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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá odškodňováním obětí zvlášť závažných zločinů v 

mezinárodním právu. Tyto zločiny představují porušení jus cogens a jejich důsledkem je závazek 

erga omnes. Současně je nesmírně obtížné tyto zločiny odškodnit z důvodu masovosti nebo 

systematičnosti jejich páchání. Cílem práce je analyzovat a zodpovědět její výzkumné otázky. 

Těmito výzkumnými otázkami jsou smluvní i obyčejová úprava obsahu odpovědnostní 

povinnosti, s důrazem na otázku, zda odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů lze považovat 

za součást odpovědnostní povinnosti relevantních subjektů, především států, a dále pak otázka, 

jaké zdroje mohou sloužit k efektivnímu odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů. Práce je 

členěna do čtyř kapitol s tím, že její první kapitola pojednává o historické genezi odpovědnosti 

za zvlášť závažné zločiny a objasňuje základní pojmy, přičemž následující kapitoly odpovídají 

výzkumným otázkám práce. Druhá kapitola práce tak analyzuje smluvní a obyčejovou úpravu 

obsahu odpovědnostní povinnosti. Tato analýza ukázala, že všechny současné mechanismy 

odškodnění obětí spějí k ustálení institutu odškodnění obětí v mezinárodním právu, nicméně 

autor shledává otázkou k zamyšlení efektivitu odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů. Třetí 

kapitola práce pak pojednává o tom, jestli je v současné době možno odškodnění obětí zvlášť 

závažných zločinů považovat za součást odpovědnostní povinnosti relevantních subjektů, 

zejména států. Na tuto otázku autor odpovídá kladně, neboť je stěžejní, že se proces obyčejového 

ustálení institutu odškodnění obětí v mezinárodním právu týká v první řadě obětí zvlášť 

závažných zločinů. Konečně, čtvrtá kapitola práce se pokouší nalézt možná řešení efektivního 

odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů a přinést uspokojivou odpověď na otázku zdrojů, 

které k efektivnímu odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů mohou sloužit. V této souvislosti 

se autor přiklání k tomu, že by ve prospěch obětí zvlášť závažných zločinů měl být zřízen 

svěřenecký fond vzniklý z iniciativy OSN, načež by OSN měla svým členským státům stanovit 

určitou příspěvkovou povinnost zabezpečující, aby takový svěřenecký fond disponoval 

potřebným dostatkem finančních prostředků. 
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