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NÁSILNOSTI NA UKRAJINĚ A HUMANITÁRNÍ PRÁVO 
 

Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK, ICRC)
1
 sledující od počátku nepokojů situaci na 

Ukrajině dospěl k závěru, že boje na východě Ukrajiny mezi ukrajinskými vládními silami a 

silami povstaleckými již dosáhly intenzity vnitrostátního ozbrojeného konfliktu (známého 

též jako „občanská válka“).  

Chování bojujících stran tak podléhá normám mezinárodního humanitárního práva (MHP), 

které představují závazné limity pro používání ozbrojené síly. Zejména omezuje přípustné 

násilí – útoky jsou možné pouze na příslušníky ozbrojených sil a civilisté nesmějí být 

předmětem útoku – pouze s eventuální výjimkou doby, kdy se sami aktivně do bojové 

činnosti zapojí.  

MVČK je v aktivním bilaterálním kontaktu s bojujícími stranami a připomíná jim povinnosti 

z MHP plynoucí, jakož i napomáhá k jejich dodržování2. 

Pokud se jedná o sestřelený letoun na letu MH17, připomíná MVČK, že dle MHP jsou strany 

konfliktu povinny přijmout veškerá potřebná opatření k vyhledání mrtvých, jejich zabezpečení 

před okradením a předání pozůstatků a osobních věcí obětí jejich rodinám. I v této věci je 

MVČK v kontaktu s ukrajinskou vládou i představiteli povstalců a je připraven napomoci 

dokončení práce specialistů a identifikaci mrtvých. 

 

 

 

Doc. Dr. Marek Jukl 

prezident ČČK 

                                            
1
 Mezinárodní výbor Červeného kříže – ICRC (Ženeva). Neutrální, nestranná a apolitická instituce. 

Misí MVČK je pomoc a ochrana obětí ozbrojených konfliktů a vnitřních násilností, jakož i prosazování 
mezinárodního humanitárního práva a dohled nad jeho dodržováním. Je – stejně jako státy či 
mezinárodní mezivládní organizace – subjektem mezinárodního práva. 

Spolu se 189 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce a Davidovy hvězdy) tvoří 
Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce).  

 
2
 zejména se jedná o společný článek č.3 Ženevských úmluv o ochraně obětí válek z 12.8.1949, 

II. dodatkový protokol k těmto úmluvám z 8.6.1977 a v neposlední řadě o obyčejové normy MHP 
aplikovatelné pro vnitrostátní ozbrojené konflikty. 

http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp.aspx
http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_knihovna/zenevske_umluvy.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_knihovna/zenevske_umluvy.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_knihovna/Customary_IHL.pdf

