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Aktuální činnost Mezinárodního trestního soudu:
Situace v Demokratické republice Kongo
Zastavení soudního řízení a propuštění Thomase Lubangi Dyila 24. 6. 2008
Datum:

20. 3. 2008

Zdroj:

Mezinárodní trestní soud, tiskové zprávy

Web:

<http://www.icc-cpi.int/cases/RDC/c0106/c0106_doc.html >

Dne 13. 6. 2008 vydal tříčlenný soudní senát rozhodnutí o zastavení řízení Mezinárodního
trestního soudu (ICC), které bylo vedeno proti Thomasi Lubanu Dyilovi za spáchání
válečného zločinu „najímání dětí mladších 15 let a jejich využití pro aktivní účast
v konfliktech“ na území Demokratické republiky Kongo (DRC), a to na základě žádosti
prokurátora ICC ze dne 13. 1. 2006. Jednání, které bylo nařízeno na 24. 6. 2008 se bude
z výše uvedeného důvodu zabývat propuštěním obžalovaného. Senát rozhodl o zastavení
řízení na základě § 54 odst. 3, pís. e Římského statutu.
Soud došel k závěru, že obžaloba v nesouladu s § 54 odst. 3, pís. e, Statutu, který dovoluje
obžalobě ve výjimečných případech získat informace nebo dokumenty za podmínky utajení,
použila důkazy, které však nemají být užity při soudním řízení, ale mají být použity pouze za
účelem opatření nových důkazních materiálů. Senát dospěl dále k názoru, že tento procesní
nedostatek měl za následek, že podstatná část důkazního materiálů nebyla dána k nahlédnutí
obžalovanému či jeho právnímu zástupci a z tohoto důvodu nebylo v plném rozsahu
poskytnuto právo na jeho obhajobu. V tomto případě šlo dokonce až o dvě stě dokumentů,
které mohly mít pro obhajobu zásadní význam a které byly poskytnuty např. Organizací
spojených národů s poznámkou, že tyto nesmí být odtajněny. Soudci z výše uvedeného došli
k závěru, že zpřístupnění důkazů obhajobě, které jsou v držení obžaloby je jedním ze
zásadních aspektů práva na obhajobu a z tohoto důvodu vydali usneseni, které říká, že došlo
k znemožnění přístupu obhajoby k důkazům a tím bylo zasaženo do práva na obhajobu
obžalovaného.

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je
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Situace v Demokratické republice Kongo
Vydání zatykače na Bosco Ntagandu 28. 4. 2008
Datum:

20. 6. 2008

Zdroj:

Mezinárodní trestní soud, tiskové zprávy

Web:

< http://www.icc-cpi.int/cases/RDC/c0107/c0107_pr.html >

Vydání zatykače na Bosco Ntagandu
Dne 28. dubna 2008 Předsoudní senát I rozhodl o vydání zatykače na Bosco Ntagandu, který
je podezřelý ze spáchání válečných zločinů odvádění a povolávání k vojenské službě děti,
které nedovršily věk 15 let a jejich aktivnímu používání v bojových akcích v Ituri,
v Demokratické republice Kongo v době od července 2002 do prosince 2003.
Senát shledal, že zde existuje důvodné podezření, že Ntaganda jako zástupce velitele štábu a
šéfa vojenských operací „Konžských osvobozeneckých sil“ měl fakticky i de jure kontrolu
nad výcvikovými tábory zmíněné organizace a byl plně odpovědný za politiku zapojování
mladistvých do válečného konfliktu. V souladu se zjištěními soudu byl Ntaganda podřízeným
Thomase Lubanga Dyila, podle dostupných informací vrchního velitele „Konžských
osvobozeneckých sil“, který je v současnosti stále zadržován Mezinárodním trestním
tribunálem.

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je
možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Situace ve Středoafrické republice
Zatčení Jean-Pierre Bemba Gomba 24.5.2008
Datum:

24. 5. 2008

Zdroj:

Mezinárodní trestní soud, tiskové zprávy

Web:

< http://www.icc-cpi.int/pressrelease_details&id=370.html>

Dne 24. května 2008 byl belgickými úřady na základě zatykače, který byl vydán
Mezinárodním trestním tribunálem, zadržen Jean-Pierre Bemba Gombo, podle dostupných
informací občan Demokratické republiky Kongo. Jmenovaný byl prezidentem „Hnutí za
osvobození Konga“ (DRC) a je podezřelý ze čtyř skutků válečných zločinů a dvou skutků
zločinů proti lidskosti, které měl spáchat na území Středoafrické republiky v období mezi 25.
říjnem 2002 a 15. březnem 2003.
Předsoudní senát shledal, že existuje důvodné podezření, že „Hnutí za osvobození Konga“,
jehož vojenským velitelem byl jmenovaný, systematicky vedlo cílené útoky proti civilistům a
členové tohoto hnutí se dopouštěli znásilňování, mučení, útoků na lidskou svobodu a
důstojnost mimo jiné v lokalitách Bossongoa a Mongoumba. Senát se rovněž domnívá, že
z důvodů své vojenské funkce v rámci hnutí byl zatčený fakticky i de jure zodpovědný za
všechna politická a vojenská rozhodnutí. Jean-Pierre Bemba Gombo je trestné odpovědný ve
smyslu § 25. odst. 3. pís. a) Římského statutu za trestné činy proti lidskosti, konkrétně ty, jež
naplňují skutkovou podstatu § 7. odst. 1, pís.g) znásilnění, § 7, odst. 1 pís.g) mučení a dále
válečné trestné činy dle § 8, odst. 2, pís.e) vi mučení a dále trestné činy válečného plenění.
Zatykač na Jean-Pierra Bemba Gombu byl první, který byl vydán v návaznosti na události ve
Středoafrické republice.

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je
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