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Pásmo Gaza: Civilisté nadále ohroženi útoky 
  
Ženeva/Jerusalem/Tel Aviv (MVČK) – Mezinárodní výbor Červeného kříže varuje – 
vzrůstající počet civilních obětí v Gaze a jižním Izraeli vyvolává znepokojení, že základní 
pravidla mezinárodního humanitárního práva (MHP) nejsou plně respektována. 
„Jsme znepokojeni vysokým počet civilistů zraněných či zabitých v důsledku bojových akcí,“ 
říká Pierre Wettach, vedoucí Delegace MVČK v Izraeli a okupovaných územích. „MHP 
zakazuje přímé útoky na civilisty stejně jako útoky nerozlišující. Strany konfliktu jsou 
povinny v každém okamžiku rozlišovat mezi civilisty a bojujícími a mezi objekty civilními a 
vojenskými.“ 

Při provádění útoku i umisťování vojenského personálu či materiálu musí všichni účastníci 
konfliktu učinit všechny možná opatření k minimalizaci potenciálního ohrožení civilistů a 
civilních objektů. MHP rovněž požaduje ochranu zdravotníků a zdravotnických zařízení, 
jakož i to, že zranění a nemocní musí být evakuování a řádně ošetřeni bez ohledu na to, ke 
které straně konfliktu náleží. 

„Zdůraznili jsme tyto záležitosti izraelským úřadům a budeme v tom pokračovat,“ 
dodal P. Wettach. „Upozornili jsme je rovněž na důležitost zajištění plného dodržování 
principu proporcionality. Při našich kontaktech s palestinskými skupinami v Gaze jsme 
podtrhli jejich odpovědnost podle MHP.“ MVČK se rovněž zabývá úmrtími a zraněními 
civilistů v jižním Israeli následkem raket odpalovaných z Gazy. 

 
  
  
Poznámka pro editory  
  

Relevantní normy mezinárodního humanitárního práva: 
(dle studie Mezinárodní obyčejové právo humanitární2) 

 
Rozlišování mezi civilisty a kombatanty (norma č.1) : 
Strany konfliktu musí vždy rozlišovat mezi civilisty a kombatanty. Útoky jsou pří-pustné 
pouze proti kombatantům. Útoky nesmí být zaměřeny na civilisty 

 

                                                 
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 186 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce a Davidovy hvězdy) tvoří 
Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce). [pozn. překl.] 
2 Customary International Humanitarian Law, Volume I, CambridgeUniversity Press, 2005. 



Rozlišování mezi civilními a vojenskými objekty (norma č.7): 
Strany konfliktu musí vždy rozlišovat mezi civilními a vojenskými objekty. Útoky jsou 
přípustné pouze proti objektům vojenským. Útoky nesmí být zaměřeny na objekty civilní 

  

Princip proporcionality (norma č.14):  
Je zakázáno zahájit útok, u nějž lze očekávat, že  může způsobit  náhodné ztráty na životech  
civilních  osob,  jejich  zranění,  poškození civilních objektů nebo  kombinaci těchto   případů,  
které  by převyšovaly předpokládanou konkrétní a přímou vojenskou výhodu 
 
  
 
Pro další podrobnosti nahlédněte také přísl. stránku MVČK věnovanou normám obyčejového 
MHP (včetně české mutace) 

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/customary-law-translations 
 

 
  

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Dorothea Krimitsas, ICRC Geneva, tel. +41 22 730 25 90, +41 79 251 93 18  

Anne-Sophie Bonefeld, ICRC Jerusalem, tel. +972 2 582 88 45, +972 52 601 91 50 
Iyad Nasr, ICRC Gaza, tel. +972 59 960 30 15 (arabsky) 

Yael Segev-Eytan, ICRC Tel Aviv, tel. +972 3 524 52 86, +972 52 275 75 17 (hebrejsky) 
Nadia Dibsy, ICRC Jerusalem, tel. +972 5917900, +972 52 601 91 48 (arabsky) 

nebo navštivte : www.cicr.org 
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