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Úvod
Dětští vojáci nejsou novým fenoménem. S dětmi, které se aktivně účastní ozbrojených konfliktů,
se setkáváme v průběhu celé historie lidstva. Nový je ale přístup mezinárodního společenství, které
se v druhé polovině 20. století začalo intenzivně zabývat jejich ochranou. Stalo se tak na pozadí
vzrůstající mezinárodní ochrany lidských, tedy i dětských práv, rozvoji mezinárodního
humanitárního práva, pracovního práva a mezinárodního trestního práva. To ovšem bohužel
neznamená, že vývoj na tomto poli v poslední době lze označit za uspokojivý. Přes existenci řady
právních nástrojů se nedaří odhadovaný počet dětských vojáků snížit. Podle různých zdrojů nyní
na světě bojují desítky tisíc dívek a chlapců.
Přes jasnou aktualitu a relevanci není toto téma kupodivu ani dostatečně zohledněno v odborné
literatuře mezinárodního práva veřejného. Ani zmínku o dětských vojácích nenajdeme
v souborných publikacích, jako je například New Challenges In International Humanitarian Law.1
Tématu se v mezinárodním právu věnuje jen několik monografií. Tematicky a obsahově se této
diplomové práci nejvíce podobá publikace Child Soldiers in International Law od Matthewa
Happolda z roku 2005 a International Law and Child Soldiers od Guse Wascheforta z roku 2014.
Vzhledem k omezené dostupnosti těchto publikací jsem se zevrubně seznámila pouze s druhou z
nich, a to i proto, že je téměř o deset let mladší. Nicméně od Matthewa Happolda vyšlo několik
odborných článků, které jsou dostupné a byly v této práci použity.
Jedním z cílů práce je podat přehled mezinárodněprávních nástrojů, které mají zabránit tomu, aby
se děti účastnily ozbrojeného konfliktu. Zkoumány jsou především instrumenty mezinárodního
humanitárního práva, práva lidských práv a mezinárodního trestního práva, případně jejich přesah
do jiných právních odvětví, jako je například mezinárodní pracovní právo. S tím se pojí i otázka,
jak jsou tyto nástroje účinné. Do jaké míry zamezují tomu, aby děti byly rekrutovány do
ozbrojených skupin a používány v ozbrojených střetech, a jakým způsobem postihují tento válečný
zločin. Tomuto tématu se věnuje druhá kapitola této práce.
Po hlubším proniknutí do tématu jsem si začala všímat dichotomie přístupu k dětským vojákům.
Na jedné straně jsou vnímáni jako oběti, které si zasluhují speciální ochranu ze strany
mezinárodního práva. Na straně druhé se lze setkat s názorem, že dětský voják může být zároveň
1

Mezi další publikace na poli mezinárodního práva, které téma dětských vojáků zcela opomíjejí, patří: OLÁSOLO,
Hector. Unlawful Attacks in Combat Situations. 2007. ISBN 978-90-47-43159-6; HEINTSCHEL VON HEINEGG,
Wolff, EPPING, Volker. International Humanitarian Law Facing New Challenges. 2007. ISBN 978-3-540-49090-6;
FERNANDEZ-SANCHEZ, Pablo Antonio. The New Challenges of Humanitarian Law in Armed Conflicts. 2005.
ISBN 9004148302; DE THAN, Claire, SHORTS, Edwin. International Criminal Law and Human Rights. 2003. ISBN
9780421722507.
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pachatelem, a jako takový by měl být za své činy trestně odpovědný. Část odborné diskuze se
proto zaměřuje na dvě otázky: Je možné na dětské vojáky nahlížet také jako na pachatele zločinů
podle mezinárodního práva, nebo jsou vždy jen a pouze jejich oběťmi? A v případě, že připustíme
jejich trestní odpovědnost, jaká je minimální věková hranice pro mezinárodní zločiny? Těmto
otázkám se tato práce podrobně věnuje ve své třetí kapitole. Zatímco dětskému vojákovi jako oběti
je věnováno v odborné diskusi poměrně velký prostor, problematiky dětských vojáků coby trestně
odpovědných pachatelů se dotýká významně méně. To platí zejména pro české právní prostředí,
kde sice najdeme několik odborných příspěvků a prací k tématu dětských vojáků, ale otázka jejich
trestní odpovědnosti za zločiny podle mezinárodního práva v nich zatím nikým podrobněji řešena
nebyla. Proto jsem se rozhodla této otázce věnovat větší část této práce.
Tato diplomová práce se skládá ze tří kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. První kapitola je
úvodem do tématu a najdeme v ní stručný historický exkurz stejně jako aktuální přehled této
problematiky. Obsahuje také popis dvou v současné době probíhajících ozbrojených konfliktů, ve
kterých se dětských vojáků účastní velké množství. Součástí této kapitoly jsou i definice
základních právních pojmů používaných v této práci.
Druhá kapitola se věnuje ochraně dětí během ozbrojeného konfliktu. Ačkoli je to problematika,
která byla v odborné literatuře zpracována již dostatečně, je vzhledem k současnému vývoji na
poli dětských vojáků stále velmi aktuální. Při psaní o dětských vojácích nelze otázku jejich ochrany
vynechat už jen proto, že je v mezinárodním právu stále stěžejní. Nicméně kapitola vzhledem
k omezenému rozsahu práce nezabíhá do přílišných podrobností a omezuje se jen na přehled a
základní charakteristiku jednotlivých právních rovin, které se týkají ochrany dětí před
rekrutováním a používáním v ozbrojeném konfliktu.
Třetí kapitola se zabývá individuální trestní odpovědností dětských vojáků za zločiny podle
mezinárodního práva a lze ji označit za stěžejní část celé práce. Tomu odpovídá i její větší rozsah.
Kapitola po úvodu do této kontroverzní problematiky analyzuje aktuální právní situaci a přístup
jednotlivých států k dětským vojákům obviněným z těchto zločinů. Její součástí jsou i návrhy
řešení sporných otázek do budoucna. Vzhledem k tomu, že neexistuje mnoho monografií, které by
se tématikou podrobněji zabývaly, jsou hlavními prameny textu články ze zahraničních odborných
časopisů.
Během práce jsme uplatnila zejména analytickou metodu s vysvětlujícím historickým exkurzem.
Byly využity primární i sekundární prameny, a to jak z oblasti závazných mezinárodních norem
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(hard law), tak spíše doporučujících pravidel (soft law). Analyzovány byly také odborná literatura,
judikatura (case law) a jejich komparace.

1. Úvod do problematiky a definice pojmů
1.1. Historie a současnost dětských vojáků
S určitou formou zapojení dětí do válečných operací se lidstvo setkává již od středověku, ne-li
dříve. Nicméně až na výjimky se děti v historii obvykle neúčastnily bojových střetů přímo jako
válečníci, ale spíše vykonávaly různé pomocné a podpůrné činnosti například v roli špehů,
poslíčků, bubeníků či praporečníků. Důvody pro to byly ryze pragmatické, neboť k boji
s tehdejšími zbraněmi byla potřeba velká fyzická zdatnost a dlouhý výcvik.2 V žádném případě se
těmto nezletilým účastníkům konfliktu nedostávalo žádné zvláštní ochrany, spíše naopak.3 Dětští
vojáci se tak zúčastnili například americké občanské války nebo obou světových válek. Pro
ilustraci můžeme zmínit nasazení členů německé mládežnické organizace Hitlerjugend při obraně
Berlína na úplném konci Druhé světové války.4 Stále se ale jednalo o poměrně vzácné a izolované
jevy, v uvedeném příkladu i o jistý projev zoufalství prohrávající strany.5 Když už k přímému
bojovému nasazení dětí došlo, byl v drtivé většině případů důvodem nedostatek zletilých vojáků.6
Tyto okolnosti se ovšem změnily po konci Studené války, kdy se razantně změnil způsob vedení
ozbrojených konfliktů a relativně lehké a jednoduše ovladatelné zbraně, jakou je například
proslulý samopal AK-47, se staly dostupnějšími. V důsledku toho jsou dnes děti často verbovány
právě pro to, že jsou dětmi. Mezi jejich „oceňované“ kvality patří například jejich lehká
manipulovatelnost, dostupnost a lacinost.7 S dobou se změnilo i společenské vnímání dětských

2

SINGER, P. W. Children At War, s. 52.

3

HÝBNEROVÁ, Stanislava. Dětský voják, fenomén doby a současné mezinárodní právo, s. 78.

4

Ibid, s. 78.

5

SINGER, P. W. Children At War, s. 53.

6

WASCHEFORT, Gus. International Law And Child Soldiers, s. 40.

7

HÝBNEROVÁ, Stanislava. Dětský voják, fenomén doby a současné mezinárodní právo, s. 82.
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vojáků. Zatímco dříve byli považováni hlavně za hrdiny, kteří proti nepříteli brání svou vlast, dnes
je na ně v našem kulturním okruhu primárně hleděno jako na oběti.8
Tradiční ozbrojené konflikty, jaké lidstvo znalo přibližně do dvacátého století, se vyznačovaly tím,
že se odehrávaly zpravidla mezi dvěma nebo více státy. Útoky převážně cílily na vojenské cíle a
kombatanty, daleko méně na civilisty. Jednotlivé bitvy byly také místně a časově omezeny. Oproti
tomu moderní konflikty, které také můžeme nazvat „novými válkami“,9 případně „asymetrickými
konflikty“,10 mají často podobu vnitrostátního konfliktu, kterého se účastní ozbrojené skupiny
odlišné od státu. Stírá se rozdíl mezi válkou a mírem a také mezi kombatantem a civilistou. Čím
dál častěji se také setkáváme s tím, že soukromé armády nevedou boj o moc nad územím nebo za
změnu politického režimu, nýbrž jim v první řadě jde o ovládnutí ekonomických zdrojů, například
naleziště drahých kovů. Boje se stále častěji nevedou jako dříve formou jednotlivých bitev
konaných na omezeném bitevním poli, ale nezřídka mají formu útoků na civilní obyvatelstvo na
území ovládaném jinou stranou konfliktu. Tato území mohou být rozsáhlá a pro místní obyvatele
je nezřídka těžké, ne-li nemožné, před konfliktem uprchnout. Přibývá konfliktů, které trvají mnoho
let, generují velké množství uprchlíků a způsobují odloučení rodinných účastníků. Děti odloučené
od svých rodin nebo děti v uprchlických táborech jsou pak snadnou kořistí pro ozbrojené skupiny,
které je rekrutují do svých řad.
Počet dětských vojáků ke konci 20. století a na počátku 21. století nepochybně vzrostl. Charakter
současných konfliktů ale neumožňuje ani hrubý odhad jejich počtu. Největší část dětských vojáků
je členem rozličných nestátních ozbrojených skupin, které si pochopitelně nevedou veřejný
seznam nezletilých ve svých řadách. Nejčastěji se setkáváme s tvrzením, že na světě je okolo
300 000 dětských vojáků. Tento počet uvádí mnoho autorů odborných statí a publikací z oblasti
mezinárodního práva veřejného jako například Thomasová, Lafayettová, Collmerová,
Grossmanová nebo Singer.11 Při bližším zkoumání ovšem zjistíme, že tento odhad není nikde
přesně doložen. A už vůbec o něm nelze říci, že je aktuální. Poprvé se toto číslo objevilo v knize
od Rachel Brettové a Margaret McCallinové Children: the Invisible Soldiers, která poprvé vyšla
8

NYAMUTATA, Conrad. From Heroes to Victims: An Analysis of the Mutation of the Social Meaning of Child
Soldiering.
9

SZIJJ, Dóra. Dětští vojáci jako nástroj moderního válečnictví, s. 93.

10

COLLMER, Sabine. Child Soldiers-An Integral Element in New, Irregular Wars?, s. 2.

11

THOMAS, Maria Achton. Malice Supplies The Age?; LAFAYETTE, Erin. The Prosecution Of Child Soldiers;
COLLMER, Sabine. Child Soldiers-An Integral Element in New, Irregular Wars?; GROSSMAN, Nienke.
Rehabilitation Or Revenge; SINGER, P. W. Children At War.
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v roce 1996.12 V roce 2001 údaj zopakovala Graca Machel v publikaci The Impact of War on
Children zaštítěné Dětským fondem OSN (UNICEF, The United Nations Children's Fund).13 Tato
publikace navazovala na takzvaný Machel Report, zásadní dokument mapující osud dětí
v ozbrojených konfliktech, který ovšem sám tento údaj neobsahoval. Ve stejném roce se počet 300
000 objevil také ve zprávě organizace Coalition to Stop The Use of Child Soldiers.14 Nicméně její
nástupnická organizace s názvem Child Soldiers International se od tohoto čísla nyní distancuje a
dokonce ho uvádí jako jeden z pěti nejrozšířenějších mýtů o dětských vojácích.15 Rovněž
organizace UNICEF, která údaj uváděla ještě kolem roku 2002, se po upozornění deníku The
Washington Post od něj distancovala a počet 300 000 stáhla ze svých internetových stránek.16
Ostatně již autoři knihy Children: the Invisible Soldiers, tedy původního zdroje pro tento počet,
byli k údaji skeptičtí a označili ho za „best guess“. Byl totiž založen jen na hrubých odhadech
počtu dětských vojáků v jednotlivých zemích a sami autoři to komentovali slovy: „Celkový počet
dětských vojáků v každé zemi, natož pak globální počet, není jen neznámý (unknown) ale dokonce
nezjistitelný (unknowable).“17 Mimoto se jednalo o odhad z roku 1996, který je tedy dnes více než
dvacet let starý. Vzhledem k dynamickému vývoji na poli ozbrojených konfliktů od té doby nelze
tento údaj považovat v době psaní této práce za relevantní.
V současné době jsou nejspolehlivějšími zdroji o dětských vojácích ve světe každoroční zprávy
s názvem Children and Armed Conflict (česky Děti a ozbrojený konflikt), vydávané generálním
tajemníkem OSN a údaje zveřejňované organizací Child Soldiers International. Ty sice neobsahují
odhady celkového počtu dětských vojáků, ale mimo jiné uvádějí ozbrojené skupiny a státy, které
dětské vojáky používají, a ověřené počty případů rekrutování dětí v jednotlivých zemích. Child
Soldiers International také spravuje interaktivní mapu s názvem Child Soldier World Index, na
které je možné sledovat aktuální stav ratifikace Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o
zapojování dětí do ozbrojených konfliktů. Dále mapa obsahuje seznam států, které rekrutují děti

12

BRETT, Rachel, MCCALLIN, Margaret. Children: The Invisible Soldiers.

13

MACHEL, Graca. The Impact of War on Children.

14

COALITION TO STOP THE USE OF CHILD SOLDIERS. Global Report on Child Soldiers 2001, s.10.

15

CHILD SOLDIERS INTERNATIONAL. 5 child soldier myths.

16

KESSLER, Glenn. The zombie claim that 300,000 children are used as child soldiers.

17

Ibid.
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mladší osmnácti let do svých ozbrojených sil a konflikty, ve kterých byla nahlášena účast dětí v
ozbrojených střetech.18
V únoru 2019 zveřejnila organizace Child Soldiers International analýzu ze zpráv Generálního
tajemníka OSN Children and Armed Conflict z let 2012–2017 o dětských vojácích. Její závěry
jsou alarmující. Počet ověřených případů rekrutování a nasazení dětských vojáků ve světě vzrostl
z počtu 3 159 ve 12 zemích v roce 2012 na 8 185 případů v 15 zemích v roce 2017. To je více než
dvojnásobný nárůst ověřených případů během pěti let.19
Mezi nejpalčivější aktuální problémy patří podle nejnovější zprávy Children and Armed Conflict
situace ve Středoafrické republice, kde ověřený počet dětských vojáků meziročně vzrostl na
čtyřnásobek (299), a také situace v Demokratické republice Kongo, kde počet stoupl na
dvojnásobek (1 049). V Somálsku (2 127), Jižním Súdánu (1 221), Sýrii (961) a Jemenu (842) sice
počet ověřených případů dětských vojáků nestoupl, ale stále se drží na alarmující úrovni.20 Je nutné
podotknout, že se jedná pouze o ověřené případy. Reálné počty dětských vojáků v těchto
konfliktech budou podstatně vyšší.
Role, které dětští vojáci v ozbrojeném konfliktu zastávají, mohou být různé. Nejedná se vždy o
přímé nasazení v ozbrojeném střetu. Děti velmi často nosí zásoby či munici nebo se starají o
domácnosti a zázemí vojáků. Mohou být také pověřeny ostrahou budov, území nebo osob.21
V teroristických skupinách pak není výjimečné, že se nezletilí podílejí na sebevražedných útocích.
Například v roce 2017 bylo nahlášeno 203 případů, kdy byly děti nasazeny skupinou Boko Haram
k sebevražedným bombovým útokům v Nigérii a Kamerunu.22 Stejně tak k páchání
sebevražedných útoků cvičil své nezletilé vojáky Islámský stát.23 Navzdory obecným představám
není výjimečné, že dětskými vojáky jsou dívky. Child Soldiers International odhaduje, že mezi

18
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dětskými vojáky představují přibližně 30 %.24 Kromě toho, že dívky nosí zásoby, vaří a pečují o
domácnosti vojáků, jsou obvykle členy ozbrojených skupin sexuálně zneužívány.25
Děti se stávají součástí ozbrojených skupin z různých důvodů. Odborníci Andvig a Gates,26
případně maďarská autorka Szijjová27 rozlišují mezi důvody na straně dítěte (supply) a důvody na
straně rekrutujícího (demand). Mezi důvody na straně poptávky, tedy u ozbrojené skupiny, patří
rychlé šíření malých a lehkých zbraní, výhody plynoucí z nízkého věku, jako jsou například
loajalita, učenlivost, případně absence trestní odpovědnosti. Dětští vojáci jsou také vhodní pro
některé vojenské operace a povětšinou velmi levní, nedostávají totiž žold. Na straně nabídky, tedy
dítěte, můžeme uvést špatné sociální a rodinné prostředí, ztrátu rodinných příslušníků a z toho
pramenící osamělost, důsledek života ve válkou zmítaném prostředí anebo touhu po dospělosti.
Děti do ozbrojených skupin také nezřídka následují své rodinné příslušníky nebo přátele.
V neposlední řadě mohou být motivovány náboženskou vírou nebo sympatiemi k určité ideologii,
stejně jako zhoršující se možností získat půdu a celkovou chudobou.
Není vždy lehké určit, jestli dítě do ozbrojené skupiny vstupuje zcela dobrovolně či pod tlakem
vnějších okolností. Často se tak děje i za pomoci násilí ze strany rekrutujícího. Jak později
uvidíme, jsou pro ochranu dětí podle mezinárodního práva okolnosti vstupu do ozbrojené skupiny
irelevantní. Ten, kdo děti rekrutuje, je za toto jednání zodpovědný v každém případě. Naopak na
děti účastnící se jakýmkoli způsobem ozbrojeného konfliktu je třeba vždy primárně pohlížet jako
na oběti, bez ohledu na to, zda byly naverbovány násilím či vstoupily do ozbrojené skupiny
dobrovolně. To je nakonec i postoj mezinárodního společenství v čele s OSN. Jsou to totiž právě
děti, které ozbrojeným konfliktem, který rozpoutali dospělí, trpí nejvíce. Důsledky života
v prostředí neustálého násilí jsou obzvlášť pro nezralou dětskou psychiku zdrcující.
V dlouhodobém horizontu jsou pak devastující pro celou společnost, která pro svou post-konfliktní
obnovu potřebuje zdravou mladou generaci.
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1.2. Definice pojmů
1.2.1. Dítě

Jednou ze základních otázek, se kterou se setkáme při řešení problematiky ochrany dětí
v ozbrojeném konfliktu, je samotná definice dítěte. Mezinárodní právo nám nedává obecně platnou
a jednoznačnou odpověď, kdy člověk přestává být dítětem. Do hry totiž vstupuje skutečnost, že
vnímání pojmů dítě, dětství a dospívání je kulturně a sociálně podmíněné. V různých kulturách se
muže značně lišit. Ryze praktickým problémem je pak absence rodných listů nebo jiných
oficiálních dokumentů v některých rozvojových zemích, takže oficiální doklad o věku ani nemusí
existovat.
Při určování věkové hranice dospělosti je také třeba brát v potaz kulturní rozdíly v různých částech
světa. Jinak nahlíží na sedmnáctiletého mladíka domorodá společnost v Africe a jinak naše západní
společnost. Na tyto rozdíly upozorňuje i Rosen, když uvádí příklad západoafrického společenství
Poro, které je tajné a tvoří jej výhradně muži.28 Iniciací do tohoto společenství se z chlapce stává
muž a bojovník odpovědný za ochranu celé komunity. K této iniciaci ale nedochází v konkrétním
věku, ale až po dosažení určitých subjektivních znaků mentální a fyzické zralosti jedince.29 Není
tedy výjimkou, že osoba, na kterou by západní společnost nahlížela stále jako na dítě, je pro
společnost, ve které žije, již dospělým a plně vyzrálým jedincem, který je schopen a často povinen
bránit komunitu se zbraní v ruce. S těmito odlišnostmi tradičních společností v rurálních oblastech
západní Afriky se mimo jiné musel vyrovnat i Zvláštní soud pro Sierra Leone v případě Allieu
Kondewy.30 Do hry ale mohou vstupovat i další faktory. Například může být dospívání spojeno
nejen s kulturou obecně, ale i se sociální vrstvou, do které osoba patří. V nižších sociálních
vrstvách s nižším dosaženým stupněm vzdělání dospívají děti obecně dříve, zatímco v sociální
vrstvě, kde se mladiství osamostatňují až po vystudování vysoké školy, dospívají relativně pozdě.
Nejobecněji přijímaná mezinárodněprávní definice dítěte je obsažena v Úmluvě o právech dítěte
z roku 1989. Ta stanoví, že za dítě se považuje každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud
podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.31 Tato definice tedy
umožňuje jednotlivým státům stanovit hranici zletilosti nižší. To je ale na úkor jejich ochrany,
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protože jim umožňuje vyjmout z ní určité věkové kategorie. Mezinárodní organizace na ochranu
lidských práv a humanitární organizace proto přijaly za svou takzvanou straight eighteen position.
Usilují o to, aby byla přijata univerzální definice dětství jako období počínajícího narozením a
končícího dosažením osmnácti let věku.32
1.2.2. Dětský voják

S definicí dítěte úzce souvisí i definice pojmu dětský voják. Ani ten není mezinárodním právem
obecně definován. Všeobecně přijímaná definice je obsažena v dokumentu Cape Town Principles
and Best Practices, přijatém v roce 1997 během mezinárodní konference o problematice dětských
vojáků Africe, který stanoví: „dětským vojákem je každá osoba mladší 18 let, která je součástí
jakékoli pravidelné nebo nepravidelné ozbrojené složky nebo ozbrojené skupiny, včetně kuchařů,
nosičů, poslů a kohokoli, kdo takovou skupinu doprovází, s výjimkou rodinných příslušníků.
Definice zahrnuje dívky, které jsou rekrutované k sexuálním účelům nebo nucené ke sňatkům.
Tím se definice neomezuje pouze na dítě, které je nebo bylo ozbrojené.“ 33 Tento dokument má
nicméně pouze doporučující charakter a není právně závazný. Přesto se jedná o téměř jedinou a
nejvíce přijímanou definici dětského vojáka v mezinárodním právu.
1.2.3. Ozbrojený konflikt

Věcná působnost platného mezinárodního humanitárního práva je omezena na existenci
ozbrojeného konfliktu. Ženevské úmluvy s tímto pojmem sice pracují, ale ozbrojený konflikt
obecně přímo nedefinují, definují pouze mezinárodní ozbrojený konflikt a vnitrostátní ozbrojený
konflikt. Zatímco dříve se takzvané válečné právo uplatňovalo v době války, která musela být
řádně vyhlášena, dnes se mezinárodní humanitární právo uplatní na všechny mezinárodní nebo
vnitrostátní ozbrojené konflikty, které objektivně vykazují znaky požadované v Ženevských
úmluvách bez ohledu na to, zda jim předcházelo oficiální vyhlášení či nikoliv.34
Mezinárodní konflikt vymezují Ženevské úmluvy ve svých společných ustanoveních jako
„vyhlášenou válku nebo jakákoli jiný ozbrojený konflikt vzniklý mezi dvěma nebo více Vysokými
smluvními stranami“.35 Dodatkovým protokolem I k Ženevským úmluvám byly v roce 1977
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k pojmu přiřazeny i boje za národní osvobození.36 Naproti tomu o vnitrostátní konflikt se podle
Ženevských úmluv jedná, pokud jde o „konflikt, který nemá mezinárodní ráz, a který vznikne na
území některé z Vysokých smluvních stran“.37 Tato definice není dostatečná. Uspokojivější
vymezení nabídla až definice navržená v roce 1995 Mezinárodním trestním tribunálem pro
bývalou Jugoslávii (ICTY, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) v případu
Tadić, podle níž jsou vnitrostátní ozbrojené konflikty „déletrvající ozbrojené násilí mezi vládní
autoritou a organizovanými ozbrojenými skupinami či mezi takovými skupinami uvnitř jednoho
státu“.38
ICTY se také pokusil o obecnou definici pojmu ozbrojený konflikt, který opět v případu Tadić
definoval jako „uchýlení se k ozbrojené síle mezi státy, nebo déletrvající ozbrojené násilí mezi
vládní autoritou a organizovanými ozbrojenými skupinami či mezi takovými skupinami uvnitř
jednoho státu“.39 Rozlišení na mezinárodní a vnitrostátní konflikty je z pohledu mezinárodního
humanitárního práva velmi podstatné, mají totiž odlišný právní režim. Zatímco na konflikty
mezinárodní se uplatní všechny čtyři Ženevské úmluvy, Dodatkový protokol I a všechny smlouvy
haagského práva, na konflikty vnitrostátní jen společný článek 3 Ženevských úmluv, Dodatkový
protokol II a některé smlouvy haagského práva.40 V poslední době je mezinárodních konfliktů
velmi málo, většinu konfliktů od Druhé světové války představují konflikty vnitrostátní.41
1.3. Vybrané současné konflikty s účastí dětských vojáků
V souvislosti s nasazením dětských vojáků můžeme podrobněji popsat dvě oblasti. Jednak jde o
Demokratickou republiku Kongo, která může svým způsobem sloužit jako typická africká země
zmítaná občanskou válkou s obrazem dětského vojáka, jak jej povětšinou vnímá západní veřejnost
(zdrogovaný osmiletý chlapec hlídající se samopalem u cesty). Druhou oblastí je Sýrie, kde od
roku 2011 probíhá občanská válka, které se mimo jiné účastní radikální teroristická skupina
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Islámský stát. Ač média tuto skutečnost ne vždy připomínají, rovněž islámští radikálové a některé
další bojující strany ke svým cílům využívají velký počet dětských vojáků.
1.3.1. Demokratická republika Kongo

Ozbrojené konflikty s přímou účastí dětí provázejí Demokratickou republiku Kongo (DRC,
Democratic Republic of the Congo) po celou dobu její historie, tedy od získání nezávislosti v roce
1960.42 Současné ozbrojené střety, které trvají od začátku první konžské války v roce 1996,43 jsou
soustředěny zejména na východě země v provinciích Jižní Kivu, Severní Kivu, respektive Ituri, a
v poslední době také v regionu Kasai na jihozápadě země. Aktuální zpráva OSN hovoří celkem o
jedenácti ozbrojených skupinách, které rekrutují a používají dětské vojáky na území DRC.44
Odhaduje se, že od roku 1996 se konfliktů v zemi zúčastnilo 30 000 – 50 000 dětských vojáků, ať
už chlapců nebo dívek, pro které se vžilo označení kadogo, což ve svahilštině znamená malý.45
Child Soldier International uvádí, že až 40 % dětských vojáků v Kongu tvoří dívky.46
Konfliktu na východě DRC se účastní velké množství ozbrojených skupin. Mezi hlavními můžeme
zmínit M23, složenou především z rebelů kmene Tutsi, kteří zběhli z oficiální konžské armády
(FARDC, Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo), a Forces démocratiques de
libération du Rwanda (FDLR), kterou naopak tvoří především rebelové z kmene Hutu ze sousední
Rwandy.47 Mezi dalšími desítkami skupin operujících na tomto území můžeme také nalézt Lord
Resistance Army (LRA) Josepha Konyho, která byla používáním dětských vojáků přímo proslulá.
Z používání dětských vojáků byla v minulosti obviněna i oficiální konžská armáda (FARDC).48
Podle zprávy Child Soldier International z roku 2018 ale byla ze seznamu ozbrojených skupin
používajících dětské vojáky, který vede OSN, již odebrána.49

42

WASCHEFORT, Gus. International Law And Child Soldiers, s. 183.

43

BODINEAU, Sylvie. Vulnerability And Agency: Figures Of Child Soldiers Within The Narratives Of Child
Protection Practitioners In The Democratic Republic Of Congo, s. 113.
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Skutečnost, že problém dětských vojáků je v Demokratické republice Kongo stále velmi aktuální,
dokazuje nejnovější zpráva generálního tajemníka OSN s názvem Children and Armed Conflict.
Zpráva monitorující rok 2017 upozorňuje, že počet potvrzených případů dětí rekrutovaných do
ozbrojených skupin a používaných v ozbrojeném konfliktu se v Demokratické republice Kongo
během pouhého jednoho roku zdvojnásobil na 1 049.50 Zpráva kromě notoricky známých
východních regionů země upozorňuje na nedávno rozpoutaný konflikt v jihozápadním regionu
Kasai, kde mělo dojít ke třetině všech potvrzených případů rekrutování dětských vojáků v zemi.
Za tyto případy je zodpovědná především skupina Kamuina Nsapu.51
Jurisdikce nad situací v Demokratické republice Kongo byla konžskou vládou v dubnu 2004
předána podle článku 14 Římského statutu Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC, International
Criminal Court).52 Tento soud je tedy příslušný pro zločiny definované Římským statutem a
spáchané na konžském území od roku 2002, kdy vstoupil statut v platnost.53 Soud se doposud
zabýval šesti případy osob podezřelých ze spáchání zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.
Z válečného zločinu rekrutování a používání osob mladších 15 let v ozbrojených střetech byly
zatím obžalovány tři osoby. Prvním z nich je Thomas Lubanga Dyilo odsouzený za tento zločin
k 14 letům odnětí svobody.54 Druhým je Bosco Ntaganda, v jehož případě se zatím čeká na
vynesení rozsudku,55 a třetím je Mathieu Ngudjolo Chui, který byl nakonec zproštěn obvinění.56
1.3.2. Občanská válka v Sýrii a Islámský stát

Občanská válka v Sýrii trvá od roku 2011. Jedná se o velmi komplexní konflikt. K jeho hlavním
stranám patří prezident Bašar al-Asad, podporovaný Íránskou islámskou republikou a Ruskou
federací na straně jedné, syrská opozice, Kurdové a další skupiny na straně druhé. V roce 2013 do
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konfliktu vstoupila teroristická organizace Islámský stát, která začala válčit se všemi dosavadními
stranami konfliktu. S cílem porazit tuto organizaci vstoupily do konfliktu v roce 2014 Spojené
státy americké.
Již zmíněná zpráva Children and Armed Conflict za rok 2017 upozorňuje na mnoho zásadních
porušení dětských práv na území Sýrie. Mezi nimi uvádí i 961 potvrzených případů rekrutování a
používání dětí v ozbrojeném konfliktu, což představuje nárůst o 16 % oproti předešlému roku. Ve
26 % těchto případů se jednalo o osoby mladší patnácti let. Největší část těchto dětí byla
rekrutována Islámským státem. Mezi dalšími ozbrojenými skupinami rekrutujícími děti zpráva
uvádí, kurdské Lidové obranné jednotky, vládní síly, provládní milice nebo skupiny podporující
Svobodnou syrskou armádu.57 Nevládní organizace Human Rights Watch také v roce 2017
upozornila na video třináctiletého íránského chlapce bojujícího v Sýrii.58 Podle ní se nejedná o
jediný případ nasazení dětských vojáků Íránem. Odkazuje na dříve zdokumentovaný případ
afghánských dětí žijících v Íránu, které byly rekrutovány do ozbrojené skupiny Fatemiyoun
podporované Íránem a rovněž operující v Sýrii.59
Existuje mnoho důkazů, že dětské vojáky používá také Islámský stát, který se tím ostatně vůbec
netají.

Naopak, videa z výcviku takzvaných lvíčat chalífátu (arabsky ashbal al khilafa,

v angličtině se používá lion cubs of the chalifat), případně jejich účasti na popravách, hojně
využívá v rámci své propagandy.60 Islámský stát měl ovšem na co navazovat. Již před začátkem
konfliktu byla v rámci syrského státního vzdělávacího systému běžná idealizace dětských
bojovníků jako hrdinů. Tento přístup vycházel z ideologie Arabské socialistické baathistické
strany (Arab Socialist Ba'ath Party), kdy součástí baathistického vzdělání byla i politická
indoktrinace a základní politický výcvik takzvaných lvíčat (ashbal al-assad).61
V praxi Islámského státu byly děti nejprve podrobeny vzdělávacímu procesu a indoktrinaci. Poté
se zúčastnily vojenského výcvikového tábora, kde probíhal fyzický trénink, studium Koránu a
výuka práce se zbraní. Během celého procesu musely často přihlížet výkonu trestů, jako byly
57
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popravy, ukamenování či amputace končetin. Cílem bylo, aby si na takové násilí zvykly. Výcvik
následně pokračoval výukou, jak popravy vykonávat.62 Po úspěšném absolvování procedury se
malí bojovníci oficiálně stali lvíčaty chalífátu a byli místní společnosti prezentováni jako
hrdinové.63 Normálně byli dětští vojáci připraveni k boji po čtyřměsíčním výcviku. Pokud ovšem
byla očekávaná nebo dokonce již probíhala velká bitva, výcvik se zkracoval na necelé dva
měsíce.64 V jednotkách Islámského státu se nečinil rozdíl mezi dětským vojákem a dospělým
bojovníkem. Nejen že obě věkové kategorie bojovaly bok po boku, ale nebylo výjimkou, že dětští
vojáci vykonávali i sebevražedné útoky a popravy. Nebo se nás o tom alespoň snažila přesvědčit
mediální propaganda Islámského státu.
Situace v Sýrii nespadá do jurisdikce Mezinárodního trestního soudu, protože Sýrie není stranou
Římského statutu.65 Jediným možným řešením, jak předat jurisdikci Mezinárodnímu trestnímu
soudu, je na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN podle článku číslo 13(b) Římského statutu.66
O to se Rada bezpečnosti pokusila již v roce 2014, ale Rusko a Čína proti návrhu uplatnily svoje
veto.67 Od té doby mezinárodní společenství usiluje o prosazení tohoto návrhu. A tuto snahu
podporuje také Česká republika. O nutnosti předat jurisdikci nad situací v Sýrii Mezinárodnímu
trestnímu soudu mluvil na zasedání Shromáždění smluvních stran Římského statutu v roce 2016 a
opakovaně v roce 2017 český zástupce Petr Válek.68
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2. Ochrana dětí v ozbrojeném konfliktu v mezinárodním právu
2.1. Stručná historie ochrany dětí před rekrutováním a používáním v ozbrojeném konfliktu
Na problém dětských vojáků začaly upozorňovat nevládní organizace a média na počátku 70. let
20. století. Od devadesátých let se systematicky a dlouhodobě problému věnuje OSN, včetně Rady
bezpečnosti.69 Ochrana se vyvíjela paralelně v oblasti humanitárního práva a práva lidských práv.
V roce 1993 Generální shromáždění OSN pověřilo na doporučení Výboru OSN pro práva dítěte
Gracu Machelovou, mozambickou političku a bojovnici za ženská a dětská práva, aby vypracovala
zprávu o dopadech ozbrojeného konfliktu na děti.70 Výsledkem byl takzvaný Machel Report
přijatý a zveřejněný rezolucí Generálního shromáždění v roce 1996, který se stal přelomovým
bodem ve vnímání vlivu ozbrojeného konfliktu na děti celým mezinárodním společenstvím.
Kromě podrobného zhodnocení problematiky obsahuje také pasáže věnující se přímo dětským
vojákům. Zpráva není ovšem jen čistě popisná, nýbrž zahrnuje i mnohá doporučení, jak zlepšit
postavení dětských vojáků, adresovaná jak jednotlivým státům, tak i regionálním a mezinárodním
organizacím.71 Dalším důsledkem Machel Report bylo vytvoření Úřadu zvláštního zmocněnce
generálního tajemníka OSN pro děti a ozbrojené konflikty.72
Ve stejné době se zvyšoval obecný standard ochrany práv dětí. V roce 1989 byla přijata Úmluva
o právech dítěte, kterou v roce 2000 doplnil Opční protokol. Tato lidskoprávní rovina je podrobněji
rozebrána v druhé části této kapitoly. Dalším krokem v ochraně dětí v době válečného konfliktu
bylo přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1612 v roce 2005, kterou byl zřízen
Monitorovací a zpravodajský mechanismus zaměřený na závažná porušování práv dětí během
ozbrojeného konfliktu.73 Jeho účelem je shromažďovat informace o závažném porušení práv dětí
veškerými aktéry ozbrojeného konfliktu. Rezoluce zmiňuje celkem šest závažných porušení práv
dětí v ozbrojeném konfliktu, k nimž rovněž patří jejich rekrutování a používání v ozbrojených
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silách a skupinách.74 Vyvrcholením snah o to, aby děti nebyly rekrutovány do ozbrojených skupin,
je ustanovení mezinárodního trestního práva, na jehož základě je rekrutování dětí mladších 15 let
válečným zločinem.
2.2. Mezinárodní humanitární právo
Základní dodnes platný rámec, jak přistupovat k ochraně dětí během ozbrojeného konfliktu,
vytváří takzvaný ženevský systém, který se zaměřuje na ochranu osob vyřazených z boje a osob,
které se bojů neúčastní. Tvoří jej čtyři Ženevské úmluvy z roku 1949 a tři dodatkové protokoly
k nim, dva z roku 1977 a jeden z roku 2005. Ačkoli i Druhé světové války se účastnili dětští vojáci,
ve čtyřech Ženevských úmluvách, které na celosvětový konflikt reagovaly, o nich nenajdeme
žádnou přímou zmínku. Zřejmě v té době existovaly palčivější problémy, se kterými se bylo třeba
vyrovnat. Třetí Ženevská úmluva upravuje zacházení s válečnými zajatci a dětem v tomto případě
přisuzuje zvláštní ochranu. Tento mezinárodní dokument tedy implicitně reflektuje, že také děti se
mohou zúčastnit vojenského konfliktu jako bojující vojáci. Čtvrtá Ženevská úmluva o ochraně
civilních osob za války pak obecně považuje děti za chráněné osoby.75
Ženevské úmluvy pojem dítě jednotně nedefinují, naopak v nich najdeme několik různých
vymezení, vždy pro konkrétní ustanovení. V úmluvách se tak můžeme například setkat
s následujícími pojmy: „děti mladší sedmi let“, „děti mladší dvanácti let, „děti mladší patnácti let“,
„děti mladší osmnácti let“, „rodiče a jejich děti“, „děti“, „nezletilí“ apod.76 Obecně by podle
Ženevských úmluv měly požívat zvláštní ochrany osoby mladší patnácti let. Tato hranice se však
může v konkrétních ustanoveních lišit. Až dodatkové protokoly z roku 1977 zavedly dvě jasné
kategorie dětí, a to „mladší děti“ a „starší děti“. První kategorie zahrnuje děti do patnácti let, druhá
osoby mezi patnácti a osmnácti lety.77
Třetí Ženevská úmluva zavedla zvláštní kategorii kombatantů, kteří požívají v případě zajetí
ochrany jakožto váleční zajatci. Jedná se o takzvané lawful combatants, jimiž jsou příslušníci
řádných ozbrojených sil státu, který je stranou mezinárodního konfliktu, nebo příslušníci
ozbrojených skupin bojujících za jednu stranu mezinárodního konfliktu. Tito kombatanti pak smějí
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zabíjet ostatní kombatanty, aniž by se to považovalo za vraždu. Mají takzvanou licence to kill.
Jejich opakem jsou unlawful combatants, také označováni jako unpriviliged combatants nebo
unpriviliged belligerents, kterým přísluší podle Ženevských úmluv jen minimální ochrana
vyjádřená ve společném článku tři. Unlawful combatants mohou být v případě zajetí postaveni
před soud například za spáchání trestného činu vraždy.78
V případě, že jsou dětští vojáci lawful combatants, požívají stejné ochrany jako dospělí lawful
combatants. Avšak v případě, že dětský voják je unlawful combatant, je jeho ochrana vyšší než
jen podle společného článku číslo 3 Ženevských úmluv. V takovém případě se totiž na něj vztahuje
čtvrtá Ženevská úmluva, která například zakazuje trest smrti pro všechny osoby mladší 18 let za
provinění proti okupující mocnosti v mezinárodním konfliktu.79 Nutno zdůraznit, že všechna tato
ustanovení platí pouze pro mezinárodní konflikt.
Zajímavou otázkou ve spojitosti s ochranou dětských vojáků je, zdali je můžeme považovat za
legitimní cíl v boji. Kombatanti mají povinnost rozlišovat mezi civilisty a kombatanty, kteří jsou
legitimním cílem v boji. Současně Ženevské úmluvy poskytují dětem obecně vyšší standard
ochrany. Nicméně dětský voják je ze své podstaty zároveň kombatant i dítě. Tento rozpor řeší
článek 51 (3) Dodatkového protokolu I, ze kterého vyplývá, že v případě, kdy se dětský voják
přímo účastní nepřátelských akcí (direct participation in hostilities), pozbývá zvláštní ochrany a
může být legitimním cílem v boji.80
Prvními mezinárodněprávními instrumenty, které zakotvily zákaz používání a rekrutování
dětských vojáků, byly dva dodatkové protokoly k Ženevským úmluvám z roku 1977. Dodatkový
protokol I se týká ochrany obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a Dodatkový protokol II se
věnuje ochraně obětí ozbrojených konfliktů, které nemají mezinárodní charakter.
Článek číslo 77 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám stanoví: „Strany v konfliktu
učiní veškerá možná opatření, aby děti, které nedosáhly věku 15 let, se přímo neúčastnily
nepřátelských akcí, a především se zdrží toho, aby je povolávaly do svých ozbrojených sil. Při
povolávání osob, které dosáhly věku 15 let, ale nedosáhly věku 18 let, se budou strany v konfliktu
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snažit dávat přednost starším osobám.“81 Toto ustanovení má mnohá úskalí. Zaprvé nijak
neomezuje dobrovolný vstup osob mladších patnácti let do armády.82 Zadruhé zvolená slovní
spojení „učiní veškerá možná opatření“ a „přímá účast na nepřátelských akcích“ jsou poměrně
vágní a nejasná, což smluvním stranám ponechává prostor pro vlastní interpretaci.83 Navíc úplně
chybí ochrana dětí před nepřímou účastí v nepřátelských akcích například v roli poslů.
Dodatkový protokol II vztahující se na vnitrostátní konflikty je v otázce dětských vojáků přísnější.
Říká totiž: „Děti do věku 15 let nebudou povolávány do ozbrojených sil nebo skupin a nebude jim
dovoleno účastnit se nepřátelských akcí“.84 Důvodem schválení této formulace, která je přísnější
než ta obsažená v Dodatkovém protokolu I, je podle Rosena to, že se jedná o vnitrostátní konflikty.
Státy tedy logicky volily větší omezení pro ozbrojené skupiny, povstalce a rebely, kteří by mohli
ohrožovat jejich suverenitu v rámci vnitrostátního konfliktu.85 Tyto skupiny totiž z logiky věci
častěji vedou ozbrojený konflikt nestandardními prostředky, mezi které bojové nasazení dětí
nepochybně patří. Dále se všem stranám konfliktu zakazuje, aby nechaly osoby mladší 15 let
vstupovat do svých ozbrojených složek dobrovolně. Rovněž se zakazuje jejich přímá i nepřímá
účast na nepřátelských akcích. Úskalím je, že Dodatkový protokol II se nevztahuje na konflikty
nižší intenzity, tedy například na vnitřní napětí a rozbroje.86
Dodatkové protokoly navíc přinesly další ochranu dětským vojákům, a to především v případě
zajetí. Dětští vojáci podle Dodatkového protokolu I mají být v případě zajetí zvlášť chráněni, a to
i přes to, že nejsou považováni za válečné zajatce nebo lawful combatants.87
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2.3. Právo lidských práv a mezinárodní pracovní právo
2.3.1. Úmluva o právech dítěte

Úskalím mezinárodního humanitárního práva je, že jeho aplikace je omezena pouze na dobu trvání
mezinárodního, případně vnitrostátního konfliktu. Oproti tomu jsou lidskoprávní normy
aplikovatelné jak v době ozbrojeného konfliktu, tak během míru. Velkým přínosem byla tedy
inkorporace ustanovení o ochraně dětí před verbováním a přímou účastí na nepřátelských akcích
do Úmluvy o právech dítěte. Ta byla podepsána v roce 1989 v New Yorku a jejími smluvními
stranami jsou v současné době všechny členské státy OSN kromě Spojených států amerických.88
Podle Úmluvy je dítětem každá osoba mladší 18 let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě
vztahuje, nedosáhne zletilosti dříve.89
O dětských vojácích pojednává článek 38, který ovšem nepřináší nic nového, protože téměř
doslovně přejímá znění relevantních ustanovení Dodatkového protokolu I. Bohužel tak činí včetně
všech nedostatků zmíněných výše jako například použití nejasných pojmů „učiní veškerá možná
opatření“ a „přímá účast na nepřátelských akcích“. Posunem oproti Dodatkového protokolu I je
však možnost kontroly dodržování pravidel obsažených v článku 38 Výborem pro práva dítěte.90
2.3.2. Africká charta pro práva a blaho dítěte

Africká charta pro práva a blaho dítěte přijatá Africkou unií v roce 1990 definuje dítě jako každou
osobu mladší osmnácti let. Charta stanoví, že státy musí přijmout veškerá nezbytná opatření,
aby zabezpečily, že se žádné dítě nebude přímo účastnit ozbrojených akcí. Zejména mají státy za
povinnost zamezit, aby děti byly rekrutovány do ozbrojených sil.91 Není tedy dovolen ani
dobrovolný vstup osob mladších osmnácti let do ozbrojených sil.92 Pozitivní je i to, že se zákaz
rovněž vztahuje na vnitřní napětí a rozbroje nedosahující intenzity vnitrostátního ozbrojeného
konfliktu.93 Africká dětská charta je tak v určitých ohledech instrument s nejvyšším standardem
ochrany dětí za ozbrojeného konfliktu.94 Bohužel Charta nijak nechrání děti před rekrutováním a
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používáním v ozbrojených akcích nestátními ozbrojenými skupinami.95 Africkou chartu pro práva
a blaho dítěte ratifikovalo již 41 afrických států.96
2.3.3. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů

V roce 1992 se konala první obecná rozprava Výboru pro práva dítěte s tématem „Děti
v ozbrojeném konfliktu“. Jako její výsledek doporučil Výbor, aby byl přijat Opční protokol
(známý také jako Child Soldier Treaty), který by stanovil minimální věkovou hranici pro
rekrutování do ozbrojených sil na 18 let. Na základě doporučení Výboru pověřilo v roce 1993
Generální shromáždění OSN Gracu Machelovou, aby vypracovala zprávu o vlivu ozbrojeného
konfliktu na děti.97 Zpráva, známá jako Machel Report, obrátila globální pozornost na fenomén
dětských vojáků a mimo jiné zdůraznila nutnost zvýšit věkovou hranici pro rekrutování do
ozbrojených sil, respektive pro účast v ozbrojených akcích na 18 let.98
Přijetím Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte Generálním shromážděním OSN v roce
2000 se podstatně zvýšil standard ochrany dětí v ozbrojeném konfliktu. Minimální věková hranice
pro rekrutování do ozbrojených sil byla Opčním protokolem zvýšena na 18 let. Avšak stejně jako
Dodatkový protokol I a II k Ženevským úmluvám rozlišuje Opční protokol mezi státy a nestátními
ozbrojenými skupinami a zavádí pro ně různá pravidla.99 Zatímco státy mohou přijímat osoby
mladší 18 let do svých armád v případě, že se přihlásí dobrovolně, nestátní ozbrojené skupiny je
nemohou přijímat za žádných okolností.100 Dvojí metr je stanoven i pro přímou účast na bojových
akcích. Smluvní strany, tedy státy, jsou povinny zabezpečit pomocí veškerých dostupných
opatření, aby se členové jejich ozbrojených sil, kteří nedosáhli věku 18 let, přímo neúčastnili
bojových akcí.101 Ozbrojené skupiny odlišné od ozbrojených sil státu nesmějí používat v bojových
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akcích osoby mladší osmnácti let za žádných okolností.102 Neměly by se tedy účastnit ozbrojeného
konfliktu ani nepřímo.
Opční protokol přináší další povinnosti pro státy, které jsou jeho smluvní stranou. Například
musejí uložit při ratifikaci závazné prohlášení, jež stanoví minimální věk pro dobrovolné přijetí
do národních ozbrojených sil. Tento věk přitom musí převyšovat 15 let. Protokol státům také
ukládá, aby u neplnoletých osob dobrovolně vstupujících do ozbrojených sil vyžadovaly souhlas
jejich zákonného zástupce.103 Opční protokol již ratifikovalo 168 členských států OSN. Dalších
dvanáct jej podepsalo, ale dosud neratifikovalo. Zbývajících sedmnáct členů OSN zůstalo
nečinných.104 O globální ratifikaci a implementaci se v roce 2010 velmi zasazoval tehdejší
generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Součástí jeho úsilí byla i kampaň „Zero under 18“ vedená
zvláštním zmocněncem generálního tajemníka pro děti v ozbrojených konfliktech, která skončila
v roce 2012 a díky níž protokol ratifikovalo dalších 21 zemí.105
Rada bezpečnosti v roce 2005 zřídila rezolucí číslo 1612 Monitorovací a zpravodajský
mechanismus zaměřený na závažné porušování práv dětí během ozbrojeného konfliktu.106 Jeho
pomocí se mají sbírat a včasně poskytovat objektivní, přesné a spolehlivé informace o šesti
závažných porušeních dětských práv v době jeho trvání.107 Mezi ně patří i rekrutování a používání
dětí ozbrojenými silami a skupinami. V rámci tohoto mechanismu působí přímo na místě
ozbrojeného konfliktu například zaměstnanci OSN, UNICEF nebo nevládních organizací.108
2.3.4. Úmluva Mezinárodní organizace práce číslo 182

Svůj zájem na zamezení využívání dětí v ozbrojených konfliktech vyjádřila i Mezinárodní
organizace práce tím, že v roce 1999 přijala úmluvu Mezinárodní organizace práce číslo 182
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týkající se odstranění nejhorších forem dětské práce.109 Tato úmluva zařadila nucené a povinné
rekrutování osob mladších 18 let do ozbrojených sil mezi nejhorší formy dětské práce, které
zakazuje.110 Úmluvu doplnila doporučením číslo 190, které nabádá státy, aby kriminalizovaly
rekrutování dětských vojáků.111
2.4. Mezinárodní trestní právo: rekrutování a používání dětských vojáků jako zločin podle
mezinárodního práva
Vyvrcholením snah o ochranu dětí před rekrutováním a používáním v ozbrojených akcích je přijetí
mezinárodněprávních trestních norem, které za toto jednání činí jednotlivce individuálně trestně
odpovědné podle mezinárodního práva. Nejvýznamnějším krokem na tomto poli je Římský statut
přijatý v roce 1998, který zakládá Mezinárodní trestní soud, první a zatím jediný stálý mezinárodní
trestní soud. Statut zařazuje rekrutování a používání děti v ozbrojených konfliktech mezi válečné
zločiny. Jiným instrumentem, který obsahuje stejnou klasifikaci, je pak Statut Zvláštního soudu
pro Sierra Leone založený rezolucí Rady bezpečnosti na základě dohody mezi OSN a vládou Sierra
Leone v roce 2000.112
2.4.1. Římský statut

Římský statut obsahuje dvě ustanovení týkající se zločinu rekrutování a používání dětí mladších
patnácti let k aktivní účasti na bojových akcích. Obě najdeme v článku 8. Jedna skutková podstata
se uplatní v případě mezinárodního ozbrojeného konfliktu (článek 8(2)(b)(xxvi)) a druhá v případě
vnitrostátního konfliktu (článek 8(2)(e)(vii)). Obsah těchto dvou ustanovení je téměř totožný a
stanoví, že je trestné „odvádět či verbovat (conscripting or enlisting) děti mladší patnácti let do
ozbrojených sil nebo skupin (resp. podle článku 8(2)(b)(xxvi) v případě mezinárodního konfliktu
„do národních ozbrojených sil“), nebo jejich používání k aktivní účasti na bojových akcích
(hostilities)“.113
První osobou, která byla zadržena na základě zatykače vydaného Mezinárodním trestním soudem,
byl Thomas Lubanga Dyilo. V roce 2006 byl obviněn ze zločinu odvádění, verbování či používání
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dětí mladších patnácti let v bojových akcích v Demokratické republice Kongo.114 Za tento zločin
byl v roce 2012 odsouzen ke čtrnácti letům odnětí svobody.115 Thomas Lubanga Dyilo je zatím
jediným pachatelem, který byl Mezinárodním trestním soudem pravomocně odsouzen za zločin
odvádění, verbování či používání dětí mladších patnácti let v bojových akcích. Mezitím ovšem
Mezinárodní trestní soud zahájil stíhání dalších osob za tento zločin. Mezi nimi jsou například
Joseph Kony, Vincent Otti, Dominic Ongwen nebo Bosco Ntaganda. Zatímco první dva jmenovaní
byli v době psaní diplomové práce na útěku,116 Ongwen a Ntaganda byli v detenčním centru
v nizozemském Haagu.117
2.4.2. Statut Zvláštního soudu pro Sierra Leone

Zločin verbování dětí mladších patnácti let a jejich používání v bojových akcích byl zakotven i ve
Statutu Zvláštního soudu pro Sierra Leone z roku 2000. Tento tribunál byl první mezinárodní
institucí, v jejíž kompetenci bylo trestně stíhat osoby za zločin verbování nebo používání dětských
vojáků.118 Jedním z důvodů tohoto kroku byla skutečnost, že občanské války v Sierra Leone se
dětští vojáci zúčastnili v hojném počtu. Celkový počet dětských vojáků, kteří byli oficiálně
odzbrojeni, byl 6 904.119 Definice zločinu ve statutu byla shodná s definicí z Římského statutu.
Statut Zvláštního soudu pro Sierra Leone stanovil, že je trestné „odvádět či verbovat (conscripting
or enlisting) děti mladší patnácti let do ozbrojených sil nebo skupin, nebo je používat k aktivní
účasti na bojových akcích (hostilities)“.120
Mezi trestně stíhanými osobami za tento zločin byl například bývalý liberijský prezident Charles
Taylor, který byl později Mezinárodním trestním soudem odsouzený k padesáti letům odnětí
svobody. Stejný trest si vysloužili Alex Tamba Brima a Santigie Borbor Kanu. Ibrahim Bazzy
Kamara byl odsouzen k čtyřiceti pěti letům odnětí svobody, zatímco případ Sama Hinga Normana
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byl zastaven, protože obviněný zemřel před vynesením rozsudku.121 Právě v případu Prosecutor v.
Norman se soud musel také vypořádat s námitkou časové platnosti ustanovení o verbování a
používání dětských vojáků. Soud se usnesl, že všechny strany konfliktu v Sierra Leone byly
vázány normou mezinárodního obyčejového práva zakazující verbování dětí do ozbrojených sil,
která byla podle Soudu v platnosti už před 30. listopadem 1996, tedy před počátkem platnosti
Statutu Zvláštního soudu pro Sierra Leone.122
2.4.3. Případ The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo

V roce 2012 odsoudil Mezinárodní trestní soud Thomase Lubangu Dyilo ke čtrnácti letům vězení
za spáchání válečného zločinu spočívajícího v rekrutování a používání dětí mladších patnácti let.
Lubanga se zúčastnil letitého a komplikovaného válečného konfliktu v oblasti zvané Ituri, která
leží ve východní části Demokratické republiky Kongo. Byl jedním ze zakladatelů Union de patriots
Congolese (UPC) a vrchním velitelem jejího ozbrojeného křídla Forces Patriotique pour la
liberation du Congo (FPLC), které se snažily o nadvládu nad oblastí.123 Demokratická republika
Kongo v roce 2004 postoupila na základě článku 14 Římského statutu jurisdikci nad trestnými
činy podle mezinárodního práva spáchanými v oblasti Ituri Mezinárodnímu trestnímu soudu.
Lubanga byl zadržen v Kongu v roce 2005 a o rok později byl předán do Haagu k trestnímu
stíhání.124
Případ Lubanga byl historicky prvním případem Mezinárodního trestního soudu. Lubanga byl
podezřelý z více zločinů, mezi něž patřila například vražda devíti příslušníků mírových sil OSN
v roce 2005. Nicméně Mezinárodní trestní soud ho obžaloval a později odsoudil pouze za jediný
z nich, a tím byl právě válečný zločin rekrutování a používání dětí mladších patnácti let v bojových
akcích. Příčinou byl princip komplementarity mezinárodního trestního soudu. Lubanga již totiž
čelil za zločiny podle mezinárodního práva včetně zmíněné vraždy příslušníků OSN trestnímu
stíhání před konžským vnitrostátním soudem.125 Za zločin rekrutování a používání dětských
vojáků ale vnitrostátními institucemi obviněn nebyl.
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Mezinárodní soud se musel vypořádat s četnými právními problémy. Zaprvé bylo třeba určit, zda
se jednalo o vnitrostátní nebo mezinárodní ozbrojený konflikt. Teprve potom bylo možné posoudit,
zda se jednalo o zločin podle článku 8(2)(e)(vii), jehož podstatou je rekrutování a používání dětí
mladších patnácti let v rámci vnitrostátního ozbrojeného konfliktu, nebo zda šlo o zločin podle
článku 8(2)(b)(xxvi), který se vztahuje na stejné jednání spáchané v rámci mezinárodního
ozbrojeného konfliktu.126 Soudní komora se nakonec usnesla, že se v tomto případě jednalo o
vnitrostátní konflikt, a to i přes to, že v něm v určitém časovém úseku figurovaly i ozbrojené složky
Ugandy a Rwandy. Soud to odůvodnil tím, že konflikt může probíhat na mnoha rovinách současně
a v rámci jednoho většího konfliktu může souběžně probíhat jak konflikt vnitrostátní, tak
mezinárodní.127 Protože soudu nebylo dokázáno, že by v rozhodné době vykonávaly Rwanda nebo
Uganda celkovou kontrolu nad Forces Patriotique pour la liberation du Congo, ke kterým Lubanga
patřil,128 jednalo se podle něj o vnitrostátní konflikt.129
Soud se v případu dále zabýval interpretací pojmu „aktivní účast v nepřátelských akcích“, který
charakterizoval jako širší než pojem „přímá účast v nepřátelských akcích“, který v ustanoveních o
ochraně civilistů v ozbrojením konfliktu používá mezinárodní humanitární právo.130 Širší pojetí
tohoto pojmu bylo poměrně kontroverzní,131 protože Ženevské úmluvy používají také „aktivní
účast v nepřátelských akcích“ a tento pojem, který najdeme například ve společném článku 3
Ženevských úmluv, je v rámci mezinárodního humanitárního práva interpretován stejně jako
„přímá účast v nepřátelských akcích“.132 Na druhou stranu dává širší definice z pohledu účelu
jednotlivých norem smysl. Cílem mezinárodního humanitárního práva je ochrana civilistů. Ta je
vyloučena pouze ve výjimečných případech, kdy se civilisté přímo účastní nepřátelských akcí a je
na ně tedy pohlíženo jako na kombatanty. Naopak v mezinárodním trestním právu jde o ochranu
dětí před jejich používáním k aktivní účasti na nepřátelských akcích. Je tedy logické, že je trestné
nejen posílat dětské vojáky do ozbrojených střetů, ale i jakékoli jiné jednání, které je vystavuje
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reálnému nebezpečí nebo je činí potenciálním cílem nepřítele.133 To byl nakonec i případ Lubangy,
který dětské vojáky používal například jako bodyguardy nebo strážce vojenských cílů.134
Správnost této interpretace ostatně potvrzují také záznamy jednání přípravné komise Římského
statutu. Ta nejprve definovala „aktivní účast“ v ozbrojeném konfliktu jako pojem širší než „přímá
účast“. Následně se rozhodla, že pro ochranu dětí bude používat „aktivní účast“, protože tento širší
pojem poskytuje dětem lepší ochranu.135
2.5. Mezinárodní obyčejové právo
Význam norem na ochranu dětí v době ozbrojeného konfliktu se projevuje i tím, že zákaz
verbování a používání dětských vojáků se stal součástí mezinárodního obyčejového práva.
Mezinárodní obyčej je pravidlo, které odráží dlouhodobé chování států (usus) a zároveň je
považováno státy za právně závazné (opinio iuris). Oproti mezinárodním smlouvám je
mezinárodní obyčej závazný pro všechny členy světového společenství, aniž by se k němu museli
smluvně zavázat.136 Za mezinárodní obyčej je považován zákaz jakékoli formy rekrutování dětí
mladších patnácti let a jejich používání v aktivním boji.137 Zločin podle mezinárodního práva
spočívající v rekrutování a používání dětských vojáků, jak je formulován ve Statutu Zvláštního
soudu pro Sierra Leone a v Římském statutu, je rovněž zločinem podle mezinárodního
obyčejového práva. To v roce 2004 potvrdila odvolací komora Zvláštního soudu pro Sierra
Leone.138
2.6. Zhodnocení vývoje ochrany dětských vojáků
Ochranou dětí v době ozbrojeného konfliktu a zejména jejich ochranou před rekrutováním a
používáním v ozbrojených akcích se zabývají instrumenty z mnoha odvětví mezinárodního práva
veřejného. Nejdříve to byly instrumenty mezinárodního humanitárního práva, které byly později
doplněny smlouvami z oblasti mezinárodního práva lidských práv. Tím byla zajištěna ochrana
nejen po dobu ozbrojeného konfliktu, ale i v době míru. V současné době nejvyšší konsenzuální
standard ochrany dětí před rekrutováním a používáním v ozbrojených akcích je obsažen v Opčním
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protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojeného konfliktu. Ačkoli tyto
normy ve svém celku představují dostatečnou ochranu, problematická je jejich aplikace. Navíc
nejčastěji jsou dětští vojáci rekrutováni a používáni nestátními aktéry, kteří mezinárodní
humanitární právo a právo lidských práv do značné míry ignorují. Z tohoto pohledu bylo
průlomové, že mezi válečné zločiny zařadil rekrutování a používání dětí v ozbrojených konfliktech
Římský status. Tím se tyto zločiny staly předmětem další právní roviny, a sice mezinárodního
trestního práva, které za válečné zločiny postihuje jednotlivce, včetně nestátních aktérů. Hrozba
individuální trestní odpovědnosti snad vysílá dostatečně jasný signál i jim. Mezinárodní trestní
právo by tak mohlo být nejúčinnějším nástrojem ochrany dětských vojáků. Zda tomu tak opravdu
bude, ukáže čas.

3. Individuální trestní odpovědnost dětských vojáků za zločiny podle
mezinárodního práva
3.1. Úvod do třetí kapitoly
Po Druhé světové válce se začal v mezinárodním právu prosazovat koncept individuální trestní
odpovědnosti. Poprvé jej nalezneme ve statutu Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku
po jejím skončení. V něm najdeme i definici tří kategorií zločinů podle mezinárodního práva. Jsou
jimi zločiny proti míru, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.139 Později byl princip individuální
trestní odpovědnosti podle mezinárodního práva zakotven ve statutech mezinárodních trestních
tribunálů ad hoc, jimiž byly Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) a
Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda).
Opět v nich najdeme definice zločinů podle mezinárodního práva, na které se vztahovala jurisdikce
daného tribunálu. V případě ICTY to byla závažná porušení ženevských úmluv, porušení zákonů
a obyčejů války (violations of the laws and customs of war), genocida a zločiny proti lidskosti.140
V případě ICTR se jednalo o genocidu, zločiny proti lidskosti a porušení společného článku 3
Ženevských úmluv a Dodatkového protokolu II k těmto úmluvám.141
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Velkým průlomem na poli mezinárodního trestního práva bylo přijetí Římského statutu v roce
1998. Na jeho základě vznikl první stálý mezinárodní trestní soud se sídlem v nizozemském
Haagu. Římský statut vešel v platnost v roce 2002 poté, co jej ratifikovalo 60 států. Dnes je jeho
stranou celkem 123 zemí světa.142 Jurisdikce stálého soudu se vztahuje na následující zločiny:
zločin genocidia, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločin agrese. Definice zločinu agrese,
který je de facto již dříve známým zločinem proti míru, byla do Římského statutu doplněna na
revizní konferenci v Kampale v roce 2010.143
Mezinárodnímu trestnímu soudu přísluší jurisdikce ve věci zaprvé, pokud je obviněným osoba,
která je občanem státu, který je stranou Statutu, nebo státu, který přijal jurisdikci ICC nad
předmětným zločinem. Zadruhé v situaci, kdy k činu došlo na území státu, který je stranou Statutu,
nebo státu, který přijal jurisdikci ICC nad předmětným zločinem. Anebo zatřetí v jakémkoli
případě, pokud podnět k zahájení řízení podala žalobci Rada bezpečnosti OSN.144 K takové situaci
došlo zatím dvakrát, a to v případě konfliktu v africkém Darfuru v roce 2005 a Libyi v roce
2011.145
Nicméně většina zemí má zločiny podle mezinárodního práva zakotveny ve svých trestních
zákonících a stíhají je podle svého vnitrostátního práva. Přitom v otázce příslušnosti soudu platí
následující pravidla. Primárně náleží jurisdikce nad těmito zločiny vnitrostátním trestním soudům
smluvních stran Římského statutu. ICC přebírá jurisdikci až v případě, že příslušný stát je
neochotný (unwilling) nebo neschopný (inable) vést řízení ve věci (zásada komplementarity).146
V případě mezinárodních trestních tribunálů pro bývalou Jugoslávii a Rwandu byla jurisdikce nad
uvedenými zločiny svěřena primárně těmto tribunálům. Situaci ovšem komplikuje zásada
univerzality, která platí u všech zločinů podle mezinárodního práva. Ta říká, že pachatele může
trestně stíhat jakýkoli stát bez ohledu na občanství pachatele či oběti nebo na místo spáchání činu.
V některých případech mají státy dokonce povinnost pachatele zločinů podle mezinárodního práva
trestně stíhat. O tom bude více pojednáno níže.
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Činy naplňující skutkovou podstatu zločinů podle mezinárodního práva bohužel velmi často
páchají i dětští vojáci. Vyvstává proto otázka, jak by se mezinárodní společenství mělo k tomuto
faktu postavit. Zda dětské vojáky za zločiny podle mezinárodního práva trestně stíhat nebo nestíhat
je předmětem druhé navazující podkapitoly. Ústřední roli zde bude hrát otázka spravedlnosti a
zavinění. Můžeme si například položit následující otázky: Je obecně správné soudit dětské vojáky
za zločiny podle mezinárodního práva? Nejsou jen nevinné oběti konfliktu? Můžeme dětského
vojáka soudit například za spáchání zločinu genocidia? Je vůbec dítě schopno tento zločin spáchat?
Ukazuje se, že minimálně v některých případech dětské vojáky za zločiny podle mezinárodního
práva soudit bude nutné. Stěží je ale možné postavit před soud za tyto zločiny všechny děti, bez
ohledu na jejich věk. To vede k otázce, zdali by měla existovat pro tyto zločiny speciální dolní
věková hranice trestní zodpovědnosti a případně, jaká by měla být. Třetí podkapitola se zabývá
důvody, proč je potřeba stanovit jednotnou dolní věkovou hranici trestní odpovědnosti pro zločiny
podle mezinárodního práva. Čtvrtá podkapitola shrnuje mezinárodní právní úpravu týkající se
dolní věkové hranice trestní odpovědnosti. Páta podkapitola shrnuje případy z praxe trestního
stíhání dětských vojáků. Poslední pak nastiňuje možná řešení do budoucna, zejména možnost
stanovit minimální věk trestní odpovědnosti pro zločiny podle mezinárodního práva na 15 let.
3.2. Důvody pro a proti trestnímu stíhání dětských vojáků za zločiny podle mezinárodního
práva
Mezinárodní společenství v čele s OSN se zasazuje o to, aby dětští vojáci za své činy odpovědní a
souzeni nebyli. Převažuje názor, že bychom na ně měli pohlížet především jako na oběti a jejich
ochraně se věnuje několik mezinárodněprávních instrumentů zejména z oblasti mezinárodního
humanitárního práva, práva lidských práv a mezinárodního trestního práva. Jedním z argumentů
pro benevolentní pohled na dětské vojáky, ačkoli třeba spáchali ty nejtěžší zločiny, je ten, že jejich
potrestání a ocejchování ztěžuje jejich případnou reintegraci do společnosti. Pokud například
patnáctiletého chlapce odsoudíme na 15 let za zločin podle mezinárodního práva, dostane se na
svobodu ve svých třiceti letech. Stěží pak můžeme očekávat, že se bezproblémově zapojí do
společnosti, když polovinu svého života strávil za mřížemi a jako dospělá osoba nebyl na svobodě
jediný den. Současně může být velkým oříškem přimět místní komunitu přijmout zpět dítě
s oficiální nálepkou válečného zločince.147
Jako vhodné řešení se pak jeví různé mimosoudní nástroje nápravy, jako jsou truth commisions,
bonfires, tradiční očistné rituály apod. Často se dokonce setkáváme s přístupem, který můžeme
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nazvat jako forgive and forget.148 Ten je charakteristický pro rekonstrukci státu po dlouhém a
složitém konfliktu s velkým počtem účastníků. V rámci tohoto procesu je hromadně udělena
amnestie členům ozbrojených skupin, včetně případných dětí. Dalším argumentem proti trestnímu
stíhání dětských vojáků je, že hrozba trestního stíhání je může odrazovat od opuštění ozbrojené
skupiny. Pokud bude dětský voják vědět, že bude za své činy trestně stíhán, bude logicky méně
motivován přestat bojovat.149
Mezinárodní společenství upřednostňuje rehabilitaci dětských vojáků, nicméně ta může být
v některých krajních případech pro oběti nebo komunitu nedostačujícím řešením. Je zřejmé, že
společnost potřebuje a vyžaduje ke svému zahojení potrestání nebo alespoň uznání viny pachatelů
zločinů. V některých konfliktech to nevyhnutelně zahrnuje i dětské vojáky. Ti se často aktivně
účastní činů (atrocities), které naplňují skutkovou podstatu některého ze zločinů podle
mezinárodní práva. Trestní stíhání alespoň některých nezletilých je potom nevyhnutelné.150
Z tohoto důvodu o potřebě trestně stíhat dětské vojáky za tyto zločiny mluví i někteří odborníci.151
3.2.1. Spravedlnost

Hlavním argumentem pro trestní stíhání dětských vojáků je potřeba spravedlnosti. Pro
postkonfliktní společnost, včetně případných obětí anebo pozůstalých, může určitá míra
zadostiučinění být potřebná. Oběti zločinů by beztrestnost pachatelů mohly vnímat jako odepření
spravedlnosti,152 a tím následně zatížit nebo dokonce znemožnit proces usmíření v postkonfliktiní
společnosti. V případě beztrestnosti pachatelů navíc hrozí, že společnost vezme spravedlnost do
svých rukou.153 Důsledkem může být nekončící řetězec násilí. Proto vláda Sierra Leone podpořila
jurisdikci Zvláštního soudu pro Sierra Leone nad mladistvými pachateli z obavy, že obyvatelé
země nebudou akceptovat rozhodnutí soudu, který by „nebyl schopen potrestat děti, které spáchaly
válečné zločiny, a zbavil je právní odpovědnosti za ně“.154 V tomto požadavku se vládě Sierra
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Leone dokonce dostalo podpory od vyslance OSN pro Sierra Leone Ibrahima Kamary. Ten
vyslovil obavu, že propukne davové násilí (mob violence) v případě, že mladiství pachatelé zločinů
podle mezinárodního práva nebudou postaveni před soud.155
Na tomto místě stojí za povšimnutí, jak odlišně vnímá naše západní společnost své vlastní
mladistvé pachatele zločinů podle vnitrostátního práva a dětské vojáky páchající zločiny podle
mezinárodního práva na jiném kontinentu. Mladiství delikventi extrémně brutálních zločinů jsou
a byli vnímáni velmi negativně a společnost pro ně požadovala tvrdé potrestání bez ohledu na
jejich věk v době spáchání činu. Příkladem z našeho kulturního okruhu je brutální vražda
dvouletého Jamese Bulgera dvěma desetiletými chlapci Robertem Thomsonem a Jonem Venablem
v roce 1993 ve Velké Británii. Thomson a Venables byli pro výjimečnost případu souzeni soudem
pro dospělé, čímž jim byl upřen standard ochrany pro mladistvé pachatele.156 Nemělo by nás tedy
potom zarážet, že místní komunity vyžadují potrestání dětských vojáků, jako tomu bylo například
po občanské válce v Sierra Leone.157
Na druhé straně nám při zmínce o dětských vojácích na mysli vytane médii předkládaný obrázek
zbědovaného a zdrogovaného osmiletého dítěte táhnoucího přes rameno AK-47. Na takové děti se
jen těžko budeme dívat jako na kriminálníky. Mnohem spíše je budeme litovat jako oběti. Nicméně
tento obrázek dětského vojáka neodráží ani zdaleka celou realitu. Dětským vojákem je totiž i
sedmnáctiletý chlapec, který se dobrovolně přidal k ozbrojené skupině, aby pomstil svůj klan.
Zatímco při zběžném pohledu z jiného kontinentu, navíc často zkresleného médii, tento rozdíl
slábne, oběti zločinů, případně jejich pozůstalí, si jej obvykle uvědomují velmi zřetelně.
Zajímavým faktorem v tomto ohledu je obecně rozdílná představa, kdy se člověk stává dospělým,
a tudíž odpovědným za se své činy (viz výše).
U dětských vojáků se často nabízí argument, že se stali vojáky a páchají zločiny pod vlivem
těžkých okolností. Nemají tak de facto na výběr. Tento argument by ovšem šel uplatnit i pro dětské
zločince v naší společnosti. K těmto dětským pachatelům z naší společnosti se nám ovšem hledá
soucit podstatně hůř než k dětským vojákům a na podobné ohledy není často vůbec brán zřetel.158
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Bylo by nekonzistentní tento argument uplatňovat v případě zločinů podle mezinárodního práva a
ve vnitrostátním právu nikoli.
3.2.2. Zavinění

Pokud uvažujeme o případné trestní odpovědnosti dětských vojáků, je třeba se vypořádat s otázkou
zavinění. Pod pojmem zavinění (v anglosaském právním prostředí mens rea) se rozumí vnitřní
psychický vztah pachatele ke spáchanému činu. Jedná se o subjektivní stránku činu, která musí
být přítomna, aby čin byl považován za trestný. Toto platí jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní
trestní právo. V mezinárodním právu nejsou formy zavinění obecně definované, proto se při
uplatňování vychází z právní úpravy jednotlivých států.159 Výjimkou je článek 30 Římského
statutu, který upravuje subjektivní stránku činu. Ten říká, že jestliže není stanoveno jinak, je osoba
trestně odpovědná, pokud se činu dopustila úmyslně a vědomě. Je ovšem sporné, zda toto
ustanovení odráží mezinárodní obyčejové právo.160
Vyvstává otázka, zda děti jsou vůbec schopné spáchat zločiny podle mezinárodního práva, zda u
nich existuje zavinění, případně od jakého věku je lze za ně trestně stíhat (o tom více níže). Obecně
se soudí, že zločin genocidia, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny mají vyšší požadavky na
subjektivní stránku než běžné trestné činy a je sporné, zda jsou děti takového zvláštního úmyslu
vůbec schopné. Nemálo autorů se domnívá, že nikoli.161 Například zločin genocidia vyžaduje
zvláštní genocidní úmysl, tedy „úmysl zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou,
rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou.“162 Nicméně většina ostatních zločinů podle
mezinárodního práva žádný zvláštní úmysl nevyžaduje, postačí, že je pachatel s určitými
skutečnostmi srozuměn.163
Na druhé straně, abychom obhájili názor, že žádný dětský voják nemá být trestně stíhán za zločiny
podle mezinárodního práva pro nedostatek zavinění, bylo by třeba prokázat, že požadovaného
úmyslu není schopné žádné dítě. Ovšem z vyprávění některých bývalých dětských vojáků o jejich
činech dosahujících rozměrů zločinů podle mezinárodního práva se ukazuje, že si přesně
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uvědomovali, co dělají a jaké to bude mít následky. 164 Je tedy velmi obtížné vyvodit závěr, který
by platil obecně pro všechny osoby mladší 18 let. Mimo jiné také proto, že rozdíl mezi rozumovou
a mravní vyspělostí čtrnáctiletého a sedmnáctiletého dítěte, ale často i mezi dvěma šestnáctiletými,
je velmi významný. U dítěte, které se svým věkem blíží hranici 18 let a vstoupilo do ozbrojených
složek dobrovolně, budeme jen těžko obhajovat, že nevědělo, co činí a jaké to bude mít případně
následky.165
Naprostá většina států má dolní věkovou hranici trestní odpovědnosti pod 18 lety, z čehož můžeme
usuzovat, že minimálně některé osoby mladší 18 let dokáží odlišit správné chování od špatného.166
Vezmeme-li v potaz vyšší požadavek na subjektivní znaky zločinu podle mezinárodního práva,
což je zásadní odlišnost v odpovědnosti za zločiny ve srovnání s vnitrostátním právem, měla by
logicky dolní věková hranice trestní odpovědnosti za takové zločiny ležet někde nad hranicí
uplatňovanou pro zločiny podle vnitrostátního práva. Bohužel ale neexistují výzkumy, které by se
zabývaly morální a psychickou zralostí dětí ve vztahu ke zločinům podle mezinárodního práva.
Na jejich základě by snad šlo dolní věkovou hranici zodpovědnosti určit. Dalším faktorem, na
který upozorňují někteří autoři, je skutečnost, že morální a psychický vývoj a zralost mohou být
značně odlišné u dětí, které dlouhodobě žijí v prostředí konfliktu a násilí. Ani zde nemáme zatím
bohužel dostatek poznatků, které by mohly vnést do této problematiky více světla.167
Na závěr si položme otázku, jestli je vhodné, aby všechny osoby mladší 18 let byly z pohledu
mezinárodního práva absolutně beztrestné. Takový stav by mohl vést k tomu, že budou páchat
zločinů ještě více, protože jim nebude hrozit žádný postih. Pokud dá mezinárodní společenství
jasně najevo, že žádní dětští vojáci nebudou za své činy trestně odpovědní, může to podle
Ursiniové paradoxně vést k tomu, že ti, kteří dětské vojáky rekrutují, jich budou rekrutovat ještě
více.168 Dalším nechtěným důsledkem takového stavu může být také to, že je budou používat jako
živé nástroje k páchání těch nejhorších zločinů, aby se sami vyhnuli odpovědnosti.169 I když, jak
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poukazuje Wardová, ten, kdo vědomě porušuje právo tím, že rekrutuje dětské vojáky, se bude asi
jen těžko ohlížet na to, zda budou nebo nebudou ex post za své činy trestně odpovědní.170
3.3. Potřeba jednotné dolní věkové hranice trestní odpovědnosti pro zločiny podle
mezinárodního práva
Z hlediska spravedlnosti je potřebné, aby existovala možnost ve výjimečných případech dětské
vojáky trestně stíhat za zločiny podle mezinárodního práva. Zejména v případě starších pachatelů,
řekněme šestnáctiletých a sedmnáctiletých, lze úspěšně obhájit názor, že existuje prvek zavinění,
tedy že si vojáci, ačkoli stále nezletilí, uvědomují míru svého zavinění. Pokud principiálně
připustíme možnost dětské vojáky za zločiny podle mezinárodního práva trestně stíhat, musí být
stanovena dolní věková hranice trestní odpovědnosti pro tyto zločiny. Bez ní by se před soudem
mohly ocitnout děti, které nejsou s to domyslet důsledky svého jednání. Jejich případné odsouzení
by pak bylo vnímáno jako nespravedlivé a kruté. Jaká by tato hranice měla být je ústřední otázkou
ve vztahu k potrestání dětských vojáků za zločiny podle mezinárodního práva a je předmětem
zbylé části této kapitoly.
Stanovení dolní věkové hranice trestní odpovědnosti je v prvé řadě právem každého státu, i když
už existují mezinárodněprávní nástroje, které se snaží dolní věkovou hranici trestní odpovědnosti
alespoň lehce moderovat. Dolní věková hranice trestní odpovědnosti se v jednotlivých státech
světa pohybuje od sedmi do osmnácti let.171 Toto velké rozpětí je podmíněné kulturními,
sociálními a historickými skutečnostmi.
Zločiny podle mezinárodního práva jsou zároveň obvykle zločiny podle vnitrostátních právních
norem jednotlivých států, přičemž jurisdikce nad těmito zločiny podle Římského statutu připadá
primárně právě trestním soudům jednotlivých států a ICC přebírá jurisdikci až za splnění určitých
zvláštních podmínek (viz výše).172 Národní soudy tak vykonávají jurisdikci nad zločiny
dosahujícími intenzity zločinů podle mezinárodního práva. Při tom ale uplatňují svou dolní
věkovou hranici trestní odpovědnosti. Zda bude nebo nebude dětský voják trestněodpovědný za
zločin podle mezinárodního práva, ve výsledku záleží na tom, v jakém státě se nachází, případně
který stát převezme jurisdikci nad daným případem (zásada univerzality). Současně zde zcela mizí
vyšší požadavek na subjektivní znaky zločinu podle mezinárodního práva.
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Potenciální důsledky rozdílně stanovené dolní věkové hranice trestní odpovědnosti v různých
státech dobře ilustruje Ursiniová na příkladu třináctiletého dětského vojáka z Konga, podezřelého
z účasti na genocidě ve Rwandě. Na základě principu univerzální jurisdikce může kterýkoli stát
trestně stíhat osobu pro zločin podle mezinárodního práva bez ohledu na princip personality a
teritoriality. Protože jednotná dolní věková hranice trestní odpovědnosti pro zločiny podle
mezinárodního práva není stanovena, každý stát aplikuje svou vlastní. Ve Rwandě, kde je dolní
věková hranice trestní odpovědnosti čtrnáct let, by tento dětský voják nebyl trestně odpovědný.
Nicméně v Konžské republice je dolní věková hranice trestní odpovědnosti třináct let. Podle
Úmluvy o genocidě173 by tak Konžská republika měla mezinárodněprávní povinnost tohoto
dětského vojáka trestně stíhat pro zločin genocidia.174
Místo Konžské republiky bychom mohli do příkladu dosadit Ugandu, která má s Rwandou přímou
hranici, a tudíž pravděpodobnost, že se na jejím území objeví dětský voják z Rwandy je poměrně
vysoká. Dolní věková hranice trestní odpovědnosti Ugandy je dokonce jen 12 let.175 Navíc
v poslední době některé státy projevily, v souladu se zásadou univerzality, větší snahu stíhat
zločiny podle mezinárodního práva obecně, a to i v případech, kdy se na straně pachatelů ani obětí
nejednalo o jejich občany.176 Pokud by se případu ujal stát, který má velmi nízkou hranici trestní
odpovědnosti, mohly by za zločiny podle mezinárodního práva být souzeny velmi malé děti.
Existuje mnoho důvodů, proč by bylo žádoucí stanovit jednotnou dolní hranici trestní
odpovědnosti pro zločiny podle mezinárodního práva. Obecně lze říci, že tyto zločiny se od zločinů
podle vnitrostátních právních řádů odlišují právě tím, že překračují hranice jednotlivých států a
jsou tedy zájmem celého mezinárodního společenství. Z toho logicky vyplývá, že i postup
jednotlivých států v případě jejich stíhání by měl být jednotný. Státy v tomto případě totiž hrají
zároveň roli zástupců mezinárodního společenství, dokonce, jak uvidíme níže, jsou v některých
případech povinny zločiny podle mezinárodního práva trestně stíhat.177
Výše uvedený příklad také ukázal, že dětští vojáci se díky značné odlišnosti přístupů jednotlivých
států, zejména v otázce dolní věkové hranice trestní odpovědnosti, ocitají ve velké právní nejistotě.
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Potenciálně by obviněný dětský voják oprávněně považoval za nespravedlivé, že jeho trestní
odpovědnost podle mezinárodního práva závisí na místě, kde probíhá trestní řízení.178 Už jen toto
by mělo být dostatečným argumentem pro zavedení globálně jednotné dolní věkové hranice trestní
odpovědnosti pro zločiny podle mezinárodního práva.
Situaci u některých zločinů podle mezinárodního práva komplikuje už zmíněný princip univerzální
jurisdikce, který státy uplatňují na pachatele genocidy, válečných zločinů a zločinů proti
lidskosti.179 Na základě této zásady smí jakýkoli stát trestně stíhat osobu podezřelou ze zločinu
podle mezinárodního práva bez ohledu na to, kterému státu by jurisdikce připadala podle
tradičních zásad teritoriality a personality. Princip univerzality byl zakotven již v Ženevských
úmluvách z roku 1949, v Úmluvě proti mučení z roku 1984 a v řadě smluv o terorismu.180 Cílem
této zásady je, aby pachatelé nejzávažnějších trestných činů neunikli spravedlnosti tím, že překročí
státní hranici. Paradoxně ale tato zásada teoreticky poměrně tvrdě dopadá právě na dětské vojáky,
kteří se dopustili zločinu podle mezinárodního práva. Zásada univerzality totiž znamená, že
jakýkoli stát může převzít jurisdikci nad dětským vojákem, který se dopustil zločinu podle
mezinárodního práva a uplatnit v řízení své vnitrostátní normy týkající se dolní věkové hranice
trestní odpovědnosti.181 V praxi by to znamenalo, že o trestní odpovědnosti či neodpovědnosti
dětského vojáka za jeden a tentýž čin rozhoduje to, jakou dolní věkovou hranici trestní
odpovědnosti má stát, který ve věci povede trestní řízení.
U válečných zločinů a zločinu genocidia mají státy dokonce mezinárodněprávní povinnost stíhat
jejich pachatele. Povinnost stíhat válečné zločiny, tedy závažná porušení Ženevských konvencí a
dodatkových protokolů k nim, je zakotvena přímo v těchto úmluvách.182 Povinnost stíhat zločin
genocidia je zakotvena v Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia.183 Státy samy by se tak
dopouštěly porušení svých mezinárodněprávních závazků v případě, že by pachatele těchto
zločinů trestně nestíhaly. Většina států světa má dolní hranici trestní odpovědnosti nižší než
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osmnáct let, to znamená, že je povinna stíhat za tyto zločiny i dětské vojáky. 184 Například Libanon
je stranou Ženevských úmluv i Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia.185 Tato země,
kde je dolní věková hranice trestní odpovědnosti sedm let, je tedy povinna stíhat za takové zločiny
děti už od sedmi let.186 Teoreticky tedy můžeme říci, že dolní věková hranice trestní odpovědnosti
pro zločiny podle mezinárodního práva je stanovena vnitrostátní dolní věkovou hranicí trestní
odpovědnosti státu, který ji má nejníže a je buď povinen daný zločin trestně stíhat, nebo se pro to
rozhodne. Z tohoto stavu věcí také vyplývá, že stanovením dolní věkové hranice trestní
odpovědnosti si stát sám určuje rozsah svých mezinárodněprávních závazků, což samozřejmě není
žádoucí.187
Jednotná dolní věkové hranice trestní odpovědnosti pro zločiny podle mezinárodního práva by
zvýšila právní ochranu dětských vojáků. Ať už by byla jakákoli, její zavedení by znamenalo
především větší právní jistotu nejen pro děti, ale i pro státy příslušné k trestnímu stíhání pro zločiny
podle mezinárodního práva. Není tedy natolik podstatné, jaká by tato jednotná hranice byla, ale je
důležité, aby vůbec existovala.
3.4. Mezinárodní právní úpravy týkající se dolní věkové hranice trestní odpovědnosti
Žádný mezinárodně právní dokument přímo neupravuje trestní stíhání dětských vojáků za zločiny
podle mezinárodního práva. Zároveň také ale neexistuje dokument, který by ho přímo zakazoval.
Nejpodrobněji se otázkou dětských vojáků zabývá Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte
z roku 2000, který se věnuje zapojení dětí do ozbrojených konfliktů.188 Ani ten však otázku trestní
odpovědnosti dětských vojáků za zločiny podle mezinárodního práva neupravuje. Zabývá se totiž
jen minimální věkovou hranicí pro rekrutování do armády státu a nestátních ozbrojených skupin a
zakazuje přímou účast dětských vojáků na ozbrojených střetech (hostilities). Protokol, stejně jako
Úmluva samotná, o které je pojednáno níže, k otázce minimálního věku trestní odpovědnosti mlčí.
Nicméně mezinárodní společenství se otázce trestní zodpovědností dětí za zločiny podle
mezinárodního práva už nejednou muselo postavit. Nejprve se jednalo o dokumenty, které se
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obecně týkaly práv dětí a mladistvých. V posledních letech se tak dělo hlavně v rámci různých
mezinárodních trestních tribunálů k ozbrojeným konfliktům. Tato podkapitola nabízí
chronologický přehled těchto případů.
3.4.1. Minimální standardní pravidla OSN týkajících se výkonu soudnictví za účasti mladistvých,
tzv. Pekingská pravidla (1985)

Jediným mezinárodně-právní dokumentem zabývajícím se uceleně trestním stíháním dětí jsou
takzvaná Pekingská pravidla z roku 1985.189 Jedná se nicméně o soft law, tedy o normy, které mají
doporučující charakter, ale nejsou právně závazné. Pravidlo číslo 4 týkající se minimálního věku
trestní odpovědnosti stanoví, že v těch právních řádech, které umožňují trestní odpovědnost
mladistvých, by dolní věková hranice trestní odpovědnosti neměla být stanovena příliš nízko a
měla by brát v potaz „emoční, psychickou a intelektuální zralost“ pachatele.190
Toto ustanovení je značně obecné. Více světla do problematiky přináší až komentář k tomuto
pravidlu, který říká, že trestní odpovědnost by měla být uplatňována pouze, pokud si je osoba
páchající protiprávní čin v dostatečné míře vědoma jeho důsledků nebo potenciálních důsledků.
Komentář také spojuje minimální věk trestní odpovědnosti s věkem, kdy osoba nabývá občanská
práva jako například právo vstupovat do manželství nebo právo volit. Pokud totiž stát dovoluje
osobám taková právní jednání, je zřejmé, že osoba v tomto věku je podle něj dostatečně vyspělá a
schopná porozumět a přijmout odpovědnost s těmito právy spojenou. Tyto činnosti nejsou ve své
podstatě nijak odlišné od účasti v ozbrojeném konfliktu nebo střetu (hostilities).191 Ve svém závěru
komentář mimochodem upozorňuje na to, že by bylo žádoucí přijmout jednotnou mezinárodní
dolní věkovou hranici trestní odpovědnosti, a to dokonce pro veškeré trestné činy, nejen tedy ty
podle mezinárodního práva.192
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3.4.2. Úmluva o právech dítěte (1989)

Úmluva o právech dítěte z roku 1989 stanoví povinnost států určit dolní věkovou hranici trestní
odpovědnosti. O tom, jaká by měla být, ale dokument mlčí. Věnuje se především podmínkám a
standardům trestního řízení vedeného proti dítěti.193
I když samotný text Úmluvy dolní věkovou hranici trestní odpovědnosti nezmiňuje,
k problematice se obšírně vyjadřoval Výbor OSN pro práva dítěte zřízený na základě článku 43
tohoto dokumentu. Jeho úkolem je především zjišťovat pokrok dosažený státy, které jsou smluvní
stranou Úmluvy, při plnění závazků přijatých tímto dokumentem.194 Státy, které jsou stranami
Úmluvy, jsou povinny každých pět let předkládat Výboru zprávy o opatřeních, která přijaly, aby
uvedly práva uznaná v této Úmluvě v život. Současně státy informují o pokroku, jehož bylo při
užívání těchto práv dosaženo. Výbor mnohokrát vyjádřil znepokojení, když z těchto zpráv vyšlo
najevo, že dolní věková hranice trestní odpovědnosti nebyla daným státem vůbec stanovena.195
Výbor také zastává názor, že trestní odpovědnost by neměla být určena subjektivními faktory, ale
objektivní kategorií, jakým je například věk dítěte. V několika případech Výbor vyjádřil obavu
nad tím, že dolní věková hranice trestní odpovědnosti stanovená určitým státem je moc nízká.
Nicméně nikdy nezaujal žádné stanovisko, kde by tato hranice měla být. Jediným náznakem bylo
pozitivní přijetí nigerijského návrhu o stanovení dolní věkové hranice trestní odpovědnosti na 18
let.196 Z tohoto lze usuzovat, že Výbor OSN pro práva dítěte je spíše zastáncem vyšší hranice
trestní odpovědnosti.
3.4.3. Mezinárodní trestní tribunály ad hoc pro Rwandu a bývalou Jugoslávii (1993/94)

Ani Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR), ani Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou
Jugoslávii (ICTY) dolní věkovou hranici trestní odpovědnosti ve svém statutu nestanovil. Zároveň
nebyl žádným z těchto tribunálů odsouzen nikdo mladší 20 let.197
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3.4.4. Římský statut (1998)

Římský statut ve svém článku 26 stanoví, že Mezinárodní trestní soud se sídlem v Haagu nemá
jurisdikci nad osobou, která v době údajného spáchání činu nedovršila osmnáctý rok věku.198
Nepanuje ovšem shoda na tom, co z tohoto ustanovení obecně vyplývá. Někteří autoři mají za to,
že tímto bylo ustanoveno obecné pravidlo mezinárodního trestního práva. Ve výsledku by byla
absolutně vyloučena trestní odpovědnost dětí za zločiny podle mezinárodního práva. 199 Dobrým
příkladem je Monique Ramgooliová, která s odvoláním na Římský statut zastává názor, že trestní
odpovědnost za zločiny podle mezinárodního práva osob mladších 18 let není přípustná za
žádných okolností, protože by porušovala mezinárodní standardy ochrany dětí. Své tvrzení zakládá
na domněnce, že Úmluva o právech dítěte a Římský statut ve své kombinaci ukládají, že osoby
mladší 18 let nesmí být trestně stíhány za zločiny podle mezinárodního práva. Úmluva definuje
dítě jako každou osobu mladší 18 let a Římský statut vylučuje každého pod 18 let ze své
jurisdikce.200
Tato interpretace ale neobstojí. Při procesu tvorby obsahu Římského statutu zvažovala přípravná
komise ve skutečnosti celou škálu možností dolní věkové hranice trestné odpovědnosti od 12 do
21 let.201 Protože na této otázce stále nepanovala shoda, došlo k jistému politickému kompromisu
v tom smyslu, že minimální věková hranice byla stanovena na 18 let, tedy poměrně vysoko.202
Dalším důvodem mohl být i nedostatek finančních prostředků203 a případná nutnost zřídit zvláštní
systém pro řízení proti mladistvým pachatelům.204
Soudní komora Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii potvrdila, že účelem
článku 26 Římského statutu je pouze omezit jurisdikci mezinárodního trestního soudu, ne stanovit
obecné pravidlo mezinárodního trestního práva. Navíc konstatovala, že ve smluvním ani
obyčejovém mezinárodním právu neexistuje pravidlo, které by vylučovalo trestní odpovědnost
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osob mladších 18 let za válečné zločiny.205 Článek 26 tedy nevylučuje trestní stíhání osob mladších
18 let za zločiny podle mezinárodního práva před vnitrostátními soudy na základě dolní věkové
hranice trestní odpovědnosti stanovené právním řádem daného státu.206 Nicméně delikventi mladší
15 let, kteří byli protiprávně naverbováni do ozbrojených sil, by neměli být vnitrostátními soudy
trestně stíháni, protože požívají statutu oběti zločinu podle mezinárodního práva.207
3.4.5. Evropský soud pro lidská práva (1999)

Otázkou dolní hranice trestní odpovědnosti se zabýval i Evropský soud pro lidská práva ve
Štrasburku, v již zmíněném případu Thompson vs. Velká Británie a Venables vs. Velká Británie.
Thompson a Venables ve svých deseti letech unesli a zavraždili dvouletého chlapce. V jedenácti
letech byli trestně stíháni soudem ve veřejném řízení pro dospělé pachatele a odsouzeni za únos a
vraždu. Thompson a Venables se obrátili na Evropský soud pro lidská práva mimo jiné pro
porušení článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech, který zakazuje mučení a jiné nelidské
zacházení nebo trestání. Z pohledu dolní věkové hranice trestní odpovědnosti Soud shledal, že
přičítání trestní odpovědnosti dětem, kterým bylo v době spáchání činu deset let, není samo o sobě
porušením článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech. Ačkoli britská dolní věková hranice
trestní odpovědnosti ve výši 10 let patří k těm nižším, není tak zásadně nižší než v ostatních
evropských státech, aby to zakládalo porušení článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech.
Nicméně Výbor OSN pro práva dítěte následně důrazně doporučil Velké Británii, aby zvážila
zvýšení dolní věkové hranice trestní odpovědnosti.208 I přes to však dolní věková hranice trestní
odpovědnosti ve Velké Británii dodnes zůstává 10 let.209
3.4.6. Zvláštní panely na Východním Timoru (2000)

Prvním smíšeným trestním tribunálem, který měl pravomoc soudit osoby mladší 18 let, byly
Zvláštní panely na Východním Timoru. Ty zřídila Přechodná správa OSN na Východním Timoru
(UNTAET, United Nations Transitional Administration in East Timor) pro stíhání zločinů jak
podle východotimorského, tak i mezinárodního práva spáchaných mezi 1. lednem a 25. říjnem
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1999.210 Zvláštní panely na Východním Timoru měly pravomoc vést řízení proti osobám starším
dvanácti let. Pravidlo UNTAET číslo 2000/30, která se týká trestního řízení,211 stanoví, že děti do
dvanácti let jsou vyloučeny z jurisdikce soudu, protože jsou považovány za neschopné spáchat
zločin.212 Děti a mladistvé mezi dvanácti a šestnácti lety lze podle tohoto předpisu stíhat pouze za
nejtěžší delikty jako je vražda, znásilnění nebo násilný čin, kterým je oběti způsobeno vážné
zranění.213 Trestní stíhání v těchto případech musí probíhat v souladu s předpisy UNTAET pro
trestní stíhání mladistvých pachatelů.214 Mladiství mezi 16 a 18 lety je možné stíhat za dodržení
stejných zásad jako dospělé pachatele, ale musí být brán zřetel na jejich nízký věk a dodržována
jejich práva zakotvená v Úmluvě o právech dítěte.
3.4.7. Zvláštní soud pro Sierra Leone (2002)

V občanské válce v Sierra Leone bojovalo tolik dětských vojáků, kteří se dopustili jednání
odpovídajícímu zločinům podle mezinárodního práva, že tématu stanovení dolní věkové hranice
trestní odpovědnosti se nešlo vyhnout.215 Nicméně určení této hranice provázelo mnoho
názorových konfliktů a silných emocí. Zástupce náměstka generálního tajemníka OSN pro řízení
úřadu pro právní otázky Ralph Zacklin řekl, že trestní stíhání dětských vojáků bylo jednou
z nejsložitějších věcí, se kterou se musel jeho úřad vypořádat při koncipování zprávy generálního
tajemníka OSN adresované Radě bezpečnosti. Pravomoc Zvláštního soudu pro Sierra Leone byla
omezena pouze na osoby, které nesou „největší zodpovědnost“ za závažná porušení
mezinárodního humanitárního práva a právního řádu Sierra Leone spáchaná na území Sierra Leone
po 30. listopadu 1996.216 Tehdejší generální tajemník OSN Kofi Annan dodal, že termín „nejvíce
zodpovědní“ nutně nevylučuje děti mezi 15-18 lety. Zpráva ale zároveň obsahovala ubezpečení,
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že ačkoli děti ze Sierra Leone mohou být mezi těmi, kteří spáchali nejtěžší zločiny, bude na ně
především pohlíženo jako na oběti.217
Článek 7 Statutu Zvláštního soudu pro Sierra Leone omezuje jurisdikci Soudu na osoby starší 15
let v době spáchání činu. Zároveň stanoví, jakým způsobem má být před soudem zacházeno
s osobami ve věku mezi 15 a 18 lety a jaká opatření jim mohou být případně soudem nařízena. 218
Osoby mladší 15 let jsou jasně vyloučeny z jurisdikce tohoto soudu. Důvod, proč byla stanovena
dolní věková hranice trestní odpovědnosti 15 let, není přesně znám. Zdá se, že záměrem byl soulad
s Úmluvou o právech dítěte a jejími dodatkovými protokoly. Pokud jsou děti mladší patnácti let
moc nevyspělé na to, aby byly rekrutované, musejí být i moc nevyspělé na to, aby byly odpovědné
za své činy. Již během tvorby Statutu bylo ale jasné, že významnou roli v procesu s dětskými
vojáky bude hrát usmiřovací komise Truth and Reconciliation Commision, a že soudní řízení s
osobami mladšími 18 let je nepravděpodobné.219 Nakonec prokurátor skutečně neobvinil nikoho,
kdo v době spáchání činu byl mladší 18 let.220
3.4.8. Komora pro válečné zločiny při soudu Bosny a Hercegoviny (2002)

Komora pro válečné zločiny při soudu Bosny a Hercegoviny byla založena v roce 2002 jako
smíšený soud s cílem stát se postupně národním soudem.221 Soudu byla svěřena jurisdikce nad
činy podle trestního zákoníku a ostatních zákonů Bosny a Hercegoviny, což zahrnuje i zločiny
podle mezinárodního práva. Trestní zákoník Bosny a Hercegoviny stanoví, že dolní věková
hranice trestní odpovědnosti je 14 let. V řízení proti mladistvým mezi 14 a 21 lety musejí ale být
dodržovány zvláštní standardy stanovené v trestním řádu. Před tímto soudem nebyla doposud
stíhána žádná osoba mladší 18 let pro spáchání zločinu podle mezinárodního práva, i když pro to
disponuje potřebnými kapacitami.222
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3.4.9. Mimořádné senáty soudů Kambodže (2004)

V roce 2004 byly ustanoveny mimořádné senáty soudů Kambodže. Jejich účelem bylo postavit
před soud nejvyšší představitele Demokratické Kampučie stejně jako osoby zodpovědné za
zločiny jak podle kambodžského, tak mezinárodního humanitárního práva, mezinárodního
obyčejového práva a mezinárodních konvencí, které Kambodža přijala. Jurisdikce senátů se přitom
vztahuje na období mezi 17. dubnem 1975 a 6. lednem 1979. Status těchto mimořádných senátů
sice neobsahuje ustanovení o trestním stíhání mladistvých pachatelů, ale článek 33 stanoví, že
řízení má probíhat v souladu s mezinárodními standardy, jak jsou stanovené v článku 14 a 15
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Článek 14 říká: „V trestním řízení proti
mladistvým se vezme v úvahu jejich věk a skutečnost, že je žádoucí usilovat o jejich nápravu.“223
Toto ustanovení implikuje, že do jurisdikce mimorádných senátů soudů Kambodže spadá i stíhání
mladistvých pro zločiny podle mezinárodního práva. Nicméně k žádnému zatím nedošlo.224
3.5. Praxe
Z výše uvedeného vyplývá, že v současné době neexistuje univerzální právní prostředek, který by
umožňoval trestně stíhat osobu mladší 18 let. Jedinému mezinárodnímu trestnímu soudu, který by
tak mohl učinit, pro to chybí jurisdikce. Mezinárodní právo ale nezakazuje stíhání mladistvých
pachatelů zločinů podle mezinárodního práva před národními soudy. Dokonce by se státy samotné
mohly dopustit porušení svých mezinárodněprávních závazků, pokud by trestně nestíhaly osobu
podezřelou ze spáchání zločinu podle mezinárodního práva.225
Doposud byl za zločin podle mezinárodního práva vnitrostátním soudem odsouzen pouze jeden
dětský voják, a sice Omar Khadr (více viz níže), mezinárodním soudem nebyl odsouzen ani jeden
jediný. Drtivá většina dětských vojáků tak byla doposud souzena vnitrostátními soudy za zločiny
podle vnitrostátního práva spáchané v rámci ozbrojeného konfliktu. Tyto případy jsou pro nás
zajímavé, protože naznačují, jak by státy zacházely s dětskými vojáky, kteří jsou podezřelí ze
spáchání zločinu podle mezinárodního práva. Vzhledem k tomu, že problém dětských vojáků
v dohledné době pravděpodobně nevymizí, je otázka přístupu států k nim stále velmi aktuální a
důležitá pro budoucí vývoj na mezinárodním poli. Tato podkapitola podává stručný přehled těchto
případů.
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Na závěr bude zmíněn probíhající proces s Dominikem Ongwenem před Mezinárodním trestním
soudem v Haagu. Ten je sice obviněn pouze za zločiny, které spáchal až po dosažení 18 let, včetně
zločinu rekrutování dětských vojáků, ale rozhodnutí soudu bude přesto přelomové i z hlediska
trestního stíhání dětských vojáků. Dominik Ongwen je totiž sám bývalým dětským vojákem a je
obviněn ze stejného zločinu, kterého byl dříve obětí. Bude zajímavé sledovat, jak se soud s touto
skutečností vypořádá.
3.5.1. Demokratická republika Kongo

Demokratická republika Kongo v roce 2000 vykonala trest smrti nad čtrnáctiletým dětským
vojákem a v roce 2001 odsoudila k trestu smrti čtyři další dětské vojáky ve věku mezi čtrnácti a
šestnácti lety.226 Po intervenci mezinárodní nevládní organizace Human Rights Watch země od
výkonu trestu smrti u těchto čtyř dětských vojáků nakonec upustila.227 Human Rights Watch navíc
v dubnu 2016 upozornila na nelegální držení minimálně 29 dětských vojáků ve věku 15 až 17 let
ve vojenském vězení zvaném Anenga na severozápadě země. Dětští vojáci, kteří měli být údajně
členy povstalecké ozbrojené skupiny, zde byli drženi bez sdělení obvinění a bez možnosti právní
pomoci či možnosti setkat se s rodinnými příslušníky.228
3.5.2. Případ X před Zvláštními soudními panely na Východním Timoru

Na rozdíl od zvláštního soudu pro Sierra Leone, kde nakonec k trestnímu stíhání žádného dětského
vojáka nedošlo, byl Zvláštním soudním panelem na Východním Timoru obžalován ze zločinu proti
lidskosti dětský voják, kterému bylo v době spáchání zločinu pouhých 14 let. Pro ochranu jeho
soukromí je v dokumentech označován pouze jako „případ X“. K naplnění skutkové podstaty
zločinu proti lidskosti mělo dojít vraždou tří osob během timorské krize. Po zahájení řízení před
soudem se tento dětský voják nicméně doznal ke zločinu vraždy podle indonéského trestního
zákoníku. Na základě toho byla změněna obžaloba a bylo upuštěno od bodu obžaloby týkajícího
se zločinu proti lidskosti.229 Soudní panel dětského vojáka nakonec odsoudil za vraždu podle
indonéského práva k pouhým 12 měsícům odnětí svobody.230
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3.5.3. Omar Khadr

Patnáctiletý kanadský občan Omar Khadr byl v červenci roku 2002 zadržen armádou Spojených
států amerických v bojích proti teroristické organizaci Al-Káida v Afghánistánu. Khadr ručním
granátem zasáhl seržanta první třídy Christophera Speera, který posléze následkům zranění
podlehl. Khadr byl zadržen a léčen na americké letecké základně v afghánském Bagramu. V říjnu
2002 byl přesunut do Camp X-Ray Guantanamo Bay, kde byl vystavován zacházení, které bylo
v rozporu s mezinárodním právem.231 Khadr byl podroben řízení před Vojenskou komisí, která
však nesplňuje mezinárodní standardy spravedlivého procesu.232 Před touto komisí se nakonec
v roce 2010 doznal k pěti válečným zločinům výměnou za osmiletý trest odnětí svobody. Později
řekl, že podle jeho kanadského právníka bylo toto doznání jediným řešením, jak se dostat
z Guantanama zpět do Kanady. Po dalších dvou letech strávených ve věznici Guantanamo byl
Khadr opravdu přemístěn do věznice v Kanadě, kde byl v roce 2015 propuštěn na kauci.233 Je
otázka, do jaké míry můžeme tento jediný známý případ osoby mladší 18 let odsouzené za zločin
podle mezinárodního práva považovat za směrodatný, když v různých částech procesu došlo
k porušení mezinárodního práva. Není bez zajímavosti, že paralelně bylo ve věznici
na Guantanamu bez právního důvodu drženo 15 osob mladších osmnácti let.234
3.5.4. Dominic Ongwen

Mezinárodní trestní soud zahájil v roce 2016 řízení proti Dominicu Ongwenovi, bývalému
dětskému vojákovi a posléze brigádnímu generálovi Boží armády odporu.235 Případ Dominica
Ongwena je zajímavý a přelomový hned v několika ohledech. Jedná se o prvního člena Boží
armády odporu, který stanul před Mezinárodním trestním soudem a je také prvním bývalým
dětským vojákem, který stanul před mezinárodním trestním tribunálem. Současně jde o první
osobu, která je trestně stíhána za zločiny podle mezinárodního práva, jichž byla v minulosti
obětí.236 Jedná se především o zločin rekrutování, využívání dětských vojáků a zotročování. Na
faktu, že Ongwen byl sám obětí zločinu podle mezinárodního práva bude pravděpodobně stavět i
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jeho obhajoba. Ongwen byl unesen Boží armádou odporu, když mu bylo devět let, takže strávil
velkou část dětství a celý dospělý život v jejich řadách.237 Způsob, jakým se vyrovná Mezinárodní
trestní soud s Ongwenovou obhajobou založenou na tom, že je sám obětí, bude zajímavou sondou,
jak mezinárodní společenství přistupuje k trestní odpovědnosti dětských vojáků.
3.6. Možná řešení do budoucna
Otázka trestní odpovědnosti dětských vojáků za zločiny podle mezinárodního práva není
jednoduchá. Z výše uvedených mezinárodně právních dokumentů vyplývá, že mezinárodní právo
trestní stíhání dětských vojáků nezakazuje.238 V případě, že připustíme možnost trestního stíhání
dětských vojáků, je třeba stanovit dolní věkovou hranici trestní odpovědnosti pro zločiny podle
mezinárodního práva. Zatím není vůbec jasné, kde by tato hranice měla ležet.239 Existuje
argument, že pokud jsou vnitrostátními soudy trestně stíhány děti ve věku od deseti let, jako je
tomu v případě Velké Británie, mohly by být stíhány stejně tak za zločiny podle mezinárodního
práva. Tento argument ale opomíjí, že zločiny podle mezinárodního práva mají stanoveny,
v některých případech dokonce explicitně (např. zločin genocidy), zvláštní požadavky na
subjektivní stránku činu, kterou děti možná nemohou naplnit.240
Mezinárodní společenství, alespoň v podobě komentáře k Pekingským pravidlům z roku 1985,
vyzvalo ke standardizaci obecné minimální věkové hranice trestní odpovědnosti. K ničemu
takovému ale zatím nedošlo a vzhledem k rozdílům mezi státy je to poměrně nereálné. Možná by
mohlo alespoň dojít ke shodě na jednotné dolní věkové hranici trestní odpovědnosti za zločiny
podle mezinárodního práva. Ale i pokud by bylo dosaženo shody na mezinárodní úrovni, bylo by
nadále nutné, aby státy přijaly stejnou věkovou hranici pro zločiny podle mezinárodního práva i
do svých vnitrostátních právních řádů.
Jedním, poměrně snadným řešením je stanovit dolní věkovou hranici trestní odpovědnosti pro
zločiny podle mezinárodního práva na 18 let. Tím by byly z trestní odpovědnosti vyloučeny
veškeré děti podle definice Úmluvy o právech dítěte. Toto opatření by vyslalo jasný signál státům,
že trestní stíhání dětských vojáků není žádoucí. Ovšem, jak bylo v druhé části této kapitoly
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naznačeno, má toto řešení řadu problémů. Druhým řešením je připustit, že dětští vojáci mohou být
za určitých podmínek trestně odpovědní za zločiny podle mezinárodního práva. Není jasné, jaká
by měla být dolní věková hranice trestní odpovědnosti, nicméně v mezinárodním právu se
nejčastěji zmiňuje věk 15 let (viz níže).241 Tuto hranici pro zločiny podle mezinárodního práva
navrhuje i Ursiniová a existuje několik indicií, které nás vedou k věku 15 let. 242
Jednou z indicií, která by mohla vést k závěru o dolní věkové hranici trestní odpovědnosti 15 let,
je Římský statut, který stanoví, že rekrutování dětí mladších 15 let je válečným zločinem. Pokud
jsou tedy děti starší 15 let dostatečně staré na to, aby se účastnily ozbrojeného konfliktu, měly by
být i dost staré na to, aby chápaly důsledky svých činů spáchaných v ozbrojených střetech. 243
Ursiniová v této souvislosti upozorňuje na takzvaný impunity gap. Jde o to, že rekrutování osob
mezi 15 a 18 lety není podle mezinárodního práva trestné. Současně ale vojáci v tomto věku
nejsou, alespoň podle Římského statutu, stíhatelní za zločiny podle mezinárodního práva.244
Vzniká zde třída „legitimních“ vojáků, kteří mohou spáchat například válečné zločiny bez hrozby
postihu.
Stejně tak Zvláštní soud pro Sierra Leone stanovil svou dolní věkovou hranici trestní odpovědnosti
na 15 let (i když nakonec k trestnímu stíhání žádné osoby mladší 18 let před tímto tribunálem
nedošlo). Squiersová navíc upozorňuje, že patnáctiletá hranice je podpořená i psychologickými
výzkumy. Ty ukázaly, že v patnácti letech jsou mladí lidé schopni činit rozhodnutí a uvědomovat
si jejich následky. Jeden z výzkumů v této oblasti shledal, že ve věku 14 až 15 let jsou rozumové
schopnosti zhruba stejné jako u dospělých osob.245 K dolní věkové hranici trestní odpovědnosti 15
let se kladně vyjádřila i organizace Amnesty International ve svém dokumentu týkajícím se trestní
odpovědnosti dětských vojáků. Amnesty International by se nebránila trestnímu stíhání dětí mezi
15 a 18 lety, pokud by byly dodrženy zásady spravedlivého procesu pro obžalované děti. 246
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Za argument pro dolní věkovou hranici trestní odpovědnosti 15 let pro zločiny podle
mezinárodního práva někteří považují i článek 77(2) Prvního dodatkového protokolu
k Ženevským úmluvám. Tento článek stanoví minimální věk pro účast v ozbrojeném konfliktu.
Interpretace, že tento článek stanoví zároveň i dolní věkovou hranici trestní odpovědnosti je
založena na tom, že pokud je osoba příliš mladá bojovat, měla by také být považována za moc
mladou na to, aby byla trestně odpovědná. Jedná se o de facto totožný argument jako u již
zmíněného článku 26 Římského statutu. Takto široká interpretace článku 77 je ale neopodstatněná.
Samotný text článku 77 totiž trestní odpovědnost dětských vojáků ani náznakem nezmiňuje.
Nicméně i přes to myšlenka, která za touto interpretací stojí, byla poměrně významná v debatách
o tom, jaká by dolní věková hranice trestní odpovědnosti pro mezinárodní zločiny měla být.247
V této souvislosti stojí za zmínku, že při vyjednávání o znění Dodatkového protokolu, navrhovala
Brazílie zahrnout do článku 77 i ustanovení o dolní věkové hranici trestní odpovědnosti 16 let pro
zločiny podle mezinárodního práva. Tento návrh ale nebyl přijat. Nicméně Komise III, jíž byl
návrh adresován, se shodla na tom, že existuje obecný princip, podle kterého nikdo nesmí být
odsouzen za zločin, jehož důsledkům nebyl v době spáchání schopen porozumět.248
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Závěr
Navzdory všem snahám mezinárodního společenství je ze statistik zřejmé, že počet dětských
vojáků se nedaří snižovat. Naopak v posledních letech pozorujeme znepokojivý nárůst.
Zodpovědět, proč tomu tak je, není jednoduché a za současného stavu poznání pravděpodobně ani
možné. Tato diplomová práce se zabývá dvěma hlavními otázkami spojenými s dětskými vojáky.
Zaprvé jejich trestní odpovědností a zadruhé jejich ochranou před rekrutováním do ozbrojených
skupin a používáním v ozbrojeném konfliktu.
Co se týče první otázky, tak mezinárodní právo nezakazuje ani nijak neupravuje otázku trestního
stíhání dětských vojáků za zločiny podle mezinárodního práva. Zásadním problémem je zde
absence mezinárodněprávní normy upravující minimální věkovou hranici pro tyto zločiny.
Stanovení této hranice je tak ponecháno na trestněprávní legislativě jednotlivých států stejně jako
otázka, jak naloží s dětskými vojáky, kteří se zločinu podle mezinárodního práva dopustili.
V kombinaci s principem univerzální jurisdikce pro zločiny podle mezinárodního práva z toho pro
dětské vojáky plyne velká právní nejistota a nedostatek mezinárodněprávní ochrany.
Mezinárodněprávní norma, která by určila dolní věkovou hranici pro zločiny podle mezinárodního
práva a stanovila, za jakých okolností a podmínek je takové stíhání možné, by výrazně zvýšila
ochranu dětských vojáků. Z analýzy dostupných zdrojů se zdá být nejčastěji zmiňovanou
minimální věkovou hranicí pro tyto zločiny hranice patnácti let. Osoby mladší by neměly být
odpovědné za zločiny podle mezinárodního práva. Trestní stíhání osob starších, stále ale ještě
nezletilých (15-18 let), by mělo být velmi výjimečné a tresty by měly mít primárně rehabilitační
charakter. Stíhání by mělo probíhat pod přísným dohledem mezinárodního společenství za
dodržování mezinárodních standardů pro soudní řízení vedené proti dítěti. Ideálně by mělo být
vedeno speciální mezinárodní soudní institucí.
Jinou představitelnou variantou by bylo, kdyby se stanovila globálně platná dolní hranice trestní
odpovědnosti za zločiny podle mezinárodního práva na osmnáct let. Tím by zcela zanikla možnost
za tyto zločiny trestně stíhat děti, alespoň tak, jak jsou definované v Úmluvě o právech dítěte, tedy
osoby mladší osmnácti let. Takové řešení by současně poskytovalo nejvyšší standard ochrany pro
dětské vojáky. Nicméně existují dobré argumenty, proč i osoby pod osmnáct let by ve výjimečných
případech měly být trestně stíhané.
Ideálně by ale děti neměly být vůbec rekrutované a používané v ozbrojených konfliktech.
K tomuto cíli by úsilí mezinárodního společenství mělo směřovat především. Tím se dostáváme
k otázce právní ochrany dětí před rekrutováním do ozbrojených skupin a používáním
55

v ozbrojených střetech. V této oblasti se zdá být základna tvořená mezinárodněprávní soustavou
norem dostatečná. Průlomovým okamžikem bylo zařazení rekrutování a používání dětí
v ozbrojených konfliktech mezi válečné zločiny, které ke konci minulého století přinesl Římský
statut. Tím se tento zločin stal součástí mezinárodního trestního práva, které za válečné zločiny
postihuje jednotlivce, včetně nestátních aktérů. Instrumenty mezinárodního humanitárního práva
a práva lidských práv bohužel dostatečnou ochranu neposkytují. Mezinárodní humanitární právo
platí pouze v době ozbrojeného konfliktu a právo lidských práv trpí nejasnou interpretací pojmů a
obtížnou vynutitelností. Hrozba individuální trestní odpovědnosti, kdy za rekrutování dětských
vojáků může před soudem stanout i velitel nestatní ozbrojené skupiny, by se mohla ukázat jako
nejúčinnějším nástrojem ochrany dětských vojáků.
Problematickou se nicméně jeví aplikace norem na ochranu dětských vojáků, případně jejich
vymáhání. Velká role zde totiž připadá jednotlivým státům. Ty jsou v mezinárodním právu
odpovědné za dodržování norem, ke kterým se smluvně zavázaly, nebo kterými jsou vázány
z jiného důvodu. Mezinárodním společenstvím by tak měl být vyvíjen větší tlak na jednotlivé státy,
aby trestně stíhaly osoby, které jsou odpovědné za rekrutování a používání dětských vojáků, nebo
aby případně postoupily jurisdikci mezinárodnímu trestnímu soudu. Bohužel zde do cesty
spravedlnosti nezřídka vstupuje politika. Příkladem mohou být různé formy vyjednávání a
kompromisů nebo dokonce přímé tolerance státu vůči vůdcům nestátních ozbrojených uskupení
v případech, kdy stát není dostatečně silný anebo je to pro něj výhodné. Obdobně mohou státy
zavírat oči nad porušováním mezinárodního práva z politických a strategických důvodů, jak tomu
bylo v případě hlasování Rady bezpečnosti o předání situace v Sýrii Mezinárodnímu trestnímu
soudu, které bylo zablokováno ruským a čínským právem veta.
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Zuzana Kučerová: Dětský voják v mezinárodním právu
Abstrakt
Práce se zabývá postavení dětských vojáků v mezinárodním právu a věnuje se především dvěma
otázkám: ochraně dětí před rekrutováním a jejich případné trestní odpovědnosti za zločiny podle
mezinárodního práva. Po krátké úvodní kapitole, která obsahuje historický exkurz do problematiky
a vymezuje zásadní pojmy, podává druhá kapitola přehled mezinárodněprávních instrumentů,
které mají zamezit tomu, aby byli nezletilí verbování do ozbrojených složek a skupin, respektive,
aby se účastnili ozbrojených střetů. Jedná se především o nástroje mezinárodního humanitárního
práva, práva lidských práv a mezinárodního trestního práva. Autorka dochází k závěru, že zejména
posledně uvedená právní rovina může nejlépe zabránit tomu, aby se z dětí stávali dětští vojáci.
Mezinárodní trestní právo totiž postihuje přímo jednotlivce, včetně nestátních aktérů, tedy velitelů
různých neoficiálních ozbrojených skupin, a platí i v době, kdy neprobíhá ozbrojený konflikt, jak
ho definuje mezinárodní humanitární právo.
Třetí část práce se věnuje trestní odpovědnosti dětí za zločiny podle mezinárodního práva. Mezi
zásadní problémy na tomto poli patří otázka, zda je vůbec možné děti za podobné zločiny trestně
stíhat. Zde se mimo jiné setkává potřeba vyrovnat se s těmito zločiny a jejich pachateli na straně
jedné a omezená schopnost dětí plně si uvědomovat následky svého jednání na straně druhé.
Autorka dochází k názoru, že alespoň v některých případech by nezletilé osoby za zločiny podle
mezinárodního práva trestně stíhány být měly, ačkoli je třeba mít vždy na paměti, že mezinárodní
společenství by se mělo primárně nadále snažit o to, aby se děti ozbrojených konfliktů vůbec
neúčastnily. Případné tresty by také měly mít rehabilitační charakter.
Na závěr se práce věnuje otázce, jaká by měla být dolní věková hranice trestní odpovědnost za
zločiny podle mezinárodního práva. Z analýzy dostupných zdrojů vyplývá, že nejlepší by bylo
zavést jednotnou globální hranici na úrovni 15 let, která by umožňovala ve výjimečných případech
trestně stíhat za zločiny podle mezinárodního práva děti ve věku 16-18 let. Důležité je, aby
minimální věková hranice trestní odpovědnosti za zločiny podle mezinárodního práva byla
globálně jednotná, protože současná situace, kdy dolní věkovou hranici trestní odpovědnosti i pro
tyto zločiny de facto stanovují jednotlivé státy podle svých vnitrostátních trestněprávních předpisů,
představuje pro dětské vojáky značnou právní nejistotu. Tato nejistota je ještě umocněna
principem univerzální jurisdikce pro zločiny podle mezinárodního práva.
Klíčová slova: dětský voják, mezinárodní právo, trestní odpovědnost, zločin podle
mezinárodního práva, dolní věková hranice trestní odpovědnosti
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Zuzana Kučerová: Child Soldier in International Law
Abstract
This thesis deals with child soldiers from the perspective of the international law. It is
predominantly concerned with two questions: protection of children from recruiting and their
possible criminal responsibility for international crimes. After a short introductory chapter, which
covers a brief history of child soldiers, the second part gives an overview of international legal
instruments which aim at preventing the underaged from being recruited into armed groups, as
well as from taking part in hostilities. Those instruments belong to three different branches of
international law: humanitarian law, human rights law and international criminal law. The author
concludes that international criminal law in particular is the best instrument to protect children
from becoming child soldiers. The reason is that international criminal law applies directly to
individuals, including non-state actors such as commanders of paramilitary forces. It is also in
force at the times when there is no armed conflict as defined by international humanitarian law.
The third part of the work focuses on criminal responsibility of children for international crimes.
The major question in this field is whether we can prosecute children for those crimes at all. On
the one hand, there is sometimes a clear need to deal with committed crimes and their perpetrators.
On the other hand, children´s intellectual abilities may be insufficient to fully comprehend the
results of their actions. The author suggests that the underaged be prosecuted for crimes according
to the international law at least in some cases, although it is important not to forget that the primary
goal for the international community should be to stop children from taking part in armed conflicts
in general. Moreover, the main purpose of the sentence should be rehabilitation.
Finally, the question is considered what the minimum age of criminal responsibility for the
international crimes should be. After analyzing accessible sources, a global minimum age of
criminal responsibility for international crime of 15 years seems to be the best option. This would
still allow to prosecute children from 16 to 18 years of age in exceptional circumstances. It is of
importance that there is one age threshold with global validity as the current situation, in which
the minimum age of responsibility for international crimes is de facto set by states in accordance
with their national legislation, creates huge legal insecurity for child soldiers. This insecurity is
heightened by the universal jurisdiction principle for international crimes.
Klíčová slova: child soldier, international law, criminal responsibility, international crime,
minimum age of criminal responsibility
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