Tento pĜehled vyplývá ze závČrĤ obsažených ve Svazku I studie o
mezinárodním obyþejovém humanitárním právu. Protože cílem studie nebylo
posouzení obyþejové povahy každé zásady smluvního mezinárodního
humanitárního práva, nemusí tento výþet odpovídat struktuĜe stávajících
smluv. Rozsah použití tČchto zásad je uveden v hranatých závorkách.
Zkratka M oznaþuje obyþejové zásady platné v mezinárodních ozbrojených
konfliktech a zkratka NM oznaþuje obyþejové zásady platné v ozbrojených
konfliktech nemezinárodního charakteru. V druhém pĜípadČ jsou nČkteré
zásady oznaþeny jako „pravdČpodobnČ aplikovatelné“, protože praxe
obvykle vede tímto smČrem, avšak mČla menší þetnost.
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I. PRINCIP ROZLIŠOVÁNÍ
Rozlišování mezi civilisty a kombatanty
1.
Strany konfliktu musí vždy rozlišovat mezi civilisty a kombatanty.
Útoky jsou pĜípustné pouze proti kombatantĤm. Útoky nesmí být
zamČĜeny na civilisty. [M/NM]1
2.
Násilné þiny nebo hrozby násilnými þiny, jejichž cílem je
zastrašování civilního obyvatelstva, jsou zakázány. [M/NM]
3.
Všichni þlenové ozbrojených sil strany konfliktu s výjimkou
zdravotnického a duchovního personálu jsou kombatanty. [M]
4.
Ozbrojené síly strany konfliktu se skládají ze všech organizovaných
ozbrojených sil, skupin a jednotek, které jsou pod velením
odpovČdným této stranČ za chování podĜízených. [M]
5.
Civilní osoby jsou osoby, které nejsou þleny ozbrojených sil. Civilní
obyvatelstvo zahrnuje všechny osoby, které jsou civilními osobami.
[M/NM]
6.
Civilní osoby jsou chránČny pĜed útokem s výjimkou doby, kdy se
pĜímo úþastní bojových akcí, a jen této doby. [M/NM]
Rozlišování mezi objekty civilními a vojenskými
7.
Strany konfliktu musí vždy rozlišovat mezi civilními a vojenskými
objekty. Útoky jsou pĜípustné pouze proti objektĤm vojenským. Útoky
nesmí být zamČĜeny na objekty civilní. [M/NM]
8.
Pokud jde o objekty, omezují se vojenské pouze na takové objekty,
které svou povahou, umístČním, úþelem nebo použitím pĜedstavují
úþinný pĜíspČvek k vojenským akcím a jejichž þásteþná nebo úplná
destrukce, obsazení nebo neutralizace, podle okolností, jež v danou
chvíli pĜevažují, poskytuje zjevnou vojenskou výhodu. [M/NM]
9.
Civilní objekty jsou všechny objekty, které nejsou objekty
vojenskými. [M/NM]
10. Civilní objekty jsou chránČny pĜed útokem s výjimkou doby, kdy
pĜedstavují objekt vojenský, a jen této doby. [M/NM]
Nerozlišující útok
11. Nerozlišující útoky jsou zakázány. [M/NM]
12. Nerozlišující útoky jsou:
1
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13.

a) ty, jež nejsou zamČĜeny na konkrétní vojenský objekt,
b) ty, pĜi nichž se používají takové zpĤsoby a prostĜedky boje, jež
nemohou být zamČĜena na konkrétní vojenský objekt, nebo
c) ty, pĜi nichž se užívají takové zpĤsoby a prostĜedky boje, jejichž
úþinky nemohou být omezeny tak, jak požaduje mezinárodní
humanitární právo, a tedy v každém takovém pĜípadČ zasahují
vojenské objekty a civilisty nebo civilní objekty bez rozdílu.
[M/NM]
Je zakázán útok bombardováním používající takové zpĤsoby a
prostĜedky boje, pĜi nČmž se považuje za jediný vojenský objekt Ĝada
oddČlených a rozlišitelných vojenských objektĤ nacházejících se
v mČstČ, vesnici nebo jiné oblasti obsahující civilní osoby nebo civilní
objekty. [M/NM]

Proporcionalita pi útoku
14. Je zakázáno zahájit útok, u nČjž lze oþekávat, že mĤže zpĤsobit
náhodné ztráty na životech civilních osob, jejich zranČní, poškození
civilních objektĤ nebo kombinaci tČchto
pĜípadĤ, které by
pĜevyšovaly pĜedpokládanou konkrétní a pĜímou vojenskou výhodu.
[M/NM]
Preventivní opatení pi útoku
15. PĜi vedení vojenských operací musí být vČnována neustálá péþe
tomu, aby bylo šetĜeno civilní obyvatelstvo, civilní osoby a objekty
civilního rázu. Musí být uþinČna všechna možná preventivní opatĜení
s cílem zabránit, a v každém pĜípadČ maximálnČ omezit náhodné
ztráty na životech civilních osob, zranČní civilních osob a poškození
civilních objektĤ. [M/NM]
16. Každá strana konfliktu musí uþinit vše možné, aby si ovČĜila, že cílem
jsou vojenské objekty. [M/NM]
17. Každá strana konfliktu musí uþinit všechna možná preventivní
opatĜení pĜi volbČ zpĤsobĤ a prostĜedkĤ vedení boje s cílem zabránit,
a v každém pĜípadČ maximálnČ omezit náhodné ztráty na životech
civilních osob, zranČní civilních osob a poškození civilních objektĤ.
[M/NM]
18. Každá strana konfliktu musí všemožnČ ovČĜit, zda útok nemĤže
zpĤsobit náhodné ztráty na civilních osobách, zranČní civilních osob,
poškození civilních objektĤ nebo kombinaci tČchto pĜípadĤ, které
by pĜevyšovaly pĜedpokládanou konkrétní a pĜímou vojenskou
výhodu. [M/NM]
19. Každá strana konfliktu musí útok zrušit nebo odvolat, stane-li se
zĜejmým, že objekt není vojenským objektem nebo že by útok mohl
zpĤsobit náhodné ztráty na životech civilních osob, zranČní civilních

20.

21.

osob, poškození objektĤ civilního rázu nebo kombinaci tČchto
pĜípadĤ, které by pĜevyšovaly pĜedpokládanou konkrétní a pĜímou
vojenskou výhodu. [M/NM]
Každá strana konfliktu musí úþinným zpĤsobem vydat varování pĜed
útoky, které by mohly postihnout civilní obyvatelstvo, ledaže to
okolnosti nedovolí. [M/NM]
Je-li možnost volby mezi nČkolika vojenskými objekty k dosažení
podobné vojenské výhody, bude vybrán ten objekt, u nČhož se dá
oþekávat, že útok na nČj zpĤsobí nejmenší ohrožení životĤ civilních
osob a objektĤ civilního rázu. [M/ pravdČpodobnČ NM]

Preventivní opatení proti následkm útok
22. Strany konfliktu musí uþinit všechna možná preventivní opatĜení
k ochranČ civilního obyvatelstva a civilních objektĤ pod jejich
kontrolou pĜed nebezpeþím vznikajícím následkem útokĤ. [M/NM]
23. Každá strana konfliktu se v možné míĜe vyvaruje umístČní vojenských
objektĤ do hustČ osídlených oblastí nebo jejich blízkosti. [M/
pravdČpodobnČ NM]
24. Každá strana konfliktu musí uþinit možná opatĜení, aby byly z
blízkosti vojenských objektĤ pĜemístČny jednotlivé civilní osoby,
civilní obyvatelstvo a civilní objekty pod jejich kontrolou. [M/
pravdČpodobnČ NM]

II. OSOBY A OBJEKTY ZVLÁŠT CHRÁNNÉ
Zdravotnický a duchovní personál a objekty
25. Zdravotnický personál výhradnČ urþený ke zdravotnickým úkonĤm
musí být za všech okolností respektován a chránČn. Právo na ochranu
ztrácí jen tehdy, dopustí-li se mimo rámec své humanitární funkce þinu
poškozujícího protivníka. [M/NM]
26. Je zakázáno potrestat osobu za poskytnutí zdravotnických úkonĤ
v souladu s lékaĜskou etikou komukoli nebo nutit osobu vykonávající
zdravotnickou þinnost k þinĤm nesluþitelným s lékaĜskou etikou.
[M/NM]
27. Duchovní personál výhradnČ urþený k duchovenským úkonĤm musí
být za všech okolností respektován a chránČn. Právo na ochranu ztrácí
jen tehdy, dopustí-li se mimo rámec své humanitární funkce þinu
poškozujícího protivníka. [M/NM]
28. Zdravotnické jednotky výhradnČ urþené ke zdravotnickým úþelĤm
musí být za všech okolností respektovány a chránČny. Právo na
ochranu ztrácí jen tehdy, dopustí-li se mimo rámec své humanitární
funkce þinu poškozujícího protivníka. [M/NM]

29.

30.

Zdravotnické transporty výhradnČ urþené ke zdravotnické pĜepravČ
musí být za všech okolností respektovány a chránČny. Právo na
ochranu ztrácí jen tehdy, dopustí-li se mimo rámec své humanitární
funkce þinu poškozujícího protivníka. [M/NM]
Je zakázán útok namíĜený proti zdravotnickému a duchovnímu
personálu a objektĤm oznaþeným v souladu s mezinárodním právem
rozeznávacím znakem dle Ženevských úmluv. [M/NM]

Personál a objekty humanitární pomoci
31. Personál úþastnící se humanitární pomoci musí být respektován a
chránČn. [M/NM]
32. Objekty používané k operacím humanitární pomoci musí být
respektovány a chránČny. [M/NM]
Personál a objekty misí na udržení míru
33. Je zakázán útok namíĜený proti personálu a objektĤm úþastnících se
misí na udržení míru v souladu s Chartou OSN, a to po dobu, po niž
požívají ochrany urþené civilním osobám a civilním objektĤm.
[M/NM]
Novinái
34. Civilní novináĜi vykonávající profesionální úkoly v oblastech
ozbrojeného konfliktu musí být respektováni a chránČni, pokud se
pĜímo nezúþastní bojové þinnosti. [M/NM]
Chránné zóny
35. Je zakázán útok namíĜený proti zónČ zĜízené k ochranČ ranČných,
nemocných a civilních osob pĜed úþinky bojĤ. [M/NM]
36. Je zakázán útok namíĜený proti demilitarizované zónČ dohodnuté
stranami konfliktu. [M/NM]
37. Je zakázán útok proti nehájeným místĤm. [M/NM]
Kulturní statky
38. Každá strana konfliktu musí respektovat kulturní statky:
a) Zvláštní péþe musí být pĜi vojenských operacích vČnována
tomu, aby bylo zabránČno škodám na budovách urþených k
bohoslužbám, umČní, vČdČ, vzdČlávacím nebo charitativním
úþelĤm jakož i na historických památnících, nejde-li o vojenské
objekty.
b) Statky velkého významu pro kulturní dČdictví lidstva nemohou
být pĜedmČtem útoku s výjimkou dĤvodu nezbytné vojenské
nutnosti.[M/NM]

39.

40.

41.

Užití statkĤ velkého významu pro kulturní dČdictví lidstva k úþelĤm,
které by je mohly vystavit zniþení nebo poškození je zakázáno s
výjimkou dĤvodu nezbytné vojenské nutnosti. [M/NM]
Každá strana konfliktu musí chránit kulturní statky:
a) Každé zabavení, zniþení nebo úmyslné poškození ústavĤ
urþených k bohoslužbám, umČní, vČdČ, vzdČlávání, historických
památníkĤ a vČdeckých þi umČleckých dČl je zakázáno.
b) Jakákoli forma rozkrádání, loupení nebo zpronevČĜování statkĤ
velkého významu pro kulturní dČdictví lidstva, jakož i každý akt
vandalismu proti nim namíĜený, jsou zakázány.[M/NM]
Okupaþní mocnost musí pĜedcházet nezákonnému vývozu kulturních
statkĤ z okupovaného území a musí kompetentním úĜadĤm
okupovaného území navrátit nezákonnČ vyvezené statky. [M]

Stavby a zaízení obsahující nebezpené síly
42. Zvláštní péþe musí být vČnována tomu, aby pĜi útoku na stavby a
zaĜízení obsahující nebezpeþné síly, zejména pĜehrady, hráze a
atomové elektrárny a na jiná zaĜízení u tČchto staveb þi v jejich
blízkosti nedošlo k uvolnČní nebezpeþných sil a následným vážným
ztrátám na civilním obyvatelstvu. [M/NM]
Pírodní prostedí
43. Obecné principy vedení boje se aplikují na životní prostĜedí:
a) Žádná þást životního prostĜedí nesmí být pĜedmČtem útoku,
ledaže je vojenským objektem.
b) Je zakázáno zniþení jakékoli þásti životního prostĜedí
s výjimkou dĤvodu nezbytné vojenské nutnosti.
c) Je zakázáno zahájit útok, u nČjž lze oþekávat, že mĤže zpĤsobit
náhodné škody na životním prostĜedí, které by pĜevyšovaly
pĜedpokládanou konkrétní a pĜímou vojenskou výhodu.
[M/NM]
44. ZpĤsoby a prostĜedky vedení boje musí být vybírány s ohledem na
ochranu a zachování životního prostĜedí. PĜi vedení vojenských
operací musí být vČnována neustálá péþe tomu, aby bylo šetĜeno
civilní obyvatelstvo, civilní osoby a objekty civilního rázu. Musí být
uþinČna všechna možná preventivní opatĜení s cílem zabránit, a
v každém pĜípadČ maximálnČ omezit náhodné škody na životním
prostĜedí. Nedostatek vČdecké jistoty pokud jde o vliv daných
vojenských operací na životní prostĜedí nezbavuje stranu konfliktu
povinnosti uþinit taková preventivní opatĜení. [M/ pravdČpodobnČ
NM]

45.

Je zakázáno užít zpĤsoby nebo prostĜedky vedení boje, jež jsou urþeny
k tomu, aby zpĤsobily rozsáhlé, dlouhodobé a vážné škody na
životním prostĜedí, jakož i ty, u nichž lze takové škody pĜedpokládat.
Niþení životního prostĜedí nesmí být užito jako zbranČ. [M/
pravdČpodobnČ NM]

III. ZPSOBY A PROSTEDKY VEDENÍ BOJE (V UŽŠÍM SLOVA
SMYSLU)
Odepení milosti
46. Je zakázáno vydat rozkaz, že nebude nikdo ušetĜen, hrozit tímto
nepĜíteli nebo vést bojové akce na tomto základČ. [M/NM]
47. Útok na osobu uznanou za vyĜazenou z boje (hors de combat) je
zakázán.
Osobou vyĜazenou z boje je každý, kdo:
a) je v moci nepĜátelské strany,
b) není schopen se bránit v dĤsledku ztráty vČdomí, ztroskotání,
nemoci þi zranČní, nebo
c) jasnČ projevil úmysl vzdát se, a v každém z tČchto pĜípadĤ se
zdržuje každého aktu násilí þi pokusu o útČk. [M/NM]
48. Osoba zachraĖující se v nouzi seskokem z letadla nesmí být po dobu
seskoku cílem útoku. [M/NM]
Zniení a zabavení majetku
49. Strany konfliktu mohou zabavit vojenskou výzbroj náležící
nepĜátelské stranČ jako váleþnou koĜist. [M]
50. Zniþení nebo zabrání nepĜátelského majetku je zakázáno s výjimkou
požadavku nezbytné vojenské nutnosti.
51. Na okupovaném území:
a) movitý veĜejný majetek, kterého mĤže být použito k vojenským
operacím, mĤže být konfiskován,
b) nemovitý veĜejný majetek musí být spravován podle pravidel
práva užívacího a
c) soukromý majetek musí být respektován a nesmí být
konfiskován, s výjimkou pĜípadu, kdy jeho zniþení nebo
konfiskace je nezbytnou vojenskou nutností.[M]
52. PlenČní je zakázáno. [M/NM]
Vyhladovní a akce humanitární pomoci
53. Užití vyhladovČní jako zpĤsobu vedení boje je zakázáno. [M/NM]
54. Je zakázáno útoþit na objekty a niþit, pĜemísĢovat nebo znehodnocovat
objekty nezbytné k pĜežití civilního obyvatelstva. [M/NM]

55.

56.

Strany konfliktu dovolí a usnadní rychlou a hladkou pĜepravu
humanitární pomoci nestranného charakteru, poskytované bez
jakéhokoli nepĜíznivého rozlišování, urþené civilnímu obyvatelstvu
v nouzi, pĜiþemž mají právo kontrolních opatĜení. [M/NM]
Strany konfliktu musí zajistit volný pohyb zmocnČného humanitárního
personálu v rozsahu nezbytném k výkonu jejich poslání. Pouze pĜípad
nezbytné vojenské nutnosti mĤže být dĤvodem pro doþasné omezení
jejich pohybu. [M/NM]

Klamání
57. Váleþné lsti nejsou zakázány, pokud neporuší pravidlo mezinárodního
humanitárního práva. [M/NM]
58. Zneužití bílé vlajky parlamentáĜĤ je zakázáno. [M/NM]
59. Zneužití rozlišovacích znakĤ stanovených Ženevskými úmluvami je
zakázáno. [M/NM]
60. Užití znakĤ a uniforem OSN bez povolení této organizace je zakázáno.
[M/NM]
61. Zneužití jiných mezinárodnČ uznaných znakĤ je zakázáno. [M/NM]
62. Zneužití vlajek, vojenských znakĤ, insignií nebo uniforem druhé
strany je zakázáno. [M/ pravdČpodobnČ NM]
63. Užití vlajek, vojenských znakĤ, insignií nebo uniforem neutrálních
státĤ, nebo státĤ jež nejsou stranami konfliktu, je zakázáno. [M/
pravdČpodobnČ NM]
64. Je zakázáno uzavĜít dohodu o pĜerušení boje s úmyslem pĜekvapit
útokem protivníka spoléhajícího se na tuto dohodu. [M/NM]
65. Je zakázáno zabít, zranit nebo zajmout protivníka použitím
proradnosti. [M/NM]
Komunikace s nepítelem
66. Velitelé mohou vstoupit do jiného než nepĜátelského kontaktu
prostĜednictvím jakéhokoli komunikaþního prostĜedku. Tento kontakt
musí být þinČn v dobré víĜe. [M/NM]
67. ParlamentáĜ je nedotknutelný. [M/NM]
68. Velitel mĤže uþinit všechna nezbytná opatĜení, aby zabránil
parlamentáĜi v þinnosti, která by mohla být škodlivá. [M/NM]
69. ParlamentáĜ ztrácí svou nedotknutelnost, zneužije-li svého výsadního
postavení ke spáchání þinu odporujícímu mezinárodnímu právu a
poškozujícímu druhou stranu. [M/NM]

IV. ZBRAN
Obecné principy pro užívání zbraní
70. Užití zpĤsobĤ a prostĜedkĤ vedení boje, které by svou povahou
zpĤsobovaly nadmČrná zranČní nebo zbyteþné útrapy, je zakázáno.
[M/NM]
71. Užití zbraní, které jsou svou povahou nerozlišující, je zakázáno.
[M/NM]
Jedy
72. Užití jedĤ nebo otrávených zbraní je zakázáno. [M/NM]
Biologické zbran
73. Užití biologických zbraní je zakázáno. [M/NM]
Chemické zbran
74. Užití chemických zbraní je zakázáno. [M/NM]
75. Užití dráždivých látek je zakázáno. [M/NM]
76. Užití herbicidĤ je zakázáno, jestliže:
a) jsou svou povahou zakázanými chemickými zbranČmi,
b) jsou svou povahou zakázanými biologickými zbranČmi,
c) jsou-li zamČĜeny na vegetaci, jež není vojenským objektem,
d) by mohly zpĤsobit náhodné ztráty na civilních osobách, zranČní
civilních osob, poškození civilních objektĤ nebo kombinaci
tČchto
pĜípadĤ, které by pĜevyšovaly pĜedpokládanou
konkrétní a pĜímou vojenskou výhodu, nebo
e) by mohly zpĤsobit rozsáhlé, dlouhodobé a vážné škody na
životním prostĜedí.
[M/NM]
Rozšiující se stely
77. Užití stĜel, které se snadno rozšiĜují nebo zplošĢují v lidském tČle, je
zakázáno. [M/NM]
Výbušné stely
78. Je zakázáno užít proti živé síle stĜel vybuchujících uvnitĜ lidského tČla.
[M/NM]
Zbran produkující stepiny nezjistitelné rentgenovým záením
79. Je zakázáno užít zbranČ, jejichž primárním úþinkem je zpĤsobit
poranČní stĜepinami, které nelze v lidském tČle zjistit rentgenovým
záĜením. [M/NM]

Nástrahy
80. Je zakázáno užít nástražných systémĤ, které jsou jakýmkoli zpĤsobem
spojeny nebo uvedeny do souvislosti s objekty nebo osobami
požívajících zvláštní ochrany podle mezinárodního humanitárního
práva nebo objekty, které by mohly pĜitahovat civilní obyvatelstvo.
[M/NM]
Pozemní miny
81. PĜi použití pozemních min musí být zvláštní péþe vČnována tomu, aby
byl minimalizován jejich nerozlišující úþinek. [M/NM]
82. Strana konfliktu užívající pozemní miny musí zaznamenávat jejich
umístČní, je-li to možné. [M/ pravdČpodobnČ NM]
83. Po skonþení aktivního nepĜátelství musí strana konfliktu, která užila
pozemní miny, tyto miny odstranit þi jinak zneškodnit nebo usnadnit
jejich odstranČní. [M/NM]
Zápalné zbran
84. PĜi použití zápalných zbraní musí být zvláštní péþe vČnována
zabránČní, a v každém pĜípadČ maximálnímu omezení náhodných
ztrát na životech civilních osob, zranČní civilních osob a poškození
civilních objektĤ. [M/NM]
85. Je zakázáno užití zápalných zbraní proti živé síle s výjimkou
nemožnosti dosáhnout vyĜazení z boje použitím ménČ škodlivé zbranČ.
[M/NM]
Oslepující laserové zbran
86. Je zakázáno užít laserové zbranČ specificky sestrojené tak, aby jejich
výluþným bojovým úþinkem nebo jedním z bojových úþinkĤ bylo
zpĤsobení trvalého oslepnutí nechránČných oþí. [M/NM]

V. ZACHÁZENÍ S CIVILNÍMI
VYAZENÝMI Z BOJE

OSOBAMI

A

OSOBAMI

Základní záruky
87. S civilisty a osobami vyĜazenými z boje se musí zacházet lidsky.
[M/NM]
88. PĜi aplikaci mezinárodního humanitárního práva je zakázáno jakékoli
nepĜíznivé rozlišování založené na rase, barvČ pleti, pohlaví, jazyku,
náboženském vyznání, politickém þi jiném pĜesvČdþení, národnosti,
státní pĜíslušnosti, sociálním pĤvodu, majetku, rodu þi jiném
obdobném znaku. [M/NM]
89. Vražda je zakázána. [M/NM]

90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

101.

102.
103.
104.
105.

Je zakázáno muþení, kruté þi nelidské zacházení a urážky lidské
dĤstojnosti, pĜedevším ponižující a urážející zacházení. [M/NM]
TČlesné tresty jsou zakázány. [M/NM]
Mrzaþení, lékaĜské þi vČdecké pokusy, jakož i jiné zdravotnické
zákroky, které neodpovídají zdravotnímu stavu osoby a které jsou
v rozporu s všeobecnČ pĜijatými medicinskými normami, jsou
zakázány. [M/NM]
Je zakázáno znásilnČní a jiné formy sexuálního násilí. [M/NM]
Je zakázáno otroctví a všechny formy obchodu s otroky. [M/NM]
Neplacená nebo nezákonná nucená práce je zakázána. [M/NM]
Je zakázáno bráti rukojmí. [M/NM]
Je zakázáno užití lidských štítĤ. [M/NM]
Nedobrovolné zmizení je zakázáno. [M/NM]
Svévolné zbavení svobody je zakázáno. [M/NM]
Nikdo nesmí být uznán vinným nebo odsouzen jinak než na základČ
rozsudku spravedlivého soudu skýtajícího nezbytné právní záruky.
[M/NM]
Nikdo nesmí být obvinČn nebo odsouzen za trestný þin v dĤsledku
jakéhokoli þinu þi opomenutí, které nepĜedstavovaly trestný þin podle
národního nebo mezinárodního práva v dobČ, kdy byly spáchány;
rovnČž nebude stanoven tČžší trest než trest, který by byl vynesen
v dobČ, kdy byl trestný þin spáchán. [M/NM]
Nikdo nesmí být souzen za trestný þin jinak, než na základČ osobní
trestní odpovČdnosti. [M/NM]
Kolektivní tresty jsou zakázány. [M/NM]
PĜesvČdþení a náboženské úkony civilistĤ a osob vyĜazených z boje
musí být respektovány. [M/NM]
Rodinný život musí být respektován, je-li to možné. [M/NM]

Status kombatanta a váleného zajatce
106. Kombatant se musí odlišovat od civilního obyvatelstva, když se
úþastní útoku nebo vojenské operace na pĜípravu útoku. Jestliže tak
neuþiní, ztrácí právo na status váleþného zajatce. [M]
107. Kombatant, který je zadržen v dobČ, kdy se zabýval špionáží, nemá
právo na status váleþného zajatce. Nesmí být uznán vinným nebo
odsouzen bez pĜedchozího soudního Ĝízení. [M]
108. ŽoldnéĜi, jak jsou definováni I. Dodatkovým protokolem, nemají
právo na status kombatanta nebo váleþného zajatce. Nesmí být uznáni
vinnými nebo odsouzeni bez pĜedchozího soudního Ĝízení. [M]

Nemocní, zranní a troseníci
109. Kdykoli to okolnosti dovolí a zejména po boji musí každá strana
konfliktu bez prodlení uþinit všechna možná opatĜení, aby bez
nepĜíznivého rozlišování byli vyhledáni, shromáždČni a odsunuti
ranČní, nemocní a troseþníci. [M/NM]
110. RanČným, nemocným a troseþníkĤm se musí dostat co možná
nejúplnČjší a co možná nejrychlejší zdravotní péþe a pozornosti
vyžadované jejich stavem. Nesmí být mezi nimi þinČno žádných
rozdílĤ z jiných než lékaĜských dĤvodĤ. [M/NM]
111. Každá strana konfliktu musí uþinit všechna možná opatĜení, aby
ochránila zranČné, nemocné a troseþníky pĜed špatným zacházením a
oloupením. [M/NM]
Mrtví
112. Kdykoli to okolnosti dovolí a zejména po boji musí každá strana
konfliktu bez prodlení uþinit všechna možná opatĜení, aby bez
nepĜíznivého rozlišování byli vyhledáni, shromáždČni a odsunuti
mrtví. [M/NM]
113. Každá strana konfliktu musí uþinit všechna možná opatĜení, aby
ochránila mrtvé pĜed oloupením. Mrzaþení tČl mrtvých je zakázáno.
[M/NM]
114. Strany konfliktu jsou povinny na základČ žádosti pĜíslušné strany nebo
nejbližších pĜíbuzných usnadnit vrácení tČlesných ostatkĤ zemĜelých.
[M]
115. Mrtví musí být pohĜbeni v souladu s jejich obyþeji a jejich hroby musí
být respektovány a ĜádnČ udržovány. [M/NM]
116. S ohledem na identifikaci zemĜelých musí každá strana konfliktu
zaznamenat všechny dostupné informace o pohĜbech a oznaþit hroby.
[M/NM]
Nezvstní
117. Každá strana konfliktu je povinna uþinit všechna možná opatĜení ke
zjištČní poþtu osob nezvČstných v dĤsledku ozbrojeného konfliktu,
jakož i poskytnout jejich rodinám všechny informace o jejich osudu.
[M/NM]
Osoby zbavené svobody
118. Osobám zbaveným svobody musí být poskytnuta v odpovídající míĜe
strava, voda, ošacení, pĜístĜeší a zdravotní péþe. [M/NM]
119. Ženy zbavené svobody musí být drženy oddČlenČ od mužĤ s výjimkou,
kdy jsou rodiny ubytovány jako celky, a musí být pod bezprostĜedním
dozorem žen. [M/NM]

120. DČti zbavené svobody musí být drženy oddČlenČ od dospČlých
s výjimkou, kdy jsou rodiny ubytovány jako celky. [M/NM]
121. Osoby zbavené svobody musí být drženy v oblasti vzdálené bojĤ a
v podmínkách vyhovujících požadavkĤm zdravotním a hygienickým.
[M/NM]
122. PlenČní majetku osob zbavených svobody je zakázáno. [M/NM]
123. Osobní údaje osob zbavených svobody musí být zaznamenány.
[M/NM]
124.
a) v mezinárodních
ozbrojených
konfliktech
musí
být
Mezinárodnímu výboru ýerveného kĜíže umožnČn pravidelný
kontakt se všemi osobami zbavenými svobody za úþelem
zjištČní podmínek, v nichž jsou drženy, a k obnovení a udržení
kontaktĤ mezi nimi a jejich rodinami. [M]
b) v nemezinárodních konfliktech je Mezinárodní výbor
ýerveného kĜíže oprávnČn nabídnout své služby k návštČvám
všech osob zbavených svobody za úþelem zjištČní podmínek,
v nichž jsou drženy, a k obnovení a udržení kontaktĤ mezi nimi
a jejich rodinami. [NM]
125. Osobám zbaveným svobody musí být umožnČna korespondence
s jejich rodinami pĜimČĜenou frekvencí a s ohledem na spravedlivé
požadavky censury. [M/NM]
126. Osobám zbaveným svobody v souvislosti s nemezinárodními konflikty
musí být umožnČno pĜijímat návštČvy, zejména blízkých pĜíbuzných,
v maximální proveditelné míĜe. [NM]
127. Osobní zvyky a náboženské úkony osob zbavených svobody musí být
respektovány. [M/NM]
128.
a) Váleþní zajatci musí být propuštČni a repatriováni bez prodlení
po skonþení aktivního nepĜátelství. [M]
b) Internovaní civilisté musí být propuštČni ihned, pominou-li
nezbytné dĤvody internace, nejpozdČji však po skonþení
aktivního nepĜátelství. [M]
c) Osoby zbavené svobody v souvislosti s nemezinárodním
ozbrojeným konfliktem musí být propuštČny ihned, pominou-li
dĤvody jejich zadržení. [NM]
ZmínČné osoby mohou být nadále zbaveny svobody jsou-li
v trestním vyšetĜování nebo vykonávají-li trest uložený v souladu s
právem.

Pemístné osoby
129.
a) Strany mezinárodního ozbrojeného konfliktu nesmí deportovat
nebo nucenČ pĜemísĢovat jednotlivé civilní osoby nebo civilní
obyvatelstvo jako celek na okupovaných územích s výjimkou
zájmu bezpeþnosti tČchto osob nebo požadavku nutné vojenské
nezbytnosti. [M]
b) Strany nemezinárodního ozbrojeného konfliktu nesmí nucenČ
pĜemísĢovat jednotlivé civilní osoby nebo civilní obyvatelstvo
jako celek z dĤvodĤ vztahujících se k ozbrojenému konfliktu
s výjimkou zájmu bezpeþnosti tČchto osob nebo požadavku
nutné vojenské nezbytnosti. [NM]
130. Státy nesmí deportovat nebo pĜemísĢovat své jednotlivé civilní osoby
nebo své civilní obyvatelstvo jako celek na okupovaná území. [M]
131. V pĜípadČ pĜemístČní musí být uþinČna všechna možná opatĜení
v zájmu zajištČní pĜístĜeší, hygieny, zdraví, bezpeþnosti a výživy,
jakož i zachování celistvosti rodin dotþených civilních osob. [M/NM]
132. PĜemístČné osoby mají právo na dobrovolný bezpeþný návrat do svých
domovĤ nebo míst obvyklého pobytu ihned, pominou-li dĤvody jejich
pĜemístČní. [M/NM]
133. Vlastnická práva pĜemístČných osob musí být respektována. [M/NM]
Další osoby požívající zvláštní ochrany
134. Musí být respektovány zvláštní ohledy na ženy postižené ozbrojeným
konfliktem, jejich zdraví a potĜeby pomoci. [M/NM]
135. DČti postižené ozbrojeným konfliktem požívají zvláštního respektu a
ochrany. [M/NM]
136. DČti nesmí být povolávány do ozbrojených sil þi skupin. [M/NM]
137. DČtem nesmí být umožnČna pĜímá úþast v bojových akcích. [M/NM]
138. Osoby staré, neduživé a oslabené, jsou-li postižené ozbrojeným
konfliktem, požívají zvláštního respektu a ochrany. [M/NM]

VI. PROVÁDNÍ MHP
Dodržování mezinárodního humanitárního práva
139. Každá strana konfliktu je povinna zachovávat a zajistit zachovávání
mezinárodního humanitárního práva ze strany svých ozbrojených sil
jakož i jiných osob a skupin konajících na základČ jejích pokynĤ nebo
pod jejím Ĝízením þi kontrolou. [M/NM]
140. Povinnost zachovávat a zajistit zachovávání mezinárodního
humanitárního práva není pĜedmČtem reciprocity. [M/NM]

141. Každá smluvní strana zajistí, aby byli k dispozici právní poradci
schopní poskytovat vojenským velitelĤm na pĜíslušné úrovni v pĜípadČ
potĜeby pomoc ve vČci aplikace mezinárodního humanitárního práva.
[M/NM]
142. Státy a strany konfliktu jsou povinny poskytnout svým ozbrojeným
silám pokyny k aplikaci mezinárodního humanitárního práva. [M/NM]
143. Státy jsou povinny podporovat šíĜení mezinárodního humanitárního
práva mezi civilním obyvatelstvem. [M/NM]
Vynucení mezinárodního humanitárního práva
144. Státy nesmí podporovat porušování mezinárodního humanitárního
práva stranami ozbrojeného konfliktu. Státy jsou povinny použít
v potĜebné míĜe svĤj vliv k zastavení porušování mezinárodního
humanitárního práva. [M/NM]
145. Represálie mohou být užity jen v pĜípadČ, kdy nejsou zakázány
mezinárodním právem a jen v souladu s pĜísnými podmínkami. [M]
146. Jsou zakázány represálie proti osobám chránČným Ženevskými
úmluvami. [M]
147. Jsou zakázány represálie proti objektĤm chránČným Ženevskými
úmluvami a Haagskou úmluvou na ochranu kulturních statkĤ za
ozbrojeného konfliktu. [M]
148. Strany nemezinárodního konfliktu nemají právo užít represálií.
ProtiopatĜení proti osobám, které se pĜímo neúþastní nebo se pĜestaly
úþastnit bojových akcí, jsou zakázány. [NM]
Odpovdnost a náhrady
149. Stát je zodpovČdný za porušení mezinárodního humanitárního práva,
která mu mohou být pĜiþtena, zahrnující:
a) porušení spáchaná jeho orgány vþetnČ ozbrojených sil,
b) porušení spáchaná osobami nebo entitami zmocnČnými
k výkonu þásti státní moci,
c) porušení spáchaná osobami nebo skupinami konajícími na
základČ jeho pokynĤ nebo pod jeho Ĝízením þi kontrolou, jakož i
d) porušení spáchaná soukromými osobami nebo skupinami
uznanými a pĜijatými za jednající v zájmu státu.[M/NM]
150. Stát odpovČdný za porušení mezinárodního humanitárního práva je
povinen plnČ nahradit zpĤsobené ztráty nebo zranČní. [M/NM]
Odpovdnost fyzických osob
151. Fyzická osoba je trestnČ odpovČdná za všechny váleþné zloþiny, které
spáchala. [M/NM]
152. Velitelé a jiní nadĜízení jsou odpovČdni za váleþné zloþiny spáchané
na jejich pĜíkaz. [M/NM]

153. Velitelé a jiní nadĜízení jsou odpovČdni za váleþné zloþiny spáchané
jejich podĜízenými, jestliže vČdČli nebo vČdČt mohli, že jejich
podĜízení páchají nebo se chystají spáchat takový zloþin a nepĜijali
v rámci svých možností všechna nezbytná a dostateþná opatĜení
k tomu, aby spáchání pĜedešli, nebo je potrestali, pokud k nČmu již
došlo. [M/NM]
154. Každý kombatant je povinen odmítnout zjevnČ protiprávní rozkaz.
[M/NM]
155. SplnČní pĜíkazu velitele nebo jiného nadĜízeného nezprošĢuje
podĜízeného trestní odpovČdnosti, jestliže podĜízený vČdČl o
protiprávnosti pĜíkazu nebo o protiprávnosti pĜíkazu vČdČt mČl
vzhledem k jeho zjevnČ protiprávní povaze. [M/NM]
Válené zloiny
156. Vážná porušení mezinárodního humanitárního práva pĜedstavují
váleþné zloþiny. [M/NM]
157. Státy mají právo univerzální jurisdikci nad váleþnými zloþiny svČĜit
svým národním soudĤm. [M/NM]
158. Státy jsou povinny vyšetĜit váleþné zloþiny údajnČ spáchané jejich
státními pĜíslušníky nebo ozbrojenými silami, nebo k nimž na jejich
území údajnČ došlo, a dĤvodnČ podezĜelé osoby trestnČ stíhat. Musí
rovnČž vyšetĜit ostatní váleþné zloþiny nad nimiž mají jurisdikci a
dĤvodnČ podezĜelé osoby trestnČ stíhat. [M/NM]
159. Po skonþení nepĜátelství se státní orgány vynasnaží poskytnout co
nejširší amnestii osobám, které se úþastnily nemezinárodního
ozbrojeného konfliktu, nebo osobám zbaveným svobody v souvislosti
s tímto konfliktem, avšak s výjimkou osob podezĜelých, obvinČných
nebo odsouzených za váleþné zloþiny. [NM]
160. Váleþné zloþiny jsou nepromlþitelné. [M/NM]
161. Státy musí navzájem v co nejširší míĜe spolupracovat k usnadnČní
vyšetĜování váleþných zloþinĤ a trestního stíhání podezĜelých osob.
[M/NM]
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Ženevských úmluv. Zahrnuje ústředí a síť okresních poboček
(oblastních spolků).

