeňská
úmluva o diplomatických stycích z r. 1961, mohou dle Soudu také sloužit jako nápomocná
úprava určitých aspektů této imunity. Z důvodu zajištění efektivního výkonu funkce ministrů
zahraničí je tedy dle Soudu nutné identifikovat hlavní aspekty a aplikační rozsah jejich
mezinárodní imunity právě s ohledem na specifika takové funkce.116 Funkce ministrů
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zahraničních věcí suverénních států, jakožto vnitrostátních představitelů pro zahraniční styky,
převážně spočívá v reprezentaci a zastupování států v rámci mezinárodních vztahů, jednání
a mezivládních setkání, což především zahrnuje jak časté cestování do cizích zemí, tak
současnou potřebu být v komunikačním styku se svou vládou. Navrch vzhledem k jejich
funkci zohlednil Soud zvláštní status ministrů zahraničních věcí, který jim přiznává MP a na
jehož základě se předpokládá, že takoví ministři mohou pravomocně zastupovat stát a jednat
jeho jménem bez dalších zvláštních pověřovacích dokumentů. Z těchto důvodů je proto podle
Soudu nutné, aby byli úřadující ministři zahraničí chráněni imunitou vůči cizí trestní
jurisdikci v plném rozsahu, která je chrání před jednostrannými autoritativními zásahy cizích
států. Podle Soudu by mohl být výkon jejich funkcí vážně ohrožen v případě, kdy by byl
aplikační rozsah jejich imunity omezen pouze na jednání v oficiálním postavení či na jednání
učiněné v průběhu jejich funkčního období nebo na situace, kdy je ministr zahraničí na
oficiální, nikoli na soukromé návštěvě cizího státu, jehož orgány by ho chtěli zatknout.117
4.1.1.6 Druhý belgický argument
V rámci druhého argumentu použila Belgie konstrukci, kdy úřadující ministr zahraničí
nepožívá imunity vůči trestnímu řízení, ve kterém je podezřelý ze spáchání válečných zločinů
a zločinů proti lidskosti. Na podporu tohoto argumentu uvedla belgická strana, že ustanovení
některých nástrojů zakládajících mezinárodní trestní tribunály přímo vylučují aplikaci imunit
oficiálních státních představitelů jako překážku pro výkon jurisdikce takových tribunálů. Dále
se belgická strana odvolala na soudní rozhodnutí jednotlivých vnitrostátních soudů cizích
států týkajících se odejmutí imunit vysokým státním představitelům, konkrétně na případy
francouzského soudu proti tehdejšímu vůdci Libye M. Kaddáfímu (z r. 2001) a britského
soudu proti bývalému chilskému prezidentovi A. Pinochetovi (z r. 1999),118 jehož případem
se bude autor detailněji zabývat v následující kapitole.
4.1.1.7 Výklad Soudu
S tímto belgickým argumentem se Soud také vypořádal ve prospěch Konga, a to ve
dvou rovinách. Zaprvé Soud zdůraznil, že vyloučení aplikace imunit před mezinárodními
trestními tribunály (v rámci mezinárodního trestního mechanismu) nezakládá toto pravidlo ve
vztahu k vnitrostátní trestní jurisdikci a takové vyloučení tak nemůže být na takovou
jurisdikci rozšířeno (v rámci extrateritoriálního trestního postihu). Dále Soud navázal, že ani
117
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judikatura takovýchto mezinárodních tribunálů nepřinesla relevantní závěry s ohledem
na problematiku imunit úřadujících ministrů zahraničí vůči cizí vnitrostátní trestní jurisdikci.
Zadruhé se Soud nechal slyšet, že současná praxe států, včetně případů Kaddáfího a Pinocheta
a příslušných vnitrostátní norem, nenaznačuje žádnou existenci výjimky z mezinárodního
obyčejového práva definujícího imunitu úřadujícího ministra zahraničí.119
Soud také dále upozornil na to, že je od sebe potřeba důsledně rozlišovat pravidla MP
regulující jurisdikci vnitrostátních soudů (tak jak je definována v první kapitole práce)
a pravidla MP regulující jurisdikční imunity představitelů státu (tak jak jsou definovány ve
třetí kapitole práce) v tom smyslu, že právoplatná existence jurisdikce v sobě automaticky
neobsahuje vyloučení aplikace imunity, a zároveň neexistence imunity v sobě nezahrnuje
automatický výkon jurisdikce.120 Proto povinnosti stíhat či vydat pachatele TČ, které na státy
uvalují některé mezinárodní trestní smlouvy o předcházení a trestání určitých zvlášť
závažných zločinů, skrze něž státy mohou či musí rozšířit svou trestní jurisdikci (hlavně skrze
extrateritoriální formy jurisdikce), podle Soudu neovlivní aplikační rozsah imunit přiznaných
mezinárodním obyčejovým právem včetně těch, přiznaných úřadujícím ministrům
zahraničních věcí.121
Soud formuloval a zdůraznil pravidlo, že imunita jakožto procesní překážka v žádném
případě nezakládá beztrestnost ani pachatele, byť se jedná o úřadujícího ministra zahraničí,
ani jeho dotčeného trestného jednání bez ohledu na jeho závažnost. Soud od sebe oddělil
koncepty imunity vůči cizí trestní jurisdikci a individuální trestní odpovědnosti pachatele jako
vzájemně odlišné, kdy imunita je právě procesní povahy a může bránit výkonu jurisdikce
např. v podobě vedení trestního řízení, a to jak po určitý čas, tak na základě povahy určitého
jednání či závažnosti TČ. Naproti tomu je podle Soudu individuální trestní odpovědnost
konceptem hmotněprávním a nelze se ji na základě příslušnosti a aplikace imunity zbavit.122

119

Arrest Warrant case op. cit. s. 24-25/58-59
Arrest Warrant case op. cit. s. 24-25/59
121
Arrest Warrant case op. cit. s. 25/59
122
Arrest Warrant case op. cit. s. 25/60
120

43

4.1.1.8 Výjimky z aplikace imunity úřadujícího ministra zahraničních věcí
Soud definoval soubor čtyř okolností, za kterých mezinárodněprávní imunity svědčící
ministru zahraničních věcí explicitně nepředstavují procesní překážku pro výkon cizí trestní
jurisdikce. Aplikační rozsah takových imunit se tedy dle Soudu nebude vztahovat na případy,
kdy:
1) jsou úřadující ministři zahraničních věcí (dotčené osoby) stíháni ve své domovské zemi
v rámci vnitrostátní trestní jurisdikce, kde mezinárodněprávní imunita nepůsobí (domácí
vnitrostátní trestní postih);
2) je imunita dotčené osobě odejmuta domovským státem (skrze waiver of immunity);
3) přestane dotčená osoba vykonávat svou oficiální funkci a může tak být na základě trestní
jurisdikce cizího státu, která je v souladu s MP, stíhána jak za činy spáchané před a po období
výkonu její funkce, tak za činy spáchané v průběhu funkčního období, které jsou soukromé
povahy a jsou jednáním ze soukromé způsobilosti (cizí extrateritoriální trestní postih); a
4) se na úřadující či bývalé ministry zahraničních věcí může vztahovat legitimně a legálně
ustavená jurisdikce některých mezinárodních trestních soudů či tribunálů, na základě jejíhož
výkonu může být dotčené osobě její imunita odňata, ve smyslu její neaplikace (mezinárodní
trestní mechanismus).123
Na základě těchto čtyř výjimek z obecně uznávaného aplikačního rozsahu všech
mezinárodních imunit ministra zahraničí lze dovodit rozlišení mezi imunitami ratione
personae a ratione materiae, které vedle sebe v případě úřadujícího ministra zahraničí
koexistují. S koncem funkčního období však imunity ratione personae jako imunity spjaté se
zahraničními aspekty výkonu funkce svého nositele zanikají, ten tak může být stíhán za činy
spáchané jak před začátkem, tak i po skončení svého funkčního období (nekryté žádným
druhem imunity, pokud nebyla dotčená osoba ve funkci jiného orgánu veřejné moci) a za činy
spáchané v průběhu jeho funkčního období, které jsou soukromé povahy a nespadají pod činy
vykonávané v oficiálním postavení. Takové činy oficiální úřední povahy, vykonané jménem
veřejné moci v průběhu jeho funkčního období, které bývalý ministr zahraničí uskutečnil ze
své funkce, jsou pak kryty imunitou ratione materiae jako oficiální akty státu. Obě kategorie
imunit tak chrání svého nositele před neoprávněným výkonem trestní jurisdikce cizích států,
s ohledem na zmíněné výjimky, avšak nebudou ho chránit před výkonem legitimně a legálně
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založené jurisdikce mezinárodních trestních soudů, v rámci které nejsou imunity na základě
jejich zakladatelských dokumentů aplikovatelné (viz. např. čl. 27 Římského statutu
Mezinárodního trestního soudu).124
V rozhodnutí samotný Soud naznačil, že mezinárodní imunity jako vynětí z civilní
a trestní jurisdikce cizích států, ve smyslu imunit ratione personae, přiznává MP vedle
diplomatických a konzulárních zástupců také určitým vysokým představitelům států, jako
jsou např. hlavy států, předsedové vlád či ministři zahraničních věcí.125 Výčet takových funkcí
není uzavřený, to však neznamená, že by tento výčet uvedený Soudem nemohl být konečný.
Jelikož zatím neexistuje jednotná úprava MP v oblasti tohoto typu imunity, je při její aplikaci
nutno přihlížet ke všem pramenům MP, ve kterých je regulována, k jejím specifikům a všem
jejím aspektům jako jsou její funkční povaha, zamezení cizích svévolných zásahů do chodu
státu či její absolutní charakter s ohledem na výjimky z ní plynoucí.
4.1.1.9 Závěr případu
Jelikož případ ministra Yerodii nespadal pod žádnou z výše jmenovaných výjimek
z jinak absolutního pojetí aplikačního rozsahu imunity ratione personae svědčící úřadujícímu
ministru zahraničních věcí, rozhodl Soud v poměru 13 ku 3 hlasům, že vydání a rozeslání
zatýkacího rozkazu belgickým soudcem konstituovalo porušení mezinárodněprávních imunit
ministra Yerodii, a to především s ohledem na nutné cestování do cizích zemí v rámci svých
oficiálních povinností jako ministra zahraničí.126 Belgie tedy byla nucena jak zrušit a anulovat
účinky zatýkacího rozkazu, tak o tom spravit všechny ostatní orgány, kterým byl rozeslán,
a navrátit tak poruchovou situaci do původního stavu (restitutio in integrum).127
4.1.1.10 Odlišná a nesouhlasná stanoviska
Důležitou součástí rozhodnutí byla také přidružená odlišná (Separate) a nesouhlasná
(Dissenting) stanoviska (Opinions) některých soudců a jedné skupiny soudců jako stanovisko
společné. Tato stanoviska jsou především důležitá z hlediska otázky univerzální jurisdikce,
její legitimity a legality v rámci MP, jejích specifik, jejího výkonu a jejího vztahu k institutu
imunity. Univerzální jurisdikci, tak jak ji autor popsal v první části práce, se Soud jako celek
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rozhodl v rámci případu ministra Yerodii nevěnovat v obsáhlejším rozboru, tím tak otevřel
prostor pro diskuzi nad tímto druhem jurisdikce a jejím vztahem k imunitám. Na základě
protichůdných individuálních názorů jednotlivých soudců zůstává i po tomto přelomovém
rozhodnutí otázka legality výkonu univerzální jurisdikce, hlavně pak v její formě in absentia,
nezodpovězena.128
Zajímavým, z hlediska své argumentace, bylo společné odlišné stanovisko tří soudců,
kteří se mohli nejspíše spojit jednak z důvodu společného pohledu a jednak z důvodu větší
legitimity takového stanoviska. Soudci Higgins, Kooijmans a Buergenthal schválili
a podpořili výkon univerzální jurisdikce jako nástroje pro potírání zvlášť závažných zločinů,
kterými trpí celé mezinárodní společenství a uvedli, že ačkoli je praxe států v otázce legality
univerzální jurisdikce zatím spíše nepřesvědčivá, vývoj v oblasti mezinárodního smluvního
práva naopak svědčí o tendenci výkon univerzální jurisdikce státům povolovat, aby mohly
jednat jako agenti v zájmu celé mezinárodní komunity ve vztahu k trestání těch
nejohavnějších zločinů. Jako příklady uvedli soudci válečné zločiny a podněcování k rasové
nenávisti jako jeden ze zločinů proti lidskosti.
Na otázku nutnosti přítomnosti pachatele a tím tedy i na dispozici s výkonnou mocí
nad ním neexistuje ve světle státní praxe ani mezinárodních smluv jednoznačná odpověď, ani
jeden z pramenů MP však výslovně takovou podmínku neklade.129 Nicméně podle výše
jmenovaných soudců by přesto měl být výkon univerzální jurisdikce podmíněn určitými
všeobecně stanovenými zárukami a podmínkami, mezi nimiž soudci jmenovali např. uznávání
aplikovatelných imunit, nabídku či výzvu učiněnou příslušnému státu, jehož je pachatel
občanem, s ohledem na primárně cílenou domácí vnitrostátní nápravu a postih, zajištění
absolutní nezávislosti státních žalobců a soudců či samotný výkon univerzální jurisdikce
pouze za speciálních podmínek spočívajících například v zahájení jejího výkonu na žádost
obětí figurujících v tom kterém případě.130
Soudci se ve svém stanovisku vyslovili, že se Soud jako celek nevypořádal v rámci
rozhodnutí s problematikou jak univerzální jurisdikce jako takové, tak i ve spojení s imunitou
státních představitelů, a tím tak odpověděl na hypotetickou otázku ohledně existence dvou od
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sebe odlišných konceptů MP a nastolil nemístnou a neodůvodněnou hierarchii mezi pravidly
upravujícími imunity na jedné straně a univerzální jurisdikci na straně druhé místo toho, aby
ve formě precedentu dal možnost vytvořit odpovídající rovnováze mezi zájmy na stabilitě
mezinárodních vztahů (reprezentovanými imunitami) a ochranou základních lidských práv
(reprezentovanou univerzální jurisdikcí) tak, jak se tato otázka prolíná celou touto
problematikou. Soudci upozorňují na předpoklad, že i když jsou oba koncepty od sebe
odlišnými, je jeden na druhém závislý, neboť imunity by technicky vzato nemohly být
namítnutelné a aplikovatelné bez existence příslušné právoplatné jurisdikce. Dle těchto tří
soudců bylo tedy více než na místě pojmout otázku řešenou Soudem, týkající se primárně sice
imunit, v širším kontextu, tedy i s ohledem na legalitu univerzální jurisdikce, jejího výkonu
v tomto konkrétním případě a na imunity jako pravidla regulující vynětí z příslušné
jurisdikce.131
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4.1.2 Případ některých trestních řízení ve Francii – Konžská republika v.
Francie
Dalším případem, ve kterém se MSD věcně zabýval jak problematikou univerzální
jurisdikce, tak problematikou mezinárodněprávních imunit byl případ, v rámci kterého si
Konžská republika stěžovala na postup francouzského trestního soudu, který měl zahájením
anonymního trestního vyšetřování zločinů proti lidskosti a zločinů mučení, údajně
spáchaných na území Konžské republiky, porušit normy mezinárodního práva, konkrétně pak
princip svrchované rovnosti států a nemožnost výkonu státní moci na území jiného státu
(skrze výkon univerzální jurisdikce) a pravidla mezinárodních imunit vztahující se na
úřadující hlavu státu (imunity ratione personae) a na ministra vnitra a jeho oficiální úřední
akty (imunity ratione materiae).132
Na základě těchto obvinění pak konžská strana žádala Soud o vydání prozatímního
opatření, na jehož základě by s okamžitou platností bylo zastaveno probíhající řízení před
francouzským soudem. Jelikož je podle Statutu MSD základem pro vydání takového opatření
předpoklad hrozby nenapravitelné újmy a urgentnosti takového zásahu s ohledem na práva
a povinnosti stran, o kterých Soud v rámci případu rozhoduje,133 a Soud takové hrozby
namítané konžskou stranou neshledal důvodnými, byl konžský návrh na prozatímní opatření
zamítnut.
V rámci zdůvodnění Soud uvedl, že vzhledem k tomu, že francouzští zástupci během
slyšení několikrát ubezpečili Soud i protistranu, že Francie v žádném případě nepopírá
existenci ani aplikaci imunity hlavy státu (ve smyslu imunity ratione personae), po níž
francouzský soud měl žádat skrze svého ministra zahraničních věcí pouze svědecké vyjádření
písemnou formou a navíc jí tato žádost nebyla bez výslovného svolení Konga nikdy doručena,
bezprostřední újma na právech konžské strany tak v tomto ohledu nehrozila. Proti ostatním
zainteresovaným osobám konžské národnosti, včetně ministra vnitra, nebyla skrze
francouzský soud učiněna žádná opatření, mimo případ generála Dabiry, generálního
inspektora konžských ozbrojených sil, který má na území Francie a tedy v její jurisdikci
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rezidenci. Podle Soudu však nebyl důvod pro vydání prozatímního opatření ani s ohledem na
pozici a jednotlivá francouzská soudní opatření podniknutým vůči generálu Dabirovi.134
S ohledem na imunity ratione personae, které chrání úřadující hlavu státu před cizí
trestní jurisdikcí včetně některých procesních úkonů a opatření týkajících se svědectví, byly
tyto potvrzeny jak francouzskou stranou, tak Soudem. Důležitá otázka, která v rámci tohoto
případu vyvstala a se kterou by se Soud v rámci právní jistoty měl také vypořádat, je otázka,
zda samotné trestní řízení formálně zahájené a vedené proti primárně neidentifikovaným, tedy
anonymním pachatelům, ve kterém ještě nebyly podniknuty konkrétní procesní kroky
a opatření proti osobám, kteří jsou chráněni imunitou, tuto imunitu porušuje.135 Co se týče
otázek imunit ratione materiae a výkonu univerzální jurisdikce, neměl Soud nakonec
vzhledem k vývoji případu, kdy byly od r. 2003 po vydání zamítavého rozhodnutí
o prozatímních opatřeních neustále posouvány termíny pro další vyjádření stran, až po
rozhodnutí Soudu z r. 2010 o odstranění případu z jeho registru na samotný návrh konžské
strany, příležitost meritorně rozhodnout.136 To bylo vzhledem k rozporuplné interpretaci
a aplikaci pravidel týkajících se jak imunit, tak univerzální jurisdikce nešťastné a otevřelo to
další vlnu vášnivých diskuzí o obou konceptech MP.
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4.1.3 Případ týkající se imunit a trestního řízení – Rovníková Guinea v.
Francie
Po dlouhé odmlce týkající se rozhodování mezinárodních orgánů o aplikaci imunity
ratione personae nejvyšších představitelů státu a jejímu rozsahu, se v roce 2016 dostal před
MSD další případ, ve kterém se Rovníková Guinea (Guinea) vymezuje vůči trestnímu řízení
vedenému francouzským soudem proti svému úřadujícímu druhému viceprezidentovi
a ministru obrany a státní bezpečnosti s ohledem na jeho mezinárodněprávní imunity vůči cizí
trestní jurisdikci. Dále se Guinea s Francií pře o právní statut budovy situované v Paříži, která
má být státním majetkem Guinei a budovou její diplomatické mise a jako taková má požívat
diplomatických imunit a nedotknutelnosti, jež měla francouzská strana porušit, když byla
v rámci trestního řízení prohledána a některé věci byly dokonce zabaveny.137
4.1.3.1 Faktické pozadí případu
Meritem tohoto případu je trestní stíhání vedené francouzskými orgány proti
úřadujícímu druhému viceprezidentovi Guinei Teodoru Nguema Obiang Manguemu, který je
synem prezidenta Guinei a byl vyšetřován pro zpronevěru guinejských veřejných fondů,
zneužití korporátních aktiv a zatajování těchto TČ, jejichž výnosy měly sloužit jako
financování investic do soukromých hmotných i nehmotných aktiv na území Francie. Těchto
TČ se měl dopustit mezi lety 1997 a 2011, tehdy ve funkci guinejského ministra zemědělství
a lesnictví. Součástí akvizic majetku na území Francie financovaných z těchto prostředků
měla být také zmiňovaná budova v Paříži, která je podle Guinei budovou diplomatické mise
a která byla v rámci probíhajícího vyšetřování přidána do soupisu zabavovaného majetku
a prohledávána. I přes několikeré namítání svých mezinárodních imunit byl Obiang
francouzským soudem obžalován a je souzen v nepřítomnosti.138
Případ je před MSD zatím v přípravné fázi a posledním vydaným rozhodnutím je
příkaz k provedení prozatímních opatření ze 7. 12. 2016, které navrhla guinejská strana. Soud
se nejprve musel vypořádat s otázkou své příslušnosti prima facie k oběma příslušným
otázkám, kterými se jak v rámci celého případu, tak i tohoto příkazu zabývá. Relevantní
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otázkou s ohledem na tuto práci je zejména otázka osobní imunity Obianga, který byl v době
páchání TČ i v době, kdy za ně byl stíhán a obžalován, ve výkonné vládní funkci ministra,
respektive viceprezidenta.
4.1.3.2 Argumentace stran
Guinea ve svém podání odvodila jurisdikci Soudu s ohledem na otázku osobních
imunit z čl. 35 Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu z r. 2000, na jehož
základě je explicitní příslušnost Soudu podmíněna existencí sporu mezi smluvními stranami,
který souvisí s výkladem či prováděním ustanovení této Úmluvy.139 Guinea uvedla, že spor
mezi stranami vychází především z interpretace čl. 4 této Úmluvy, podle něhož „plní smluvní
strany své závazky podle této Úmluvy způsobem slučitelným se zásadou svrchované rovnosti
a územní celistvosti států a se zásadou nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných států“140
a zároveň „nic v této Úmluvě neopravňuje žádnou smluvní stranu k tomu, aby na území jiného
státu uplatňovala výkon soudní pravomoci a výkon funkcí, které jsou vyhrazeny výlučně
orgánům tohoto jiného státu na základě jeho vnitrostátního práva“141.
Francie tak podle guinejské strany zahájením trestního řízení, které bylo iniciováno na
základě francouzské trestní legislativy přejímající ustanovení Úmluvy, proti jejímu
viceprezidentovi porušila při provádění této Úmluvy svoji povinnost respektovat pravidla
týkající se jemu příslušící imunity ratione personae vycházející z interpretace čl. 4 Úmluvy.
Tento článek není podle Guinei pouze obecným vodítkem, v jehož světle by měla být ostatní
ustanovení Úmluvy vykládána, ale spíše sám o sobě obsahuje základní normy obecného
a obyčejového MP, ze kterých pak přímo vycházejí pravidla týkající se státních imunit
a imunit některých vysoce postavených představitelů státu. Proto jsou pak podle Guinei
obecná pravidla o imunitách vycházející z principů uvedených v čl. 4 závazná pro státy při
aplikaci Úmluvy a jejích jednotlivých trestních ustanovení. A proto Guinea odvozuje
jurisdikci Soudu od sporu vzniklého na základě rozdílné interpretace čl. 4 Úmluvy.
Naproti tomu Francie popírá existenci sporu s ohledem na aplikaci Úmluvy a tím tedy
také samotnou příslušnost Soudu. Podle ní principy obsažené v čl. 4 pouze indikují v jakém
smyslu a duchu mají být ostatní ustanovení Úmluvy prováděny a aplikovány. Tato ustanovení
139
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pak povinují státy přijímat legislativu či jiné regulatorní předpisy podle této Úmluvy, tudíž
i v souladu se čl. 4, nikoli pak tyto vnitrostátní předpisy přijaté na základě této Úmluvy
v souladu s čl. 4 aplikovat.142
4.1.3.3 Výklad Soudu
Soud konstatoval, že jelikož je hlavní povinností smluvních států, pramenící
z podstaty Úmluvy, přijmout podle ní příslušnou vnitrostátní legislativu kriminalizující určité
druhy nadnárodních TČ a umožňující bojovat proti jejich páchání, je proto účelem čl. 4
Úmluvy především zajistit, aby smluvní státy vykonaly tuto povinnost, tedy zejména přijaly
legislativu, v souladu s principy v tomto článku obsaženými, a tedy že tento článek sám
o sobě nevytváří nová pravidla vztahující se na osobní imunity vysokých státních
představitelů ani nezahrnuje taková pravidla vycházející z mezinárodního obyčejového práva.
Podle Soudu tedy spor vzniklý mezi Guineou a Francií nemá přímou souvislost s interpretací
a aplikací čl. 4 Úmluvy, který není zdrojem úpravy imunit, a jehož ustanovení tak tedy nebyla
jednáním Francie porušena.
Na základě podání guinejské strany pro spor týkající se výkladu a provedení čl. 4
Úmluvy tedy nepřísluší Soudu podle jeho vyjádření v otázce osobních imunit guinejského
viceprezidenta prima facie jurisdikce podle čl. 35 této Úmluvy. Soud se naproti tomu
domnívá, že tento spor je otázkou, která by měla být formulována jinak, tedy zda je guinejský
viceprezident chráněn imunitou ratione personae plynoucí přímo z mezinárodního
obyčejového práva a popřípadě zda byla tato imunita zahájením trestního řízení Francií
porušena.143
V samostatných vyjádřeních některých soudců zazněly argumenty i pro to, že by Soud
měl být příslušný i podle čl. 35 Úmluvy a to z rozdílných důvodů včetně toho, že principy
inkorporované v čl. 4 Úmluvy jsou vůdčími principy MP, s nimiž by měla být vnitrostátní
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legislativa v souladu, a jsou tak přímo aplikovatelné, a to i ve světle provádění Úmluvy
a sporu z něj vzešlého.144
4.1.3.4 Význam vývoje případu do budoucna
Z hlediska aplikačního rozsahu osobních imunit nejvyšších představitelů státu bude vývoj
tohoto případu velice zajímavý. Je otázkou, zda Guinea své podání přeformuluje či bude trvat
na příslušnosti Soudu na základě sporu vzniklého z údajného protiprávního provedení Úmluvy
OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Otázky, které se přímo nabízejí a kterými
by se Soud mohl zabývat v rámci hlavního líčení, mohou například být typu: Vztahují se
imunity ratione personae i na viceprezidenty? Je viceprezident zosobněním suverénního státu
a jeho vlády a bylo by tak jeho zadržení zásadní pro výkon této vlády?145 Existuje nějaká
příčinná souvislost mezi imunitami přiznanými mezinárodním obyčejovým právem a jejich
možnou neaplikací v souvislosti s pácháním konvencionálních TČ? Posunulo se nějakým
směrem vnímání imunit státních představitelů od rozhodnutí ve věci Arrest Warrant?
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4.2 Aplikační rozsah imunity ratione personae
Primárním formálním pramenem současné mezinárodněprávní úpravy týkající se
imunity ratione personae je tedy především mezinárodní obyčej. Mezi základní materiální
prameny této imunity pak patří principy svrchované rovnosti států, jejich nezávislosti
a nezasahování do vnitřních záležitostí v kombinaci s účelovými

reprezentativními,

mezinárodními a diplomatickými funkcemi jejich nositelů. Praxe i nauka MP je v otázce
imunity ratione personae konzistentní a hlavním vůdčím výkladovým nástrojem se s ohledem
na aplikační rozsah této imunity stalo a nadále zůstává rozhodnutí MSD ve věci Arrest
Warrant.
Imunita

ratione

personae

je

tedy

přiznávána

nejvyšším

reprezentantům

a představitelům státu, kteří vykonávají své funkce z velké části vůči a v zahraničí, jsou tedy
vnitrostátními orgány pro zahraniční styky a MP jim přiznává speciální status, díky kterému
mohou mezinárodně zastupovat a zavazovat stát i bez dalších zvláštních pověřovacích
dokumentů. Podle MSD svědčí tato imunita ministru zahraničních věcí, dle povahy funkce
a pomocí argumentu logického výkladu práva a minori ad maius se tato imunita vztahuje také
na předsedy vlád a hlavy států. Imunita ratione personae je jako institut MP aplikovatelná
pouze ve vztahu k trestní jurisdikci cizích států, nikoli uvnitř svého domovského státu před
jeho orgány. Dalším základním aspektem aplikačního rozsahu této imunity je funkční období
jejího nositele, které je jeho časovým ohraničením. Imunita ratione personae je svou povahou
absolutní, vztahuje se jak na činy vykonané před funkčním obdobím, tak na činy vykonané
v průběhu tohoto období, které jsou svou povahou jak oficiální veřejné, tak i soukromé. Tato
imunita tedy pokrývá veškeré jednání a akty svých nositelů i to, kterým se dopouštějí
nejzávažnějších zločinů podle MP. Imunita může být svým nositelům odejmuta pouze na
základě rozhodnutí domovského státu (waiver of immunity) či na základě ustanovení
o neaplikaci imunit v rámci jurisdikce legitimně a legálně ustavených mezinárodních trestních
soudů a tribunálů.
Na základě rozhodnutí MSD ve věci některých trestních řízení ve Francii (Konžská
republika v. Francie), v rámci kterého jak Francie, tak i Soud explicitně uznaly imunitu
ratione personae, která svědčí úřadující hlavě státu, byly její povaha a aplikační rozsah
potvrzeny a bylo předesláno, že se týká i úkonů a opatření uskutečněných v rámci trestního
řízení, ve kterém byla taková hlava státu dožádána jako svědek. Na základě očekáváného
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rozhodnutí MSD ve věci imunit a trestního řízení (Rovníková Guinea v. Francie) se může
aplikační rozsah imunity redefinovat, záleží na postupu, vyjádření a argumentaci Soudu.

4.3 Aplikace imunity ratione materiae
Imunita ratione materiae je svou povahou rozdílným konceptem od imunity ratione
personae. Fundamentálním předpokladem pro její aplikaci není povaha funkce jejího nositele,
ve smyslu výkonu úřadu v a vůči zahraničí, jako v případě imunity osobní, ale povaha
jednání, které je imunitou ratione materiae kryto. Její základ je odvozen od předpokladu, že
stát je odpovědný dle MP za úřední jednání jeho představitelů, kteří tak jednají jeho jménem.
Ze své podstaty tedy kryje pouze úřední akty, které jsou vykonány v oficiálním postavení
státního orgánu či představitele státu jako samostatného činitele, a vztahuje se tak na širší
okruh chráněných osob než imunita osobní.
Jedním z přelomových případů v otázce aplikace imunity ratione materiae je série
rozhodnutí britských soudů, ve kterých se rozhodovalo o trestní odpovědnosti a o vydání
bývalého chilského prezidenta Augusta Pinocheta Ugarteho, který byl španělským soudem
obviněný ze zločinů mučení, braní rukojmí a vraždění.

4.3.1 Případ Augusto Pinochet
4.3.1.1 Faktické pozadí případu
V roce 1998 byl Augusto Pinochet jako bývalá chilská hlava státu a bývalý diktátor
zatčen londýnskou policií během své soukromé návštěvy VB, a to na základě mezinárodního
zatykače vydaného španělským soudcem z důvodů vážných podezření ze spáchání vražd
španělských občanů v Chile po vojenském převratu, během kterého Pinochet stanul v roce
1973 v čele státu. Španělský královský prokurátor požádal na základě nově vydaného
zatykače, který ještě blíže specifikoval zločiny, jichž se měl Pinochet dopustit, o jeho
extradici z VB do Španělska. Ve druhém zatykači byl obviněn ze zločinů mučení, braní
rukojmí a vraždy a ze spolčení k těmto zločinům. V prvním z celé série rozhodnutí o vydání
Pinocheta do Španělska mu tříčlenný panel soudců britského Divizního soudu přiznal
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a potvrdil jeho imunitu jako bývalé hlavě státu (imunitu ratione materiae). Mezitím však byly
vydány na Pinocheta další zatykače jak soudy v Belgii a Francii, tak i ve Švýcarsku.146
4.3.1.2 Rozhodování případu
Po tom, co se britský královský prokurátor proti tomuto rozhodnutí odvolal, byla další
příslušnou instancí britská Sněmovna lordů, která rozhodovala celkem natřikrát. První
rozhodnutí Sněmovny lordů v tomto případu (Pinochet No 1) ve složení pětičlenného panelu
potvrdilo to, že se imunita ratione materiae příslušící bývalé hlavě státu vztahuje pouze na
činy provedené v rámci legitimního výkonu jejích oficiálních funkcí a že tento nezahrnuje
mučení politických oponentů, proto nebude Pinochet touto imunitou krytý. Rozhodnutí bylo
těsné, kdy pro neaplikaci imunity byli 3 lordi a proti lordi 2.147
V rámci druhého rozhodnutí Sněmovny lordů (Pinochet No 2) bylo odhaleno to, že
jeden z většiny tří soudců, kteří byli pro neaplikaci imunity, před rozhodováním o případu
neoznámil, že dříve pracoval jako ředitel britské výzkumné a vzdělávací odnože organizace
Amnesty International (v Amnesty International Charity Ltd), která byla vedlejším
účastníkem řízení. S ohledem na střet zájmů byl Lord Hoffmann diskvalifikován a případ měl
být rozhodován znovu.148
Na třetím a finálním rozhodnutí Sněmovny lordů (Pinochet No 3) z roku 1999 se
podílelo celkem 7 nejzkušenějších lordů v oblasti práva, kteří tvořili soudní panel. Tento
panel odmítl v poměru šesti hlasů ku jednomu Pinochetovi námitky o aplikaci své imunity,
svědčící mu jako bývalé hlavě státu, v případě obvinění ze zločinů mučení. Na základě
rozhodnutí lordů bylo však konstatováno, že britské soudy neměly do doby přijetí novelizace
trestní legislativy v roce 1988, kterou byla implementována Úmluva proti mučení a jinému
krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání z r. 1984, extrateritoriální jurisdikci
nad zločiny mučení, které byly spáchány cizinci v cizině (tedy univerzální jurisdikci). Podle
lordů je pak podmínka oboustranné trestnosti překážkou pro vydání žádané osoby i v tom
případě, kdy nebyl TČ, ze kterého je taková osoba obviňována, trestný v rámci britské
jurisdikce v době jeho spáchání, ale až v době žádosti o vydání pachatele.149

146

GATTINI, Andrea. Pinochet Cases. Max Planck Encyclopedia of Public International Law [online]. 2007
[cit. 2017-04-25]. Odst. 1. Dostupné z: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law9780199231690-e859?rskey=Aig99e&result=1&prd=EPIL
147
GATTINI 2007 op. cit. odst. 2
148
GATTINI 2007 op. cit. odst. 2
149
GATTINI 2007 op. cit. odst. 3

56

Dále poměrem pěti ku dvěma hlasům rozhodli lordi o tom, že s ohledem na obvinění
ze zločinů vraždy a spolčení za účelem vraždy je Pinochet oprávněně krytý imunitou. A to
částečně proto, že tyto nebyly extradiční TČ a že nebylo potvrzeno, že se státy všeobecně
dohodly a souhlasí s odstraněním imunity s ohledem na tyto TČ, jako v případě zločinu
mučení. Dále byl britský ministr vnitra požádán o přehodnocení výkonu svých diskrečních
pravomocí s ohledem na povolení dalšího pokračování ve vydávacím řízení, které však na
jeho pokyn bez přerušení pokračovalo až do doby, kdy se do něj opět zapojila chilská vláda.
Ta znovu žádala ministra vnitra, aby zvážil propuštění Pinocheta, a to z důvodu jeho
zhoršujícího se zdravotního stavu. V lednu 2000 byla provedena série zdravotních vyšetření,
na jejichž základě byl Pinochet shledán neschopným soudního procesu a propuštěn na
svobodu. Poté se Pinochet okamžitě vrátil do Chile, kde s ním pokračovala různá trestní řízení
na vnitrostátní domácí jurisdikční úrovni. V prosinci 2006 Pinochet umírá na zástavu srdce,
aniž by kdy stál před soudem a zodpovídal se za své TČ.150
4.3.1.3 Právní hodnocení případu a argumentace Lordů
Jedním z hlavních přínosů britského extradičního řízení o osudu Pinocheta byl fakt, že
poprvé byla úspěšně napadnuta beztrestnost bývalého diktátora v pozici hlavy státu, a to na
základě mezinárodního práva, před nejvyšším soudem cizího státu. Sněmovna lordů se ve
svých rozhodnutích věnovala třem hlavním otázkám týkajícím se oboustranné trestnosti jako
podmínce pro vydávání, výkonu extrateritoriální jurisdikce a imunitám svědčícím bývalé
hlavě státu (imunitám ratione materiae), avšak jejich řešení lze označit za obezřetné
a založené hlavně na interpretaci a aplikaci Úmluvy proti mučení, tedy ne jako řešení
univerzální.
S ohledem na první otázku rozhodli lordi podle vnitrostátní legislativy tak, že za
extradiční TČ je nutné považovat ty, které splnili podmínku oboustranné trestnosti ve vztahu
k cizí jurisdikci již v okamžiku jejich spáchání, nikoli až v okamžiku, kdy bylo o jejich
pachatele zažádáno v rámci extradičního řízení. Lordi tedy svým rozhodnutím odmítli
britskou univerzální jurisdikci nad zločiny mučení, která by byla založena obyčejovým MP.
Přijali tak univerzální jurisdikci nad těmito zločiny až na základě přijetí a aplikace CAT.151
V otázce imunity bývalé hlavy státu a její neaplikace s ohledem na zločiny mučení se
ve svých zdůvodněních jednotliví lordi rozcházeli. V prvním rozhodnutí (Pinochet No 1) došli
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dva lordi k závěru neaplikace imunity odlišnými argumentačními cestami. Lord Steyn
postavil svůj argument na předpokladu, že činy jako mučení, genocida, braní rukojmí či
zločiny proti lidskosti nikdy nemohou být ve světle MP považovány za úřední činy provedené
v rámci oficiálního výkonu funkce hlavy státu tak, aby jako takové byly kryty imunitou
ratione materiae.152 Problematickou částí tohoto argumentu je pak to, že ačkoli činy mučení
nejsou ve světle MP považovány za součást oficiálních funkcí hlavy státu a jejich výkonu,
neznamená to, že ty samé činy nemohou být ze své podstaty činy úředními (oficiálními).
Samotná CAT pak definuje ve svém čl. 1 mučení „jako jakékoli jednání … způsobující bolest
nebo utrpení …, když taková bolest nebo utrpení jsou působeny veřejným činitelem nebo jinou
osobou jednající z úředního pověření …“153
Naproti tomu Lord Nicholls ve své argumentaci odkazoval nejen na vývoj MP, hlavně
pak v oblasti zločinů podle MP, ale také na vývoj a záměry národní legislativy, která v rámci
novelizace Criminal Justice Act z r. 1988 implementovala ustanovení CAT. Ve světle
takového vývoje a záměrů mezinárodního a vnitrostátního práva by udržení absolutního pojetí
a aplikace imunit podle obyčejového MP bylo přinejmenším nekonzistentní, ne-li si
protiřečící, proto by ruku v ruce s vývojem individuální trestní odpovědnosti za zločiny podle
MP a její úpravy mělo jít omezování absolutního aplikačního rozsahu imunit.154
Ve třetím rozhodnutí (Pinochet No 3) se lordi svými argumenty také dost rozcházeli,
je proto skoro nemožné odvodit společný základ, podle kterého rozhodla většina o neaplikaci
imunity. Dva lordi (Lord Hutton a Lord Phillips) podporovali ten argument, že zločiny
mučení nespadají pod výkon veřejné či vládní funkce a aplikace imunity ratione materiae se
jich tedy nedotýká. Čtyři zbylí lordi se ve svých argumentech přikláněli především k domácí
legislativě a CAT a k tomu, že by bylo nerozumné a nelogické, aby jedna a ta samá Úmluva
upravovala a umožňovala univerzální jurisdikci nad mučiteli v oficiálním postavení (čl. 1)
a zároveň jim ponechávala imunitu před vydáním či stíháním pramenící právě z jejich
oficiálního postavení.155 Jak se k tomuto argumentu vyjádřil Lord Millet: „Žádný racionální
systém trestní spravedlnosti nemůže ze své podstaty přiznat imunitu, která koexistuje se
zločinem“156 Dále lordi argumentovali tím, že funkční imunita není aplikovatelná na činy,
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kterými byly spáchány zločiny podle mezinárodního práva, a to podle některých s ohledem na
CAT a podle Lorda Huttona v obecné rovině.
Naproti tomu Lord Goff, hlasující jako jediný pro aplikaci imunity Pinocheta,
argumentoval právě tím, že když je spáchání zločinu mučení podle CAT podmíněno jednáním
představitele státu v úředním postavení a není-li imunita takového představitele výslovně
vyloučena v rámci ustanovení CAT (dojednané dohodou států), nemůže tak být tato imunita
neaplikována.157
4.3.1.4 Přínos případu
I přes to, že argumenty byly vytvořeny na rozdílných základech, většina z nich se
opírala o ustanovení, platnost a účinnost CAT, ze které tak většina lordů odvíjela své finální
rozhodnutí. Vedle toho, že se lordi ve svých argumentech vyjádřili, že se jejich rozhodnutí
nedotýká imunity ratione personae, a to ani v případě argumentace skrze nekonzistentnost
pravidel o univerzální jurisdikci nad mučiteli v oficiálním postavení a pravidel o jejich
imunitách vyplývající z ustanovení CAT, také někteří expresně zmínili, že tímto rozhodnutím
imunity v civilním řízení, které svědčí jak individuálním představitelům, tak samotným
státům, zůstávají nedotčeny.158
I přes nejednotnost argumentace a ohraničení meritu i zdůvodnění rozsudku pouze na
zločiny mučení podle Úmluvy proti mučení se rozhodnutí v případu Pinochet (Pinochet No 3)
řadí mezi ta nejdůležitější týkající se otázky imunity ratione materiae a omezení jejího
aplikačního rozsahu. Základním poselstvím tohoto rozsudku je pak to, že ve světle zločinu
mučení „ukázal, že státní činitelé nemají funkční imunity vůči cizí trestní jurisdikci, pokud
čelí obvinění ze zločinů podle MP.“159
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4.4 Aplikační rozsah imunity ratione materiae
Hlavním formálním pramenem úpravy imunity ratione materiae je, stejně tak jako
v případě imunity ratione personae, mezinárodněprávní obyčej. Materiálním pramenem je pak
vedle principů svrchované rovnosti, nezávislosti a nezasahování do vnitřních záležitostí, které
jsou východisky každého typu imunit, princip přičitatelnosti jednání orgánů a představitelů
státu jemu samotnému, tak jak je tento princip popsán v teoretické části práce.
Pro samotnou aplikaci imunity ratione materiae a její rozsah v rámci cizí trestní
jurisdikce jsou zásadní dva aspekty její působnosti, které však vzhledem k obyčejové povaze
a rozsáhlosti působení tohoto institutu není vždy jednoznačné identifikovat. Proto je v této
oblasti stěžejní a hlavně žádoucí unifikační práce Komise pro MP. Prvním aspektem je osobní
působnost, tedy kdo všechno spadá pod pojem státního představitele krytého imunitou ratione
materiae. Druhým, úzce spjatým s aspektem prvním, je působnost věcná, tedy jaké jednání je
identifikovatelné jako jednání v úředním postavení či v oficiální způsobilosti, jež je
předpokladem pro aplikaci imunity ratione materiae. Dle teorie je pak časová působnost
tohoto druhu imunity s ohledem na osobu jejího nositele doživotní a v rámci teritoriální
působnosti je aplikovatelná celosvětově, v rámci všech cizích trestních jurisdikcí ostatních
států.
Poslední spornou otázkou, na kterou obyčejové právo zatím nezná správnou odpověď
a na kterou se tato odpověď hledá, je otázka výjimek z aplikace imunity ratione materiae.
Tedy zda existují výjimky, či by takové výjimky existovat měly, z aplikace imunity ratione
materiae tam, kde sice jak osobně tak věcně působí, avšak jednání, které je jí kryto, porušuje
ty nejzákladnější a nejzásadnější principy a pravidla MP (jus cogens) a konstituuje tak
hmotněprávní individuální trestní odpovědnost např. za zločiny podle MP.

4.4.1 Osoby kryté imunitou ratione materiae
Na základě doktríny, obyčejového MP a principu přičitatelnosti jednání představitelů,
zástupců a úředníků státu tomuto státu samotnému se za osoby, kterým svědčí imunita ratione
materiae, považují ty, které jednají za stát jeho jménem, mohou ho zavazovat a jsou v pozici
orgánů státu či jeho samostatných představitelů vykonávajících státní či jinou veřejnou moc,
nehledě na jejich postavení v mocenské hierarchii, vykonávající jak legislativní, tak soudní,
tak i výkonnou moc. Osobní působnost funkční imunity je tedy velice široká a závisí na
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konkrétních případech, v rámci nichž je interpretována a aplikována. Tímto aspektem a jeho
legální definicí se detailně zabývá Komise pro MP, na jejíž práci a výstupy se zaměří poslední
kapitola této práce.

4.4.2 Úřední akty a jednání v úřední způsobilosti kryté imunitou ratione
materiae
Nejdůležitějším aspektem aplikačního rozsahu imunity ratione materiae, v úzkém
spojení s osobní působností, je pak její věcná působnost, tedy jaké jednání a které akty
představitelů státu běžně jednajícím jeho jménem, schopným ho zavazovat a vykonávajícím
státní či jinou veřejnou moc, budou považovány za oficiální akty vykonané těmito
představiteli v jejich oficiálním postavení, z jejich úřední způsobilosti a tím tak kryty funkční
imunitou. Funkčnost této imunity spočívá na rozdíl od funkčnosti imunity ratione personae,
spočívající v ochraně osob, jejich funkcí, chodu jejich úřadu esenciálního pro chod státu
a nerušený výkon zahraniční politiky, v ochraně suverénního výkonu svrchované moci státu,
kterou vykonává prostřednictvím oficiálních úředních aktů svých orgánů a představitelů.
Tedy primárním identifikačním aspektem jak z hlediska funkčnosti imunity ratione
materiae, tak z hlediska rozsahu její aplikace jako procesní překážky pro trestní řízení vedené
proti jejímu nositeli v rámci cizí trestní jurisdikce, je samotný úřední akt jako jednání v úřední
způsobilosti. Přesná definice takového úředního aktu je, stejně tak jako přesná definice osob
vykonávajících státní či jinou veřejnou moc a způsobilých z tohoto výkonu být krytí imunitou
ratione materiae, široká a závislá na okolnostech a vlastnostech konkrétních případů a jejich
interpretaci. Definování hranic, co ještě je úřední akt a co je již akt soukromý, tedy jednání
v postavení soukromé osoby v tu danou chvíli nevykonávající jinak ji příslušící státní či jinou
veřejnou moc, je s ohledem na funkční imunitu velice spornou, ale zároveň také zásadní
otázkou, která také závisí na finální interpretaci tento problém vykládajícího orgánu (ať už
orgánu trestní jurisdikce cizího státu či mezinárodního trestního orgánu).
Dobrým příkladem je výše rozebíraný případ Pinocheta, v rámci kterého se pohledy na výklad
a povahu jednání, kterým se měl Pinochet ať už přeneseně či přímo podílet na zločinech
mučení a vražd, výrazně lišily a protiřečily si. Někteří lordi obhajovali to, že v Úmluvě proti
mučení, na jejímž základě vykonávali svou jurisdikci, je dokonce výslovně uvedeno, že
mučení, pro účely a jurisdikci podle CAT, „je působeno veřejným činitelem nebo jinou
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osobou jednající z úředního pověření,“160 proto se podle nich bude jednat o úřední akt. Na
druhou stranu někteří lordi ve svých argumentech pracovali s tím, že mučení už ze své
podstaty a svého účelu nemůže naplňovat znaky úředního jednání, neboť rozhodně není
součástí výkonu oficiálních funkcí žádného státního orgánu či představitele. Podle nich by se
proto mučení mělo považovat jako soukromý akt představitele státu jako jednání v soukromé
způsobilosti.
Tento rozpor tak vyvolal otázku, zda by jednání, jímž jsou porušovány nejzákladnější
principy a pravidla MP jako např. základní lidská práva, jímž jsou tedy páchány zločiny podle
MP (např. mučení), nemělo být vždy považováno za jednání soukromé, tedy nekryté imunitou
ratione materiae, byť by bylo vykonáno představiteli státu v jejich úředním postavení.
Relevantními otázkami, na které se následující část práce pokusí najít odpověď, tak jsou, zda
může takové protiprávní jednání představovat legitimní a legální výkon funkce představitelů
státu, zda se na takové jednání bude vztahovat imunita ratione materiae či zda existují z její
aplikace nějaké výjimky a čím jsou tyto výjimky ospravedlňovány.

4.4.3 Limitace aplikačního rozsahu a výjimky z aplikace imunity ratione
materiae
Aplikační rozsah imunity ratione materiae je věcně limitován na úřední akty vykonané
v úředním postavení. Spadá však jednání, kterým jsou páchány zločiny podle MP, pod
definici úředního aktu jako jednání z úřední způsobilosti? Nebo je toto jednání předmětem
výjimky z aplikace funkční imunity z jiných důvodů?
4.4.3.1 Zločiny podle MP jako akty soukromé povahy
Jednou z teorií, která se vyvinula jako ospravedlnění pro neaplikaci imunity ratione
materiae v případě jednání konstitujícího odpovědnost za zločiny podle MP, je teorie
o soukromé povaze takového jednání. Tato teorie pracuje s tím, že zločiny podle MP a některé
další zvlášť závažné TČ nemohou být ze samotné jejich povahy páchány jednáním v úřední
způsobilosti, jelikož to jsou jednání v rozporu s MP a nemohou ze své podstaty představovat
legitimní a legální výkon státních funkcí.161 Z těchto důvodů pak dle některých autorů nelze
zločiny podle MP považovat za suverénní akty států, vykonané jejich jménem a v rámci
160
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výkonu jejich veřejné či vládní funkce, neboť takové jednání není jen porušením MP, ale
představuje útok proti samotným základům MP a jeho nejzásadnějším hodnotám, proto by
takové jednání nemělo být kryto imunitou ratione materiae.162 Touto teoretickou koncepcí
podepírali své argumenty pro neaplikaci imunity ratione materiae v případu Pinochet např.
Lord Steyn (Pinochet No 1) či Lord Hutton a Lord Phillips (Pinochet No 3), viz. kapitola 4.
Řada různorodých argumentů byla prezentována proti platnosti této teorie, jako
například to, že jakéhokoli jednání (tedy i to mezinárodně protiprávní), které bylo vykonáno
z důvodů spojených s výkonem státní moci a politik, definováno v protikladu vůči jednání
vykonanému z důvodů čistě soukromých, tedy v soukromém zájmu, a které bylo zároveň
učiněno za využití státního aparátu, pod záštitou vnitrostátního práva, by mělo být
považováno za oficiální. Takové jednání označované za oficiální je charakterizováno jako
jednání samotného státu hlavně proto, aby mohlo vyvolat a přičíst odpovědnost státu, proto by
byl jiný přístup v případě individuální odpovědnosti nekonsistentní.163
4.4.3.2 Teorie hierarchie norem MP, porušování jus cogens v. imunity
Další teorií, která podporuje neaplikaci imunity ratione materiae jako procesní
překážky v rámci vymáhání trestního postihu před cizí trestní jurisdikcí s ohledem na zločiny
podle MP, je teorie hierarchie právních norem MP (Normative Hierarchy Theory). Dle
některých autorů lze z univerzální povahy a z nadřazeného postavení základních
imperativních norem obecného MP (jus cogens) v rámci hierarchie MP (jako jsou např.
normy upravující základní lidská práva a jejich ochranu), které jsou „přijaté a uznané
mezinárodním společenstvím států jako celkem za normy, od nichž není dovoleno se
odchýlit“164 a které jsou fundamentálními principy a pravidly MP, odvodit to, že takové
normy mají přednost a převládají nad normami MP upravujícími jurisdikční imunity, 165 a to
ať už států či jednotlivců v postavení státních představitelů. Na tomto základě by tedy činy,
kterými byly takové imperativní normy porušeny, např. spácháním zločinů podle MP,
nemohly být kryty žádným druhem imunity, neboť pravidla upravující imunity jsou svým
postavením v hierarchii norem MP podřazeny normám upravujícím např. ochranu lidských
práv porušeným právě tímto jednáním. Podle této teorie by tedy samotné porušení kogentních
162
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norem MP konstituovalo neaplikaci imunity ratione materiae v případě trestního řízení
v rámci cizí trestní jurisdikce.
Proti této teorii byly prezentovány argumenty jako například to, že aby se vůbec mohla
pravidla upravující imunity a kogentní normy zakazující páchání zločinů podle MP dostat do
konfliktu v rámci hierarchie norem MP, musela by být pro třetí státy (ostatní, rozdílné od
státu odpovědného za porušení takových kogentních pravidel) stanovena povinnost stíhat
a postihnout zločiny těmito porušeními spáchané v rámci jejich vnitrostátní trestní jurisdikce
a zároveň by tato povinnost musela být sama o sobě kogentním pravidlem, což jsou ve světle
současné nauky a praxe těžko splnitelné podmínky.166 Je sporné, zda porušení kogentních
norem automaticky přiznává státům v každém případě výkon univerzální jurisdikce, tak jak je
popsána v 1. kapitole práce. Dále v případě, že by takové právo na výkon univerzální
jurisdikce přesto vyplývalo ze zvláštní povahy zákazu porušování kogentních norem MP, není
nikde přímo určeno, že bude mít takové právo také charakter kogentního pravidla.167
4.3.3.3 Koexistenční teorie
Jako poslední představovaná teorie o neaplikaci imunity ratione materiae s ohledem na
páchání zločinů podle MP je koexistenční teorie. Tato teorie připouští to, že zločiny podle MP
mohou být dle povahy jednání, jímž byly spáchány, i oficiálními akty vykonanými v úřední
způsobilosti, avšak funkční imunita, která by je tak jinak kryla, nebude aplikována s použitím
pravidla, které přímo ustanovuje a povoluje výkon extrateritoriální jurisdikce cizího státu nad
takovými zločiny a které cílí na stíhání a postih představitelů státu. Tato teorie vychází
z předpokladu, že imunita ratione materiae nebude aplikována jako starší pravidlo MP vůči
nově se vytvořeným principům a pravidlům MP týkajících se individuální trestní
odpovědnosti státních představitelů za zločiny podle MP a jejího vynucení v rámci
extrateritoriálního trestního postihu. Na základě nově se vyvinuvšího principu přičitatelnosti
zločinů podle MP jednotlivcům ve smyslu individuální trestní odpovědnosti v kombinaci
s explicitně i implicitně přiznávanými extrateritoriálními trestními jurisdikcemi nad takovými
zločiny, jak popisuje 1. kapitola práce, ubývá potřeba chránit takové trestné jednání a takové
pachatel skrze funkční imunitu, jejíž význam s ohledem na zločiny podle MP jako TČ
ovlivňujících celé mezinárodní společenství ustupuje, tak jak představuje autor výše.168
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Rozhodujícím argumentem této teorie je to, že v případě, kdy vedle sebe koexistují
normy MP na jedné straně novější umožňující výkon extrateritoriální trestní jurisdikce nad
některými TČ, zejména pak zločiny podle MP, a na straně druhé starší, tradiční normy
chránící představitele státu, jejich oficiální jednání a stát samotný proti zásahu cizích států do
sféry suverénního výkonu jeho moci v podobě funkční imunity, tyto oba druhy norem působí
na stejnou oblast úpravy protichůdně (tedy na zločiny podle MP) a novější výkon
extrateritoriální jurisdikce by byl aplikací starší funkční imunity znemožněn, bude starší
pravidlo o funkčních imunitách neaplikováno.169
Tato argumentace byla použita v případu Pinochet jak Lordem Nichollsem (Pinochet
No 1), tak Lordy Milletem, Savillem, Hopem a Lordem Browne-Wilkinsonem (Pinochet No
3). I přes to, že většina lordů argumentovala ustanoveními britské legislativy či přímo
ustanoveními CAT ustavujícími extrateritoriální jurisdikci jen nad zločiny mučení, je tento
princip, na kterém je postavena koexistenční teorie aplikovatelný i na řadu jiných zločinů
podle MP, jako jsou např. závažná porušení Ženevských úmluv a jejich dodatkových
protokolů, zločiny nuceného zmizení podle Mezinárodní úmluvy na ochranu všech osob před
nuceným zmizením z r. 2006 či zločin genocidy, za které jsou vzhledem k jejich povaze
a legálnímu vymezení odpovědni především představitelé státu jednající v úřední způsobilosti
nad kterými je tak ustanovena extrateritoriální jurisdikce. Avšak z povahy mezinárodního
trestního práva stricto sensu, zločinů podle MP, individuální trestní odpovědnosti
a extrateritoriální jurisdikce podle MP, z povahy vývoje těchto konceptů a z povahy jejich cílů
lze dovodit, že podobný restriktivní přístup k imunitě ratione materiae se bude týkat
i ostatních zločinů podle MP.170
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5 KODIFIKAČNÍ ČINNOST KOMISE PRO MP
5.1 Návrh článků o imunitě státních představitelů vůči cizí trestní
jurisdikci
Hlavním úkolem a cílem Komise pro MP založené v roce 1947 Valným
shromážděním OSN je postupný rozvoj a kodifikace MP ve všech jeho mnohačetných
oblastech. Její činnost se odvíjí od mandátu ustaveného VS OSN na základě čl. 13 Charty
OSN.171 Materie a problematika mezinárodních imunit jsou pro Komisi pro MP již
dlouhodobě tradičními. V rámci plnění svých úkolů a cílů se Komisi pro MP již podařilo
kodifikovat

obor

diplomatických

i

konzulárních

imunit

v rámci

unifikace

práva

diplomatických a konzulárních styků (VÚDS a VÚKS), dále pak pracovala na imunitách
zástupců států v rámci zvláštních misí (Úmluva o zvláštních misích z r. 1969) či v rámci
zastoupení států u mezinárodních organizací (Vídeňská úmluva o zastoupení států v jejich
stycích s mezinárodními organizacemi univerzální povahy z r. 1975). Jako dalšími z řad druhů
mezinárodních imunit se Komise pro MP zabývala imunitami mezinárodních organizací
a státními imunitami (Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku
z r. 2004).172
Tématem imunit státních představitelů vůči cizí trestní jurisdikci se Komise pro MP
začala zabývat již v roce 2007, kdy byl také jmenován první zvláštní zpravodaj Rus
R. Kolodkin, který k tématu představil celkem 3 zprávy. V roce 2012 pak byla jmenována
nová zvláštní zpravodajka Španělka C. Escobar Hernández, ta pak mezi lety 2012 – 2016
připravila celkem 5 zpráv,173 na základě kterých probíhají o tomto druhu imunit, jejich
legálnímu ukotvení a samotné kodifikaci rozsáhlé diskuze a připravují se jednotlivá
ustanovení Návrhu článků o imunitě státních představitelů vůči cizí trestní jurisdikci. Jako
prvními v pořadí byla úvodní ustanovení, poté byly vymezeny imunity ratione personae
a ratione materiae včetně jejich aplikačního rozsahu a v roce 2017 se bude pokračovat
v diskuzi nad výjimkami a ohraničením aplikačního rozsahu imunity ratione materiae. Jako
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další významnou úpravou této problematiky se Komise pro MP bude zabývat procesními
předpoklady a pravidly aplikace obou typů imunit.174

5.2 Úvodní ustanovení a uvedení do problematiky
V rámci úvodních ustanovení navrhovaných článků o této imunitě se Komise pro MP
rozhodla definovat rozsah upravované problematiky, představit základní aspekty této materie
a určit stěžejní legální koncepty a pojmosloví důležité pro další uchopení kodifikace těchto
imunit. Úvodní navržený článek 1, odstavec 1 pak zní: „Následující (předkládané) návrhy
článků se vztahují na imunity státních představitelů vůči trestní jurisdikci cizích států.“175
Článek 1, odstavec 2 zní: „Těmito návrhy článků není dotčena imunita vůči trestní
jurisdikci přiznávaná na základě zvláštních pravidel MP členům diplomatických misí,
konzulárním úředníkům, členům zvláštních misí, mezinárodním organizacím a vojenským
složkám státu.“176
Jako ustanovení pro definování základních a stěžejních používaných pojmů byl
navržen článek 2, který zní: „Pro účely těchto návrhů článků: … e) Představitel státu (State
official) je každý jednotlivec, který zastupuje stát nebo vykonává jeho funkce“177 Jako první
navrženou definici si Komise pro MP vybrala pojem představitele státu, ve smyslu jednotlivce
jako fyzické osoby, kterého může za splnění dalších předpokladů definovaných následujícími
návrhy článků krýt imunita vůči cizí trestní jurisdikci, a to jak imunita ratione personae, tak
i imunita ratione materiae. Tento jednotlivec je představitelem státu za předpokladu, že buď
stát zastupuje, podle Komise ve smyslu reprezentuje, což může být např. případ hlavy státu,
která nevykonává žádné rozhodovací funkce, přesto je představitelem státu; nebo vykonává
funkce státu ve smyslu výkonu legislativních, výkonných, soudních či jiných funkcí státu
skrze jednání jménem státu.178
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Jako další pojem definovala Komise úřední akty jako jednání v úřední způsobilosti,
a to v rámci článku 2, písmene f), které zní: „Úřední akt jako jednání v úřední způsobilosti
představuje každý akt vykonaný představitelem státu v rámci výkonu státní moci.“179
Zásadním aspektem definice tohoto pojmu je funkční propojení aktu jako individuální jednání
jednotlivce a státu, v jehož jménu a skrze jehož suverénní moc byl takový akt vykonán,
a jehož prostřednictvím může být takovému aktu a jeho vykonateli poskytnuta
mezinárodněprávní imunita.180 Takový akt v úřední způsobilosti je pak přičitatelný státu a na
základě principu dvojité přičitatelnosti, jak byl popsán v teoretické části práce, také
jednotlivci, který tento akt vykonal.
Spojení „v rámci výkonu státní moci (in the exercise of State authority)“ bylo KMP
použito namísto též navrhovaného spojení „v rámci výkonu státních funkcí (in the exercise of
State functions),“ a to hlavně z toho důvodu, aby se předešlo rozporuplné interpretaci, zda
zločiny podle MP a jiné zvlášť závažné TČ spadají pod funkce státu či nikoli.181 KMP tedy
zvolila postup, kterým zahrne pod pojem úředního aktu co nejširší okruh jednání, včetně
zločinů podle MP a jiných TČ (jako např. korupce, zneužívání veřejných fondů, zneužití
pravomoci, ilegální odnětí svobody či únosy), a následně je zvláštním ustanovením
o výjimkách (viz. dále) expresně vyloučí jako TČ, na které se nebude vztahovat aplikační
rozsah imunity ratione materiae.
Mezi základní atributy aktu v úřední způsobilosti tedy patří to, že byl takový akt
vykonán představitelem státu (podle definice obsažené v návrhu článku 2, písmene e)), je
obecně přičitatelný státu a byl učiněn v rámci výkonu státní moci.182
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5.3 Imunita ratione personae
Na základě druhé zprávy zvláštní zpravodajky Escobar Hernández byly identifikovány
hlavní aspekty a body úpravy osobní imunity, které by měl Návrh článků s ohledem na tento
typ imunity státních představitelů obsahovat.183 Komise pro MP navrhla na základě této
zprávy a následné diskuze znění článků definujících základní aspekty a právní rámec imunity
ratione personae ve vztahu k cizí trestní jurisdikci.
Jako první aspekt byla po plodné diskuzi definována osobní působnost této imunity,
jejíž rozsah se v návrhu článku 3 kryje s rozsahem, který MSD ve svém rozhodnutí Arrest
Warrant, jímž se detailně zabývá 4. kapitola práce, určil jako možný, vzhledem k účelu
a funkci imunity ratione personae a účelu a funkci úřadů státu, jejichž představitele tato
imunita chrání. Navržený článek 3 tedy zní: „Hlavy státu, předsedové vlád a ministři
zahraničních věcí požívají vůči výkonu cizí trestní jurisdikce imunity ratione personae.“184
Nicméně velice zajímavou připomínkou bylo v rámci možného rozšíření rozsahu osobní
imunity i na jiné vyšší státní představitele než ony tři nejvyšší to, že by takové rozšíření
mohlo být teoreticky možné, avšak za předpokladu, že od sebe bude nutné odlišit imunitu
ratione personae chránící tři nejvyšší představitele (tzv. trojku), která je svou povahou
absolutní, a imunitu ratione personae, která by chránila některé další vyšší státní představitele,
a to za přísnějších podmínek a zúženého aplikačního rozsahu. Jak například navrhla zvláštní
zpravodajka Hernández, chránila by je pouze v rámci oficiálních státních návštěv.185
Jako druhý aspekt byla normativně určena věcná působnost osobní imunity, která je ve
světle svého účelu a funkce svou povahou absolutní. Navrhovaný článek 4, odstavec 2 tedy
zní: „Imunita ratione personae kryje všechny akty vykonané hlavami států, předsedy vlád či
ministry zahraničních věcí, ať soukromé či oficiální úřední povahy, učiněné jak před, tak
i v průběhu výkonu jejich funkce.“186
Jako poslední byla normativně definována časová působnost tohoto typu imunity,
která vychází z doktrinálního pojetí a jejíž rozsah a legální definice reflektují specifičnost
účelu a funkce imunity ratione personae tak, jak ji autor představil výše. Navrhovaný
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článek 4, odstavec 1 tedy zní: „Hlavy států, předsedové vlád a ministři zahraničních věcí
požívají imunity ratione personae pouze po dobu výkonu jejich funkce.“187
Jako jedna z dalších mnoha důležitých otázek ohledně aplikačního rozsahu osobní
imunity padla také otázka toho, že v některých případech v rámci některých odlišných
interpretací rozsahu aplikace osobní imunity bylo tvrzeno, že imunita ratione personae
zůstává reziduální i po skončení výkonu funkce, a to s ohledem na akty vykonané v oficiálním
úředním postavení.188 Proto byl navrhnut článek 4, odstavec 3, který zní: „Ukončením
působení imunity ratione personae není dotčeno použití pravidel MP týkajících se imunity
ratione materiae.“189 Čímž se problém reziduality osobní imunity vyřešil a byl nastolen
vzájemný vztah imunity ratione personae a imunity ratione materiae v tom smyslu, že obě
vedle sebe v případě představitele vykonávajícího jednu ze tří nejvyšších státních funkcí
koexistují s tím, že po ukončení výkonu funkce tohoto představitele státu, do té doby krytého
osobní imunitou, bude takový představitel nadále krytý imunitou ratione materiae vztahující
se pouze na jeho akty učiněné v úřední způsobilosti.

5.3.1 Výjimky z aplikačního rozsahu osobní imunity
Imunita ratione personae je na základě současné praxe států, praxe mezinárodních
soudních orgánů v čele s MSD, doktrinálních teoretických přístupů a v neposlední řadě i na
základě sjednocující činnosti Komise pro MP, vnímána jako procesní ochrana třech
nejvyšších představitelů státu, konkrétně hlav států, předsedů vlád a ministrů zahraničních
věcí. Tito státní představitelé jsou osobní imunitou absolutně a bezvýjimečně chráněni po
celou dobu výkonu jejich funkce před orgány výkonné a soudní trestní jurisdikce cizích států
a před jejich zásahy, trestním řízením či jinými zákonnými opatřeními. Podle prof. Šturmy,
člena Komise pro MP nebyla identifikována žádná výjimka týkající se výkonu cizí trestní
jurisdikce nad těmito představiteli a neaplikace jejich osobních imunit, a to ani v případě
podezření ze spáchání těch nejohavnějších TČ jako jsou zločiny podle MP.190 To však
neznamená, že tito představitelé nemohou být stíháni v rámci jurisdikce svého vlastního
domovského státu (domácí trestní postih) či v rámci jurisdikce příslušného a pravomocného
mezinárodního trestního soudu či tribunálu (mezinárodní trestní mechanismus). Osobní
imunita ze své podstaty přestává působit jako aktivní procesní překážka v rámci cizí
187
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jurisdikce s ukončením výkonu funkce svého nositele, tito jako bývalé hlavy státu,
předsedové vlád a ministři zahraničních věcí pak imunitou ratione personae tedy již nejsou
chráněni.191

5.4 Imunita ratione materiae
V rámci své kodifikační činnosti Komise také definovala imunitu ratione materiae
a identifikovala její působnost a aplikační rozsah. Osobní působnost funkční imunity navrhla
Komise v rámci návrhu článku 5, který zní: „Představitelé státu jednající jako takoví požívají
imunity ratione materiae vůči výkonu cizí trestní jurisdikce.“192
Věcná působnost imunity ratione materiae byla vymezena v návrhu článku 6,
odstavci 1, který zní: „Představitelé státu požívají imunity ratione materiae pouze s ohledem
na akty vykonané v úřední způsobilosti.“193 Vymezení časové působnosti funkční imunity
bylo navrženo v rámci článku 6, odstavce 2 znějícího: „Imunita ratione materiae s ohledem
na akty vykonané v úřední způsobilosti trvá i po tom, co tyto akty vykonavší jednotlivci
přestali vykonávat funkce představitelů státu.“194
Pro imunitu ratione materiae a její aplikaci je zásadní spojení mezi subjektivním
elementem, tedy státním představitelem jednajícím ve jménu státu v rámci výkonu státní
moci, a elementem věcným, tedy samotným aktem v úřední způsobilosti, který ze své
podstaty může vykonat pouze představitel státu. Tento centrální dvojí aspekt imunity ratione
materiae je reflektován právě v návrhu článku 5 a návrhu článku 6, odstavce 1.195
Další navržené ustanovení navazuje na ustanovení upravující vztah mezi imunitou
ratione personae a imunitou ratione materiae obsažený v návrhu článku 4, odstavce 3, a tento
vztah detailně dále rozvádí. Návrh článku 6, odstavec 3 zní: „Jedinci, kteří požívali imunity
ratione personae podle návrhu článku 4, jimž skončilo období výkonu jejich funkce, nadále
požívají imunity s ohledem na akty vykonané v úřední způsobilosti v průběhu tohoto
období.“196 Návrh tohoto odstavce vychází z ustanovení obsažených ve VÚDS (čl. 39,
191
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odst. 2)197 a Úmluvě o výsadách a imunitách OSN (čl. IV, par. 12) 198, která obdobně upravují
situaci jednotlivců, kterým svědčila imunita ratione personae a po skončení období výkonu
jejich funkce, se kterou je osobní imunita nedílně spjata, nadále požívají imunity s ohledem na
úřední akty vykonané v průběhu tohoto skončeného funkčního období.199

5.4.1 Výjimky z aplikačního rozsahu funkční imunity
V rámci současné kodifikační práce identifikuje a definuje KMP limity aplikačního
rozsahu imunity ratione materiae a výjimky z její aplikace. Tímto tématem se zabývala pátá
zpráva zvláštní zpravodajky Escobar Hernández z roku 2016, na jejímž základě navrhla
zvláštní zpravodajka znění návrhu článku 7. Další diskuze nad finálním výstupem s ohledem
na tuto problematiku pokračuje v rámci zasedání KMP v roce 2017, kdy se bude KMP také
zabývat tématem procesních aspektů aplikace imunit státních představitelů vůči cizí trestní
jurisdikci, které je s tématem jejich limitace úzce spjato.
Návrh článku 7, zatím v nedokončené a nepřijaté formě, se zabývá TČ, s ohledem na
něž se nebude imunita státních představitelů aplikovat. Návrh článku 7 zní:
Odstavec 1
„Imunita se nebude aplikovat ve vztahu k následujícím zločinům:
a) genocida, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, mučení a nucené zmizení;
b) zločiny korupce;
c) zločiny, které působí újmu lidem, včetně smrti a vážného zranění, či škodu na majetku,
jsou-li takové zločiny spáchány na území státu příslušného soudu a zároveň je pachatel
v postavení státního představitele jiného státu přítomen na tomto území v momentu, kdy jsou
takové zločiny páchány.“200
Výjimky z aplikace se týkají pouze imunity ratione materiae, a to ze samotné její povahy, její
funkce a konstrukce těchto výjimek.
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Odstavec 2
„Odstavec 1 není účinný vůči osobám požívající imunity ratione personae v průběhu období
výkonu jejich funkce.“201
Odstavec 3
„Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny:
a) žádné ustanovení smlouvy, kterou je vázán stát příslušného soudu a domovský stát
dotyčného představitele, na jehož základě je aplikace imunity vyloučena;
b) povinnost spolupracovat s mezinárodním tribunálem, který v tom kterém případě vyžaduje
součinnost státu příslušného soudu.“202
Práce KMP na Návrhu článků o imunitě státních představitelů vůči cizí trestní
jurisdikci usilovně pokračuje a v současné době bude nejvíce záležet na tom, jak KMP finálně
vymezí limity a výjimky z aplikace imunity ratione materiae a jak se bude vyvíjet diskuze
ohledně procesních aspektů aplikace obou typů imunit.
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ZÁVĚR
Střet základních principů a pravidel mezinárodního práva upravujících jurisdikci
jednotlivých svrchovaných států, ve smyslu výkonu jejich suverénní moci, a základních
principů a pravidel upravujících mezinárodněprávní imunity svrchovaných států a jejich
představitelů, ve smyslu jejich procesního vynětí z cizí jurisdikce, je odvěkým soubojem
hodnot a zájmů celého mezinárodního společenství i jednotlivých jeho členů – samotných
států. Principy, z nichž oba koncepty mezinárodního práva a vztahů vycházejí, jsou sice
totožné, zosobňující svrchovanou rovnost a nezávislost států, avšak každý koncept ztělesňuje
naprosto rozdílný účel a funkce a je proto nutné, je od sebe důsledně odlišovat. Oba koncepty
se historicky vyvíjejí již od samotného vzniku moderního suverénního státu v 17. století, a to
ve vzájemné souvislosti.
V některých případech ustoupilo tradiční pojetí absolutní imunity jednoho suverénního
státu a jeho představitelů před zájmem a potřebou výkonu svrchované jurisdikce druhého
suverénního státu, či před zájmem celého mezinárodního společenství, v některých případech
však nikoli. Některé druhy mezinárodněprávních imunit a jejich aplikační rozsah jsou již
unifikovány a kodifikovány, podobně jsou pak upraveny některé formy jurisdikce podle MP
a činy a akty, na které se tyto formy jurisdikce vztahují. Institut imunity státních představitelů
rozdílných od diplomatických a konzulárních zástupců států z cizí trestní jurisdikce je však
zatím oblastí MP, jejíž úprava a samotná aplikace je roztříštěna. Nutno vyzdvihnout
kodifikační práci Komise pro MP, která je v posledních letech v této oblasti velice činná
a kterou se tato práce také zabývá.
Cílem této diplomové práce je proto zanalyzovat současný stav mezinárodněprávní
úpravy a aplikace imunity státních představitelů rozdílných od diplomatických a konzulárních
zástupců státu vůči cizí trestní jurisdikci, ve smyslu procesní překážky chránící takové
představitele, podezřelé či obviňované ze spáchání TČ, před stíháním a potrestáním v rámci
trestní jurisdikce cizího suverénního státu. Tedy zjistit, zda, popřípadě v jakých případech,
jsou takoví představitelé chráněni touto imunitou, a v jakých nejsou.
Prvním důležitým bodem nedílně spjatým s problematikou imunit, obecně vnímaných
jako vynětí, je definice, příslušnost a samotný výkon cizí trestní jurisdikce nad představiteli
suverénního státu. V rámci první, podpůrné hypotézy této práce vyvstala otázka, zda je vůbec
podle současných norem MP možné legálně vykonávat vnitrostátní trestní jurisdikci nad
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oficiálním představitelem druhého státu? Odpověď na tuto otázku skrývá první kapitola práce,
v rámci níž byl představen samotný koncept jurisdikce, včetně jurisdikce trestní,
mezinárodněprávní úprava tohoto konceptu a jednotlivé formy jurisdikce. V rámci
analytického rozboru současné úpravy bylo zjištěno, že stát může vykonávat svou jurisdikci
nad představiteli cizích států, a to dokonce i v extrateritoriální formě, tedy i v případě, kdy TČ
nebyl spáchán přímo na jeho suverénním území. V rámci první a druhé kapitoly byly také
identifikovány podmínky a předpoklady, za kterých k takovému výkonu jurisdikce může dle
MP legálně dojít. Jsou to:
1) forma jurisdikce přípustná MP – teritoriální a extrateritoriální jurisdikce
- extrateritoriální pak ve formě personální a univerzální jurisdikce či ve formě
jurisdikce z titulu ochrany
2) platná a účinná vnitrostátní legislativa či aplikovatelná mezinárodněprávní úprava
4) vznik individuální trestní odpovědnosti spácháním TČ
3) soudní a vykonávací proces
Tedy za těchto podmínek a za splnění všech těchto předpokladů může jeden stát
legálně vykonávat svou trestní jurisdikci nad představitelem státu druhého. V první kapitole
byly také identifikovány některé určité mezinárodněprávní nástroje a prameny, které přímo
takovou extrateritoriální trestní jurisdikci předpokládají a státům přiznávají, jako jsou
mezinárodní smlouvy (např. Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí, Mezinárodní úmluva
o potlačování teroristických bombových útoků, Úmluva proti mučení a jinému krutému,
nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Ženevské úmluvy nebo Úmluva
o mořském právu) či mezinárodní obyčeje (např. s ohledem na některé zločiny podle MP –
zločiny proti lidskosti, zločin genocidy a univerzální jurisdikce nad nimi).
Vzhledem k těmto zjištěním a jejich podrobné analýze může autor vyvodit závěr, že
první, podpůrná hypotéza práce byla potvrzena.
Soudní a vykonávací proces, který je pak zároveň předpokladem i součástí výkonu
jurisdikce cizího státu, je právě ta oblast, na kterou se práce zaměřuje ve své druhé části.
Imunity státních představitelů, které jim přiznává MP skrze specifickou pozici, suverenitu,
rovnost a nezávislost jejich domovských států, mohou ze své povahy a podstaty ochrany této
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suverenity, rovnosti a nezávislosti představovat překážku pro výkon trestní jurisdikce cizího
státu nad takovými představiteli.
Jako druhý zásadní bod této práce byly tedy identifikovány právě tyto imunity jako
vynětí z výkonu cizí trestní jurisdikce. V rámci druhé, hlavní hypotézy této práce tedy
vyvstala otázka, zda je taková mezinárodněprávní imunita svědčící představiteli státu podle
MP, nad kterým má cizí stát legálně založenou jurisdikci, procesní překážkou pro výkon této
jurisdikce v podobě trestního stíhání takového představitele před orgány takového cizího
státu?
Ve druhé kapitole práce definovala pojem individuální trestní odpovědnosti, která je
konceptem hmotného práva a jejímž základem je spáchání TČ. Bylo identifikováno, že každý
představitel je za spáchání trestného činu individuálně trestně odpovědný, je třeba však
rozlišovat samotné naplňování takové trestní odpovědnosti ve smyslu stíhání a trestání
pachatele v rámci příslušné jurisdikce. Tato kapitola také identifikovala dva druhy možných
trestních postihů. Primárně by měl být k postihu příslušný domovský stát představitele
v rámci své trestní jurisdikce. V případě, že tento nejedná, může být k extrateritoriálnímu
trestnímu postihu na základě legálního jurisdikčního vztahu příslušný i cizí stát tak, jak
identifikovala kapitola první.
Ve třetí kapitole autor detailně představuje samotný institut imunity státních
představitelů, pomocí deskripce teoreticky popisuje původ a ukotvení této imunity a hlavně
pak prezentuje její rozdělení do dvou rozdílných typů, imunity ratione personae a imunity
ratione materiae, které autor v této kapitole také jednotlivě představuje. Oba dva typy je od
sebe nezbytné odlišovat, neboť se od sebe výrazně liší, a to jak svou funkčností a účelem, tak
svým aplikačním rozsahem a působností osobní, časovou i věcnou. Zásadním teoretickým
aspektem imunity podle MP je pak její charakter procesní překážky, která brání a znemožňuje
výkon cizí jurisdikce v podobě soudního či vykonávacího procesu nad touto imunitou
chráněnými představiteli jiného státu. Imunita je tedy na rozdíl od individuální trestní
odpovědnosti konceptem procesního práva.
V rámci čtvrté kapitoly aplikuje autor teoreticky představený institut imunity ratione
personae a institut imunity ratione materiae na jednotlivé praktické soudní případy, ve kterých
rozhodovaly Mezinárodní soudní dvůr jako hlavní soudní orgán OSN a Sněmovna Lordů jako
nejvyšší instance britského soudnictví.
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Tři případy, které rozhodoval MSD, se týkaly aplikace imunity ratione personae
a jejího aplikačního rozsahu. Prvním z nich byl případ Arrest Warrant – Kongo v. Belgie,
v rámci kterého MSD definoval imunitu ratione personae, její aplikační rozsah, její působnost
i výjimky z její aplikace. MSD rozhodl, že osobní imunita ze svého účelu a funkčnosti chrání
jak úřadující hlavy států a předsedy vlád, tak i úřadující ministry zahraničních věcí, tento
výčet imunitou chráněných osob však nechal MSD otevřený. Důležitým bodem rozhodnutí je
také vymezení toho, že právoplatná existence jurisdikce v sobě automaticky neobsahuje
vyloučení aplikace imunity, a zároveň neexistence imunity v sobě nezahrnuje automatický
výkon jurisdikce. Dále MSD vymezil a aplikoval tuto imunitu v rozsahu, v jakém ji autor
definoval v teoretické části práce. V rámci svého rozhodnutí představil MSD soubor čtyř
výjimek, za kterých nebude imunita ratione personae aplikována. Mezi tyto výjimky patří
stíhání představitelů státu, jinak chráněných osobní imunitou, v rámci jurisdikce jejich
domovského státu, který je přeneseným nositelem a poskytovatelem imunit, či v případě, kdy
tuto imunitu tento domovský stát svému představiteli ve vztahu k cizí trestní jurisdikci
odejme. Dále nebude podle MSD osobní imunita aplikována po skončení výkonu funkce
státního představitele, na kterou se tato imunita váže, a to jak na činy spáchané před a po
období výkonu jeho funkce, tak na činy spáchané v průběhu funkčního období, které jsou
soukromé povahy a jsou jednáním ze soukromé způsobilosti. V rámci tohoto bodu definoval
MSD podstatu imunity ratione materiae, která se ze své povahy vztahuje jen na oficiální
úřední akty a působí i po ukončení výkonu funkce jejího nositele. Poslední výjimkou je podle
MSD legálně ustavená jurisdikce některých mezinárodních trestních soudů či tribunálů, na
základě jejíhož výkonu může být dotčenému představiteli státu jeho osobní imunita
právoplatně odňata, ve smyslu její neaplikace. V tomto případě tedy MSD neidentifikoval
žádnou výjimku z aplikace imunity ratione personae ve vztahu k cizí trestní jurisdikci.
Druhým případem byl případ některých trestních řízení ve Francii – Konžská
republika v. Francie, v rámci kterého byla imunita ratione personae chránící úřadující hlavu
státu před výkonem cizí trestní jurisdikce, včetně některých procesních úkonů a opatření
týkajících se svědectví, potvrzena, a to jak žalovanou francouzskou stranou, tak MSD.
Posledním analyzovaným, s ohledem na osobní imunitu, je případ týkající se imunit a
trestního řízení – Rovníková Guinea v. Francie, který ještě není uzavřen a plnohodnotně
rozhodnut. S ohledem na okolnosti a průběh tohoto případu jsou zajímavé otázky, kterými by
se MSD mohl zabývat v rámci hlavního líčení, z pohledu autora například typu: Vztahují se
imunity ratione personae i na viceprezidenty? Je viceprezident zosobněním suverénního státu
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a jeho vlády a bylo by tak jeho zadržení zásadní pro výkon této vlády? Existuje nějaká
příčinná souvislost mezi imunitami přiznanými mezinárodním obyčejovým právem a jejich
možnou neaplikací v souvislosti s pácháním konvencionálních TČ? Posunulo se nějakým
směrem vnímání imunit státních představitelů od rozhodnutí ve věci Arrest Warrant?
Co se týče aplikačního rozsahu imunity ratione personae vůči cizí trestní jurisdikci, lze
ho na základě teoretických poznatků aplikovaných na reálné případy definovat jako ustálený
a bez výjimek. Osobní imunita tedy chrání před výkonem cizí trestní jurisdikce nejvyšší
reprezentanty a představitele státu, zejména hlavy států, předsedy vlád a ministry zahraničních
věcí, a to pouze po dobu výkonu jejich funkce, s ohledem na činy vykonané jak před
začátkem výkonu takovéto funkce, tak i v jeho průběhu, učiněné jak v soukromé, tak i ve
veřejné způsobilosti.
Případ bývalé chilské hlavy státu generála Augusta Pinocheta rozhodovaný nejvyšší
britskou soudní instancí Sněmovnou Lordů se zabýval aplikací imunity ratione materiae
a jejím aplikačním rozsahem. Soudní Lordi nakonec rozhodli o neaplikaci funkční imunity
s ohledem na zločiny mučení, kterých se měl Pinochet ve funkci hlavy státu dopustit.
Z povahy a podstaty imunity ratione materiae, jak ji autor definoval v teoretické části práce,
vyplývá to, že se aplikuje výhradně na úřední akty jako jednání z úřední způsobilosti, čímž
například mučení ze své definice obsažené v Úmluvě proti mučení a jinému krutému,
nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání je.
Avšak v rámci argumentace se vyvinuly dva směry, kterými se Lordi k ospravedlnění
svého rozhodnutí o neaplikaci funkční imunity v případu Pinochet ubírali. Prvním z nich je
argument, že činy, kterými jsou páchány ty nejodpornější TČ, včetně zločinů podle MP,
a které tak porušují kogentní pravidla MP, nemohou představovat legitimní a legální výkon
státních funkcí a nemohou proto být ze samotné jejich podstaty páchány jednáním v úřední
způsobilosti. Tuto teorii o limitaci imunity ratione materiae a výjimkách z její aplikace práce
pracovně označuje jako „zločiny podle MP jako akty soukromé povahy.“
Druhým argumentem pro ospravedlnění neaplikace funkční imunity, v tomto případě
s ohledem na zločiny mučení, bylo to, že v případě, kdy novější mezinárodněprávní pravidlo
(v tomto případě obsažené ve smlouvě) jednoznačně výslovně umožňuje a přiznává jurisdikci
cizím státům nad určitými přesně definovanými zločiny (v tomto případě nad zločiny
mučení), nebude starší pravidlo MP o funkčních imunitách aplikováno. A to především z toho
důvodu, že taková úprava univerzální jurisdikce např. nad mučiteli v oficiálním postavení by
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byla se současnou aplikací imunity ratione materiae, pramenící právě z jejich oficiálního
postavení, nekonzistentní, nelogická a nerozumná. Tato teorie o limitaci imunity ratione
materiae se v této práci pracovně označuje jako „koexistenční teorie.“
Přínos případu Pinochet a rozhodnutí Sněmovny Lordů o neaplikaci jeho funkční
imunity spočívá především v tom, že byl naznačen směr restriktivního vývoje aplikačního
rozsahu imunit státních představitelů vůči cizí trestní jurisdikci, byť jen s ohledem na imunitu
ratione materiae a pouze v případě zločinů mučení. Avšak prolomení absolutního pojetí
imunit státních představitelů ve vztahu ke zločinům podle MP bylo velice důležitým
a zásadním krokem s ohledem na další vývoj.
Co se týče aplikačního rozsahu imunity ratione materiae vůči cizí trestní jurisdikci,
chrání tato imunita na základě teoretických poznatků aplikovaných na reálné případy pouze
představitele státu a jejich činy vykonané v úřední způsobilosti, ve veřejném postavení
v rámci výkonu státní moci. Časová působnost takové ochrany před výkonem cizí trestní
jurisdikce je neomezená, státní představitel je tedy s ohledem na jeho oficiální úřední akty
chráněn i po ukončení výkonu jeho funkce. Výjimky z aplikace funkční imunity byly
identifikovány v rámci případu Pinochet. Na základě analýzy konfliktu základních principů,
hodnot a cílů mezinárodního společenství a práva (hlavně tedy principů mezinárodní
spravedlnosti, ochrany základních lidských práv, trestání pachatelů zločinů podle MP
a principů suverenity, rovnosti a nezávislosti států) a analýzy proporcionálního vztahu mezi
nimi a přístupů jednotlivých teoretiků představila tato práce tři teorie, na jejichž základě by
mohla být aplikace funkční imunity státních představitelů v rámci výkonu cizí trestní
jurisdikce limitována i s ohledem na jiné zločiny podle MP než je zločin mučení. Tyto teorie
jsou „zločiny podle MP jako akty soukromé povahy,“ „koexistenční teorie“ a „teorie
hierarchie norem MP, porušování jus cogens v. imunity.“
Poslední kapitola práce se zabývá významným a v problematice imunit státních
představitelů vůči cizí trestní jurisdikci, jejíž mezinárodněprávní úprava je zatím velice
roztříštěna, zásadním přínosem Komise pro MP, která v posledních letech pracuje na unifikaci
a kodifikaci pravidel zabývajících se touto materií. Komise pro MP zatím navrhla již 6 návrhů
článků, které jednak definují rozsah samotné navrhované úpravy, jednak představují definice
nejdůležitějších konceptů a pojmů používaných skrze celou navrhovanou úpravu a jednak
definují jak imunitu ratione personae, včetně jejího aplikačního rozsahu, tak i imunitu ratione
materiae a její aplikační rozsah. Důležitými definicemi s ohledem na složitost úpravy funkční
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imunity jsou definice představitele státu a úředního aktu. V současné době Komise pro MP
pracuje na návrhu článku 7, v rámci kterého by upravila limity aplikačního rozsahu funkční
imunity a výjimky z její aplikace, a to hlavně s ohledem na jednání, jímž jsou páchány zločiny
podle MP a jiné zvlášť odporné TČ. Dále jsou na programu práce Komise pro MP procesní
aspekty namítání a aplikace obou typů imunit. Komisi pro MP se nedá v těchto ohledech přát
nic jiného než úspěch.
Co se týče stanovené hlavní hypotézy práce a jejích příslušných otázek, zda je
mezinárodněprávní imunita představitele státu, nad kterým má cizí stát legální pravomoc
a příslušnost, procesní překážkou pro jeho trestní stíhání před orgány jiného státu a v jakých
případech takovou překážkou není, tato práce na ně našla odpovědi. Je však nutné, tak jako
tomu bylo v průběhu celé práce, od sebe i v případě hodnocení hypotézy odlišovat imunitu
ratione personae a imunitu ratione materiae.
Imunita ratione personae představuje procesní překážku pro stíhání státního
představitele, kterého chrání, před orgány cizího státu, a to i v případě, že nad ním má tento
cizí stát legálně založenou jurisdikci. Tedy imunita ratione personae bude procesní překážkou
v rámci cizí trestní jurisdikce v každém případě.
Imunita ratione materiae představuje procesní překážku pro stíhání státního
představitele jako reprezentanta státu či vykonavatele státní moci, kterého chrání s ohledem
na jím vykonané úřední akty jako jednání v úřední způsobilosti, před orgány cizího státu, a to
i v případě, že nad ním má tento cizí stát legálně založenou jurisdikci. Avšak v případech, kdy
je taková jurisdikce založena pravidlem novějším a vztahuje se na jednání, jímž jsou páchány
zločiny podle MP a jiné zvlášť odporné TČ, nebude imunita ratione materiae aplikována.
V příloze k této práci je přiložena přehledová tabulka, která obsahuje shrnutí
problematiky imunit státních představitelů vůči cizí trestní jurisdikci v přehledné formě. Jsou
zde popsány oba typy imunity, jak imunita osobní, tak imunita funkční.
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Seznam zkratek

CAT

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či
ponižujícímu zacházení a trestání

ČR

Česká republika

KMP

Komise pro mezinárodní právo

MP

Mezinárodní právo

MSD

Mezinárodní soudní dvůr

OSN

Organizace spojených národů

RB

Rada bezpečnosti OSN

VB

Velká Británie

VS

Valné shromáždění OSN

VÚDS

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích

VÚKS

Vídeňská úmluva o konzulárních stycích
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Resumé
Předkládaná diplomová práce se zabývá imunitami státních představitelů, kterým ji
přiznává mezinárodní právo, a to vůči cizí trestní jurisdikci. Cílem této práce je určit, zda
vůbec, popřípadě v jakých případech, může vykonávat jeden suverénní stát svou trestní
jurisdikci nad oficiálními představiteli jiného suverénního státu a současně zda, popřípadě
v jakých případech, budou takoví představitelé chráněni vůči cizí trestní jurisdikci institutem
mezinárodněprávní imunity. Hlavní osou práce je analýza současného aplikačního rozsahu
imunit představitelů státu, které se podle svého původu, účelu a funkce dělí na imunity ratione
personae a imunity ratione materiae, s ohledem na jejich aplikaci v rámci výkonu vnitrostátní
trestní jurisdikce cizího státu.
První kapitola práce se zabývá trestní jurisdikcí státu, převážně pak jurisdikcí
extrateritoriální, která v některých případech umožňuje stíhat a postihnout cizího státního
představitele jako pachatele TČ. Druhá kapitola zkoumá koncept individuální trestní
odpovědnosti, její vznik, způsob jejího vyvození a případný trestní postih pachatele. Ve třetí
kapitole práce představí institut imunity státních představitelů a jeho rozdělení v rámci dvou
jejích odlišných typů, imunity osobní a imunity funkční. Dále práce představí specifika těchto
imunit a teoretické ukotvení. Ve čtvrté části práce analyzuje jednotlivé soudní případy
aplikace obou typů imunit a jejich současný aplikační rozsah, včetně navrhnutých etablujících
se výjimek z tohoto rozsahu. V poslední kapitole práce popisuje nezbytnou a záslužnou
unifikační a kodifikační práci Komise pro mezinárodní právo, která se v posledních letech
věnuje této problematice a zpracovává Návrh článků o těchto imunitách.
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Summary
This Thesis deals with the Immunities of State officials, which arise under
International law, from foreign criminal jurisdiction. The first goal of this thesis is to
determine whether, and if so, under which conditions and in which cases can one sovereign
State exercise its criminal jurisdiction over an official of another sovereign State. The second
goal, closely attached to the first finding, is to determine whether, and if so, under which
conditions and in which cases would such officials be protected and covered by the immunity
and in which cases such immunity applies. The main task of this thesis is to analyse the
current state of the application of immunities of State officials within the foreign criminal
jurisdiction. These immunities are with regard to their different purpose and functions
recognized in two diverse types – immunity ratione personae and immunity ratione materiae.
The first chapter put emphasis on the criminal jurisdiction of foreign State in general
and on its extraterritorial forms in particular. The exercise of such jurisdiction in some cases
enables to prosecute and punish an official of a foreign State, who happens to be a criminal.
The second chapter focuses on the concept of individual criminal responsibility and possible
punishment of the criminal. The third chapter deals with the immunity of State officials itself
and its recognition in two different types, personal and functional immunity. The thesis
introduces the specifics of both types, their differences and their theoretical and legal bases.
The fourth chapter analyses individual cases, in which both types of the immunity were
objected, and also analyses their current application, its limitation and exceptions therefrom.
The last chapter describes the important unifying work of the International Law Commission
that has been working on this topic over the recent years and has been drafting the Draft
articles on Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction.
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