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ČČK, IHFFC, MSF | Mezinárodní vyšetřovací komise nabídla USA a
Afghanistánu vyšetřit incident v Kunduzu
7. listopad 2015
Jak jsme již informovali, došlo 3.10.2015 k napadení nemocnice
provozované organizací Lékaři bez hranic (MSF) v afghánském
Kunduzu. Organizace MSF se následně obrátila na Mezinárodní
vyšetřovací komisi (IHFFC) s žádostí o prošetření tohoto incidentu,
který označila za porušení mezinárodního humanitárního práva.
Mezinárodní výbor Červeného kříže dne 7.10.2015 přivítal snahu
využít při nestranném vyšetření bombardování nemocnice
Mezinárodní vyšetřovací komisi, neboť to dle něj může napomoci
k lepšímu dodržování pravidel mezinárodního humanitárního práva
chránících zdravotníky a zdravotnická zařízení v situaci
ozbrojeného konfliktu.
Mezinárodní vyšetřovací komise (Komise) je stálým nezávislým vyšetřovacím orgánem
zřízeným dle čl. 90 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám o ochraně obětí válek.
Prošetřuje údajná porušení Ženevských úmluv a mimo jiné může sama nabídnout své dobré
služby k obnově situace, kdy budou respektována ustanovení Ženevských úmluv.
Komise tak v tomto případě učinila a již 7.10.2015 se dopisem obrátila na vlády Společných
států amerických a Afghánístánu a navrhla jim zahájení vyšetřování útoku na nemocnici
MSF.
Protože žádná z uvedených zemí není účastníkem Komise, je třeba, aby uvedené vlády
s vyšetřováním vyslovily svůj předchozí souhlas.
Do dnešního dne se tak nestalo. Jak byl ČČK informován MSF, je možné na webových
stránkách české pobočky této organizace nalézt sekci věnovanou útoku a snahám o jeho
vyšetření, umístěna je zde také petice, se kterou se MSF hodlá obrátit na prezidenta Obamu
s žádostí, aby souhlasil s nestranným vyšetřením incidentu Mezinárodní vyšetřovací komisí.
Komise byla ustavena v r. 1991, má 15 členů a její příslušnost zatím uznalo 76 států –
účastníků komise (včetně ČR). Ostatní státy musí s každým vyšetřováním vyslovit souhlas.
Prozatím nebylo služeb Komise využito.
Více o mezinárodním humanitárním právu [+++]
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