Boj se sexuálním násilím v armádě

JAN POLANSKÝ

1. Úvod
Sexuální násilí je fenomén, se kterým se potýká lidstvo už od dob starověku.1 Od roku
2013 se v médiích začaly objevovat opakované příklady sexuálního násilí v armádě
Spojených států amerických, a proto v posledních několika letech američtí
politici a veřejnost stále více upozorňují na tuto problematiku. Tato skutečnost
vyvolala nátlak na Kongres Spojených států a na administrativu prezidenta
Baracka Obamy2 a později i rozruch kolem současného prezident Donalda Trumpa.3
Cílem této výzkumné zprávy je účastníkům simulace ČMAK 2020 osvětlit současnou
situaci kolem sexuálního násilí v armádě Spojených států amerických. V první
části dokumentu je definován pojem sexuálního násilí, jak podle Světové zdravotnické
organizace (WHO), tak podle Ministerstva obrany Spojených států. Jsou zde i nastíněny
zdravotní komplikace, které jsou úzce spjaty se sexuálním násilím a s prevencí
proti sexuálnímu násilí, kterou vede Ministerstvo obrany. V další části zprávy se autor
zabývá současnými statistikami výskytu sexuálního násilí v americké armádě a také
průběhem soudního vojenského řízení ve Spojených státech. V poslední části dokumentu
je zhodnocení amerického právního vojenského systému a návrh možnosti jeho nápravy.

2. Definice
Pro pochopení této citlivé problematiky je důležité sexuální násilí definovat. Podle WHO
se jedná o souhrnný termín označující celou řadu násilných činů od znásilnění po
zmrzačení pohlavních orgánů. Oběťmi mohou být ženy, děti i muži.4 Příklady sexuálního
násilí jsou znásilnění v rámci manželství nebo vztahu, znásilnění cizím člověkem,
systematické znásilňování v průběhu válečného konfliktu, nechtěný sexuální kontakt
nebo obtěžování za protislužbu, sexuální obtěžování zdravotně postižených, sexuální
zneužívání dětí, nucené manželství, manželství s dětmi, odpírání práva na užívání
antikoncepce, nucení k potratu, nucená prostituce a obchodování s lidmi za účelem
sexuálního vykořisťování a mrzačení ženských pohlavních orgánů.5 Naproti tomu
Ministerstvo obrany (dále jen DoD) rozděluje sexuální násilí na sexuální obtěžování
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a sexuální napadení. Sexuální obtěžování definuje jako nežádoucí sexuální chování, které
je všudypřítomné a vede k vytvoření nepřátelského pracovního prostředí. Může
obsahovat protislužbu, tzn. quid pro quo. Na druhé straně je sexuální napadení určeno
jako úmyslný pohlavní styk, charakterizovaný použitím síly, hrozby, zastrašování
a zneužitím pravomoci. Sexuální napadení zahrnuje znásilnění, nucený orální nebo anální
sex a jiné nežádoucí sexuální kontakty, které jsou urážlivé a protiprávní nebo jiné pokusy
o spáchání těchto činů.6

3. Zdravotní komplikace
Oběti sexuálního násilí často prožívají doživotní následky fyzického, psychického,
emočního a sociálního charakteru. Ve fyzické rovině se většinou jedná o různě závažná
poranění
pohlavních
orgánů,
nechtěná
těhotenství
a nákazu
sexuálně
přenosnými nemocemi. V psychické a emoční rovině se nejčastěji jedná o stavy deprese,
poruchy spánku, odmítání veškerého fyzického kontaktu, nebo naopak promiskuitu.
Oběti také často trpí posttraumatickou stresovou poruchou.7

4. Současná situace v číslech
Podle průzkumu U.S. Centres for Disease Control and Prevention (CDC) z roku 2018
vyplývá, že 43,6 % žen (kolem 52 milionů) a 24,8 % mužů (kolem 27 milionů) ze
Spojených států zažilo nějakou formu sexuálního násilí.8 Když tuto problematiku
přeneseme na oblast armády Spojených států amerických, zjistíme, že v roce 2018 6,2 %
aktivních ženských pracovníků armády zažilo sexuální útok za posledních 12 měsíců. To je
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navýšení o 1,9 % ve srovnání s rokem 2016. Naopak u mužů se tato čísla poslední
čtyři roky pohybují stabilně kolem 0,7 %. Podle Ministerstva obrany bylo za fiskální rok
2018 nahlášeno 7 623 případů sexuálního napadení, ve kterém příslušníci armády
figurovali buď jako oběti, nebo byli předmětem vyšetřování. Z toho v 6 676 případech
byli příslušníci armády oběťmi. Bylo také podáno 932 stížností na sexuální obtěžování,
které vyšetřoval Úřad národní gardy.9

5. Kroky ministerstva obrany k zamezení sexuálnímu násilí v armádě
spojených států
Problematikou sexuálního násilí se pod hlavičkou Ministerstva obrany zabývá Sexual
Assault Prevention and Response Office (SAPRO). Tato organizace má jednak za úkol
dohlížet na provádění komplexní politiky Ministerstva obrany v oblasti programu
prevence a řešení sexuálních útoků, a jednak slouží jako kontrolní orgán programu
prevence sexuálního násilí. Zároveň poskytuje dohled nad tím, že vojenská oddělení
dodržují požadavky programu prevence sexuálního násilí a správně řeší případy
sexuálních útoků.10
5. 1. Faktory vedoucí k sexuálnímu násilí
Ministerstvo obrany používá terminologii CDC k rozeznání faktorů, které vedou k vyšší
pravděpodobnosti sexuálního násilí. CDC rozdělila faktory na 4 druhy: rizikové faktory
jedinců (např. obecná agresivita a schvalování násilí, užívání alkoholu nebo drog), rizikové
faktory
vztahů
mezi jedinci (např.
spojení
se
sexuálně
agresivními a delikventními vrstevníky), rizikové faktory společnosti (např. obecná
tolerance sexuálního násilí, nedostatečná podpora ze stran institucí) a faktory
společenského rizika (např. slabé zákony o rovnosti pohlaví).11
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5. 2. Politika a strategie Sexual Assault Prevention and Response Office (SAPRO)
Politika SAPRO je genderově citlivá a vyvážená, kulturně kompetentní a orientovaná
na podporu obětí. Cílem SAPRO je převést myšlenky řešení sexuálního násilí do reality
tak, aby došlo ke zlepšení a stabilizování celé situace. Ministerstvo obrany a SAPRO úzce
spolupracují s jednotlivými ozbrojenými složkami armády a s Národní gardou, aby byly
schopny doporučit ministrovi obrany opatření k prevenci a řešení sexuálního násilí.
SAPRO svolává různá fóra, například integrované rozhodovací týmy a pracovní skupiny,
aby spolupracovaly se zúčastněnými stranami ministerstva na nové politice, prováděly
aktualizace stávajících zákonů a rozvíjely řešení vznikajících otázek. Tento přístup
umožňuje ministerstvu efektivně doporučit a uzákonit metody, jak zamezovat
sexuálnímu napadení a podpořit oběti těchto zločinů. Příklady směrnic vydané
Ministerstvem obrany jsou DoDI 6495.01, Sexual Assault Prevention and Response
(SAPR) Program (popisuje zastřešující politiku Ministerstva obrany pro prevenci a reakce
na sexuální napadení, DoDI 6495.02, Sexual Assault Prevention and Response (SAPR)
Program Procedures (podrobně popisuje postupy a reakce na trestný čin sexuálního
napadení v rámci armády, včetně požadavků na obhajobu obětí, zdravotní péči,
tréninkové standardy a pracovní skupiny pro řízení případů) a DoDI 6495.03, Defense
Sexual Assault Advocate Certification Program (DSAACP) (vydává pokyny a postupy k
zajištění toho, aby všichni pracovníci poskytující právní služby obětem sexuálního
napadení splňovali kvalifikační předpoklady pro obhajobu obětí). Ministerstvo obrany
spolu se SAPRO vydalo i několik plánů a programů, např. Catch a Serial Offender
(CATCH) Program – umožňuje dospělé oběti, která se rozhodne podat do systému

CATCH důvěrnou zprávu o sexuálním napadení, diskrétně sdělit informace o údajném
pachateli nebo o incidentu, a tak pomáhat ministerstvu identifikovat sériové pachatele
sexuálního násilí; dále Prevention Plan of Action (PPoA), který vede úsilí
Ministerstva obrany o prevenci u každé úrovně vojenského prostředí. PPoA identifikuje
klíčové vojenské zúčastněné strany a zdroje, které tvoří systém potřebný ke zlepšení
preventivních snah a zároveň vytváří základ pro konkrétní opatření k řešení sexuálního
napadení ve vojenském prostředí. Další z programů DoD Retaliation Prevention and
Response Strategy (RPRS) poskytuje podporu jednotlivcům, kteří jsou šikanováni po
nahlášení sexuálního napadení a poslední DoD Plan to Prevent and Respond to Sexual
Assault of Military Men zahrnuje specifické techniky prevence pro muže a ženy, které
mají chránit vojáky před sexuálním napadením.12

6. Postup ministerstva obrany v otázce řešení případů sexuálního násilí
Aktivní příslušníci armády Spojených států, kteří jsou obvinění ze sexuálního násilí,
podléhají trestnímu stíhání v rámci amerického vojenského soudního systému. Vojenský
soudní systém je definován kodexem vojenských trestních zákonů podle Uniform Code of
Military Justice (UCMJ). Stíhání pachatelů sexuálních útoků prostřednictvím Uniform
Code of Military Justice má obvykle dvojí účel. Zaprvé uplatňovat spravedlivý trest
za nezákonné činy a zadruhé odradit budoucí pachatele. V rámci UCMJ členové
ozbrojených složek podléhají jiným pravidlům, příkazům, řízením a následkům než civilní
obyvatelstvo.13
6. 1. Vyšetřování
Šetření případů sexuálního násilí komplikuje otázka jurisdikce mezi civilními trestně
právními orgány a vojenskými trestně právními orgány. V některých případech jsou
případy zcela ve federální jurisdikci a jsou zpracovávány pouze vojenskými úřady; v jiných
je nutná koordinace s civilními úřady. Některé případy nespadají pod
jurisdikci Ministerstva obrany. V případech sexuálního násilí, které spadají do jurisdikce
Ministerstva obrany, vedou vyšetřování tzv. Military Criminal Investigative Organizations
(MCIOs).
Vyšetřovatelé MCIO jsou povinni dodržovat několik pravidel, která jsou stanovena pro
případy obvinění ze sexuálního napadení. Jednou z povinností MCIO je uvědomění Sexual
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Assault Response Coordinator (SARC) o případu. SARC poté zadá data do databáze
Defense Sexual Assault Incident Database, kde jsou uchována po dobu 50 let.
6. 2. Vyhodnocení a rozhodnutí případů

Po skončení vyšetřování MCIO předá zprávu o daném případu vojenskému právníkovi (Staff
Judge Advocate – SJA). Tento právník přezkoumává zprávu od MCIO, a poté navrhne
přiměřená právní nebo jiná opatření dané autoritě. Touto autoritou je obvykle nadřízený
vojenský velitel obžalovaného a může být i přímým nadřízeným obžalovaného.14 Je také
důležité zmínit, že SJA mají přísně zakázáno dávat dané autoritě jakékoliv právní
poradenství.15 V některých případech vyšetřovatel stanoví, že daná autorita (vojenský velitel)
nemá zákonnou pravomoc stíhat trestní čin. Děje se tak a) pokud subjekt vyšetřování není
znám, b) pokud obžalovaný zemřel, c) pokud obžalovaný není znám (tzv. neznámý pachatel),
d) pokud obžalovaný není příslušníkem armády Spojených států amerických nebo e) pokud
má obžalovaný cizí státní příslušnost. Pokud má Ministerstvo obrany pravomoc nad
případem rozhodnout, tak i daná autorita (vojenský velitel) má možnost zhodnotit
výsledky vyšetřování. Může poslat případ k projednání k vojenskému soudu, zrušit obvinění
bez dalších opatření nebo udělat jiné rozhodnutí, tzv. Non-Judicial Punishment (NJP),
v rámci čl. 15 UCMJ, například mimosoudní (kázeňský) trest atd.16 17 Případy, které pokračují
k vojenskému soudu, mohou skončit zproštěním viny, uznáním viny nebo propuštěním
pachatele z pracovního poměru. Je zde také možnost, že obžalovaný může rezignovat sám,
tím pádem se vyhne vojenskému soudu. Na grafech níže jsou vidět výsledky šetření
sexuálních útoků v průběhu let 2004–2018.
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6. 3. Rozhodování autority (vojenského velitele)
Velitelská pravomoc rozhodovat o represivních nebo správních opatřeních, která mají být
přijata na základě výsledku vyšetřování MCIO, je založena na uvážení samotného velitele.

7. Kritici a zastánci postupu ministerstva obrany v otázce řešení případů
sexuálního násilí
Právě ona pravomoc vojenského velitele rozhodovat o jednotlivých případech
samostatně je pro část americké veřejnosti a politického spektra kontroverzní.
V některých případech velící důstojník může být nadřízeným jak postižené osoby, tak
i přímým nadřízeným podezřelého. Tato situace může vést k předpojatosti vůči postižené
osobě i vůči podezřelému. To může negativně ovlivnit spravedlivost rozhodnutí dané
autority. V posledních několika letech začali i někteří kongresmani pochybovat o
způsobilosti a kvalifikaci vojenských velitelů rozhodovat v takovýchto případech. Panují
také obavy, že velitelé mohou zneužívat své pravomoci k likvidaci případů nesoudním
trestem nebo administrativním jednáním (Non-Judicial Punishment), případně že
údajného pachatele raději zbaví viny, než aby ho vystavili vojenskému soudnímu řízení
s možností odsouzení k vysokému trestu. Velitelé, kteří jsou přítomni u vojenského
soudu, mohou také ohrozit presumpci neviny obviněného subjektu, ohrozit právo
na spravedlivé vyšetřování, ovlivňovat výpovědi svědků atd. Tento jev je známý jako tzv.
unlawful command influence.
Na druhou stranu existuje i silná skupina zastánců současného právního vojenského
systému. Někteří akademici a vysocí příslušníci armády oponují tím, že tyto
pravomoci umožnují veliteli udržovat řád a disciplínu. Dále tvrdí, že jedinci přidělení
na velitelské pozice jsou plně kvalifikovaní, pečlivě prověření a mají také mnohaleté
zkušenosti. Část právního společenství stále tvrdí, že odebrání pravomocí velitele
rozhodovat o případech spojených se sexuálním násilím by vytvořilo samostatné právní
procesy, které by mohly být finančně nákladnější a komplikované. V potaz by se mělo
brát i politické ovlivňování a vysoká sledovanost případů vojenského sexuálního
napadení, které vybízí velitele k tomu, aby případy posílali k vojenskému soudu.

8. Možné řešení
Jedním z nejhlasitějších odpůrců současného justičního vojenského systému v otázce
sexuálního násilí je demokratická senátorka za stát New York Kirsten Gillbrand.
Senátorka se touto problematikou zabývá už od roku 2013.18 Vyústěním celé její práce je
Military Justice Improvement Act of 2019, který představila v listopadu roku 2019
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senátnímu Výboru pro ozbrojené složky.19 Návrh zákona se snaží změnit vojenské
soudnictví a speciálně se zaměřuje na rozhodovací pravomoci vojenských autorit. Plánem
senátorky je předat pravomoci nad rozhodováním o některých závažných trestných
činech do rukou vyškolených nezávislých profesionálních vojenských žalobců. Některé
závažné trestné činy by zůstaly stále pod pravomocemi vojenských autorit.20
Senátorka se opírá i o fakt, že ve většině spojeneckých zemí Spojených států (např.
v Německu, Izraeli, Kanadě či Velké Británii) už dobře funguje podobný systém, jako je
v navrhovaném zákoně. Military Justice Improvement Act of 2019 byl schválen jak
iráckými a afghánskými veterány z armády Spojených států, tak i vietnamskými veterány,
Service Women’s Action Network (SWAN) a National Women’s Law Centre (NWLC).
Návrh zákona také podporují desítky důstojníků americké armády, včetně historicky první
ženy s hodností tříhvězdičkové generálky armády Spojených států amerických Claudie
Kennedy a odborníků UCMJ.21 Silně doporučuji podrobně prostudovat návrh zákona.22

9. Závěr
Sexuální násilí je komplexní a mnoho let trvající problém. Je jenom na vás (respektive
na vaší stranické a ideologické příslušnosti), jakou cestu zvolíte k možnému řešení tohoto
fenoménu. Při tvorbě návrhu zákona je důležité zachovat určitý respekt k armádním
autoritám a také vzít v potaz kritiku směřující na vojenský soudní systém. Přeji vám tedy
mnoho zdaru a úspěšné jednání!
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