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Anotace 

     Bakalářská práce „Možnosti a limity spolupráce Spojených států a Mezinárodního 

trestního soudu“ analyzuje vzájemný vztah těchto dvou aktérů. Mezinárodní trestní soud, 

ustavený na základě Římského statutu, přináší do rychle se rozvíjející oblasti mezinárodního 

trestního práva novou kvalitu. Za účelem větší akceschopnosti mu byly přiděleny pravomoci, 

které jsou některými státy vnímány jako zásah do státní suverenity. Mezi tyto země patří i 

Spojené státy, které se vzhledem k historické tradici i současnému postavení v mezinárodních 

vztazích k podobným snahám staví velmi opatrně.  

     Američané od přijetí Římského statutu, který nesplňoval jejich představy, nešetřily vůči 

soudu kritikou. Statut za určitých okolností umožňuje stíhání amerických občanů bez 

souhlasu Spojených států, což je hlavním důvodem opozice USA ke smlouvě a jejich 

dřívějších snah o podkopání akceschopnosti soudu.      

     Důležitost tématu podtrhuje nástup nové administrativy v USA, která deklaruje „návrat do 

mezinárodního společenství.“ Od ní je ze strany mezinárodního společenství i americké 

občanské společnosti očekávána revize přístupu. Autor argumentuje, že přesto, že se mnohé 

výhrady v praxi ukázaly jako neopodstatněné, není realistické očekávat v blízké době 

americký přístup ke smlouvě. 
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Annotation 

     The International Criminal Court (ICC), established by the Rome Statute, brings a new 

quality into quickly developing area of international criminal law. To gain better efficiency, it 

has been equipped with powers that are from some states´ perspective viewed as a challenge 

to their sovereignity. With regard to their historical tradition and contemporary position in 

international relations, the United States belong among them and are very cautious of such 

tendencies. 

    Under certain circumstances the Statute allows interception of American citizens without 

consent of the USA. This is seen as the main reason for American opposition to the treaty and 

their attempts to undermine the authority of the ICC in the past. The USA does not spare any 

criticism directed at its address. These officialy cast doubts on the ICC are subject to this 

analysis.      

    The importance of the topic is underlined by the new U.S. administration which has 

proclaimed “return to the international community.“ Therefore, the revision of the American 

position is anticipated. The author argues that although many of those doubts have been 

proved groundless, in the short term it is still not realistic to expect endorsement of the treaty 

in the USA. 
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Úvod 

 

     Mezinárodní trestní soud, ustavený na základě Římského statutu, přináší do rychle se 

rozvíjející oblasti mezinárodního trestního práva novou kvalitu. Za účelem větší 

akceschopnosti mu byly přiděleny pravomoci, které jsou některými státy vnímány jako 

výrazný zásah do státní suverenity. Mezi tyto země patří i Spojené státy, které se vzhledem 

k historické tradici i současnému postavení v mezinárodních vztazích k podobným snahám 

staví velmi opatrně.  

 

     Statut za určitých okolností umožňuje stíhání občanů USA. Přesto 31. prosince 2000 

připojily Spojené státy na Římský statut svůj podpis. Zároveň však prezident Clinton 

nedoporučil svému nástupci předložit tuto smlouvu k ratifikaci v Senátu. George Bush jeho 

přání vyslyšel a americký1 podpis dokonce odvolal. Následně jeho administrativa výrazně 

zpochybňovala legitimitu soudu a usilovala o jeho diskreditaci jak na domácí, tak na 

mezinárodní scéně. Cílem tohoto jednání byla především snaha vyjmout americké občany 

z jurisdikce soudu. Během druhého funkčního období pak tento nekompromisní odmítavý 

přístup začíná oslabovat a stále častěji se objevují prvky konstruktivní spolupráce. V roce 

2009 v čele s novým prezidentem, který se již jednou vyjádřil pro přistoupení ke smlouvě, tak 

stojí Spojené státy před otázkou, jaký postoj k Mezinárodnímu trestnímu soudu zaujmout, či 

zda dokonce Římský statut neratifikovat. 

 

     Cílem mé práce je analyzovat politická a právní východiska pro případnou revizi 

amerického přístupu a to na základě objektivního zhodnocení výhrad2, které Spojené státy 

k existenci soudu samy deklarovaly, jeho dosavadní činnosti a dalších faktorů, které ovlivňují 

americkou pozici. Mnoho studií se zabývá důvody amerického odmítnutí ratifikace Římského 

statutu, mnohem méně jich ale řeší, jak se s nastalou situací do budoucna vypořádat.  

                                                 
1 Pojmy „americký“ a „Američané“ a jejich tvary jsou v práci používány z lingvistických důvodů a vždy se 
vztahují pouze k Spojeným státům americkým.  
2 Pojem „výhrada“ je v práci používán převážně v obecném smyslu. Pokud je pojem „výhrada“ míněn v právním 
smyslu je vždy odkázáno na čl. 2, odst. 1d) Vídeňské úmluvy o smluvním právu, které jej definuje jako 
„jednostranné, jakkoliv formulované nebo označené prohlášení, učiněné státem při podpisu, ratifikaci, přijetí 
nebo schválení smlouvy nebo při přístupu k ní, jímž tento stát zamýšlí vyloučit nebo změnit právní účinek 
určitých ustanovení smlouvy při jejich použití vůči tomuto státu.“  
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    Právě v současnosti, kdy z administrativy definitivně odešli někteří vyhraněně ideologičtí 

odpůrci soudu, kteří podezřívali každou mezinárodní organizaci z útoku na americkou 

suverenitu a prosazovali koncepci unilateralismu, nastává spolu s Obamou deklarovaným 

návratem do mezinárodního společenství pro takovou revizi příhodná doba. Racionální 

zhodnocení relevantnosti jednotlivých výhrad a potažmo výhod a nevýhod amerického 

přístupu ke statutu od nového prezidenta koneckonců očekává nejen mezinárodní 

společenství, ale i velká část americké občanské společnosti, která postoj USA k soudu 

dlouhodobě kritizuje. Přes odlišné postoje Bushe a Obamy k mezinárodnímu právu však autor 

práce dochází k závěru, že není v nejbližších letech realistické očekávat ratifikaci této 

smlouvy.  

 

     Při práci byly rovnovážně využity primární prameny a odborná literatura doplněná o 

aktuální politická prohlášení. Právě vzhledem k politickému aspektu problematiky bylo třeba 

k některým zdrojům přistupovat velmi opatrně. Několik publikací (např. Sewall, S.B., 

Kaysen, C.; 2000) byly v podstatě sborníkem názorů různých politicky zainteresovaných 

stran, což bylo přínosem k poznání argumentace daného názorového proudu, na druhou stranu 

bylo nutné důkladně analyzovat objektivitu jednotlivých tvrzení, nejlépe ve spojitosti 

s názorem opačné strany.    

  

     V úvodní části je stručně připomenut vztah Spojených států k mezinárodnímu práva po 

konci studené války. Na tuto kapitolu pak navazuje historický vývoj mezinárodního trestního 

práva,  které USA vždy aktivně podporovaly – od Norimberského tribunálu, přes ad hoc 

ustavené soudy pro bývalou Jugoslávii a Rwandu až po podporu samotné koncepci vzniku 

stálého mezinárodního trestního tribunálu. Následuje charakteristika Mezinárodního trestního 

soudu, kde lze najít jádro amerického nesouhlasu s jeho finální podobou. To je detailněji 

analyzováno v další kapitole ve vztahu k jednotlivým výhradám a obavám, jež vůči soudu 

USA oficiálně deklarovaly. Posouzením přínosů a ztrát pro Spojené státy se pak zabývá šestá 

kapitola. Zde jsou představeny tři modely spolupráce – model opozice, tiché spolupráce a 

ratifikace. Každý z nich je analyzován na základě poměření jeho nákladů ve srovnání se z něj 

plynoucím prospěchem. Konečně poslední část se věnuje základním obrysům budoucího 

vývoje vzájemného vztahu.   
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1. Spojené státy a mezinárodní právo 

 

    „I ten nejsilnější není nikdy dost silný, aby byl pánem, jestliže svou sílu nepřetváří v právo 

a poslušnost v povinnost.“ 

                                                                                (Společenská smlouva, J. J. Rousseau) 

 

    Spojené státy byly vždy přesvědčeny o svém unikátním postavení v rámci mezinárodního 

společenství, z čehož plynou i mnohá specifika jejich postoje k mezinárodnímu právu. Pro 

vztah k Mezinárodnímu trestnímu soudu (dále „Soud“) je podstatné období od konce studené 

války, ve kterém americký náhled na mezinárodní právo prošel několika proměnami. V roce 

1990, kdy se i díky aktivnímu postoji USA podařilo vyjednat velice rozsáhlou politickou 

podporu odsouzení Iráku za vpád do Kuvajtu a v Radě bezpečnosti prosadit rezoluci 678, jež 

autorizovala užití síly proti irácké agresi, vypadal rozvoj mezinárodního práva velmi nadějně. 

Konec bipolárního světa přinesl naději na konsensus o zásadních otázkách, který do té doby 

neměl šanci na prosazení. Odzbrojení, kolektivní bezpečnost a mnohé další oblasti mohly 

díky uvolnění mezinárodní atmosféry pomýšlet na výrazný posun. 

    Tyto naděje se však z větší části nenaplnily a Spojené státy se nezařadily mezi nejaktivnější 

obhájce rozvoje mezinárodního práva. Naopak, často se stavěly k podobným tendencím 

vlažně až odmítavě. Americká neochota investovat úsilí do budování práva do velké míry 

pramenila právě ze změny geopolitické situace. V 90. letech USA nabyly postavení jediné 

supervelmoci, což s sebou přineslo neochotu výrazněji se zavazovat či omezovat, neboť byly 

přesvědčeny, že disponují dostatečnými ekonomickými a politickými prostředky k prosazení 

svých zájmů a mezinárodněprávní závazky by je mohly naopak zbytečně brzdit. Kontroverze 

vyvolalo zejména bombardování Kosova jednotkami NATO bez mandátu OSN. Případ se 

dostal k Mezinárodnímu soudnímu dvoru i Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou 

Jugoslávii. 

 

     Velký zásah  základům mezinárodního práva pak zasadila Bushova administrativa. Zvláště 

kritizovaným precedentem bylo porušení kogentního zákazu neoprávněného použití síly po 

teroristických útocích z 11. září 2001 ve spojitosti s útokem na Afghánistán v roce 2001 a na 

Irák o dva roky později. Během tohoto období se „Spojené státy rozhodly pro vyjmutí sebe 

sama z mezinárodního práva. Rozsáhle využívaly možnosti výhrad (jako instrumentu 

mezinárodního práva ve smyslu čl. 2, odst. 1d) Vídeňské úmluvy o smluvním právu, pozn. 
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autor) a často odmítaly podepsat nebo ratifikovat nové důležité smlouvy. Místo toho se začaly 

více spoléhat na instituce, ve kterých mají výsadní postavení nebo které nejsou limitovány 

formálními zákazy mezinárodního práva, přiklonily se ke koncepci unilateralismu a zřetelně 

začaly využívat domácí zákony jako nástroj zahraniční politiky.“3 Druhé volební období pak 

přineslo pozvolný ústup z tohoto vyhraněného postoje k mezinárodnímu právu, který nejlépe 

charakterizoval politováníhodný výrok náměstka ministra zahraničí a později velvyslance při 

OSN Johna Boltona: „Není žádný důvod považovat smlouvy za mezinárodně „právně“ 

závazné a už vůbec ne za „právo“ jako takové.“4  

 

     Ekonomická, vojenská a politická síla ze Spojených států činí jednoho z nejdůležitějších 

aktérů pro vývoj mezinárodního práva. „V oblastech jako je globální oteplování, kontrola 

zbraní a mezinárodní zločin je nezájem nebo aktivní opozice ze strany Spojených států 

velkým problémem pro mezinárodní úsilí.“5 Přesto ani USA nemají výlučně ve svých rukou 

budoucí směřování mezinárodního společenství i práva. Jejich nesouhlas tak nemusí nutně 

znamenat konec pro danou smlouvu nebo vývojový trend. Příkladem může být Ottawská 

úmluva o zákazu protipěchotních min, mezinárodní smlouvy o životním prostředí nebo právě 

Římský statut (dále „Statut“)  

    Přesto je americký podíl na tvorbě mezinárodního práva nezastupitelný a s americkým 

podpisem výrazně vzrůstají vyhlídky na reálné naplnění smyslu a cíle dané mezinárodní 

smlouvy či instituce. Vzhledem k oslabování relativní pozice USA na mezinárodní scéně by 

navíc mohla podpora Američanů mezinárodnímu systému závazných pravidel růst, neboť by 

se na něj v budoucnu, kdy jejich pozice nemusí být již tak silná, mohly odvolávat. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Krisch, N.: More equal than the rest? Hierarchy, equality and US predominance in international law. In: 
Byers, M., Nolte, G. (eds.): United States Hegemony and the Foundations of International Law. Cambrdige 
University Press, New York, 2008, str.136. 
4 Statements by John Bolton on the ICC and International Law. Coalition for the International Criminal Court.  
Poslední přístup 17.5.2009. Dostupný zde: http://www.iccnow.org/documents/Bolton%20Quotes_ICC.pdf 
5 Byers, M., Nolte, G. (eds.): United States Hegemony and the Foundations of International Law, str 4. 
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2. Mezinárodní trestní soud 

 

     Soud je stálou institucí sídlící v Haagu, která vykonává jurisdikci vůči jednotlivcům pro 

nejzávažnější zločiny dle mezinárodního práva. Je postaven na principu individuální trestní 

odpovědnosti, neboť se již primárně nezajímá o stát jako celek, ale přímo o konkrétní osoby, 

jež jsou za dané zločiny zodpovědné. Cílem soudu je „ukončit beztrestnost pachatelů 

nejzávažnějších zločinů, kterými je dotčeno mezinárodní společenství.“6 Soud se na základě 

čl. 5 Statutu7 zabývá zločiny genocidy, zločiny proti lidskosti a válečnými zločiny. Zejména 

poslední dva zmíněné zločiny jsou velmi detailně rozebrány v článcích 7 a 8. Uveden je i 

zločin agrese, nicméně do doby, než se smluvní strany dohodnou na jeho definici, nelze 

jurisdikci v tomto případě uplatnit. První možností na začlenění zločinu agrese a provedení 

dalších úprav zakládajícího Statutu bude Revizní konference, která se měla na základě čl. 123 

uskutečnit sedm let po vstupu smlouvy v platnost, tj. v létě 2009.Smluvní strany se nicméně 

zatím nedokázaly shodnout na klíčových úpravách včetně právě definice agrese, a proto bylo 

její datum posunuto na rok 2010. 

 

2.1 Historie mezinárodního trestního soudnictví 

     Kořeny idey mezinárodního trestního soudu sahají do období mezi světovými válkami, 

zásadním předělem pro vývoj mezinárodního trestního práva byl však až rok 1945, kdy byl 

zřízen Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku a o rok později v Tokiu.  

     

     Norimberský tribunál vznikl na ad hoc bázi tzv. Londýnskou chartou, na jejímž vzniku se 

podílely Spojené státy, Francie, Spojené království a Sovětský svaz. Stejné velmoci 

jmenovaly soudce i žalobce. Tribunál měl do značné míry charakter válečného soudu a 

neexistovala tedy žádná možnost vyšetřovat válečné činy vítězných Spojenců. Přes mnoho 

otazníků vznášejících se nad legalitou některých jeho aspektů8 byl Norimberský tribunál 

klíčovým mezníkem ve vývoji mezinárodního trestního soudnictví. Jeho odkaz hrál důležitou 

roli ve vývoji chápání i právního zakotvení lidských práv na mezinárodní úrovni a jím 

formulované teze se odrazily? v textu mezinárodních i regionálních lidsko-právních úmluv. 

Okolnosti vzniku tohoto tribunálu byly velmi specifické, nicméně v mnoha ohledech 
                                                 
6 About the ICC. Poslední přístup 17.5.2009. Dostupné z: http://www2.icc-cpi.int/Menus/ICC/About+the+Court/ 
7 Pokud není uvedeno jinak, jedná se vždy o článek Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. 
8 Viz například: Overy, R.: Making Justice at Nuremberg, 1945 – 1946. 28. dubna 2005. Poslední přístup 
17.5.2009. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/war_crimes_trials_01.shtml 
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zapracoval jako precedent pro další vývoj mezinárodního soudnictví. Mezinárodní vojenský 

tribunál pro Dálný východ v Tokiu v podstatě okopíroval norimberskou předlohu. Jeho vznik 

i fungování byl zcela v režii Spojených států, které měly nad Japonskem faktickou kontrolu. 

Soud vznikl na základě rozkazu amerického generála Douglase MacArthura, který byl 

jmenován vrchním velitelem Spojenců pro Dálný východ a měl rozhodující slovo i ve výběru 

soudců. Stejně jako v případě Norimberku nedisponoval Tokijský tribunál pravomocí 

posuzovat akce Spojenců, jako např. útoky jadernou zbraní na Hirošimu a Nagasaki, což 

svědčilo o stále významném vlivu koncepce vojenského tribunálu. Základy mezinárodního 

trestního soudnictví však byly položeny. 

 

      Období studené války přineslo mnoho nového v oblasti mezinárodního práva hmotného, 

stejně tak byla úspěšně dojednána celá řada kodifikací mezinárodních obyčejů. V oblasti 

institucionální byl však rozvoj mezinárodního trestního práva paralyzován neschopností 

velmocí se dohodnout.9 Např. čl. 6 Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 

1948 stanoví, že „osoby obviněné z genocidia (...) mají být souzeny příslušným soudem toho 

státu, na jehož území byl tento zločin spáchán, nebo takovým mezinárodním trestním soudem, 

který může být příslušný pro ty smluvní strany, jež uznaly jeho pravomoc.“ Obdobně počítá se 

vznikem mezinárodní soudní instituce čl. 5 Mezinárodní úmluvy o potlačení a trestání zločinu 

apartheidu z roku 1973. Bez politické vůle spojené se silným podnětem, jakým byly u 

Norimberského a Tokijského tribunálu hrůzy druhé světové války, však neměla idea vzniku 

mezinárodního soudu s možností stíhat jednotlivce naději na úspěch. 

 

     Konec studené války přispěl k zmírnění napětí v mezinárodních vztazích a uvolnil se 

prostor i pro rozvoj některých oblastí mezinárodního práva. Spouštěcím mechanismem vzniku 

dalšího mezinárodního trestního soudu se staly události na území bývalé Jugoslávie, při nichž 

od roku 1991zahynulo násilnou smrtí více než 100 tisíc lidí, z větší části civilistů. Jednalo se o 

nejzávažnější konflikt na území Evropy od konce druhé světové války, který zasadil krutou 

ránu optimistickým představám o budoucím výhradně mírovém uspořádání mezinárodních 

vztahů. Na celosvětové pobouření nad tamními etnickými čistkami zareagovala OSN v čele 

s Radou bezpečnosti (dále „RB OSN“), která v roce 1993 svou rezolucí 827 zřídila na základě 

čl. 41 Charty OSN Mezinárodní tribunál pro stíhání osob odpovědných za vážná porušení 

mezinárodní humanitárního práva na území bývalé Jugoslávie od r. 1991, známý spíše jako 

                                                 
9 Šturma, P.: Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Karolinum, Praha 2002, str. 
115. 
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Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Soud je tedy opět ad hoc orgánem 

vytvořeným pro účely projednání konkrétních  porušení mezinárodního práva. Nově byl však 

zřízen rezolucí RB OSN jednající na základě kapitoly VII Charty OSN. Okolnosti jeho vzniku 

byly důležité pro další vývoj mezinárodního soudnictví. Obhajoba hned v prvním 

posuzovaném případě, kdy byl obviněn bosensko-srbského vůdce Dusko Tadić, vznesla 

námitku legality jeho vzniku. Výsledkem je velmi významný rozsudek,10 který tento způsob 

vzniku označil za legální, což umožnilo použít stejný postup i pro  zřízení Mezinárodního 

tribunálu pro Rwandu. Ten vznikl na základě rezoluce Rady bezpečnosti 995 z roku 1994 

s cílem soudit osoby odpovědné z činů genocidy a dalších závažných porušení mezinárodního 

humanitárního práva během rwandského konfliktu.   

 

2.2 Zřízení Soudu 

     Mezinárodní trestní soud byl ustaven v roce 1998 na konferenci v Římě. V mnoha 

ohledech se velmi liší od předchozích mezinárodních trestních soudů. Poprvé se jedná o 

stálou soudní instituci vytvořenou na základě mezinárodní smlouvy, ke které může přistoupit 

kterýkoli další stát. Podstatné je i vymezení jeho jurisdikce. Soud nevznikl až následně  po 

vzniku ozbrojeného konfliktu jako předcházející instituce, naopak v jeho kompetenci je 

posuzovat všechny případy, jež se odehrají až po jeho vstupu v platnost, tedy po 1. červenci 

2002. Teritoriální jurisdikce je omezena na jednání, ke kterému došlo na území smluvního 

státu nebo učiněné jeho občanem. Toto omezení neplatí, pokud oznámení o situaci podá Rada 

bezpečnosti v souladu s čl. 13 (b). To se stalo zatím pouze v případě súdánského Dárfúru. 

Třetí státy mohou přijmout ad hoc jurisdikci soudu na základě čl. 12 (3) Statutu.  

 

     Soud je nezávislý na OSN, byť v některých oblastech s ní a zejména samotnou RB OSN 

spolupracuje. Princip komplementarity (čl. 17) omezuje pravomoc Soudu pouze na případy, 

kdy není stát ochoten nebo schopen skutečně vést vyšetřování nebo stíhání dané osoby. 

Prioritní jurisdikci tedy mají příslušné vnitrostátní soudy. 

 

     Důvod pro zřízení Soudu je zřejmý. Dosud byly k potrestání zločinů srovnatelného 

charakteru vždy budovány ad hoc soudy (mimo již zmíněné dále např. Zvláštní soud pro 

Sierra Leone, Zvláštní tribunál pro Libanon a Zvláštní soudní komory Kambodži). Tyto 

                                                 
10 Prosecutor v. Dusko Tadic A/K/A „Dule“. Decision on the Defence Motion on Jurisdiction. 10. srpna 1995. 
Poslední přístup 17.5. 2009. Dostupný z: http://www.icty.org/x/cases/tadic/tdec/en/100895.htm. 
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orgány vznikaly „na zelené louce“, což se ukázalo být velice nákladným a zdlouhavým 

procesem. Často chyběla efektivita, zkušenost a legitimita. Tyto nedostatky se pokusil Statut 

odstranit. Možností stíhat i občany nesmluvních stran, pravomocí prokurátora zahájit 

vyšetřování proprio motu (z vlastní iniciativy) a dalšími ustanoveními posunul Statut 

mezinárodní trestní právo na novou úroveň, ovšem za cenu opozice mnoha států. Mezi ty 

nejvýznamnější patří kromě USA také Rusko, Indie a Čína. Smluvními stranami Statutu je 

v současnosti více než polovina států světa  – k 1. červenci 2008 dokončilo ratifikaci 108 

států.11  Soud se již zabývá čtyřmi případy vztahujícími se ke konfliktům ve Středoafrické 

republice, Ugandě, Demokratické republice Kongo a súdánském Dárfúru. V červenci 2008 

byla obviněna první hlava státu. Súdánský prezident Omar al-Bašír byl obviněn z válečných 

zločinů, zločinů proti lidskosti a vůbec poprvé v historii Soudu ze zločinu genocidy. V březnu 

2009 pak na něj byl vydán zatykač.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Oficiální seznam smluvních stran je k dostupný z: http://www2.icc-cpi.int/Menus/ASP/states+parties/. 
Poslední přístup 17.5.2009. 
12 Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir. 4.3.2009. Poslední přístup 17.5.2009. Dostupný z:  
http://www2.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639078.pdf 
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3. Výhrady Spojených států vůči Soudu 

 

      Jak vyplývá z předchozí kapitoly, Spojené státy vždy patřily ke státům stojícím u zrodu 

mezinárodních trestních soudů a stejně tak nejprve podporovaly i vznik stálé soudní instituce 

za účelem trestání nejzávažnějších zločinů podle mezinárodního práva. Je tedy patrné, že 

USA nemají problém se samotnou koncepcí stálého mezinárodního trestního soudu.  Proč 

tedy odmítají ratifikovat Statut, ačkoli nepochybně jsou – jako moderní demokratická 

společnost – myšlenkově spřízněny s jeho cíli a ideály? 

     Podívejme se nejprve na oficiální výhrady, které Spojené státy vůči Soudu zastávají13: 

 

3.1 Možnost výkonu jurisdikce vůči občanům třetích států 

     Čl. 12 Statutu stanovuje předpoklady pro výkon jurisdikce Soudu. Z pohledu nesmluvní 

strany je zásadní jeho odstavec 2 (a), z něhož vyplývá, že Soud může vykonávat jurisdikci v 

případě, že k danému jednání došlo na území státu, který je smluvní stranou Statutu, nebo 

pokud byl zločin spáchán na palubě lodi či letadla tohoto státu. Pokud tedy americký občan 

spáchá zločin spadající do jurisdikce Soudu na území smluvního státu Statutu, není ke stíhání 

potřeba ani souhlasu daného státu (ten je již a priori dán přístupem ke smlouvě) ani 

Spojených států. USA poukazují na porušení principu pacta tertii nec nocent nec prosunt, 

který je obsažen například ve čl. 34 Vídeňské úmluvy o smluvním právu: „Ze smlouvy 

nevznikají ani závazky ani práva třetímu státu bez jeho souhlasu.“ Tehdejší zvláštní vyslanec 

pro válečné zločiny a vedoucí delegace USA na Římské konferenci David Scheffer prohlásil, 

že se jedná o „nejzásadnější nedostatek Římského statutu, který znemožňuje Spojeným státům 

podepsat stávající text.“14 Je však otázkou, zda se v tomto případě opravdu jedná o závazek 

třetího státu, což zastánci tohoto ustanovení popírají. Spojené státy totiž nejsou povinny nic 

vykonat ani se Soudem nijak spolupracovat.15 Z pohledu USA je však problematické časté 

propojení amerických občanů, zejména vojáků, s oficiální politikou státu. Podle jejich 

argumentace se v takovém případě rozdíl mezi jurisdikcí vůči jednotlivci a vůči státu do 

značné míry ztrácí, což by mohlo ohrozit zahraniční působení států. Na Římské konferenci, 

                                                 
13 Zajímavé je, že oficiální seznam výhrad k Soudu byl bezprostředně po nástupu Baracka Obamy stažen 
ze stránek amerického ministerstva zahraničí. Dostupný je však na dalších oficiálních stránkách, například z: 
http://vienna.usembassy.gov/en/download/pdf/icc_pa.pdf. Poslední přístup 17.5.2009. 
14 Scharf, M.: ICC Jurisdiction over Nationals. In: Sewall, S.B., Kaysen, C.(eds.): The United States and the 
International Criminal Court. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2000. str. 214. 
15 Šturma, P.: Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. str. 183. 
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kde se vyjednával finální text Statutu, proto navrhovali vyjmutí občanů nesmluvního státu 

z jurisdikce Soudu v případě, kdy se bude jednat o oficiální akci nesmluvního státu, během 

níž bude jeho občanem spáchán zločin spadající do jurisdikce Soudu. Tento návrh byl velkou 

většinou států odmítnut,16 neboť by hrozilo zneužití takového ustanovení. Jeho přijetí by také 

popřelo trend individuální trestní odpovědnosti, který již neakceptuje tezi, že zločin spáchaný 

při oficiální akci byl spáchán pouze státem. Podle tohoto principu je vždy odpovědný člověk, 

nikoli stát.    

     

     Američané se také v průběhu vyjednávání o znění Statutu snažili v čl. 12 zaměnit slovo 

„nebo“ za „a“, čímž by podmínili výkon jurisdikce pro ně tak zásadní nutností souhlasu státu, 

jehož občan je podezírán ze spáchání zločinu spadajícího do jurisdikce Soudu.17 Tento návrh 

byl ostatními státy také odmítnut. V případě nutného souhlasu státu by se totiž k Soudu 

mnoho případů vůbec nedostalo, obzvláště pokud by podezřelá osoba byla napojena 

na politickou elitou státu. Ač USA nepochybně tomuto argumentu rozumí, přináší finální 

znění tohoto ustanovení hrozbu stíhání amerických občanů. V případě, že je zločin spáchán na 

území smluvní strany, nemohou ho tedy Spojené státy před jurisdikcí Soudu nijak legálně 

ochránit, neboť jejich souhlas není podmínkou zahájení vyšetřování. Proto i během 

přípravných jednání před Římskou konferencí usilovaly o výjimku argumentující zvláštním 

postavením USA v mezinárodních vztazích. Tu se jim však prosadit nepodařilo, což byl jeden 

z hlavních důvodů, proč nakonec hlasovaly proti přijetí Statutu.  

 

     Další možností, jak zahájit vyšetřování bez souhlasu nesmluvního státu, jehož je podezřelý 

občanem, je čl. 13 (b). Podle něj může RB OSN referovat žalobci oznámení o situaci 

nasvědčující tomu, že byl spáchán zločin spadající do jurisdikce Soudu. To se stalo v již 

zmíněném případu konfliktu v Súdánu. RB OSN podala oznámení Soudu na základě rezoluce 

1593,  hlasování se ze stálých členů Rady zdržely Čína a právě Spojené státy. Nepoužití práva 

veta ze strany USA bývá interpretováno jako první náznak obratu USA k pragmatičtějšímu 

přístupu k Soudu.18 Zahájení vyšetřování na podnět Rady bezpečnosti ovšem Spojeným 

státům nevadí, neboť takový návrh může jako stálý člen Rady vetovat a tím před případným 

                                                 
16 Ibid., s.216. 
17 Wedgwood, R.: The United States and the International Criminal Court: The Irresolution of Rome. In:  
LAW & CONTEMPORARY PROBLEMS, Vol. 64, No.1, Winter 2001, str. 201. Poslední přístup 17.5.2009. 
Dostupný z: http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?64+Law+&+Contemp.+Probs.+193+(Winter+2001)+pdf 
18 Bílková, V.: V roli unijního solitéra? Česká republika a Mezinárodní trestní soud. Ústav mezinárodních 
vztahů, 2007. str.8. Poslední přístup 17.5.2009. Dostupný z: 
www.iir.cz/upload/PolicyPapers/2007/vbilkova2007MTS.pdf 
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stíháním uchránit své a případně i spojenecké vojáky. Větší úlohu RB OSN však státy na 

Římské konferenci odmítly, neboť byla oprávněně viděna jako politicky uvažující aktér, který 

by snahu širšího mezinárodního společenství o dosažení spravedlnosti mohl zdiskreditovat.19  

 

3.2 Zpolitizovaná žaloba     

     USA mají v mezinárodních vztazích zvláštní postavení, dané jejich ekonomickou a 

zejména vojenskou silou a jejich zahraniční politika je některými státy dokonce kritizována 

jako přímo „zločinecká“.20 Proto se obávají, že by se ze Soudu mohlo stát fórum pro 

obviňování Američanů z válečných zločinů nebo zločinů proti lidskosti. Zásadní  je v tomto 

případě pak postavení žalobce. Čl. 15 (1) stanovuje, že „žalobce může zahájit vyšetřování 

z vlastní iniciativy na základě informací o zločinech spadajících do jurisdikce Soudu.“ Čl. 15 

(3) pak doplňuje: „Pokud žalobce dojde k závěru, že je opodstatněný důvod pokračovat ve 

vyšetřování, může předložit přípravnému senátu žádost o povolení vyšetřování, doloženou 

shromážděným důkazním materiálem.“ USA se obávají, že se vyšetřování z vlastní iniciativy 

může stát politickou otázkou, na kterou nebudou mít vliv. Žalobce i soudce volí tajným 

hlasováním Shromáždění smluvních stran, tedy jednotlivé státy. Z pohledu Spojených států 

tak nelze vyloučit, že Shromáždění a následně celý soud ovládnou nepřátelské, 

nedemokratické státy. Stačí vzpomenout příklad Komise pro lidská práva OSN a do určité 

míry i jejího pokračovatele, Radu pro lidská práva OSN, proti jejímuž vzniku USA z důvodu 

hrozby ovládnutí tohoto orgánu státy porušujícími lidská práva také hlasovaly. Obhájci Soudu 

tvrdí, že Statut poskytuje dostatečné garance a brzdy proti politickým vlivům. Podmínky 

volby soudců upravené v čl. 36 (kritéria nominace, nutnost schválení dvoutřetinovou 

většinou) a žalobce a zástupců žalobce v čl. 42 (kritéria nominace, absolutní většina 

smluvních států) jsou podle nich nastaveny dostatečně přísně, aby tomu zabránily. USA měly 

námitky i vůči neodpovědnosti žalobce nějakému volenému orgánu, čímž podle nich Soud 

postrádá systém brzd a protivah a je tedy potenciálně zneužitelný. Tomu lze podle zastánců 

zabránit odvoláním soudců, žalobce nebo jiných pracovníků soudu na základě čl. 46 Statutu. 

Přesto by i ve výběrů představitelů Soudu Spojené státy nejraději viděly  zapojení Rady 

                                                 
19 Elsea, J.: International Criminal Court: Overview and Selected Legal Issues. Report for Congress, June 2002,  
str. 22. Poslední přístup 17.5.2009. Dostupný z: http://assets.opencrs.com/rpts/RL31437_20020605.pdf 
20 Ibid. str. 7. 



Bakalářská práce                           Možnosti a limity spolupráce Spojených států a Mezinárodního trestního soudu  

  19 

bezpečnosti. Je však nepochybné, že takové řešení by představovalo ještě větší riziko 

politického vlivu než ustavení na ní nezávislého žalobce.21 

     Stejně jako v případě předchozí výhrady dává dosavadní praxe Soudu za pravdu spíše jeho 

obhájcům. Soudci i žalobci jsou skutečně osoby s vysokým odborným i morálním kreditem a 

jejich činnost je plně v souladu s původními cíli, stanovenými během počátečních diskusí o 

vytvoření trestního soudu postihujícího zločiny podle mezinárodního práva. Určitým 

argumentem o neoprávněnosti amerických obav může být vztah Soudu k působení 

amerických jednotek v Iráku. Žádný stát zatím nepodal oznámení o situaci nasvědčující tomu, 

že byl spáchán zločin dle čl. 5 a žalobce Soudu Luis Moreno-Ocampo odmítl přes 240 

oznámení  k situaci v této zemi ze strany jednotlivců a nevládních organizací.22  

 

3.3 Přisvojení si role Rady bezpečnosti  

     Jedním z hlavních důvodů, proč se původní pozitivní postoj USA ke  vzniku Soudu změnil 

během Římské konference na nesouhlas, bylo neprosazení zahájení vyšetřování výlučně 

z iniciativy Rady bezpečnosti v kombinaci se zařazením zločinu agrese do Statutu.  

     O tom, zda byl spáchán zločin agrese, výlučně rozhoduje samotná Rada na základě čl. 39 

Charty OSN: „Rada bezpečnosti určí, zda došlo k ohrožení míru, porušení míru nebo 

útočnému činu (...).“ Z toho vychází představitelé Spojených států, kteří namítají, že 

definování agrese společně s jejím začleněním do jurisdikce Soudu porušuje výsadní právo 

Rady definovat a potrestat tento zločin.  

    Pro výkon jurisdikce v případě tohoto zločinu je však třeba shoda smluvních stran na jeho 

znění, což se zdá být nereálné, neboť snaha mezinárodního společenství o právně závaznou 

definici agrese neúspěšně pokračuje již mnoho desetiletí. V roce 1974 se to sice podařilo 

Valnému shromáždění OSN v rezoluci 3314, jedná se však o nezávazný dokument, na který 

se Rada bezpečnosti odvolala pouze v jediném případě.23 

     Dostatečnou zárukou by pro USA z pohledu zastánců Soudu měl být čl. 5 (2), podle nějž 

musí být budoucí ustanovení týkající se zločinu agrese slučitelné právě s příslušnými 

ustanoveními Charty OSN. Tím pádem by sice mohla Revizní konference definovat agresi 

prakticky jakkoli, ale pokud by Rada bezpečnosti nedošla k závěru, že se tento zločin 

                                                 
21 Elsea, J.: U.S. Policy Regarding the International Criminal Court. Report for Congress, June 2006, str 8. 
Poslední přístup 17.5.2009. Dostupný z: http://fpc.state.gov/documents/organization/68799.pdf 
22 Letter from Luis Moreno-Ocampo, Chief Prosecutor, International Criminal Court. Poslední přístup 
17.5.2009. Dostupný z: http://www2.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/04D143C8-19FB-466C-AB77-
4CDB2FDEBEF7/143682/OTP_letter_to_senders_re_Iraq_9_February_2006.pdf 
23 Elsea, J.: International Criminal Court. str. 20. 
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skutečně odehrál, nemohl by žalobce podnikat další kroky. Někteří analytici však předkládají 

i interpretaci, podle níž by mohl Statut toto výsadní právo RB OSN ohrozit.24 

 

     Výlučná závislost Soudu na politických diskusích v Radě bezpečnosti, tak jak byla 

představena americkou delegací v Římě, by zcela zpochybnila jeho legitimitu. K Soudu by se 

dostaly jen případy, proti jejichž vyšetřování by nestál alespoň jeden ze stálých členů RB 

OSN. Proto se státy  na Římské konferenci snažily najít přijatelný kompromis mezi vlivem ze 

strany států a přílišnou nezávislostí, jež by mohla být zneužitelná. Výsledkem je v současnosti 

možnost zahájit vyšetřování na základě rezoluce Rady, aniž by byl zločin nutně spáchán na 

území smluvního státu nebo aniž by podezřelá osoba byla občanem strany Statutu.  

    Další spouštěcí mechanismy – vlastní iniciativa žalobce a podání smluvní strany – 

vynechání těchto předpokladů pro výkon jurisdikce (čl. 12) neumožňují. Dále Rada 

bezpečnosti na základě čl. 16 disponuje pravomocí odložit vyšetřování nebo stíhání po dobu 

12 měsíců s možností odklad opakovat. To lze učinit na základě přijetí rezoluce, musí tedy 

existovat rámcová shoda všech stálých členů a minimálně čtyř dalších zemí. Dosavadní, byť 

krátká, praxe naznačuje, že se podařilo najít kompromis pro zapojení RB OSN do činnosti 

Soudu. S tím by oficiální představitelé tří stálých členů Rady, jež Statut dosud neratifikovaly 

(USA, Čína, Rusko) zřejmě nesouhlasili, pro mnohé je to však důkaz vyváženého nastavení 

Soudu.           

 

3.4 Nerovnoprávnost mezi smluvní a nesmluvní stranou 

     Další z výhrad, kterou na adresu Soudu představitelé USA směřují, je slabší postavení 

třetího státu25 oproti smluvní straně. Příkladem je čl. 121 (5), který v případě přijetí změn čl. 5 

(změna zločinů, které spadají do jurisdikce Soudu), 6, 7 nebo 8 (definice jednotlivých 

zločinů) umožňuje stranám Statutu, jež se změnou nesouhlasí, vyjmutí jejich občanů i území 

z jurisdikce Soudu pro zločin, jehož se tato modifikace týká. Takovou volbu nesmluvní země 

nemají a jejich občané mohou být po úpravách definice zločinu či dokonce přijetí zcela 

nového zločinu v obou případech stíháni. To je podle Spojených států „neobhajitelné 

překročení jurisdikce.“26 Obdobně nelogicky nerovné postavení zavádí z pohledu USA čl. 

                                                 
24 Ibid. 21. 
25 Ve smyslu čl. 1h) Vídeňské úmluvy o smluvním právu. 
26 Scheffer, D.: The U.S. Perspective on the ICC.. In: Sewall, S.B., Kaysen, C.(eds.): The United States and the 
International Criminal Court. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2000. str. 118. 
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124: „(...) stát může, jakmile se stane smluvní stranou tohoto Statutu, prohlásit, že po dobu 

sedmi let od vstupu Statutu v platnost pro dotčený stát nepřijímá jurisdikci Soudu vůči 

kategorii zločinů uvedené v čl. 8 (válečné zločiny – pozn. autora) v případech, kdy byl zločin 

domněle spáchán jeho státními občany či na jeho území.“ Opět, žádná obdobná možnost pro 

nesmluvní strany neexistuje. Čistě formálně vzato, nesmluvní strana nemusí nutně mít stejné 

postavení. Tato dvě ustanovení jsou značně právně nesystematická a jejich cílem očividně 

nebyla větší efektivita Soudu, ale snaha pojistit se pro případ, kdyby budoucí úprava zločinů 

nevyhovovala smluvních stranám. V druhém sledu pak může v omezené míře toto ustanovení 

motivovat třetí státy k ratifikaci Statutu, aby získaly zmíněné výhody smluvní strany. 

 

3.5 Zásah do soudní moci suverénního státu 

     Stát, do jehož jurisdikce věc spadá,.má při vyšetřování a stíhání před Soudem přednost a 

pokud případ náležitě posoudí, nemůže Soud do celého procesu nijak zasahovat. Jeho 

intervence nastává až v případě, kdy „je tento stát neochoten (detailně upraveno v čl.17 (2)) 

nebo neschopen (čl. 17 (3)) skutečně vést vyšetřování nebo stíhání.“ Tento princip 

komplementarity je i z pohledu Washingtonu v pořádku, neboť se jedná o snahu zajistit 

plnohodnotné vyšetřování a stíhání ze strany státu, mající jurisdikci pro daný zločin. Ostatně, 

případným nesouhlasným postojem by stát do značné míry zpochybňoval důvěru ve 

schopnosti vlastní soudní moci. Američané však nesouhlasí s tím, že je výhradně na Soudu, 

zda posoudí činnost státu jako dostatečnou, či se ujme vyšetřování nebo stíhání sám. Spolu 

s jejich obavou z politizace žaloby by se tak mohl případ i přes náležitou ochotu 

vnitrostátního soudu vést vyšetřování nebo stíhání dostat před Soud. Jak již bylo zmíněno, 

zásahy do suverenity vnímají Američané velmi citlivě a v tomto případě by se navíc jednalo o 

zpochybnění efektivity a nestrannosti jejich vlastní justice. Je však otázkou, kterému jinému 

orgánu než Soudu by mělo být posouzení ochoty a schopnosti vést vyšetřování svěřeno. 

 

     Další kategorií výhrad, jejíž analýza by však překročila rámec této práce, představují 

ústavněprávní otázky spojené s ratifikací Statutu v USA.27 Často zmiňovaným příkladem je 

absence práva na porotu, které je garantované čl. 3 Ústavy. Američané rozpory mezinárodních 

                                                 
27 Tento aspekt zkoumá např.: Wedgwood, R.: The Constitution and the ICC. In: Sewall, S.B., Kaysen, C.(eds.): 
The United States and the International Criminal Court. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2000, str. 
119-136 nebo Amann, D., Sellers, M.: The United States of America and the International Criminal Court. The 
American Journal of Comparative Law, Vol. 50, Supplement: American Law in a Time of Global 
Interdepedence, Autumn 2002, str. 391-404. Poslední přístup 17.5.2009. Dostupný z: 
http://www.jstor.org/stable/840883 
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smluv se svým ústavním pořádkem zpravidla řeší učiněním výhrad (ve smyslu čl. 2, odst. 1d) 

Vídeňské úmluvy o smluvním právu). Čl. 120 Statutu však výhrady výslovně zapovídá. 

Právní experti se neshodují v závěru, zda by si případná ratifikace Statutu vyžádala i změny 

v poměrně rigidní americké ústavě. Nastalá situace, kdy by Američané řešili vztah Římského 

statutu a Ústavy by však byla z pohledu amerického přístupu k mezinárodnímu právu v 21. 

století po právní i politické stránce velmi zajímavá. 

 

     Existuje celá řada dalších problémů spojených s působením Soudu. Například často 

zaznívá výtka, že Soud může ohrozit probíhající mírový proces vydáním zatykače na jednoho 

z jeho aktivních účastníků, čímž druhá strana ztrácí možnost nabídnout milost výměnou 

například za vzdání se politického úřadu. Pro americký přístup k Soudu však nemají větší 

váhu.  

 

     Všechny zmíněné výhrady mají své racionální jádro, nicméně některé obavy USA, 

zejména z politizace žalob a potažmo celého Soudu, nepříliš dlouhá praxe fungování Soudu 

z velké míry vyvrátila. Další ustanovení kritizovaná Spojenými státy, například otázka 

možného zásahu Soudu do kompetence RB OSN, zatím neměla příležitost projevit se v praxi. 

Z tohoto pohledu budou důležité výsledky Revizní konference v roce 2010, obzvláště 

dohodne-li se Shromáždění smluvních stran na definici agrese, popřípadě zařazení dalších 

zločinů do jurisdikce Soudu. 

     Hlavním důvodem amerického odmítavého přístupu však je nevyřčená obava ze stíhání 

amerických občanů ze strany Soudu bez souhlasu americké administrativy. Odborník na 

mezinárodní právo veřejné Šturma dochází k závěru, že „nehledě na právní argumenty proti 

stávající podobě Statutu MTS, hlavní důvod americké kritiky a odporu vůči statutu spočívá 

v obavách, že by vojáci USA, účastnící se mírových operací v zahraničí, mohli být vystaveni 

politicky motivovanému stíhání před Soudem. USA si chtěly zajistit, aby příslušníci jejich 

ozbrojených sil ve všech případech (i kdyby se dopustili porušení práva ozbrojených konfliktů 

kdekoliv ve světe) podléhali výlučně trestní pravomoci amerických soudů.“28  

 

 

 

                                                 
28 Šturma, P.: Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. str. 182. 
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    Možnost stíhání amerických občanů bez souhlasu USA skutečně existuje, musí být však 

kumulativně splněna celá řada podmínek: 

a) Příslušník USA by musel spáchat zločin proti lidskosti, válečný zločin nebo dokonce 

zločin genocidy, 

b) zločin by se musel odehrát na území strany Statutu (jediná možnost, kde tato 

podmínka nefiguruje, je oznámení o situaci RB OSN, kde mají USA právo veta), 

c) některá ze smluvních stran by následně musela podat oznámení nebo žalobce zahájit 

vyšetřování proprio motu, 

d) Spojené státy by následně musely odmítnout zločin vyšetřit nebo by jejich úsilí Soud 

vyhodnotil jako nedostačující.  

     

     Teprve pak se může americký občan ocitnout před Soudem. Jedná se o velmi nerealistický 

scénář, obzvláště s poukazem na výše popsaný princip komplementarity. Jak však bylo 

zmíněno, Američané se svým specifickým vnímáním vlastního postavení v rámci 

mezinárodního společenství považují zásahy do suverenity ze strany mezinárodních institucí 

zpravidla za něco nepřijatelného.  

     Nepřistoupení ke smlouvě navíc občany USA před jurisdikcí Soudu nechrání. Jak bylo 

zmíněno výše, v některých aspektech má nesmluvní strana v tomto ohledu slabší postavení 

než strana smluvní. Pokud se podíváme na tento bod čistě prizmatem textu smlouvy, dojdeme 

dokonce k závěru, že větší ochranu americkým občanům skýtá přijetí Statutu, neboť by  USA 

mohly vyjmout své občany i území z jurisdikce Soudu v případě přijetí nových či modifikace 

definice stávajících zločinů (viz kapitola 4.4 Nerovnoprávnost mezi smluvní a nesmluvní 

stranou). Nelze tedy posuzovat americký postoj pouze na základě tohoto dle mnohých 

klíčového důvodu k opozici USA. Je třeba jej vidět v  celém jeho právním a zejména 

politickém kontextu. Zásadní je v tomto případě dosavadní historie vzájemného vztahu.  

 
     Zastánci Soudu jsou přesvědčeni, že se při vyjednávání o konečné podobě Statutu nakonec 

podařilo najít vhodný model. V případě přijetí amerického návrhu vyžadujícího souhlas státu 

se stíháním svého občana by  například proces s prezidentem Bašírem nedospěl do současné 

fáze, neboť by nepochybně nebyl vysloven souhlas vlády Súdánské republiky s Bašírovým 

stíháním. To samozřejmě není cílem politiky Spojených států, které jsou vůči Bašírovu 

režimu velmi kritické a  v posledních letech často na Soud v případě zločinů na území této 

africké země odkazují.  
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4. Vývoj amerického postoje k Soudu 

 

     Přístup USA ke Statutu je velmi podstatný nejen pro celkovou efektivitu Soudu, ale i pro 

další vývoj mezinárodního trestního práva. Nelze nevzpomenout celkové selhání Společnosti 

národů po první světové válce, když Spojené státy od jimi navrhované smlouvy nakonec 

ustoupily a Senát ji odmítl ratifikovat. I když se delegace Spojených států velmi aktivně 

podílela na zřízení celého Soudu a znění jednotlivých ustanovení, nakonec byla mezi sedmi 

státy hlasujícími proti přijetí Římského statutu (spolu s Čínou, Irákem, Izraelem, Jemenem, 

Katarem a Libyí).  

    Již bylo zmíněno, že představitelé USA vždy patřili k průkopníkům mezinárodního 

trestního práva. Prosadili vznik Norimberského i Tokijského tribunálu, podporují tribunály ve 

Rwandě a bývalé Jugoslávii. Stejně tak v  90. letech minulého století usilovali o vznik stálého 

mezinárodního soudu, který by trestal nejzávažnější zločiny podle mezinárodního práva. 

Přesto nakonec vznik Soudu nepodpořily a přešly na druhou stranu barikády, odkud dlouhou 

dobu ztěžovaly celý vznik a rozvoj působení Soudu.     

 

4.1 Římská konference 

      Zásadním pro změnu postoje USA byl průběh Římské konference v roce 1998 jednající o 

návrhu znění mezinárodní smlouvy zakládající Soud. Jednalo se o velmi unikátní zasedání 

více než 140 států po dobu pěti týdnů, během kterých se delegáti museli vypořádat  s více než 

dvou set stránkovým dokumentem, skládajícím se ze sto dvaceti článků a zhruba třinácti set 

bodů, které šest Přípravných konferencí nedokázalo vyřešit.29 Dne 17. července byl konečně 

přijat Římský statut Mezinárodního trestního soudu v poměru 120 pro, 7 proti a 21 zdržení se. 

Spojené státy nakonec hlasovaly proti, když se jim během konference nepodařilo zajistit si 

dostatečnou podporu pro vlastní předložené návrhy úprav Statutu. Postoje USA nebyly 

výjimečné ve vyjadřování obav z možných důsledků působení Soudu, ale spíše co se týče 

počtu a rozsahu požadavků.30  

     Vznik mezinárodní soudní instituce tohoto významu prostřednictvím multilaterální 

smlouvy byl z hlediska mezinárodního práva krokem do neznáma, a proto mohli představitelé 

států jen těžko do detailů odhadnout všechny jeho možné důsledky. Ostatně jak poznamenal 
                                                 
29 Weschler, L.: Exceptional Cases in Rome: The United States and the Struggle for an ICC. In: Sewall, S.B., 
Kaysen, C.(eds.): The United States and the International Criminal Court. str. 85. 
30 Sewall, S., Kaysen, C., Scharf, M.: The United States and the International Criminal Court: An Overview. In: 
Sewall, S.B., Kaysen, C.(eds.): The United States and the International Criminal Court. str.12. 
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jeden z přítomných zástupců neziskového sektoru, klíčovým úkolem diplomatů během 

podobných jednání je „uchránit suverenitu, snížit náklady a vyhnout se závazkům.“31 

Požadavky Spojených států však ve většině případů vyslyšeny nebyly, a tak vedoucí americké 

delegace David J. Scheffer nakonec hlasoval proti přijetí Římského statutu. To bylo z pohledu 

mezinárodního společenství velké zklamání, neboť bez Spojených států byla klíčová část, 

tedy samotné provedení a fungování Soudu, značně ohroženo.  

     31. prosince 2000, tj. poslední možný den, kdy byl Statut otevřený pro podpis, však 

Scheffer na základě rozhodnutí prezidenta Clintona smlouvu podepsal, čímž si Spojené státy 

uchovaly vliv na ustavení Soudu. Zároveň Clinton ve svém stanovisku doporučil svému 

nástupci nepředložit tuto smlouvu Senátu, dokud nebude vyhověno zásadním připomínkám 

Spojených států.32 

 

4.2 Bushova první administrativa 

     George W. Bush si vzal Clintonovo vyjádření k srdci a nejenže smlouvu zákonodárcům 

nepředložil, ale měsíc před jejím vstupem v platnost, v květnu roku 2002, projevily Spojené 

státy v dopise generálnímu tajemníkovi OSN dokonce svůj úmysl smlouvu neratifikovat ve 

smyslu čl. 18 (a) Vídeňské úmluvy o smluvním právu.33 Následující měsíce a roky americká 

administrativa pak velmi výrazně zpochybňovala legitimitu Soudu a svou politikou podrývala 

jeho autoritu. 

 Příčin tohoto postoje bylo několik. Římský statut nebyl vyjednán podle amerických 

představ. Navíc Bushův postoj k mezinárodnímu právu a závazkům z něj vyplývajících byl 

přinejmenším přezíravý. Z hlediska mezinárodního práva velmi kontroverzní invaze do 

Afghánistánu v roce 2001 a o dva roky do Iráku jsou toho příkladem. Právě obě okupace 

provázely incidenty, které by mohly být kvalifikovány jako zločiny proti lidskosti (například 

incident ve věznici v afghánském Bagramu, kde byly příslušníky americké armády k smrti 

ubiti dva lidé nebo známá kauza mučení ve věznici Abú Ghrajb). Bushova administrativa tak 

neměla nejmenší důvod podporovat Soud, před kterým by nakonec mohli skončit sami její 

členové. 

                                                 
31 Weschler, L.: Exceptional Cases in Rome. str. 88. 
32 Statement on the Rome Treaty on the International Criminal Court. 31.12.2000. Poslední přístup 17.5.2009. 
Dostupný z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/1095580.stm 
33 „Ve spojitosti s Římským statutem Mezinárodního trestního soudu Vás tímto informuji, že Spojené státy 
nezamýšlejí stát se stranou této smlouvy. Z toho vyplývá, že Spojené státy nemají žádné právní závazky na 
základě podpisu této smlouvy ze dne 31. prosince 2000.“ Elsea, J.K.: U.S. Policy Regarding the International 
Criminal Court. str.5.  
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     Bushova administrativa ve spolupráci s Kongresem přijaly celou řadu opatření, které jsou 

směřovány proti fungování Soudu. Velmi zásadní bylo přijetí Zákona na ochranu členů 

amerických služeb (American Service-Members´ Protection Act, ASPA) v srpnu roku 2002. 

Jeho smyslem je chránit příslušníky ozbrojených sil a další státní představitele před jurisdikcí 

Soudu. Paragraf Článek 2008 zmocňuje prezidenta k užití veškerých nezbytných prostředků 

k propuštění amerických či spojeneckých příslušníků zadržených nebo uvězněných na žádost 

Soudu. Tomuto zákonu je proto někdy přezdíváno „Zákon o invazi do Haagu“ (The Hague 

Invasion Act). Dále zakazuje veškerým státním orgánům se Soudem spolupracovat, 

poskytovat mu informace týkající se národní bezpečnosti a navíc výslovně znemožňuje 

představitelům Soudu vést vyšetřování na území Spojených států. ASPA zakazuje i vydání 

stíhané osoby v případě, že se nachází na půdě USA. Státům, kteří jsou stranou Statutu, navíc 

zapovídá poskytování vojenské pomoci.34 Nethercuttovým dodatkem k Zákonu o 

zahraničních dotacích (Foreign Appropriations Bill) z prosince 2004 pak Spojené státy 

omezily ekonomickou pomoc státům, které jsou smluvní stranou Statutu a zároveň s USA 

nepodepsaly dvoustrannou dohodu o nepředávání občanů Soudu (Bilateral Immunity 

Agreement, BIAs, dle čl. 98 Statutu).35 Opatření se týká  Fondu hospodářské podpory 

(Economic Support Fund, ESF), prostřednictvím něhož jsou financovány zahraničně politické 

cíle jako boj proti terorismu nebo demokratizační procesy v mnoha zemích. Prezident však 

má možnost poskytnout výjimku z tohoto zákazu. Nejen tedy, že se Spojené státy rozhodly 

samy se Soudem nespolupracovat, ale dokonce to samé požadovaly po ostatních zemích. 

Cílem jejich úsilí byla nepochybně snaha Soud co nejvíce marginalizovat a znemožnit mu 

efektivní fungování.  

 

     Vyjednávání s dalšími státy o zmíněných dohodách o nepředávání občanů Soudu (BIAs) 

znamenalo další kontroverzi. Čl. 98 (2) Statutu totiž stanoví, že: „Soud nemůže pokračovat 

v projednávání žádosti o předání, kvůli níž by dožádaný stát musel jednat v rozporu se svými 

závazky vyplývajícími z mezinárodních dohod, podle nichž je souhlas vysílajícího státu 

podmínkou předání osoby z tohoto státu Soudu, s výjimkou případů, kdy Soud pro účely 

získání souhlasu s tímto předáním může nejprve zajistit spolupráci vysílajícího státu.“ Na 

                                                 
34 Výjimku tvoří státy NATO, hlavní spojenci (Austrálie, Egypt, Izrael, Jordánsko, Argentina, Korejská 
republika a Nový Zéland) a Taiwan. V roce 2006 byla možnost výjimky rozšířena i další státy, pokud je to 
v národním zájmu Spojených států.  
35 USA se podařilo uzavřít přes sto dohod dle čl. 98. Ekonomická pomoc byla pro odmítnutí této dohody 
odepřena například Peru, Kypru a Jihoafrické republice. 
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základě tohoto článku se USA snažily podepsat co největší počet většinou recipročních 

dohod, které by bránily druhému státu předat Soudu občana Spojených států bez jejich 

souhlasu. Těchto dohod, podobných smlouvám o statutu ozbrojených sil (Status-of-Forces 

Agreements, SOFA) se podařilo dosáhnout ve více než 100 případech, z toho 46 se stranou 

Statutu.36 Mnoho odborníků se však domnívá, že americký výklad zmíněného ustanovení 

neodpovídá záměrům tvůrců Statutu a celkovému smyslu Soudu. Ten měl brát v potaz pouze 

právní závazky ze stávajících smluv nebo budoucích smluv vzniklých na základě již 

existujícího precedentu.37 Smluvní strany Statutu tak svým podpisem dohody na základě čl. 

98 Statutu podkopávají cíle a smysl Soudu, což lze podle některých kvalifikovat jako porušení 

čl. 18 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. Situace, která by prověřila reálné fungování 

těchto bilaterálních dohod v praxi, však dosud nenastala.     

 

     Velmi výrazně vystupovaly Spojené státy proti Soudu i na půdě RB OSN. Zde mají vůči 

Soudu jako stálý člen velmi silnou pozici, neboť Rada může jako jediná předat oznámení o 

situaci Soudu bez toho, aniž by se zločin stal na území smluvního státu nebo byl spáchán jeho 

občanem.  

    ASPA také zakazuje účast USA na misích vyslaných OSN na dohlížení míru 

(peacekeeping) i na jeho vynucení (peace-enforcing). Pouze pokud americký prezident 

příslušným výborům Kongresu garantuje, že mají američtí účastníci mise zajištěnou imunitu 

vůči případnému trestnímu stíhání, můžou se Spojené státy na dané misi podílet. Za tímto 

účelem pak americká delegace v OSN například blokovala prodloužení mise v Bosně a 

Hercegovině. Politickým tlakem si v roce 2002 zajistila jednomyslné přijetí rezoluce 1422, 

která zaručuje imunitu pro účastníky misí OSN ze států, které nejsou smluvní stranou Statutu, 

po dobu jednoho roku. Čl. 16 Statutu totiž stanoví: „Vyšetřování či stíhání nesmí být zahájeno 

nebo pokračovat podle Statutu po dobu 12 měsíců ode dne, kdy o to Soud požádá Rada 

bezpečnosti rezolucí přijatou podle kapitoly VII Charty Organizace spojených národů; Rada 

může tuto žádost obnovit za stejných podmínek.“ I v tomto případě se stalo konání USA 

terčem kritiky. Podle mnohých právníků si Spojené státy opět vyložily Statut nesprávně, 

neboť cílem zmíněného článku bylo například pozastavit vyšetřování v zájmu probíhajícího 

křehkého mírového procesu, jež by mohl být případným vydáním zatykače na jednoho 

                                                 
36 Status of US Bilateral Immunity Agreements (BIAs). Coalition for the International Criminal Court. Poslední 
přístup 17.5.2009. Dostupný z: http://www.iccnow.org/documents/CICCFS_BIAstatus_current.pdf 
37 US Bilateral Immunity Agreements or so-called “Article 98”Agreements. Coalition for the International 
Criminal Court. Poslední přístup 17.5.2009. Dostupný z: http://www.iccnow.org/documents/FS-
BIAs_Q&A_current.pdf 
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z účastníků mírových jednání ohrožen. Do věci se dokonce vložil i generální tajemník OSN 

Kofi Annan. Ve svém dopise ministru zahraničí Colinu Powellovi píše, že návrh USA „stojí 

proti smluvnímu právu, protože by nutil státy, které ratifikovaly Římský statut, aby přijaly 

rezoluci, která jej doslova pozměňuje.“ Také varoval před zdiskreditováním celé Rady.38 

Přesto se podařilo o rok později tuto imunitu prodloužit rezolucí 1487. Posunem bylo oproti 

předchozímu jednomyslnému schválení bylo zdržení se Francie, Německa a Sýrie. V květnu 

2004 Spojené státy opět požádaly o prodloužení tohoto druhu imunity. Opět se k žádosti 

vyjádřil Kofi Annan, který velmi silně urgoval jednotlivé státy, aby této žádosti nevyhověly.39 

Ani po několika odkladech a navržení nového, kompromisnějšího textu, který sliboval 

poslední prodloužení o jeden rok, se zástupcům USA nepodařilo vyjednat pro návrh rezoluce 

podporu a nakonec jej byli nuceni stáhnout. Zásadním motivem pro nevyhovění žádosti byly 

mimo tlaku generálního tajemníka a stoupající podpory Soudu i informace o otřesných 

událostech v irácké věznici Abú Ghrajb spravované armádou USA, které se v té době dostaly 

na veřejnost. 

 

4.3 Na cestě ke změně 

       Právě v Radě bezpečnosti Američané poprvé zmírnili svůj kritický přístup. Za přelom se 

pokládá jednání o rezoluci 1593 k situaci v Dárfúru v březnu 2005, kdy se velvyslankyně 

USA Anne Patterson zdržela hlasování a umožnila tak zahájení vyšetřování tamní situace 

Soudem.40 Bez této rezoluce by nebylo možné zločiny v Dárfúru vyšetřit, protože Súdán není 

smluvní stranou Statutu. 

     Opatrný posun směrem k multilateralismu během Bushova druhého volebního období vedl 

k přehodnocení americké politiky vůči Soudu. Zásadním motivem byla silná podpora Soudu 

ze strany mezinárodního společenství, která Američany přesvědčila, že jejich úsilí o 

diskreditaci Soudu je nereálné a USA se tak smířily s jeho existencí. O tom svědčí i vyjádření 

některých představitelů armády, že se americký postoj k Soudu negativně odráží na vojenské 

                                                 
38 Dopis generálního tajemníka OSN Kofiho Annana ministru zahraničí USA Colinu Powellovi. 3. července 
2002. Poslední přístup 17.5.2009. Dostupný z: 
http://trim.unictr.org/webdrawer/rec/32208/view/LETTER%20FROM%20SECRETARY-
GENERAL%20ANNAN%20TO%20SECURITY%20COUNCIL%20ON%20US%20VETO%20OF%20PEACE
KEEPING%20OPERATIONS.PDF 
39 Chronology of the Adoption of Security Council Resolutions 1422/1487 and Withdrawal of the Proposed 
Renewal in 2004. Coalition for the International Criminal Court. Poslední přístup 17.5.2009. Dostupný z: 
http://www.iccnow.org/documents/FS-1422and1487Chronology_26March2008.pdf 
40 Nutno však podotknout, že přijetí rezoluce v poměru 11 pro a 4 abstence (USA, Čína, Argentina, Brazílie) 
bylo velmi komplikované také s ohledem na úzké čínsko-súdánské vztahy. 
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spolupráci s ostatními zeměmi.41 Dalším hybným momentem byl odchod hlavního kritika 

Soudu, náměstka ministra zahraničí a později velvyslance při OSN Johna Boltona, z 

administrativy. Boltonův postoj nejlépe ilustruje výrok, že jeho nejšťastnějším momentem 

v exekutivě bylo oznámení USA o úmyslu neratifikovat Římský statut.42  

 

      Nová ministryně zahraničí Condoleezza Rice v březnu 2006 poprvé připustila, že zákaz 

vojenské pomoci některým státům43 na základě ASPA bylo „podřezávání si větve pod 

sebou.“44 V podobném duchu jednal i prezident Bush, když v listopadu téhož roku udělil 

výjimku 14 zemím, kterým byla suspendována pomoc z Fondu hospodářské podpory (ESF) 

na základě Nethercuttova dodatku. Oba zákazy přestaly být během druhého Bushova období 

striktně dodržovány a bylo dokonce navrženo jejich odvolání. To se nakonec podařilo 

definitivně prosadit až březnu 2009, kdy již nebyl Nethercuttův dodatek obnoven.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Blíže k názorům americké armády na Soud: Holt, V.K., Dallas, E.W.: On Trial: The US Military and the 
International Criminal Court. The Henry L. Stimson Center, Report No. 55, Washington 2006. Poslední přístup 
17.5.2009. Dostupný z: http://www.stimson.org/fopo/pdf/US_Military_and_the_ICC_FINAL_website.pdf 
42 Statements by John Bolton on the ICC and International Law. Dostupný zde: 
http://www.iccnow.org/documents/Bolton%20Quotes_ICC.pdf 
43 Mnoho z nich se na základě tohoto přísupu údajně více sblížilo s Čínou. Let the child live. The Economist. 
25.1,2007. Poslední přístup 17.5.2009. Dostupný z: 
http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=E1_RVJJTVV 
44 U.S. Cuts in Africa Aid Said to Hurt War on Terror. The New York Times. 23. července 2006. Poslední 
přístup 17.5. 2009. Dostupný z: 
http://www.nytimes.com/2006/07/23/world/africa/23terror.html?ei=5090&en=35a292390b54141e&ex=1311307
200&partner=rssuserland&emc=rss&pagewanted=print 
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5. Modely vztahu Spojených států a Soudu 

 

     Vzájemný vztah mezi Soudem a Spojenými státy pochopitelně nelze redukovat pouze na 

otázku, zda ratifikovat Statut či nikoliv. Klíčový z pohledu obou aktérů je v prvé řadě poměr 

výhod a nevýhod plynoucích z dané situace. Předložené tři modelové situace jsou hodnoceny 

z hlediska tohoto poměru. V tomto kontextu je si třeba uvědomit subjektivitu hodnocení 

z pohledu různých myšlenkových směrů. Co může například zastánce realismu považovat za 

přínos, může představitel idealismu považovat za negativní. Zásadní vliv má celkový náhled 

na mezinárodní politiku a právo, morálku i filozofii. 

      První model do určité míry Spojené státy aplikovaly v letech 2001 – 2004. Jedná se o 

vztah opozice k Soudu, jejímž cílem je tuto instituci zdiskreditovat a zamezit jejímu 

efektivnímu fungování. Druhým vybraným přístupem je vztah „tiché spolupráce“, kdy USA 

otevřeně existenci Soudu nepodporují, ale tolerují jej a v případech, které považují s ohledem 

na svoji politiku za vhodné, mu v jeho činnosti nějakým způsobem přímo či nepřímo 

napomáhají. Můžeme říci, že tento přístup Američané volili v letech 2005 – 2008. Konečně 

posledním modelem je situace, kdy Spojené státy Římský statut ratifikují a plně působení 

Soudu politicky i materiálně podporují. Tento přístup považuje za nejvhodnější zejména velká 

skupina neziskových organizací zabývajících se prosazováním lidských práv. Dosud však 

nebyl aplikován, a tak poměr výhod a nevýhod z něj plynoucí lze posoudit nejméně přesně. 

 

5.1 Model opozice 

      Opozicí je myšleno nejen nepřistoupení ke smlouvě a nevyjádření podpory Soudu, ale 

zejména aktivní působení proti jeho fungování, smyslu a vůbec samotné existenci. Cílem 

tohoto přístupu je v podstatě za jakoukoli cenu zabránit potenciální situaci, kdy by mohl před 

Soudem stanout občan Spojených států. Prostředkem pak je postupná diskreditace Soudu, 

vedoucí nejlépe k zániku této instituce nebo alespoň jeho odstavení na vedlejší kolej, ze které 

by reálně nemohl mnoho vykonat.  

     Existuje množství možností takového opozičního chování, řadu z nich Spojené státy 

využily i v praxi. Je třeba říci, že snahou USA nebylo zabránit případnému vyšetřování a 

stíhání pouze na základě marginalizace celého Soudu, ale také na základě vlastního 

zákonodárství, zejména zmíněným ASPA, který zakazoval jakoukoli spolupráci se zástupci 
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Soudu. Klíčová však z tohoto pohledu byla aktivita Spojených států na mezinárodním poli – 

ať už na bilaterální či multilaterální úrovni.  

     Je jasné, že jakákoli mezinárodní organizace je primárně odkázána na vůli svých členů. 

Bez ní je daná instituce bezmocná, neboť neexistuje nikdo, kdo by efektivně vykonával její 

poslání. Stačí opět zmínit tragický osud Společnosti národů, která bez vůle států (zejména 

těch velkých) nedokázala nic zásadnějšího prosadit. Bez států nemá žádná mezinárodní 

organizace podobného charakteru ani odpovídající finanční zajištění, bez nějž nemůže 

fungovat. S vědomím této spojitosti se USA snažily přesvědčit ostatní státy, že Soud, tak jak 

byl nastaven, v podstatě nemá valný smysl, jeho Statut je velmi špatně formulován a vůbec 

celá jeho finální koncepce je chybná a nepovede k vysněným cílům v podobě ukončení 

beztrestnosti nejzávaznějších zločinů. Ze Soudu se podle nich stane politicko-diskusní klub, 

ve kterém se vyspělé státy snadno stanou terčem kritiky nedemokratických zemí, které budou 

mít převahu při hlasování.  

     Touto kritikou se USA samozřejmě nezříkaly podpory lidských práv a trestání zločinů 

podle mezinárodního práva, zejména genocidy, ale představovaly si pro ně jiné mechanismy, 

nejlépe pokračovaní v ustavování ad hoc soudů na základě rezolucí Rady bezpečnosti, kde 

mají USA právo veta. Takto by se vždy mohly  vyhnout jakémukoli riziku stíhání vlastních 

občanů. Bombardování Srbska jednotkami Severoatlantické aliance v roce 1999 velmi citelně 

nabouralo i tuto jistotu45 a Američané byli hrozbou vyšetřování soudem, na jehož vzniku se 

podíleli politicky i finančně, šokováni. I to je jeden z důvodů jejich velmi opatrného a u 

některých představitelů až paranoidního přístupu k Soudu.     

     Hrozba pro příslušníky americké armády v podobě Soudu by podle některých mohlo 

ohrozit samotné prosazování zahraniční politiky, neboť by se vojenské mise mohly stát 

terčem „politických útoků“ ze strany žalobce. Také propojení s kreditem státu v situaci, kdy 

by jeho voják byl stíhán za zločin proti lidskosti nebo válečný zločin, je více než úzké a 

příslušnému státu by to jistě výrazně uškodilo na pověsti v oblasti lidských práv.     

 

     Jaké jsou výhody plynoucí z tohoto přístupu? Prvním je zmíněná ochrana před jurisdikcí 

Soudu. Je však podstatné, že není stoprocentní a za určitých okolností lze stíhat i občana 

nesmluvního státu. Nepřistoupení k ratifikaci však znemožňuje Soudu vyšetřování v případě, 

kdy byl zločin spáchán na americkém území. Dále občan nesmluvní strany nemůže být stíhán, 

                                                 
45 Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign 
Against the Federal Republic of Yugoslavia. Poslední přístup: 17.5.2009. Dostupný z: 
http://www.icty.org/sid/10052.  
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pokud spáchá zločin na území jiné nesmluvní strany. Jedinou možností, jak tohoto člověka 

stíhat, je na základě oznámení RB OSN, tedy pouze se souhlasem USA. Další výhodou je 

ekonomická stránka, neboť na chodu Soudu se finančně podílejí primárně smluvní strany. Ty 

se na základě čl. 117 Statutu podílejí podle příspěvkové stupnice, která vychází ze stupnice 

přijaté OSN. Spojené státy jako největší donor OSN by tak zřejmě platily nejvyšší obnos. 

Jako třetí stát jsou této povinnosti ušetřeny. Výjimkou je čl. 115 (b) Statutu, který stanoví, že 

se výdaje Soudu hradí také z „prostředků poskytnutých Organizací spojených národů se 

souhlasem Valného shromáždění, zejména pokud jde o výdaje vzniklé v souvislosti 

s oznámeními Rady bezpečnosti.“ Dosud byla RB OSN referována pouze situace v súdánském 

Dárfúru a z pohledu USA půjde o zanedbatelnou částku. 

 

     Nevýhodou tohoto přístupu je v prvé řadě oslabení celé koncepce mezinárodní trestního 

soudnictví (ačkoli USA deklarovaly, že nesouhlasí pouze se Soudem), což je dle většiny 

názorů v rozporu s dlouhodobými cíli americké zahraniční politiky, kam spadá i stíhání a 

trestání nejzávažnějších zločinů dle mezinárodního práva. Tady vystupuje do popředí 

zmiňovaný rozpor mezi realismem, idealismem a dalšími směry uvažování o mezinárodních 

vztazích. Z pohledu pragmatika se můžeme ptát, co vlastně potrestání nějakého afrického 

povstalce přinese Američanům za přidanou hodnotu? To se dostává právě k spíše morálním či 

filosofickým aspektům politiky, kde by jistě někteří autoři našli reálný přínos i v potrestání 

onoho povstalce. Strach z potrestání Soudem by hypoteticky mohl například zabránit 

krutostem podobným těm, které byly páchány na amerických vojácích v Somálsku v roce 

1993. Odstrašující dopad Soudu je však předmětem sporů. Druhou nevýhodou je ztráta 

přímého vlivu na fungování Soudu. Soudce i žalobce volí Shromáždění smluvních stran, tedy 

státy, které přijaly a ratifikovaly Římský statut. Možná ještě podstatnější je nemožnost přímé 

účasti na Revizní konferenci v roce 2010, kde se budou diskutovat změny Statutu. Na agendě 

nepochybně nebude chybět pro USA velmi zásadní téma - definice pojmu agrese. Tento 

zločin sice spadá do jurisdikce Soudu, na Římské konferenci se však státy nedokázaly 

dohodnout na jejím přesném vymezení. K němu se má právě dospět na Revizní konferenci, 

zde však za stávající situace bude mít americká delegace maximálně statut pozorovatele bez 

možnosti hlasovat. Spojeným státům tak zůstane pouze vliv nepřímý, který mohou uplatňovat 

na smluvní strany Statutu.  
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5.2 Tichá spolupráce 

     Druhý model, který do jisté míry Spojené státy uplatňovaly zhruba v období 2005 – 2008, 

je „tichá kooperace“. Od roku 2005, kdy se posun k tomuto přístupu odrazil prostřednictvím 

nepoužití práva veta při hlasování v RB OSN o oznámení situace v Súdánu Soudu, se však 

přibližuje čím dál více k hlasitější podpoře. Stejně jako v prvním případě se však nepočítá 

s ratifikací Statutu. Aplikace tohoto modelu již ale nestaví jeho uživatele do role protihráče 

Soudu, ale spíše do postavení nestranného aktéra, který v pro něj výhodných situacích více či 

méně veřejně s tímto orgánem spolupracuje a napomáhá mu v jeho úsilí. Smyslem tohoto 

přístupu pak je dát najevo svůj závazek k prosazování vlády práva a spravedlnosti ve světě při 

zachování si vlastní svobody rozhodování ohledně slučitelnosti jednotlivých aktivit Soudu 

s americkými zájmy.46 Ukázkou v praxi byla silná podpora aktivitě Soudu na africkém 

kontinentě, zejména v Dárfúru, za jinak nepříliš vstřícného přístupu druhé Bushovy 

administrativy k Soudu obecně. Kombinací postupného rušení zákonů o zákazu vojenské a 

ekonomické podpory a prezidentských výjimek  mohly USA znovu aktivně podporovat 

africké země, které jsou stranou Statutu.47 Velmi přivítaly i obvinění súdánského prezidenta 

Bašíra v červenci 2008. 

     Další silnou stránkou může být vhodný časový prostor pro posouzení reálného fungování a 

efektivity Soudu. Bez následků ze zaujetí jednoho z krajních stanovisek tak může stát vyčkat, 

zda se jeho naděje a obavy přenesou  také do reálného fungování Soudu. Z tohoto pohledu 

byly dosavadní praxí vyvráceny například výhrady ohledně politizace žalobce, potažmo 

celého Soudu. Z  pohledu Soudu se jedná přirozeně o mnohem pozitivnější přístup než aktivní 

podkopávání jeho autority. Soud z něj může vytěžit lepší postavení na mezinárodní scéně a 

zejména v RB OSN, která je klíčová v případech zločinů spáchaných občanem nesmluvního 

státu na území nesmluvní strany. Z pětice zemí disponujících vetem totiž pouze dva (Francie a 

Velká Británie) Statut ratifikovaly. Rusko sice smlouvu podepsalo, ale neratifikovalo a Čína, 

stejně jako USA, hlasovala v Římě proti přijetí finální verze Statutu. Přílišné podpoře, která 

by byla zapotřebí nejen kvůli hrozbě veta, ale taktéž kvůli vlivu, kterým tyto státy disponují, 

se tedy Soud ze strany RB OSN netěší. Právě tento orgán jistě bude Soud při své činnosti 

výrazně potřebovat. Lze očekávat, že vlády a hlavy států, které spáchaly nebo páchají zločiny 

spadající do jurisdikce Soudu, rozhodně ke Statutu nepřistoupí a bez RB OSN by nebylo 

                                                 
46 A. Frye: Toward an International Criminal Court?: Three Options Presented as Presidential Speeches. 
Council on Foreign Relations Press, New York, 1999, str. 14.  
47 Arieff, A., Margesson, R., Browne, M.A.: International Criminal Court Cases in Africa: Status and Policy 
Issues. Report for Congress, September 2008, str. 6. Poslední přístup 17.5.2009. Dostupný z:. 
http://assets.opencrs.com/rpts/RL34665_20080912.pdf 
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možné tyto zločiny vyšetřit a případně potrestat. Zmiňovaná rezoluce 1593 je dosud jediným 

příkladem, kdy tento orgán podal oznámení o situaci Soudu. Zbylé tři případy předaly samy 

vlády Středoafrické republiky, Ugandy a Demokratické republiky Kongo. Lze však očekávat, 

že situace, kdy na území, kde byly spáchány zločiny spadající pod čl. 5 Statutu, nebude mít 

Soud jurisdikci, opět nastane. Proto je tak potřebná spolupráce stálých členů RB OSN.  

     Obecně by tento přístup měl také přinést lepší vztahy se spojenci, kteří ke smlouvě 

přistoupili. V ideálním případě by prostřednictvím nich mohly USA částečně nepřímo ovlivnit 

i složení Soudu a změny Statutu. Pokud budou chtít smluvní strany nadále počítat s více či 

méně pravděpodobnou ratifikací Statutu ve Spojených státech, nepochybně s nimi budou 

konzultovat veškeré další změny Statutu, zejména pak problematickou definici agrese.  

 

     Nevýhody plynoucí z nepřistoupení ke smlouvě jsou stejné jako u prvního modelu – žádný 

přímý vliv na výběr soudců, žalobce a případnou revizi Statutu. Někteří mohou mít i ten 

názor, že tato pozice je v podstatě kombinací špatného z obou krajnějších přístupů (opozice a 

ratifikace), protože Spojené státy tak nebudou mít možnost volit soudce a žalobce a zároveň 

spolupráce se Soudem mu přináší legitimitu, kterou by bez kooperace USA neměl.48 Pro 

kredit Spojených států může být problematický i dvojí standard, který je tímto modelem 

uplatňován. Na jednu stranu Američané podporují vyšetřování v případě cizinců, zatímco 

velice kontroverzními dohodami se snaží dosáhnout imunity pro své občany.49 

V hypotetickém případě stíhání amerického občana pak také postrádají oproti prvnímu 

modelu argument, že Soud od počátku neuznávají, nepovažují jej za legitimní prostředek 

stíhání zločinů dle mezinárodního práva a jako nesmluvní strana se tedy necítí být povinováni 

svého občana této zpolitizované instituci vydat ani s ní nikterak spolupracovat. 

 

5.3 Ratifikace Římského statutu 

     Poslední naznačený přístup je samotné schválení smlouvy. Na rozdíl od obou předchozích 

modelů nebyl dosud aplikován a lze tedy s menší přesností odhadovat jeho důsledky. Po 

posunu směrem od opozičního jednání k tiché a čím dál více i hlasitěji proklamované 

spolupráci se od nové administrativy očekává přinejmenším zvážení této možnosti. Je tedy 

nanejvýš relevantní se otázkou přínosů a ztrát plynoucích z případné ratifikace zabývat. Na 

                                                 
48 A. Frye: Toward an International Criminal Court?: Three Options Presented as Presidential Speeches. 
Council on Foreign Relations Press, New York, 1999, str. 15. 
49 Elsea, J.K.: U.S. Policy Regarding the International Criminal Court, str.29. 
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tomto místě je také zdůraznit, že mezinárodní smlouvy jsou na základě čl. 2 Ústavy USA 

schvalovány dvoutřetinovou většinou senátorů. O ratifikaci je tedy třeba přesvědčit nejen 

administrativu, ale také zmíněný počet příslušníků horní komory Kongresu.   

  

     Některé výhody byly naznačeny již u předchozích modelů. Pro mnohé by rozhodně 

největším přínosem americké účasti nepochybně byla celkově realističtější vyhlídka na 

efektivní fungování Soudu, včetně zadržení podezřelých, a celkově jeho větší vliv na 

mezinárodní scéně. To však nemusí být  nutně viděno jako jednoznačně kladný bod, neboť – 

pragmaticky viděno – co to přinese americkému občanovi? Opět se dostáváme na pole 

morálky a náhledu na svět, kde se postoje zahraničněpolitických elit i americké veřejnosti 

rozcházejí.  

    Výhodou, na které se zřejmě shodnou všichni představitelé americké politiky, je zmiňovaná 

možnost volit soudce a žalobce. Podstatná také může být možnost nominovat svého kandidáta 

na tyto pozice. Čl. 36 odst. 4 (b) Statutu sice stanoví, že se nemusí jednat o příslušníka státu, 

který ho nominuje, v každém případě však musí být občanem některé ze smluvních stran. Bez 

ratifikace by se tedy americký občan ani přes podporu Shromáždění smluvních stran nemohl 

stát soudcem této instituce.  

     Přímého vlivu a hlasovacího práva by se Spojené státy dočkaly i na Revizní konferenci. 

Mohly a nepochybně by hrály zásadní roli při definování zločinu agrese a co je v podstatné – 

v případě, že by se jim nepodařilo vyjednat takové znění, s kterým by souhlasily, mohly by 

využít čl. 121 (5) Statutu, který smluvním stranám umožňuje vyjmout své občany i území 

z jurisdikce pro tento zločin. Stejnou možnost by měly, pokud by byl rozšířen výčet zločinů, 

kterými se může Soud zabývat. Může se jednat například o terorismus, zločin žoldnéřství 

nebo nedovolený obchod s drogami (kvůli kterému v roce 1989 Trinidad a Tobago celou 

diskusi o obnově myšlenky¨mezinárodního trestního soudu iniciovaly).50 Zejména případné 

zařazení terorismu a jeho definice je pak pro svůj politický nádech z pohledu USA 

problematické.51 Možností, která by patrně nenašla uplatnění, je také vyjmutí z jurisdikce pro 

válečné zločiny po dobu sedmi let od vstupu v platnost Statutu pro dotčený stát.   

 

     Zásadním negativem by podle odpůrců Soudu bylo ohrožení amerických zahraničních 

misí, neboť jejich příslušníci by mohli být stíháni při prosazování zájmů Spojených států. 

                                                 
50 Šturma, P.: Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. str. 128. 
51 O potenciálu začlenění terorismu do jurisdikce Soudu viz: Branchik, M.: The International Criminal Court & 
Terrorism. Peace, Conflict & Development, Issue Three, June 2003. Poslední přístup 17.5.2009. Dostupný z: 
http://www.peacestudiesjournal.org.uk/docs/ICC%20and%20Terrorism.PDF 
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Eventuální ratifikací by američtí občané v případě spáchání jednoho ze zločinů stíhatelných 

Soudem spadali do jurisdikce Soudu, ať by se nacházeli kdekoli na světě a nebylo by k tomu 

třeba zapotřebí žádného dodatečného souhlasu USA ani RB OSN. Z pohledu některých může 

být další nevýhodou povinnost spolupráce se Soudem (čl. 86 Statutu a dále), lze však 

rozumně předpokládat, že pokud se země rozhodne ke smlouvě přistoupit, je v tomto případě i 

v jejím zájmu skutečná efektivita fungování tohoto orgánu. Tato ustanovení by však mohla 

být relevantní zejména v momentě, kdy je vyšetřován příslušník dané země. Další, taktéž 

spíše marginální, zátěží je povinnost financovat aktivity Soudu.     
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6. Budoucí vývoj 

6.1 Prezidentská kampaň 2008 

     S blížícími se prezidentskými volbami se znovu začalo debatovat o možné ratifikaci 

Římského statutu. Většina kandidátů se v primárních volbách držela tradičních postojů svých 

stran. Republikáni zapojení Spojených států spíše odmítali, zatímco Demokraté volali po 

přistoupení ke smlouvě. Názory klíčových kandidátů se ovšem od svých stranický linií 

odlišovaly. John McCain by rád viděl USA jako smluvní stranu, ačkoli by nejdříve požadoval 

větší záruky pro americké občany.52 Naopak Obama i Clinton zaujali vyčkávací pozice a 

vyjadřovali se neurčitěji. Hilary Clinton prohlásila, že „odstoupení od Soudu nejen poškodilo 

mezinárodní postavení Spojených států, ale také je izolovalo od jejich spojenců, s kterými 

sdílejí společný zájem na prosazení zodpovědnosti za válečné zločiny a krutosti.“53 Podle ní se 

Soud za dobu své existence vyhnul politizaci žaloby, které se Spojené státy obávaly. Na 

otázku, jak by se zachovala jako prezidentka, kdyby měla rozhodovat o americkém postoji 

k Soudu, však již odpověděla méně jednoznačně: „Analyzovala bych stávající existenci Soudu 

a znovu bych vyhodnotila, jak nejlépe můžeme spolupracovat s touto institucí a dovést 

nejzávažnější porušování lidských práv k odpovědnosti.“54  

     Podobně se v kampani vyjádřil Barack Obama, který během kandidatury do Senátu v roce 

2004 ratifikaci Statutu podpořil55: „Soud vznesl obvinění pouze v případech nejzávažnějších a 

cílevědomých zločinů a je americkým zájmem, aby tito nejodpornější zločinci, jako pachatelé 

genocidy v Dárfúru, byli hnáni k odpovědnosti. Tento postup vkládá důvěru ve spravedlnost a 

zaslouží si plnou americkou podporu a spolupráci. Stále je však Soud mladý, mnoho otázek o 

definitivním rozsahu jeho aktivit zůstává nezodpovězeno a v současnosti je předčasné jakkoli 

Spojené státy zavazovat. (...) Proto budu tuto otázku průběžně konzultovat s našimi 

vojenskými představiteli a také zkoumat činnost Soudu před tím, než učiním rozhodnutí o tom, 

zda se Spojené státy mají stát smluvní stranou.“56 Přestože tato slova a vůbec otázka ratifikace 

                                                 
52 Presidential candidates diverge on U.S. joining war crimes court. San Francisco Chronicle. 2. ledna 2008. 
Poslední přístup 17.5. 2009. Dostupný z: 
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/01/02/MNLUU4LBH.DTL 
53 2008 Presidential Candidate Questionnaire. Response from: Hilary Clinton. Citizens for Global Solutions. 
Poslední přístup 17.5.2009. Dostupný z: http://www.globalsolutions.org/08orbust/pcq/clinton 
54 Ibid. 
55 Elections & Candidates. Responses from Barack Obama (D-IL). Citizens for Global Solutions. Poslední 
přístup 17.5.2009. Dostupný z: 
http://globalsolutions.org/politics/elections_and_candidates/questionnaire/2004?id=20 
56 2008 Presidential Candidate Questionnaire. Response from: Obama Barack. Citizens for Global Solutions. 
Poslední přístup 17.5.2009. Dostupný z http://www.globalsolutions.org/08orbust/pcq/obama 
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Soudu nehrála ve volební kampani významnější roli, lze očekávat, že této dikce se prezident 

Obama bude držet nadále. 

 

6.2 Obamova administrativa 

     Od Obamovy administrativy s Hilary Clinton jako ministryní zahraničí nelze tedy 

v krátkodobé perspektivě očekávat zásadní proměnu politiky vůči Soudu. Ratifikace na jedné 

straně ani návrat k podkopávání jeho činnosti tak nejsou na pořadu dne. Možnosti Američanů 

samozřejmě nelze redukovat pouze na rovinu přistoupit či nepřistoupit. V rámci deklarované 

obnovy mezinárodní reputace Spojených států by Obamova administrativa mohla podpořit 

další omezení či úplné zrušení ASPA, finančně se angažovat na činnosti Soudu a zejména 

prostřednictvím Rady bezpečnosti podporovat jeho vyšetřování. Vzhledem k blížící se 

Revizní konferenci, která bude definovat pojem agrese a jednat o dalších změnách, by se také 

mohla více angažovat při jednáních jako pozorovatel. 

 

     Obamův postoj k mezinárodnímu právu obecně se v mnohém liší od jeho předchůdce. 

Bushův konfrontační přístup, který vycházel převážně z aktuálních pragmatických potřeb 

americké zahraničí politiky, se z dlouhodobějšího pohledu ukázal jako nevhodný, což 

nakonec poznal sám Bush a během svého druhého prezidentského období se snažil o větší 

spolupráci na mezinárodním poli. Podle všeho zřejmě pochopil, že ani Spojené státy nejsou 

dlouhodobě schopny prosadit svou politiku čistě na základě unilaterálních akcí bez podpory 

alespoň části mezinárodního společenství. Porušování mezinárodního práva se negativně 

odráželo na vztazích zejména s evropskými spojenci. Obamovo úsilí o zlepšení obrazu 

Spojených států tedy není motivováno pouze nějakými „vyššími“ idealistickými důvody, ale 

roli hraje i mnohem prozaičtější snaha o větší vliv v rámci mezinárodních organizací a 

mezinárodního společenství obecně. Podstatnou otázkou bude, jak jej ovlivní samotný 

prezidentský úřad. Je samozřejmě velký rozdíl mezi kandidátskými projevy a samotnou 

realitou řízení exekutivy. Tím nechci naznačit, že by si Obama nepřál držet se svého 

programu, ale vstup do funkce přináší střet s politickou realitou a velkou zodpovědnost. 

Leccos, co do té doby vypadalo snadno vykonatelné či prosaditelné, najednou ukazuje svou 

problematickou tvář. Ukázkovým příkladem je problematika uzavření věznice Guantánamo 

nebo zmírnění ostrého postoje ke kauzám mučení z doby předchozí administrativy.  

     Případné rozhodnutí prosadit ratifikaci by navíc naráželo na další překážky, ať už 

politického nebo právního charakteru. V prvé řadě by Obama musel přesvědčit dvě třetiny 
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Senátu o správnosti tohoto rozhodnutí, což by u mnoha senátorů z obou politických stran byl 

velký problém a Obama by na jejich přesvědčování musel investovat značné množství 

politického kapitálu, které by mohl uplatnit v palčivějších problémech z pohledu Spojených 

států. Dále by tím mohl ublížit vztahům s Izraelem, který přes hlasování proti přijetí Statutu 

nakonec smlouvu také podepsal, ale pro podobné obavy vyjádřené USA neratifikoval.57 

Konečně, mnozí odborníci jsou přesvědčeni o neslučitelnosti americké ústavy se zněním 

Statutu, což vnáší do již tak politicky citlivého problému další ústavněprávní dimenzi.  

 

     Ve světle současné ekonomické krize a dalších aktuálních problémů je tak pravděpodobné, 

že se zastánci americké ratifikace tohoto momentu v krátkodobém časovém horizontu 

nedočkají. Ostatně Obama sám v souvislosti na otázku, které mezinárodní smlouvy by 

podpořil a vybídl Senát ke schválení, Římský statut neuvedl.58 Vzájemná spolupráce tak bude 

během následujících čtyř let zřejmě dále pokračovat a podle mnohých náznaků na 

intenzivnější bázi než doposud. Jedním z prvních signálů od převzetí prezidentského úřadu 

byla slova americké velvyslankyně při OSN Susan Rice během jejího prvního vystoupení na 

půdě RB OSN o Soudu jakožto „důležitém a spolehlivém nástroji při snaze o prosazování 

odpovědnosti čelních představitelů za krutosti spáchané v Kongu, Ugandě a Dárfúru.“59 

 

6.3 Dlouhodobější perspektiva 

    Spojené státy při zachování stávajícího trendu k ratifikaci Statutu pomalu směřují. Mnozí 

přední politici začínají být přesvědčeni o tom, že nezačlenění USA mezi smluvní strany 

přináší spíše negativa než pozitiva. 

     Rozhodnutí však bude záležet na mnoha okolnostech. Velmi podstatné pro něj budou 

výsledky Revizní konference v roce 2010. V případě, že dojde k přijetí méně závažnějších 

                                                 
57 Ve spojitosti s konfliktem v pásmu Gazy na přelomu roku 2008 a 2009 vznikla velmi zajímavá situace, kdy 
Palestinská samospráva deklarací přijala jurisdikci Soudu, aby mohl vyšetřit tamní události. Je však otázkou, zda 
tuto pravomoc skutečně má, neboť se nejedná o stát. Soud je tak postaven před velmi citlivou otázkou, neboť 
případným souhlasem s výkladem Palestinské samosprávy by nejen umožnil vyšetřit údajně spáchané válečné 
zločiny, ale implicitně by takovým výrokem mohl přispět k posílení uznání Palestinské samosprávy jako státu. 
War court asked to examine Gaza war. The New York Times. 10. února 2009. Poslední přístup 17.5.2009. 
Dostupný z: http://www.nytimes.com/2009/02/10/world/africa/10iht-hague.4.20086185.html?_r=1     
58 Podporu vyjádřil Úmluvě OSN o mořském právu, Smlouvě o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, 
Mezinárodní smlouvě o potlačování aktů jaderného terorismu a Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace 
žen. 2008 Presidential Candidate Questionnaire. Response from: Obama Barack. Citizens for Global Solutions. 
Poslední přístup 17.5.2009. Dostupný z http://www.globalsolutions.org/08orbust/pcq/obama 
59 Respect for International Humanitarian Law. Susan Rice. 29. ledna 2009. Poslední přístup 17.5.2009. 
Dostupný z: http://www.state.gov/p/io/rls/rm/2009/115579.htm 
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změn, s kterými Spojené státy nebudou souhlasit, bude to znamenat minimálně odklad 

přístupu ke smlouvě. Pokud však bude přijata definice agrese, se kterou budou mít Američané 

zásadnější problém,navíc  bez možnosti výjimky, bude to pravděpodobně znamenat na velmi 

dlouhou dobu konec pro jakékoliv ratifikační úvahy. Činnost Soudu v oblasti válečných 

zločinů, zločinů proti lidskosti a zejména zločinu genocidy by však USA patrně podporovaly 

nadále.  

    Dalším důležitém aspektem pro vyhodnocení amerického přístupu, o němž mluvil Obama i 

Hilary Clinton, bude činnost Soudu v následujících měsících a letech. Jakákoli hrozba 

vyšetřování spojenců nebo dokonce samotných Američanů by současné tendence zmrazila. 

Pokud se naopak bude Soud soustředit výhradně na krutosti páchané na africkém kontinentu, 

bude podpora pro americké zapojení nadále růst. Zejména na těchto faktorech tak bude 

záviset odpověď na otázku, jak dlouho bude trvat, než  se posun ve vnímání Soudu odrazí na 

vnitřní politické scéně a Američané si řeknou i k směrem k Soudu: „Yes, we can.“ Z pohledu 

veřejnosti je toto téma, až na platformu (byť velmi rozsáhlou) neziskového sektoru, v podstatě 

nezajímavé,60 vliv na rozhodnutí tak budou mít spíše úzké skupiny z prostředí armády, 

politických stran a exekutivy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Několik výzkumů amerického veřejného mínění viz: Public Opinion Polls. The American Non-Governmental 
Organizations Coalition for the International Criminal Court. Poslední přístup 17.5.2009. Dostupné z: 
www.amicc.org/usinfo/opinion_polls.html. Ačkoli jsou výsledky interpretovány jako jasná podpora americkému 
zapojení, při detailnějším pohledu na jednotlivé výzkumy z nich tak jednoznačné hodnocení nevyplývá.  
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Závěr 

 

     Římský statut představuje kvalitativně nový přístup v oblasti mezinárodního trestního 

práva. Desetiletí diskutovaná myšlenka mezinárodního soudu, který by stíhal zločiny na 

základě principu individuální trestní odpovědnosti, se stala realitou a přes mnohá úskalí prošel 

Soud prvními roky své existence vcelku úspěšně. Klíčové zkoušky efektivity Soud však 

teprve čekají.  

    Jedním z oponentů vzniku mezinárodního trestního soudu v podobě, jakou předepsal 

Římský statut, jsou Spojené státy. Přesto i ony postupem doby a narůstající životaschopností 

vznikajícího Soudu přehodnotily svou pozici a dnes se Soudem v některých oblastech 

spolupracují. Za touto revizí postoje stojí zejména dosavadní fungování Soudu, které některé 

obavy USA, zejména politizaci žaloby a potažmo celého Soudu, v praxi z velké míry 

vyvrátilo. Další ustanovení kritizovaná Spojenými státy, například otázka možného zásahu 

Soudu do kompetence Rady bezpečnosti OSN, zatím neměla příležitost projít zkouškou 

aplikace v praxi. Z tohoto pohledu budou důležité výsledky Revizní konference v roce 2010. 

 

     Pro představitele USA zůstává nejdůležitější hrozbou možnost stíhat americké občany ze 

strany Soudu bez souhlasu americké administrativy. Tato možnost skutečně existuje, je však 

značně nereálná, neboť musí být splněna celá řada navazujících podmínek, včetně 

nedostatečného vyšetření případu ze strany USA. Američané se svým specifickým vnímáním 

vlastního postavení v rámci mezinárodního společenství a s historickou tradicí izolacionismu 

však zpravidla považují zásahy do suverenity ze strany mezinárodních institucí za něco 

nepřijatelného.  

 

     Pokud by Římská konference přistoupila na návrhy Spojených států (zahájení vyšetřování 

výlučně z podnětu Rady bezpečnosti, třetí státy stojící zcela mimo jurisdikci Soudu), výrazně 

by utrpěla efektivita Soudu, jenž by se stal v podstatě bezzubým tváří v tvář zločinům 

genocidy a dalším nejzávažnějším zločinům podle mezinárodního práva. Absurdním 

výsledkem by tak mohla být situace, kdy by se státy nemající obavy z jurisdikce Soudu staly 

smluvními stranami, zatímco mimo jeho rámec by pokračovalo bezpráví, jež by žalobce i 

soudci mohli z Haagu jen tiše pozorovat. V takovém případě by se zdiskreditovala celá 

koncepce mezinárodního trestního soudnictví na dlouhá desetiletí. 
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     Vztah Spojených států a Soudu demonstruje věčný střet mezi efektivitou mezinárodní 

instituce a suverenitou státu . Jeho obětí se stala například Společnost národů, neboť 

neexistovala dostatečná vůle ze strany členských států zajistit její efektivitu. Byť se přímo 

nabízí paralela ústupu Spojených států z obou vyjednaných smluv, dnes je situace nepoměrně 

jiná. Statut byl ratifikován více než polovinou států světa a jeho dosavadní fungování předčilo 

očekávání mnoha pozorovatelů. Výkon jeho rozhodnutí však bude vyžadovat spolupráci států, 

což může být kamenem úrazu. Zkouškou ohněm se stane veřejností sledované úsilí o zatčení 

súdánského prezidenta Bašíra. Ukáže se, zda to státy myslí s proklamovaným „ukončením 

beztrestnosti“ opravdu vážně. Je nepochybné, že právě v takovýchto případech by byl přínos 

Spojených států neocenitelný. Proto je z pohledu představitelů Soudu tak podstatné přesvědčit 

americké politiky o neoprávněnosti jejich výhrad.  

     Po doslova „démonizaci“ této instituce Bushovou administrativou však bude trvat nějaký 

čas, než se obraz Soudu v amerických očích zlepší a vážně začnou ratifikaci Statutu zvažovat. 

Do té doby, než budou Spojené státy přesvědčeny o převažujících výhodách přistoupení ke 

smlouvě nad negativy, lze očekávat další sbližování mezi Spojenými státy a Soudem. Pro 

mezinárodní trestní soudnictví bude takováto podpora velmi cenná.  
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