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Anotace: 

Diplomová práce „Mezinárodní aspekty smíšených trestních tribunálů (na příkladu 

Kambodže, Libanonu, Východního Timoru a Sierry Leone)“ pojednává o jednotlivých 

podstatných znacích institutu smíšeného trestního tribunálu jak obecně tak konkrétně na 

jednotlivých případech Mimořádných senátů soudů Kambodže, Zvláštního soudu pro 

Libanon, Zvláštních panelů na Východním Timoru a Zvláštního soudu pro Sierru Leone. Hlavní 

těžiště práce, kromě deskriptivních aspektů opomíjeného tématu, se soustředí na otázku 

míry internacionalizace jednotlivých institucí a tudíž i klasifikaci tribunálů od nejvíce 

zmezinárodněných po takřka domácí tribunály. Práce neopomíjí ani širší kontext vzniku 

konkrétních zkoumaných institucí, jestliže je podstatný pro naše chápání problematiky. 

 

Annotation: 

Graduation Theses „ International aspects mixed criminal tribunals (in examples of 

Cambodia, Lebanon, East Timor and Sierra Leone)“deal with basic attributes of this 

institution as generally so in particular examples of Extraordinary Chambers in the Courts of 

Cambodia, Special Tribunal for Lebanon, the Special Panels in East Timor and Special Court 

for Sierra Leone. Besides description of theme, concentrates thesis on question of 

internationalization of particular institutions and their classification from the most 

internationalized institutions to almost domestic tribunals. We pay attention to wider 

context, which is relevant to examined question. 

 

 

Klíčová slova: 

Mezinárodní právo veřejné, Mezinárodní právo trestní, Smíšené trestní tribunály,  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
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Kambodže 

ECOMOG – Economic Comunity of West African States Monitoring Group – Monitorovací 
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ICTY – International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – Mezinárodní trestní soud 

pro bývalou Jugoslávii 

IMT – International Military Tribunal – Mezinárodní vojenský tribunál 

MSD – International Court of Justice – Mezinárodní soudní dvůr 

MTS – International Criminal Court – Mezinárodní trestní soud  

RUF – Revolutionary United Front – Jednotná revoluční fronta 

SCSL – Special Court for Sierra Leone – Zvláštní soud pro Sierru Leone 

SCU – Serious Crimes Unit – Útvar pro vyšetřování závažných zločinů  

STL – Special Tribunal for Lebanon – Zvláštní tribunál pro Libanon 

UNTAET – United Nations Transitional Administration in East Timor – Přechodná správa OSN 

na východním Timoru 
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0. Úvod: 

Smíšené nebo též hybridní trestní tribunály představují relativní novinku mezi institucemi 

mezinárodní trestní spravedlnosti a úzce souvisí s masivní proliferací zvláštních částí 

mezinárodního práva v posledních dvou desetiletích. Jako takové lze institut smíšeného 

trestního tribunálu obtížně vymezit, neboť se pohybuje na pomezí práva vnitrostátního a 

mezinárodního a přítomnost jednotlivých prvků jednotlivých druhů práva se případ od 

případu poněkud liší. Celá situace je komplikovanější i díky faktu, že většina jednotlivých 

tribunálů byla vytvořena ve státech s pohnutou nedemokratickou minulostí, kde přechod ke 

standardům demokratického právního státu nebyl ukončen a právě přítomnost 

mezinárodních prvků má problém rozvíjející se justice pomoci překonat. 

Z těchto důvodů nelze vnímat skupinu smíšených tribunálů jako homogenní, ale spíše 

naopak, jak se děje i v doktríně. V zásadě se rozsah tribunálů svoji charakteristikou pohybuje 

od institucí velice podobných ad hoc tribunálům OSN po více méně mezinárodní soudy, kdy 

mezinárodněprávní aspekty u nich přítomné mohou zůstávat po většinu času v latentním 

stádiu. 

Díky své novosti zůstává fenomén smíšených trestních tribunálů ještě nedostatečně 

prozkoumaným. Navíc je poněkud nesprávně upozaděn kvůli daleko viditelnějšímu a 

komplexnějšímu Mezinárodnímu trestnímu soudu, který se v oblasti institucí mezinárodní 

trestní spravedlnosti těší daleko větší pozornosti jak odborné tak laické veřejnosti. Nelze sice 

co do významu smíšené trestní tribunály s Mezinárodním trestním soudem srovnávat, 

nicméně i přes to by neměly být opomenuty i s přihlédnutím k faktu, že vznik nových 

mezinárodních trestních soudů Římský statut nevylučuje. 

Určujícím pro psaní této práce se stane otázka spojená s přítomností mezinárodních znaků 

u vybraných příkladů. Vzhledem k heterogenitě skupiny, můžeme pomocí této otázky seřadit 

jednotlivé zkoumané instituce dle míry jejich zmezinárodnění a tím pádem i napomoci 

k jejich možné budoucí kategorizaci. Navíc nám míra internacionalizace pomůže určit míru 

vlivu mezinárodního společenství na dané instituce. Vzhledem k rozsahu práce není možné 

věnovat dostatečnou pozornost všem smíšeným tribunálům. Proto byly jako vhodný 

zkoumaný vzorek zvoleny Zvláštní soud pro Sierru Leone, Mimořádné senáty soudů 

Kambodže, Zvláštní panely na Východním Timoru a Zvláštní soud pro Libanon. Takto zvolený 

vzorek příkladů v zásadě pokrývá typologicky všechny druhy smíšených trestních tribunálů 
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kromě takřka domácích institucí jako je např. Zvláštní Irácký soud. Zatímco SCSL se pohybuje 

na hranici čistě mezinárodních a smíšených tribunálů, představuje ETSP reprezentanta 

skupiny soudů spojených se vznikem nových států. ECCC jsou v zásadě typickou institucí 

smíšených tribunálů a mohou pravděpodobně sloužit jako referenční rámec. Naopak STL je 

institucí velice novou a dosud jasně neukotvenou, která osciluje mezi příslušností 

k smíšeným tribunálům a ad-hoc mezinárodním soudům. K objasnění zkoumané otázky bude 

uplatněn multidisciplinární přístup kombinující zejména politologické a právovědné postupy, 

nicméně podrobněji budou metodologické otázky spojené s vypracováním práce rozebrány 

v první kapitole. 

Práce bude členěna do tematicky sevřených kapitol a podkapitol. První kapitola bude 

věnována, jak již bylo zmíněno, metodologickým otázkám a jako jediná nebude členěna do 

podkapitol. Ostatní kapitoly budou vnitřně členěné na podkapitoly vztahující se ke 

konkrétním skutečnostem. Samotná práce se bude v rámci kapitol postupně věnovat 

hlubšímu uvedení do problematiky smíšených trestních tribunálů a historickým 

souvislostem, které jsou podstatné pro pochopení širšího kontextu mechanismů jednotlivých 

příkladů. Obsahem čtvrté kapitoly bude otázka způsobu ustavení tribunálů, pátá pak 

způsobům financování, který představuje jeden z hlavních motivů vzniku smíšených trestních 

tribunálů. V šesté kapitole nastíníme velice důležitou problematiku příslušnosti soudů 

s důrazem na věcnou jurisdikci. Poslední sedmá kapitola rozebere problematiku obsazení a 

složení soudu i s ohledem na otázky úřadu žalobce a správy soudů. 

Problematika smíšených trestních tribunálů zůstává v zásadě na okraji zájmu vědecké obce, 

a tudíž nenajdeme mnoho prací věnujících se čistě této instituci. Jako velice významný se tak 

jeví sborník editorů C. Romana, A. Nollkaempera a J. Kleffnera s názvem Internationalized 

Criminal Courts, který se věnuje příkladům Sierry Leone, Východního Timoru, Kosova a 

Kamobodže. Jeho záběr poněkud přesahuje téma smíšených tribunálů, nicméně jde o otázky 

s nimi úzce propojené, které umožňují vnímat práci tribunálů v širším kontextu. Dílo lze 

proto označit pro zkoumání smíšených tribunálů za zásadní. Poměrně významný prostor 

věnuje smíšeným trestním tribunálům i hlavní editor A. Cassese ve svém kompendiu: The 

Oxford companion to international criminal justice, které je velkým průřezovým náhledem 

do mezinárodního trestního práva. Nabízí sice poněkud zhuštěný avšak dostatečně 

komplexní náhled na problematiku jak v textové tak slovníkové části. Možné zpochybnění 
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nestrannosti díla působením A. Casseseho jako soudce Zvláštního soudu pro Libanon je 

irelevantní kvůli jeho jmenování do funkce více než rok po vydání knihy. Za zmínku ze 

zahraniční literatury ještě stojí práce S. Ratnera a J. Abramse, která krom obecných 

náležitostí mezinárodního práva trestního nabízí poměrně rozsáhlý náhled na problematiku 

Kambodže. Nicméně k tomuto textu je třeba v některých ohledech přistupovat opatrně, 

protože S. Ratner působil jako jeden z členů odborné komise generálního tajemníka OSN pro 

otázku způsobu potrestání zločinů Rudých Khmérů. To mu na jednu stranu poskytuje 

jedinečné znalosti problematiky, na druhou stranu je zde možná animozita vůči výslednému 

řešení, které je odlišné od navrženého řešení komise. 

V českém prostředí je badatelský zájem i s ohledem na geografické faktory ještě nižší než 

v zahraničí. Šířeji se tématu věnuje práce kolektivu autorů Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy vedené P. Šturmou s názvem Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích 

orgánů. Vzhledem k cílům této knihy je problematika ovšem nahlížena optikou vztahu k MTS 

a soustředí se zejména na základní otázky smíšených tribunálů. Z neučebnicových knih se 

problematiky dotýká ještě P. Válek v díle Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních 

tribunálů. Zde je ze smíšených tribunálů celkem podrobně rozpracován SCSL, který je však 

v daném kontextu autorem vnímán spíše jako ad hoc tribunál. 

Řadu informací nám také nabízejí časopisecké zdroje, které však k jejich dynamice a rozsahu 

naší práce nebudeme podrobněji rozebírat. 
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1. Metodologie a metoda 
Smíšené trestní tribunály jsou fenoménem posledních let a úzce souvisí s proliferací 

institucí mezinárodního práva. Ve své podstatě jsou tudíž teoretické otázky s nimi spojené 

nejen vysoce aktuální, ale odpovědi na ně dosud jednoznačně neustálené. Již jen zařazení 

různých soudních institucí pod pojem smíšeného trestního tribunálu vzbuzuje v teorii jisté 

rozpory. Lze se ovšem spolu s A. Cassesem  domnívat, že pro určení, co by smíšeným 

trestním tribunálem mohlo být a co nikoliv, se stává významnou míra internacionalizace 

orgánu.1 Otázka míry internacionalizace v konkrétních případech se tak v naší srovnávací 

studii stane klíčovou a právě míra internacionalizace představuje zkoumanou závislou 

proměnou. 

Pro míru internacionalizace je nutné identifikovat nezávislé proměnné, které ji ovlivňují, i 

když nemusí být na první pohled zcela jasně patrný průběh ovlivnění. V zásadě lze ovšem 

sledovat, že míra internacionalizace závisí na přítomnosti mezinárodních prvků u 

jednotlivých rozhodovacích orgánů. Jak bylo ale výše naznačeno, nepanuje shoda nad 

přítomností konkrétních mezinárodních prvků, a tudíž nelze odpověď na otázku, zda je 

tribunál smíšený, postavit na dichotomickém principu přítomnosti znaku. Vzhledem 

k nepřítomnosti jasně definovaných kritérií smíšených trestních tribunálů se pro zkoumání 

závislosti internacionalizace na přítomnosti mezinárodních znaků zdá vhodné použít prvky 

metody „mlhavé množiny“, která umožní vzít v potaz i míru, s kterou mezinárodní prvky 

ovlivňují otázku internacionalizace.2 

Za mezinárodní prvky, představující ve vztahu k internacionalizaci smíšených trestních 

tribunálů nezávislou proměnnou, můžeme považovat způsob založení, aplikace 

mezinárodního práva respektive příslušnost soudů k souzení zločinů dle mezinárodního 

práva, přítomnost mezinárodních osob v řízení, zejména soudců a způsob jejich ustavování 

do funkce, financování instituce a její sídlo.  

                                                           
1 CASSESE A., The Role of Internacionalized Courts and Tribunals in the Fight Against International Criminality in   

ROMANO C. P. R. (ed.), Internationalized criminal courts : Sierra Leone, East Timor, Kosovo and Cambodia. Str. 

4-6. 

2
 Více o mlhavých množinách např. ZADEH L. A., Fuzzy sets. 
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Použití metody mlhavé množiny v našem případě znamená, že budeme jednotlivým 

mezinárodním prvkům přiřazovat hodnoty z intervalu 0 až 1, dle jejich ovlivnění míry 

internacionalizace. Je jasné, že mezinárodní prvky, považované za základní u většiny autorů, 

budou způsobovat větší internacionalizaci než prvky spíše okrajové. Z tohoto důvodu budou 

výše uvedeným jednotlivým prvkům přiřazovány tzv. vlivové koeficienty dle toho, nakolik 

jednotlivé znaky ovlivňují míru internacionalizace. Mezi základní mezinárodní prvky, které 

bývají zmiňovány nejčastěji, řadíme složení instituce a možnost vykonávat svoji jurisdikci jak 

nad domácími trestnými činy tak zločiny podle mezinárodního práva. Vzhledem k jejich 

nespornému vlivu na míru internacionalizace jim bude přiřazen vlivový koeficient jedna. 

Druhou významnou skupinu znaků představuje způsob založení tribunálu a s ním i poněkud 

související způsob financování instituce a jejích představitelů. Ačkoliv bývají uvedené znaky 

uváděny v literatuře takřka stejně často, nelze jejich význam přece jen považovat za 

rovnocenný. Způsob založení nám říká o zájmu mezinárodního společenství na konfliktu více 

než otázka financování, kde se často promítají i domácí zájmy jednotlivých členů 

společenství. Z těchto důvodů bude přiřazen oběma znakům odlišný vlivový koeficient. Jeho 

hodnota pro způsob založení bude činit 0,6 zatímco pro otázky financování 0,4. Jako poslední 

mezinárodní znak uvádíme sídlo tribunálu, ačkoliv jeho vliv na míru internacionalizace je i 

vzhledem k jeho uvádění v literatuře v porovnání s předchozími marginální. V zásadě by se 

tento znak dal pominout, nicméně vzhledem k situaci u SCSL a možným úvahám pro budoucí 

případy ho považujeme za vhodné vzít v potaz i přes nízké ovlivňování internacionalizace 

tribunálů. Vlivový koeficiet bude právě pro marginalitu znaku určen pouze na hodnotu 0,1 

bodu. 

Výslednou hodnotu míry internacionalizace v jednotlivých případech získáme jako součet 

součinů hodnot mezinárodních znaků a jejich vlivových koeficientů.3 Vzhledem 

k omezenému počtu případů a případné nutnosti provést obdobnou klasifikaci i u čistě 

mezinárodních a domácích soudních orgánů budou výsledky práce poněkud omezené. 

Přesto, kromě srovnání internacionalizace Zvláštního soudu pro Sierru Leone, Mimořádných 

senátů soudů Kambodže, Zvláštních panelů na Východním Timoru a Zvláštního soudu pro 

                                                           
3
 Matematicky bychom dosažení výsledku mohli zapsat jako: 

Míra internacionalizace = MZ1 x VK1 + MZ2 x VK2+...+MZX x VKX 

Kdy MZ představuje hodnoty určené jednotlivým mezinárodním znakům u konkrétního tribunálu, VK příslušný 
vlivový koeficient a X množství zkoumaných znaků, které jsme identifikovali jako nezávislé proměnné. 
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Libanon, můžeme očekávat alespoň základní náhled na možné hranice internacionalizace pro 

určení tribunálu za smíšený. Tento náhled bude i vzhledem ke sledovaným případům 

naznačen spíše ve vztahu k mezinárodním soudním institucím, což lze založit na častém 

zařazování SCSL mezi oba druhy soudních institucí, a tudíž lze předpokládat, že by 

internacionalizační hranice měla zhruba odpovídat hodnotě získané pro SCSL.  
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2. Smíšené trestní tribunály - uvedení do problematiky 

2.1 Smíšené trestní tribunály 

Institut smíšených nebo též hybridních či zmezinárodněných trestních tribunálů je 

v mezinárodním právu jevem relativně novým. Všechny instituce, které bývají pod tento 

pojem zařazovány, byly zřízeny a začaly vykonávat svoji pravomoc až po roce 1999, i když 

jejich působení občas sahá hluboko do minulosti. Smíšené trestní tribunály vznikají 

v důsledku často velice krvavých konfliktů.4 Ačkoliv během řady těchto konfliktů bývají 

páchány zločiny podle mezinárodního práva nelze jednoznačně presumovat vznik 

mezinárodních či zmezinárodněných soudních orgánů. V řadě případů však potřeba viníky 

potrestat mimo pravomoc čistě domácích soudů, ať z důvodů nízké rozvinutosti domácí 

soudní soustavy a jejího nedostatečného odborného a materiálního zabezpečení, či 

nedostatku důvěry mezinárodního společenství v nezávislost, nestrannost a neovlivnitelnost 

soudů. Řešením výše uvedených problémů by bylo ustanovení mezinárodního soudního 

orgánu. Vyskytuje se však dostatek argumentů proti takovému způsobu soudního trestání. 

Hlavní roli často hrála neochota mezinárodního společenství nést plně finanční náklady další 

soudní instituce. I když bývá občas ekonomický aspekt označován za hlavní argument proti 

mezinárodním soudům, není jediným.5 Je zde nutné jmenovat i otázky legitimity orgánu 

v očích domácího obyvatelstva, neochota vlády výrazně omezit vlastní suverenitu či poněkud 

diskutabilní rámec jednostranného zřizování soudních institucí orgány OSN. 

Řešením střetu požadavku mezinárodní participace na vyšetřování a trestání významných 

zločinů a snahy provést řízení v místě spáchání, respektive u domácích soudů představuje 

vznik institutu smíšených tribunálů. I vzhledem k dosud nejednoznačnému vnímání tribunálu 

odborníky mezinárodního práva a značné různorodosti konkrétních soudních institucí nelze 

institut smíšeného trestního tribunálu jednoznačně zařadit do oblasti mezinárodního práva či 

domácího práva trestního. To je sice v zásadě možné provést u konkrétních institucí, ale i zde 

                                                           
4
 ROPER S. D. a BARRIA L. A., Assessing the Record of Justice: A Comparison of Mixed Tribunals versus Domestic 

mechanisms for Human Rights Enforcement. str. 522. 
5
 BARRIA L. A a ROPER S. D., Providing Justice and Reconciliation: The Criminal Tribunals for Sierra Leone and 

Cambodia. str. 12-13. 
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se doktrína často neshoduje.6 Jako nejvýstižnější pro zařazení se tak jeví zvláštní kategorie 

tzv. zmezinárodněných soudů stojící na pomezí mezinárodního a vnitrostátního práva, která 

je spojena spíše než s jednoznačným vymezením s otázkou míry internacionalizace 

jednotlivých soudů.7 Za pojem zmezinárodnělý soud se staví i tým autorů v čele s C. 

Romanem, který uvádí že: ...přídavné jméno zmezinárodnělý adekvátněji vystihuje podstatu 

těchto orgánů, zatímco jiné pojmy uváděné v literatuře v tomto ohledu selhávají....Přídavná 

jména hybridní nebo smíšený neumožňují vyzdvihnout úlohu, kterou hraje mezinárodní 

společenství.8 A s pojmem zmezinárodnělý pracuje i Emily Langston, která v zásadě klade 

rovnítko mezi pojmy smíšený tribunál a zmezinárodněný domácí soud.9 

Přestože dosud nepanuje jednoznačná shoda nad pojmovými znaky, které musí být 

přítomny u smíšených trestních tribunálů, lze vysledovat několik základních z nich, které 

jmenuje většina autorů věnující se zkoumané problematice, a jsou u většiny soudních 

institucí řazených ke smíšeným trestním tribunálům přítomny.10 

Celkem jednoznačně je ve většině relevantní jak české tak zahraniční literatuře zmiňováno 

smíšené personální obsazení soudů.11 Obecně lze tento znak považovat za přítomný, pokud 

se řízení z pozice rozhodujícího orgánu účastní osoby, na jejichž ustanovení do funkce měly 

podíl subjekty mezinárodního práva odlišné od domácího státu. Minimalistickým přístupem 

k vnímání smíšeného složení se nám podaří, obsáhnou různorodý přístup v jednotlivých 

případech. Jak bude ukázáno v následujících kapitolách práce, je vliv mezinárodních subjektů 

v procesu jmenování a poměr mezinárodních a domácích soudců u jednotlivých institucí 

rozmanitý. Jmenovací proces tak osciluje od jmenování vládou či parlamentem domácího 

státu po ustanovení do funkce na základě rozhodnutí mezinárodního orgánu většinou OSN. I 

v případě složení soudů se setkáme, jak s institucemi s jednoznačnou převahou domácích 

                                                           
6
 Například Zvláštní soud pro Sierru Leone bývá řazen jednotlivými juristy jak mezi ad-hoc tribunály např. Č. 

Čepelka, F. Zbořil, tak mezi smíšené trestní tribunály J. Malenovský, J. Alvarez,  a v některých případech rovnou 
do obou zmíněných kategorií jako M. Frulli, P Šturma. 
7
 CASSESE A., The Role of Internacionalized Courts and Tribunals in the Fight Against International Criminality in   

ROMANO C. P. R. (ed.), Internationalized criminal courts : Sierra Leone, East Timor, Kosovo and Cambodia.. str. 
4-6. 
8
 ROMANO C. P. R., Internacionalized Criminal Courts: Sierra Leone, East Timor, Kosovo and Cambodia. str. X. 

9
 LANGSTON E., The superior responsibility doctrine in International law: Historical continuities, inovations and 

criminality: Can East Timor’s Special Panels bring militia leaders to justice?. str. 166. 
10

 NEHA J., Conceptualising internacionalization in Hybrid Criminal Courts. str. 81. 
11

 Z české například ČEPELKA Č. a ŠTURMA P., Mezinárodní právo veřejné., MALENOVSKÝ J., Mezinárodní právo 
veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému., DAVID V., SLADKÝ P., 
ZBOŘIL F., Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou., ze zahraniční pak jmenujme namátkou CASSESE A., The 
Oxford Companion of International Justice. 
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soudců tak s institucemi, kde převládají soudci jmenovaní ze strany mezinárodního 

společenství. 

Jako další ze znaků bývá často uváděna aplikace mezinárodního i vnitrostátního práva a 

s tím spojená problematika věcné působnosti.12 Přestože u aplikace práva nenalezneme u 

jednotlivých soudů takovou různorodost jako v případě složení soudu, nelze daný znak 

zjednodušit pouze na otázku, zda soud aplikuje či neaplikuje mezinárodní právo, respektive 

stíhá některé ze zločinů podle mezinárodního práva. Zde bychom se měli zaměřit právě na 

zakotvení jednotlivých trestných činů, které konkrétní soudy stíhají, zejména zda jejich 

statuty odkazují na normy mezinárodního či vnitrostátního práva a to jak v psané tak 

nepsané podobě. Celou situaci ještě poněkud komplikuje vzájemné promítnutí zločinů podle 

mezinárodního práva do vnitrostátní úpravy, a tudíž není snadné v některých případech zcela 

jednoznačně posoudit, zda jde o normu vnitrostátní nebo mezinárodní. Celkově se ovšem 

můžeme ztotožnit s tezí, že pokud se předpis z velké části shoduje s mezinárodní úpravou 

tzv. core crimes13, jde o aplikaci mezinárodního práva byť přenesené do národní úpravy. 

Posledním často zmiňovaným znakem smíšených trestních tribunálů bývá způsob jejich 

založení mezinárodní smlouvou nebo jiným institutem mezinárodněprávní povahy, zejména 

rezolucí Rady bezpečnosti OSN.14 Ačkoliv není tento znak, oproti výše uvedeným, zmiňovaný 

v literatuře tak často, lze ho považovat za základní a pro podstatu tribunálu určující. 

V případě založení soudu pomocí mezinárodní smlouvy nebo rezolucí Rady bezpečnosti 

nenastává problém odlišení od domácí soudní soustavy. Poněkud komplikovanější je situace 

v případě založení soudu s pomocí vnitrostátního právního předpisu. Nicméně i v těchto 

případech většinou nalezneme propojení vnitrostátní úpravy s mezinárodním společenstvím 

v podobě mezinárodních smluv či jiných mezinárodněprávních instrumentů, které jsou se 

zakládacím aktem v úzké věcné a časové souvislosti. 

                                                           
12

 Například lze uvést práce ČEPELKA Č. a ŠTURMA P., Mezinárodní právo veřejné., MALENOVSKÝ J., 
Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému., 
DAVID V., SLADKÝ P., ZBOŘIL F., Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou., ze zahraniční pak jmenujme 
namátkou CASSESE A., The Oxford Companion of International Justice.  MITRI Y. a WETZEL J. E., The Special 
Tribunal for Lebanon: A Court „Off the Shelf“ for a Devided Country. 
13

 Jde o Genocidium, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, agrese viz WERLE G., General principles of 
International Criminal Law. in CASSESE A. (ed.), The Oxford companion to International Criminal Justice. str. 54. 
14

 Jako jeden ze znaků bývá způsob založení explicitně uváděn u Č. Čepelky, P. Šturmy, J. Malenovského či A. 
Casseseho. 



- 10 - 

 

Jak bylo naznačeno výše, vznik smíšených trestních tribunálů úzce souvisí s proliferací 

institucí mezinárodního práva po roce 1990 a v některých případech bývá spojován i s reakcí 

na kritiku ad-hoc tribunálů OSN v podobě ICTY a ICTR.15 Této tezi by nasvědčovalo i 

postavení Zvláštního soudu pro Sierru Leone na pomezí ad-hoc tribunálu OSN a smíšeného 

trestního tribunálu jako první instituce, u níž byla tato kategorie použita. Lze tedy 

předpokládat v souladu s některými juristy, že smíšené soudní tribunály by měly nabízet 

výhody jak mezinárodních, tak domácích soudních institucí.16 A contrario k tomu ovšem 

musíme dodat, že v případě špatného nastavení soudu může naopak dojít ke vzniku 

kombinace nevýhod domácích a mezinárodních soudních institucí. 

V literatuře se většinou vyskytují úvahy zejména nad výhodami, i když nejsou pominuty ani 

problémy, kterým smíšené trestní tribunály čelí a je nutno poznamenat, že se v některých 

případech jedná o spojené nádoby a jejich vyvážení musí být nastaveno pro konkrétní 

instituci. Z našeho pohledu lze na prvním místě „výhod“ jmenovat legitimitu soudu 

respektive jeho vnímání jako legitimní instituce. Díky svému smíšenému charakteru může 

nabídnout soud záruky mezinárodnímu společenství v otázkách nezávislého soudnictví 

v souladu s mezinárodními standarty trestní spravedlnosti a spravedlivého řízení. Naopak a 

priori neztrácí svou legitimitu v očích domácí společnosti, která se v mnoha případech 

dokáže díky domácím aspektům smíšeného soudu s institucí ztotožnit jako s domácím 

soudem.17 

S otázkou vnímání legality soudu také úzce souvisí problematika obsazení soudu. 

Mezinárodní soudci jsou obecně vnímáni jako záruka nestranného rozhodování v procesu a 

dostatečného zaručení obecně uznávaných standardů trestního řízení.18 Nicméně podle 

některých učenců přítomnost domácích soudců oslabuje zdání nestrannosti soudu.19 S touto 

tezí však nelze jednoznačně souhlasit, protože ani mezinárodní soudy nebyly všeobecně 

zcela přijímány jako nestranné zejména v případě ICTY.20 I když tedy v porovnání 

                                                           
15

 BARRIA L. A. a ROPER S. D., Providing Justice and Reconciliation: The Criminal Tribunals for Sierra leone and 
Cambodia. str. 6. 
16

 Justice should be done, but where? The relationship between national and international courts. str. 9. 
17

 MITRI Y. a WETZEL J. E., The Special Tribunal for Lebanon: Court „Off the Shelf“ for a Devided country. str. 86  
18

 NEHA J., Conceptualising internacionalization in Hybrid Criminal Courts. str. 81. 
19

 MALENOVSKÝ J. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k 
právu českému. str. 285. 
20

 viz např. HOARE M. A., Genocide in Bosnia nad the failure of international justice. 
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s mezinárodními soudci budou domácí soudci pravděpodobně více ovlivnitelní ze strany 

domácích subjektů nelze Malenovského tezi považovat za směrodatnou. 

Další často uváděnou výhodou bývá lepší schopnost, oproti domácím soudům, získat pro 

tribunál dostatek prostředků a expertů.21 Tato výhoda však není zcela automatická zejména, 

co se týká získávání kvalifikovaného personálu, jak lze vysledovat na příkladu Východního 

Timoru. V otázce prostředků pro financování soudní instituce bývá situace lepší, zejména 

v prvních letech od založení tribunálu.22 Vůbec problematika financování je další výhodou a 

zároveň i nevýhodou smíšených trestních tribunálů. Z pohledu mezinárodního společenství 

je značnou výhodou způsob financování a celková výše objemu prostředků vydaných na 

fungování soudu v porovnání s mezinárodními soudy. Smíšené tribunály bývají většinou 

financovány poměrně z dobrovolných příspěvků mezinárodního společenství a rozpočtu 

domácího státu a celkový objem peněz je v porovnání s mezinárodními soudy nižší, což díky 

přístupu k důkazním prostředkům nemusí být na újmu kvality řízení.23 Navíc v porovnání 

s domácí soudní soustavou bývá rozpočet smíšeného tribunálu vyšší a tím pádem lze 

předpokládat i vyšší efektivitu.24 V charakteru rozpočtu instituce se pak promítá i nevýhoda 

v podobě dobrovolnosti příspěvků mezinárodního společenství. Soudu pak chybí 

v dlouhodobém časovém horizontu jistota, že bude moci pokračovat v práci s dostatkem 

financí a to přes většinou přítomný předpoklad relativně krátkého období existence. 

Nevýhody smíšených trestních tribunálů, bývají uváděny zejména ve vztahu k plně 

mezinárodním tribunálům. Daný trend bude sledovat i tato práce neboť ve vztahu 

k domácím soudním orgánům byly základní nevýhody naznačeny již v předchozích 

odstavcích. Zejména jde o neschopnost dostát své funkci při špatně vypracovaných 

základních dokumentech a funkčních mechanismech soudu.25 Nicméně obdobnou vlastností 

disponují takřka všechny instituce či organizace a i když s touto tezí jde jako generální 

souhlasit, nelze ji považovat pro smíšené trestní tribunály za zcela směrodatnou a 

výjimečnou. S plněním funkcí tribunálů je spojena i otázka, vyslovená stejnými autory, 

                                                           
21

 NEHA J. Conceptualising internationalization in Hybrid CriminalCourts. str. 81. 
22

 Justice should be done, but where? The relationship between national and international courts. str 11. 
23

 NEHA J. Conceptualising internationalization in Hybrid CriminalCourts. str. 81. 
24

 viz např. MUGRABY M., The Syndrome of One-Time Exeptions and the Drive to Establish the Proposed Hariri 
Court. str. 172. 
25

 ROPER S. D. a BARRIA L. A., Assesing the Record of Justice: A Comparison of Mixed Tribunals versus Domestic 
Mechanisms for Hunam Rights Enforcement. str. 530. 
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spočívající v efektivním poskytování spravedlnosti a usmíření jako v případě mezinárodních 

tribunálů.26 Lze souhlasit, že například Zvláštní panely na Východním Timoru  se neukázaly 

příliš efektivní,27 avšak paušálně zde ještě neexistuje dostatek důkazů pro potvrzení uvedené 

hypotézy. Spíše je naopak potřeba položit si otázku, zda jsou mezinárodní tribunály efektivní 

zvláště v případech ICTY a ICTR. Pokud v širším kontextu srovnáme situaci ve Rwandě a Sieře 

Leoně, mohli bychom dokonce dojít k opačným závěrům.28 Poněkud méně sporné problémy 

smíšených trestních tribunálů nabízí J. Alvarez v podobě značně omezené působnosti a 

pravomoci, limitovaných zdrojů a nevyrovnané legitimitě.29 Problém spojený s limitovanými 

zdroji a legitimitou byl již nastíněn výše, musí být ještě věnován prostor omezené pravomoci 

a působnosti, i když detailněji bude otázka rozebírána v šesté kapitole. Zde je myšlena 

především problematika spolupráce ze strany dalších států, které nejsou vázány zakládacím 

dokumentem soudu. Z hlediska mezinárodního práva, je obtížné autoritativně donutit cizí 

státy ke spolupráci obzvláště ve světle rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v případu 

Yerodia.30 Tento problém je ve vztahu ke smíšeným trestním tribunálům sice omezen na 

instituce, které nejsou zřízeny podle kapitoly VII Charty OSN. Nicméně i vzhledem 

k charakteru instituce smíšených tribunálů se jedná o menšinovou skupinu a v ostatních 

případech se již daný problém nevyskytl.31 

2.2 Zásady mezinárodní trestní spravedlnosti 

Účelem mezinárodního trestního soudnictví je, na rozdíl od soudů kde vystupují jako 

subjekty státy, dosáhnout potrestání pachatelů trestných činů.32 Vzhledem k značným 

dopadům výsledných rozhodnutí na život odsouzených musí být zachovány stejně jako ve 

vnitrostátním trestním právu určité zásady, jejichž účelem je zabránit soudní libovůli a 

omezit možnost nepřiměřeného trestání obviněných. 

                                                           
26

 Ibid. str. 522. 
27

 ibid. str 530. 
28

 Protože toto téma by bohužel přesáhlo vymezené téma práce lze odkázat např. SCHABAS W.A., 
Internationalized Courts and their Relationship with Alternative Accountability Mechanisms: The Case of Sierra 
Leone. in ROMANO C. P. R. (ed.), Internationalized Criminal Courts. str.157-180. 
29

 ALVAREZ J. A., Alternatives to International Criminal justice. in CASSESE A., The Oxford companion of 
international Justice. str. 25. 
30 Mezinárodní soudní dvůr, Avrest Warrant of 1 I April2000 (Democrutic Republic of the Congo v. Belgium), 

Judgment, I.C.J. Reports 2002.available at http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf (9.3. 2011). 
31

 Jako nejznámější z případů lze uvést obvinění proti Liberijskému prezidentu Charlesu Taylorovi u Zvláštního 
soudu pro Sierru Leone, i když obdobným problémům čelily i Zvláštní panely na Východním Timoru. 
32

 CASSESE A.(ed.), The Oxford companion of international Justice. str. 17. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf
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V mezinárodním právu jsou základní práva odsouzených značně propojena se základními 

lidskými právy a mají v zásadě obyčejový charakter.33 Nicméně je nutné si uvědomit, že 

smíšené trestní tribunály neaplikují pouze mezinárodní právo, ale i právo domácí a tudíž by 

mohlo dojít k různým standardům práv pro různé činy u jednoho soudu. Zůstává otázkou, 

nakolik se obyčejové mezinárodní právo vztahuje i na činy mimo mezinárodní právo trestní 

ve striktním slova smyslu? Podle B. Swarta musí být totiž standardy spojené s trestnými činy 

nesměřující proti míru a bezpečnosti lidstva34 podepřeny mezinárodní smlouvou, protože 

právní obyčeje se na ně nevztahují.35 V otázkách dvojího standardu se ovšem pohybujeme 

v zásadě teorie, protože jednotlivé instituce upravují celkem obdobně a detailně práva 

obviněných ve svých statutech bez ohledu na charakter trestné činnosti. 

Zásady mezinárodního trestního práva se velice podobají obecným zásadám trestního 

práva, nicméně s některými drobnými oslabeními v neprospěch obviněných. Zejména se 

oslabení týká zásady legality a to i s ohledem na obyčejový základ některých trestných činů a 

bývá spojována s oslabením principu nullum crimen sine lege.36 

Vzhledem k omezenému rozsahu práce si dovoluji ctěného čtenáře odkázat na práce, které 

se podrobněji věnují otázkám zásad mezinárodní trestní spravedlnosti.37 

                                                           
33

 SHAW M. N., International law. str. 440. 
34

 Peace and security of mankind. 
35

 SWART B., Internationalized Criminal Courts and Substantive Law in ROMANO C. P. R. (ed.), Internationalized 
Criminal Courts. str. 305. 
36

 VÁLEK P., Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodnho práva. str. 92-93. 
37

 z použité literatury např. FRIMAN H. Procedural Law of Internationalized Criminal Courts in ROMANO C. P. R. 
(ed.), Internationalized Criminal Courts. str. 317-358. nebo 
WERLE G., General Principles od Onternational Criminal law. in CASSESE A. (ed.), The Oxford companion of 
international Justice. str. 54-62. 
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3. Historický kontext 
Jak bylo již naznačeno výše, bývá obvyklé založení smíšených trestních tribunálů navázáno 

na krvavý lokální konflikt či násilnosti značného rozsahu. Pro lepší pochopení mechanismů 

zakládání a fungování soudů v námi zkoumaných případech Sierry Leone, Kambodže, 

Východního Timoru a Libanonu je vhodné prvně uvést historický kontext jak skutkového 

stavu, na který se vztahuje soudní příslušnost jednotlivých tribunálů, tak průběhu vytváření 

zkoumaných institucí. 

3.1 Kambodža 

Násilnosti souzené Mimořádnými senáty soudů Kambodže mají spojitost s vládou Rudých 

Khmérů mezi léty 1975 a 1979, kteří se ujali vlády nad zemí po ozbrojeném vítězství nad Lon-

Nolovým režimem. Během svého boje se Rudí Khmérové těšili podpoře značné části 

domácího, zejména vesnického obyvatelstva, exilové vlády v čele s princem Norodomem 

Shihanukem  i Čínské lidové republiky. Po svém vítězství začali Khmérové uvádět do praxe 

svoji politickou doktrínu spočívající na ideách agrárního socialismu a nacionalismu. 

Při prosazování rovnostářské společnosti docházelo k likvidaci potencionálních politických 

odpůrců a celkového uvědomění obyvatelstva. V rámci vytváření zemědělských komun, byli 

vystěhováni takřka všichni obyvatelé měst a zapojeni do primitivní zemědělské výroby. 

Během přesunů se dle historiků setkáváme s obdobnými jevy jako při nacistických 

pochodech smrti, kdy byli vysílení a hladoví jedinci necháváni bez pomoci podél cest či 

dokonce stříleni. Krom vytváření komun se režim vyznačoval vypjatým nacionalismem a pod 

heslem jedna země, jeden národ přikročil k repatriaci či nucené asimilaci národnostních 

menšin, zejména Vietnamců a muslimských Čamů.38 

Zahraniční politika se také vyznačovala značným šovinismem, i když snahou Khmérů bylo 

zemi co nejvíce izolovat od vnějšího světa. Právě šovinistická a expanzivní zahraniční politika 

vedla k pádu režimu rudých Khmérů. V rámci možnosti vytvoření Velké Kambodže docházelo 

od roku 1975 k častým hraničním střetům se sousedním Vietnamem, které nejpozději od 

roku 1977 lze označit za ozbrojený konflikt.39 Na vánoce 1978 zahájila vietnamská armáda i 

                                                           
38

 NOŽINA M., Dějiny Kambodže. str. 229-235. 
39

 RATNER S. R. a ABRAMS J. S., Accountability for human rights atrocities in international law: beyond the 
Nurnberg legacy. str. 291-292. 
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s ohledem na národnostní politiku Khmérů vůči Vietnamcům na svém území, rozsáhlou 

ofenzívu, která skončila dobytím Phnom Penhu na začátku roku 1979 a pádem vlády Rudých 

Khmérů. Pád vlády ovšem neznamenal ukončení násilností a ozbrojené střety mezi různými 

frakcemi kambodžské politiky pokračovaly až do 90. let 20. století. Vláda Rudých Khmérů 

uvrhla Kambodžu o mnoho let vývoje nazpět. Celkové oběti na životech bývají odhadovány 

na více než 2 miliony obyvatel, tedy něco přes čtvrtinu všech obyvatel země a některé 

skupiny obyvatel byly takřka kompletně vyhlazeny.40 

Přes odsouzení hlavních představitelů režimu vládou dosazenou Vietnamci v 70. letech 

v nepřítomnosti k vysokým trestům, došlo k reálným pokusům o potrestání viníků až v 90. 

letech. Na žádost Kambodžské vlády se vhodnými mechanismy řešení zabývala skupina 

expertů OSN. Ti došli k závěru, že vhodným způsobem by bylo ustanovení mezinárodního 

soudu po vzoru ICTY nebo ICTR, což však bylo ze strany Kambodže odmítnuto.41 Přes trvající 

problémy v jednání s OSN, způsobené zejména ohledem na snahu definitivně ukončit letitou 

občanskou válku i za cenu beztrestnosti některých bývalých představitelů režimu,42 došlo 

v roce 2001 k ustanovení Mimořádných senátů soudů Kambodže, v hybridní podobě. 

Definitivně byly dotvořeny po uzavření smlouvy mezi Kambodžou a OSN v roce 2004.43 

V současné době jsou ECCC stále spíše na začátku své činnosti i když v případu Kang Kek Iewa 

již padl verdikt v první instanci. 

3.2 Sierra Leone 

Ustavení Zvláštního soudu pro Sierru Leone je spjato s krvavým vnitřním ozbrojeným 

konfliktem z 90. let 20. století.44 Za počátek občanské války je obecně považován 23. březen 

1991, kdy ozbrojenci Jednotné revoluční fronty Fodaye Sankoha vpadli z Libérie do Sierry 

Leone s cílem svrhnout zkorumpovanou vládu jedné strany pod vedením Josefa Momoha. 

Následující desetiletí občanské války doprovázely veliké násilnosti na obou stranách. Od 

                                                           
40

 ETCHESON C., The Politics of Genocide justice in Cambodia. in ROMANO C. P. R. (ed.), Internationalized 
Criminal Courts. str. 181. 
41

 Report of the Group of Experts for Cambodia established pursuant to General Assembly resolution 52/135, 
available at http://www1.umn.edu/humanrts/cambodia-1999.html (12. 3. 2011). 
42

 RATNER S. R. a ABRAMS J. S., Accountability for human rights atrocities in international law : Beyond 
Nurenberg legacy. str. 308-309.  
43

 Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the prosecution of crimes 
commited during the period of Demokratic Kampuchea, with inclusion of amandments as promulgated on 27 
october 2004 (NS/RKM/1004/006). available at http://www.eccc.gov.kh/english/law.list.aspx (27.2 2011). 
44

 ŠTURMA P. et all, Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů. str. 24. 
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sekání rukou potencionálním nepřátelům, přes nucená manželství po nelegální obchod 

s diamanty, který se stal hlavním nástrojem financování vedení války. Obě strany také ve 

velké míře využívaly služeb zahraničních žoldnéřů, domácích milicí a dětských vojáků, což se 

projevilo i na jurisdikci SCSL. Přestože se většina bojů odehrávala na území Sierry Leone, není 

tento konflikt izolovaný a musíme ho vnímat jako součást větší regionální bezpečnostní 

krize.45 

Po nátlaku mezinárodního společenství na demokratizaci Sierry Leone a demokratickém 

zvolení vlády Ahmeda Kabbaha v roce 1996, došlo postupně ke dvěma pokusům válku 

ukončit.46 První pokus vyvrcholil mírovou dohodou s RUF uzavřenou 30. 11. 1996 v Abidjanu, 

která garantovala širokou amnestii bojujícím stranám. Nicméně po demobilizaci vládních sil 

došlo k puči, vedeném Revoluční radou ozbrojených sil, jenž po dobytí Freetownu ustavila 

spolu s RUF novou vládu. S pomocí vojsk ECOMOG dobyla vládní vojska zpět své pozice a po 

odražení masivního útoku RUF, došly obě strany k přesvědčení, že nejsou schopny soupeře 

definitivně porazit.47 Za zvyšujícího se diplomatického tlaku mezinárodního společenství 

došlo k uzavření další mírové dohody 7. července 1999 v Lomé. Obdobně jako předchozí 

dohoda z Abidjanu obsahovala dohoda z Lomé širokou amnestii pro bojující strany, nicméně 

na poslední chvíli doručil zvláštní zmocněnec OSN výhradu ke smlouvě, která obsahuje 

možnost stíhat zločiny podle mezinárodního práva, kterých se bojovníci v Sieře Leone 

dopustili. Dohoda z Lomé je také spojena s příchodem vojsk OSN do Sierry Leone, mezi nimiž 

a bojovníky RUF se odehrála poslední etapa občanské války. Ozbrojenci revolučních skupin 

definitivně složili zbraně na začátku roku 2002 a představitelé vlády a povstalců prohlásili 

válku za ukončenou. 

Samotná geneze Zvláštního soudu pro Sierru Leone začíná v roce 2000, kdy 9. 8. doručil 

představitel Sierry Leone žádost na ustavení soudu Radě bezpečnosti OSN.48 Ta pověřila 

rezolucí č. 1315 z 14. srpna 2000 generálního tajemníka OSN sjednáním smlouvy mezi OSN a 

Sierrou Leone o zřízení SCSL. Po delších jednáních byla tato smlouva 16.1. 2001 uzavřena a 

                                                           
45

 BARRIA L. A. a ROPER S. D., Providing Justice and Reconciliation : The Criminal Tribunals for Sierra Leone and 
Cambodia. str. 7. 
46

 Ibid, str 9. 
47

 Ibid, str. 9. 
48 Letter dated 9 August 2000 from the Permanent Representative of Sierra Leone to the United Nations 

addressed to the President of the Security Council. available at http://www.undemocracy.com/S-2000-786.pdf 
(12. 3. 2011). 
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umožnila tak postupný vznik soudu. Soud se sice z počátku vyrovnával s řadou materiálních 

obtíží, nicméně jedna z největších výzev nastala obžalováním liberijského prezidenta Ch. 

Taylora v březnu 2003. Ten odhalil slabinu tribunálů založených dvoustrannou smlouvou. Na 

základě politického tlaku zejména ze strany USA a OSN a vydání rezoluce Rady bezpečnosti č. 

1638 došlo postupně k rezignaci Ch. Taylora na post prezidenta Libérie a jeho odchodu do 

exilu v Nigérii, odkud byl i díky spolupráci s novou Liberijskou vládou v březnu 2006 vydán ke 

stíhání před SCSL. I díky Taylorově kauze pokračuje SCSL dosud ve své činnosti. 

3.3 Východní Timor 

Oblast Východního Timoru byla na rozdíl od značné části Sundských souostroví po dlouhá 

léta portugalskou kolonií bez rozvinutější samosprávy. V 2. polovině 20. století se situace 

začala měnit a překotný vývoj na Timoru nastal po Karafiátové revoluci. Pád salazarovského 

režimu umožnil vznik politické reprezentace i na Východním Timoru, kterou reprezentovaly 

dvě strany. Jedna z frakcí se v srpnu 1975 s pomocí Indonésie pokusila o svržení portugalské 

vlády nad územím, nicméně po neúspěchu povstání odešla většina jejich představitelů do 

indonéského exilu. Potlačení povstání bylo labutí písní portugalské koloniální správy a po 

odchodu portugalských vojsk vyhlásil Východní Timor na podzim nezávislost. Nezkušená a 

politicky nevyzrálá vláda neměla dlouhého trvání,49 neboť již v prosinci obsadila Východní 

Timor Indonéská vojska a později vyhlásila anexi území, kterou mezinárodní společenství 

nikdy neuznalo.50 Přes drobnou guerillovou válku proti okupaci se tak na desetiletí situace 

v zásadě stabilizovala. 

Ke změně došlo až s koncem studené války, kdy klesla strategická důležitost Indonésie.51 

Tlak mezinárodního společenství proti Suhartovu režimu narostl po masakru na hřbitově 

Santa Cruz v roce 1991. Avšak definitivní zlom nastal po asijské ekonomické krizi a Suhartově 

pádu roku 1998. Nová vláda nabídla Timořanům možnost autonomie v rámci Indonésie nebo 

nezávislost. Rozhodnutí mělo přinést referendum konané 30. října 1999, k jehož provádění a 

zajištění bezpečnosti se Indonésie zavázala mezinárodní smlouvou.52 Reálná situace roku 

1999 byla však velice nejistá, neboť na Timoru vypukly násilnosti prováděné povětšinou pro 
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 ROPER S. D. a BARRIA L. A., Assesing the Recor of Justice: A Comparison of Mixed International Tribunalas 
versus Domestic Mechanisms for Human Right Enforcement. str. 523. 
50

 ibid. 
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 Ibid. 
52

 LANGSTON E., The superior responsibility doctrine in international law: Historical continuities, innovations 
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indonéskými milicemi, které se těšily značné podpoře ze strany armády. Přibližně 200 000 

Timořanů uprchlo nebo bylo nuceno odejít do Indonésie především na západní Timor.53 

Došlo také k obrovským škodám na majetku a například Beth Lyons se domnívá na základě 

zpráv ministerstva zahraničí USA, že bylo zničeno mezi 70 a 80 procenty východotimorské 

infrastruktury.54 Přes vlnu násilností se v referendu vyslovilo pro nezávislost 78,5% 

účastníků.55 

Odmítnutí indonéské nadvlády vedlo k ustavení Přechodné správy OSN na východním 

Timoru zřízené rezolucí Rady bezpečnosti 1272 a k příchodu vojsk OSN k zajištění míru podle 

rezoluce Rady bezpečnosti 1264.56 Ta vykonávala správu nad částí ostrova až do vyhlášení 

timorské nezávislosti 20. března 2002. Jedním z cílů UNTAET bylo i zajištění zákonnosti a 

soudních mechanismů na Východním Timoru. V daném rámci vytvořeném nařízením 

2000/11 pak došlo ke zřízení Zvláštních panelů na Východním Timoru a to nařízením 

2000/15.57 

Po dobu své existence se Zvláštní panely potýkaly s celou řadou obtíží. Z hlediska 

spravedlnosti představoval největší problém nedostatek spolupráce s Indonésií, do které 

uprchla celá řada osob podílejících se na páchání trestné činnosti. Přes uzavření Memoranda 

o porozumění z 6. dubna 2000 Indonésie bojkotovala snahy o dosažení spravedlnosti a např. 

do poloviny roku 2003 nebyl žádný z podezřelých vydán ke stíhání na Východní Timor.58 

Zvláštní panely pro východní Timor ukončily svojí činnost v roce 2005 a jsou tak jediným 

zaniklým ze zkoumaných tribunálů. 

3.4 Libanon 

Historické souvislosti spojené se vznikem Zvláštního tribunálu pro Libanon jsou od výše 

uvedených příkladů odlišné. Ačkoliv patří Libanon k zemím zasaženým v nedávné minulosti 

občanskou válkou, chybí zde ve vztahu k tribunálu jasná souvislost, přestože dozvuky střetů 

                                                           
53
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 Ibid. 
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 Reg. 2000/11 a reg 2000/15, available at http://www.unmit.org/legal/UNTAET-
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z let 1975-1989 jsou patrné do dnešních dnů. Libanon navíc představuje ve složitých 

poměrech Blízkého východu unikátní politický systém, vzniklý s ohledem na národnostně-

náboženské složení obyvatelstva. Politická situace je tak komplikovaná a to i díky silným 

vlivům zahraničních států na jednotlivé zájmové skupiny zejména ze strany Iránu, Sýrie a 

Izraele, jejichž zájmy v Libanonu jsou vyjádřeny někdy i s pomocí vojenské moci. 

Přímým důvodem k ustavení tribunálu byl atentát na bývalého dlouholetého premiéra 

Libanonu Rafíka Harírího z 14. října 2005. Tento útok sice nebyl výjimečný v kontextu 

politických vražd libanonské politiky známých především z dob občanské války,59 nicméně 

spadl do období zhoršujících se vztahů mezi USA a Sýrií a probíhající válkou proti terorismu. I 

tak úmrtí R. Harírího vyvolalo značné pobouření jak doma tak v zahraničí a takřka 

paralyzovalo politiku v Libanonu.60 

Předstupněm pro vytvoření tribunálu se stalo zřízení Mezinárodní nezávislé vyšetřovací 

komise, která vnikla na žádost libanonské vlády61 Rezolucí rady bezpečnosti 1595.62 Samotný 

soud mezinárodního charakteru měl dle výsledků jednání mezi vládou Libanonu a OSN 

vzniknout na bilaterálním základě. Smlouva o zřízení tribunálu byla podepsána oběma 

stranami během ledna a února 2007, nicméně na libanonské straně se i díky složitosti 

politického systému nepodařilo smlouvu ratifikovat. Na základě žádosti libanonského 

premiéra63 podepřené podporou 70 ze 128 poslanců libanonského parlamentu,64 proto 

v souladu s předchozím vývojem, ustavila tribunál v rámci kapitoly VII Charty OSN Rada 

bezpečnosti rezolucí 1757.65 V současné době je i vzhledem k závěrům vyšetřovací komise 

tribunál bez jediného obviněného na začátku svého působení. 
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4. Způsoby ustavení tribunálů 
Přestože vznik smíšených trestních tribunálů není nejdůležitější proměnnou při sledování 

zkoumané otázky, je z hlediska celkové geneze instituce nutné uvést ho na prvním místě. 

Způsoby založení smíšených trestních tribunálů v současnosti reálně reprezentují takřka 

veškeré možnosti, které v zásadě mezinárodní právo svým subjektům dává. Otázka zřízení 

tribunálů sice není vždy uváděna jako pojmový znak, a v našem výkladu ji je i proto přisouzen 

vlivový koeficient 0,6, avšak jsou s ní přímo spojeny další významné aspekty existence 

tribunálů, z nichž některé ovlivňují i míru internacionalizace a v textu jim bude věnován 

prostor. Zejména se jedná o otázku financování, která sice bývá řešena samostatně, avšak je 

se způsobem založení velice úzce propojena. V zásadě můžeme konstatovat, že orgány 

podílející se na založení implicitně nesou odpovědnost za chod instituce a tudíž i za dostatek 

finančních prostředků, které by měly být k dispozici. Podrobnosti k otázkám financování ještě 

uvedeme v následující kapitole. 

Další poměrně významný problém spojený se způsoby založení institucí představuje 

závaznost těchto dokumentů pro třetí státy. Právě povinnost spolupráce je jedním 

z významných aspektů, který ovlivňuje možnosti soudu dosáhnout svého účelu a u některých 

autorů bývá uváděna jako definiční znak smíšených trestních tribunálů.66 Přes nesporný 

význam problematiky povinné spolupráce a jejího vlivu na vnímání míry internacionalizace, 

nám nepřijde nutné pro účely práce věnovat se dané problematice samostatně, nicméně 

bude plně reflektována v rámci kapitoly věnované způsobům založení smíšených trestních 

tribunálů. 

4.1 Možnosti 

Způsoby založení smíšených trestních tribunálů mohou ve své různorodosti pokrývat a 

v zásadě i pokrývají veškeré představitelné možnosti. Způsoby lze rozdělit dle počtu subjektů 

přímo participujících na založení tribunálu. Lze tak rozlišovat tribunály založené jednostranně 

a za účasti více stran. Obě kategorie budeme dále vnitřně členit, neboť jen takovým 

způsobem budeme moci pokrýt způsoby založení a v návaznosti jim i přiřadit hodnotu 

s jakou ovlivňují míru internacionalizace tribunálu. Prvně se budeme zabývat problematikou 
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více participujících stran a tedy způsobem založení trestního tribunálu s pomocí mezinárodní 

smlouvy. 

Dle počtu stran smlouvy můžeme rozlišit tribunály přímo zřízené dvoustrannou 

mezinárodní smlouvou a tribunály zřízené na vícestranné bázi. Zatímco zřízení tribunálu 

dvoustrannou smlouvou je relativně běžné, smíšený trestní tribunál zřízený mezinárodní 

smlouvou s více stranami dosud nenalezneme. Nicméně pro budoucnost nelze tento způsob 

založení soudní instituce vyloučit.67 Mnohostranná mezinárodní smlouva byla však již využita 

při vzniku Mezinárodního trestního soudu, což nám pochopitelně naznačuje větší vliv na 

míru internacionalizace než dvoustranná smlouva. Nicméně hlavním důvodem proč 

mnohostranná smlouva způsobuje větší zmezinárodnění tribunálu, spočívá v zapojení 

většího počtu členů mezinárodního společenství. Vzhledem k menší autoritativnosti zřízení 

instituce s pomocí mezinárodní smlouvy vůči celému mezinárodnímu společenství, bude 

hodnota míry internacionalizace obvykle o něco větší než 0,5. 

Druhý způsob ustavení smíšených trestních tribunálů je jednostranným normativním 

aktem, který opět můžeme rozdělit na dvě podskupiny, jenž jsou z pohledu vlivu na míru 

internacionalizace značně odlišné. Tyto podskupiny vznikají na základě charakteru subjektu, 

který zřizovací dokument vydal a povahy dokumentu. První podskupinu tvoří tribunály 

zřízené mezinárodní organizací. Opět nelze do budoucna vyloučit možnost založení tribunálu 

ze strany takřka jakékoliv mezinárodní organizace, které poskytnou její členové dostatek 

pravomoci, avšak momentálně jedinou organizaci činnou v tomto směru představuje OSN. 

Její aktivity na poli proliferace mezinárodního trestního soudnictví jsou natolik rozsáhlé, že 

spatřujeme její vliv takřka u všech dosud známých smíšených trestních tribunálů.68 Vůbec 

aktivity OSN jsou ve vztahu ke smíšeným tribunálům považovány mnohdy za natolik 

významné, že její ingerence bývá považována za definiční znak.69 S tím se ovšem v této práci 

neztotožňujeme, protože s výjimkou již uvedených příkladů nelze považovat samotnou 

přítomnost vlivu OSN za základní i když bezesporu míru internacionalizace v návaznosti na 
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 Pokud si přijmeme tezi, že založení tribunálů mezinárodní smlouvou je i z hlediska volního jednání subjektů 
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zkoumané znaky ovlivňuje. Proto bude participace mezinárodního společenství 

prostřednictvím OSN u konkrétních příkladů brána v potaz, avšak nebude ji věnován 

samostatný prostor. 

Založení mezinárodních tribunálů jednostranným aktem ze strany OSN respektive rezolucí 

Rady bezpečnosti stálo na počátku rapidního nárůstu mezinárodních trestních institucí od 

90. let 20. století. Je nutné si uvědomit, že jak ICTY tak ICTR jakožto mezinárodní trestní 

soudy byly založeny rezolucí Rady bezpečnosti70 a vzhledem k jejich celkem jednoznačnému 

charakteru nám dávají referenční rámec pro hodnotu míry internacionalizace pro zřízení ve 

vztahu k čistě mezinárodním soudním institucím. Dalo by se říci, že zřízení rezolucí rady 

bezpečnosti by mělo nabývat ve vztahu k míře internacionalizace hodnotu 1. Celý problém je 

však poněkud komplikovanější, kdy přijetí rezoluce předchází různý postoj dotčených států. 

V některých případech zůstala snaha o potrestání viníků z různých důvodů zcela na 

mezinárodním společenství, což je případ ICTY a ICTR, zatímco v jiných spatřujeme zřetelnou 

snahu ze strany státu, jak lze spatřit na příkladu Zvláštního soudu pro Libanon. Přes nutnost 

vzít v potaz řadu okolností, můžeme konstatovat, že se míra internacionalizace v případech 

založení rezolucí Rady bezpečnosti od hodnoty 1 příliš nevzdálí. Tento způsob zřízení mimo 

jiné způsobuje větší povinnosti pro mezinárodní společenství, bez ohledu na angažovanost 

domácího státu a tudíž i větší míru internacionalizace orgánu. 

Druhý jednostranný způsob zřízení mezinárodních trestních tribunálů je na základě 

vnitrostátního aktu obvykle zákona. Tento způsob odpovídá způsobu zřízení domácích 

soudních orgánů, což při vzájemném srovnání naznačuje, že hodnota znaku pro ovlivnění 

míry internacionalizace se bude pohybovat blízko 0. I zde musíme v konkrétních případech 

vzít v úvahu okolnosti zřízení zejména ve vztahu k mezinárodnímu společenství. V případech 

smíšených trestních tribunálů sice není zřízení vnitrostátním aktem nijak vzácné, bývá však 

doprovázeno účastí mezinárodního společenství prostřednictvím OSN v různých podobách ať 

se již jedná o mezinárodní smlouvu, či zřízení správního orgánu nad dotčeným státním 

územím. 
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4.2 Sierra Leone 

Zvláštní soud pro Sierru Leone byl první z institucí zřízených jako smíšené na základě kritiky 

předchozích ad-hoc soudů OSN.71 Samotné založení SCSL je spojeno s mezinárodní smlouvou 

uzavřenou mezi OSN a vládou Sierry Leone ve Freetownu 16. ledna 2002.72 Smlouva sama 

stanoví základní organizaci soudu včetně výsad a imunit soudců a způsoby jmenování dalšího 

personálu. Dále řeší některé otázky spojené se samotným procesem, i když podrobně je 

řízení před SCSL upraveno ve statutu soudu, který je přílohou výše uvedené smlouvy. 

Pokud by ke zřízení soudu došlo mezinárodní smlouvou bez dalšího výraznějšího vývoje, 

byla by hodnota rovna zhruba jedné polovině, nicméně zde přistupuje řada dalších faktorů 

ovlivňující hodnotu směrem k vyšší internacionalizaci. Zejména bychom neměli pominout 

dlouhodobou pozornost, kterou situaci v Sieře Leone věnovala Rada bezpečnosti a generální 

tajemník OSN a to již od 90. let mimo jiné výhradou k mírové smlouvě z Lomé či zřízení mise 

UNOMSIL73 nebo samotné sjednávání smlouvy o zřízení SCSL.74  Nicméně pro zkoumanou 

otázku jsou daleko významnější případy souzené před SCSL. Především kauza kolem CDF a 

Monina Fofany a hlavně liberijského exprezidenta Charlese Taylora. 

M. Fofana namítal ve své obhajobě překročení pravomoci ze strany generálního tajemníka 

OSN případně Rady bezpečnosti při zřízení SCSL. Nicméně odvolací senát neshledal zřízení 

soudu v rozporu s Chartou OSN, zejména ve světle předchozích ad-hoc tribunálů a 

předchozích rezolucí rady k občanské válce v Sieře Leone.75 

Případ Ch. Taylora je důležitý z hlediska charakteru Zvláštního soudu pro Sierru Leone a 

závaznosti rozhodnutí soudu pro mezinárodní společenství. Taylor se těšil jako prezident 

mezinárodním výsadám a imunitám přiznaným hlavám států, která ve světle rozsudku 

Mezinárodního soudního dvora v kauze Yerodia musí být uplatněna před domácími soudy 

třetích států. Nicméně MSD v rozsudku také odkázal na fakt, že tyto imunity neplatí u 

mezinárodních trestních institucí. V rozhodnutí k Taylorově námitce odvolací soud dovodil, 

mezinárodní charakter SCSL zejména s ohledem na pověření generálního tajemníka Radou 
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bezpečnosti ke sjednání soudu v rámci kapitoly VII Charty OSN a tudíž je soud považován za 

mezinárodní.76 Je však nutné předpokládat, že rozhodnutí o mezinárodním charakteru SCSL 

bylo částečně umožněno politickým zájmem OSN na stíhání Ch. Taylora, protože 

v obdobném případu gen. Wiranta na Východním Timoru se ETSP octly bez výraznější 

možnosti vůbec dosáhnout Wirantova vydání ke stíhání. 

Výsledná míra internacionalizace je díky výše uvedeným důvodům, které vedou k většímu 

zmezinárodnění nastavena na 0,6. 

Sídlem SCSL byla ve smlouvě v článku 10 ustanovena Sierra Leone čili in situ, nicméně tento 

článek umožňuje vedení řízení i mimo sídlo soudu je-li to nezbytné a to včetně přenesení 

sídla do zahraničí. Při hodnocení míry internacionalizace nemůžeme tuto možnost 

opomenout, protože v případu Taylor byla s ohledem na bezpečnost jednání využita a 

projednávání je tudíž vedeno v Holandsku. S ohledem na počet případů souzených 

v zahraničí a jejich význam bude ve vztahu k sídlu stanovena míra internacionalizace na 0,3. 

4.3 Kambodža 

V případě Mimořádných senátů soudů Kambodže datujeme prvotní snahy o založení soudu 

do roku 1997, kdy se možnostmi stíhání představitelů Rudých Khmérú na žádost kambodžské 

vlády začala zabývat skupina expertů OSN. Vzhledem k časové souvislosti se obdobně jako 

v případě SCSL uvažovalo o zřízení soudu po vzoru ICTY a ICTR, nicméně tento záměr nebyl ze 

strany Kambodže akceptován. Dočasný neúspěch jednání mezi Kambodžou a OSN měl veliký 

dopad na charakter založení ECCC. V uvedeném mezidobí totiž došlo k jejich zřízení na 

základě zákona z července 2001, a ve striktním slova smyslu jsou i přes následný vývoj 

založeny vnitrostátním normativním aktem.77 Nicméně je pro míru internacionalizace třeba 

brát v potaz další kontext, protože jak Neha podotýká:…(diskuse nad ECCC) kulminovala 

založením tribunálu v rámci kambodžského soudního systému a kontrolovaného 

Kambodžany, ale zahrnující významnou mezinárodní účast ve formě asistence ze strany 

OSN.78 Tato pomoc se formuje na základě smlouvy mezi Kambodžou a OSN ratifikované 19. 

října 2004 a posouvá zcela jednoznačně hodnotu vlivu znaku na internacionalizaci do vyšších 

hodnot. Hodnota způsobu založení v případě ECCC by se měla tedy pohybovat mezi 
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hodnotou dvoustranné smlouvy a nulou představující hodnoty domácích soudů. Konkrétně ji 

stanovíme na 0,3. 

Vzhledem ke genezi tribunálu není překvapivé, že jeho sídlem je území Kambodže. 

Konkrétně dle článku 43 zákona o založení ECCC přímo v Phonom Penhu. Vzhledem 

k umístění in situ bez dalších možností přenesení musí být výsledná hodnota rovna 0. 

4.4 Východní Timor 

Vznik Zvláštních panelů na Východním Timoru není spojen pouze se složitostmi 

postkonfliktní společnosti, ale je nutno si uvědomit, že v dané době Východní Timor podle 

tradičního a v zásadě i nového mezinárodního práva neexistoval jako stát. Přesto bývají 

Zvláštní panely označovány jako první zmezinárodnělý domácí soud.79 Tato teze se opírá o 

fakt, že zřizovatelem tribunálu byla mise OSN UNTAET, která byla zároveň pověřena vnitřní 

správou a přípravou samosprávy Východního Timoru v přechodném období. 

Samotný tribunál byl zřízen na základě nařízení 2000/11 a především 2000/15,80 která 

jakožto v zásadě vnitrostátní předpisy nejsou závazná pro třetí státy, což se během fungování 

tribunálu ukázalo jako problém. Zda byla UNTAET ke zřízení tribunálu oprávněna, není třeba 

vůbec polemizovat. Rezoluce Rady bezpečnosti, kterou se UNTAET zřídilo, totiž doslovně 

říká: UNTAET...je zmocněna k výkonu veškeré legislativní a exekutivní pravomoci, včetně 

správy soudů.81 Přes vnitrostátní charakter zřizovacích dokumentů, pozorujeme značnou 

míru angažovanosti mezinárodního společenství právě prostřednictvím OSN, které 

pochopitelně zvyšuje míru internacionalizace u daného znaku. Vůbec domácí element 

v průběhu vytváření soudních institucí byl do značné míry nepřítomen, což se stalo i terčem 

kritiky.82 Dle našeho názoru je však nutné vzít v potaz i fakt, že většina juristicky 

kvalifikovaného personálu Východní Timor z různých důvodů opustila a tudíž bylo obtížné 

vést konzultace s domácími juristy.83 
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Přestože při zřízení UNTAET postupovala Rada bezpečnosti podle kapitoly VII charty OSN84, 

nelze konstituovat závaznost nařízení UNTAET pro další mezinárodní aktéry. Přes existenci 

některých mezinárodních smluv, které měly podporovat výkon pravomoci Zvláštních 

panelů,85 nebyl zájem mezinárodního společenství o procesy veliký a výkon soudní 

pravomoci panelů mimo území Východního Timoru takřka nulový.86 Navíc po obvinění 

vysokých představitelů Indonésie v čele s bývalým ministrem generálem Wirantem, přenesla 

OSN veškeré pravomoci a povinnosti na Timorskou vládu, přestože měla dosud ve 

vyšetřovacích a soudních orgánech značný vliv a přispěla tak k ukončení vyšetřování v rámci 

zvláštních panelů k roku 2005.87 

Přes přenesené zřízení Zvláštních panelů na Východním Timoru pomocí rezoluce Rady 

bezpečnosti je zde patrný výrazný nezájem mezinárodního společenství, který bezesporu 

oslabuje hodnotu ovlivnění míry internacionalizace. Navíc nesmíme zapomenout, že ve 

striktním výkladu byly panely zřízeny vnitrostátní normou. Proto je na základě výše 

uvedeného stanovena hodnota znaku ve vztahu k míře internacionalizace na 0,2. 

Sídlem ETSP vzhledem k jejich charakteru jako součásti vnitrostátního soudního systému je 

hl. město Východního Timoru Dilí. Lokace in situ se po celou dobu existence soudu 

nezměnila a tudíž je míra internacionalizace v tomto případě 0. 

4.5 Libanon 

Zvláštní tribunál pro Libanon se pro zkoumanou otázku v oblasti založení, v porovnání 

s předchozími příklady, jeví jako méně problematický. Základním dokumentem, od kterého 

budeme míru internacionalizace odvozovat, je rezoluce Rady bezpečnosti č. 1757, kterou byl 

zvláštní tribunál zřízen.88 Z tohoto pohledu by míra ovlivnění měla zhruba odpovídat 

hodnotám předchozích ad-hoc tribunálů OSN. Nicméně předchozí vývoj a v zásadě i obsah 

uvedené rezoluce hodnotu znaku oproti ad-hoc tribunálům snižuje. Nelze opomenout fakt, 

že veškeré náležitosti spojené se založením soudu a rámec jeho fungování byl připraven již 

před přijetím rezoluce na základě příprav mezinárodní smlouvy mezi Libanonem a OSN, která 

je i přílohou rezoluce a jejíž ratifikace před vstupem rezoluce v účinnost by vedla ke zřízení 
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87

 ibid str. 33-35. 
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soudu. Ratifikační obtíže způsobené nastavením libanonského systému vlády, tedy jako 

jediné neumožnily založit tribunál na bilaterální bázi jako v případě SCSL. 

Přesto nelze přiřadit založení STL hodnotu pro tribunál založený bilaterální smlouvou, neboť 

existuje několik významných faktorů implikujících větší zapojení mezinárodního společenství 

právě díky založení rezolucí Rady bezpečnosti. Zejména se jedná o jednání Rady bezpečnosti 

v rámci kapitoly VII Charty OSN.89 Z toho důvodu  lze presumovat větší zapojení 

mezinárodního společenství, neboť zde existuje jeho povinnost spolupráce se STL. Tato 

povinnost je vyjádřena v materiální úpravě tribunálu pouze implicitně, protože 

neratifikovaná smlouva počítala pouze s jurisdikční předností STL logicky pouze před soudy 

Libanonu a zároveň umožňovala a umožňuje soudu uzavírat mezinárodní smlouvy a tudíž si 

zajistit spolupráci třetích států dobrovolným způsobem.  

Vzhledem k založení tribunálu rezolucí rady bezpečnosti vycházející z bilaterální smlouvy a 

ovlivněné výše uvedenými skutečnostmi bude hodnota proměnné ovlivňující míru 

internacionalizace stanovena na 0,8. 

V dohodě mezi vládou Libanonu a OSN je v článku 8 stanoveno, že sídlo STL bude mimo 

území Libanonu. Jako v mnoha případech našel své sídlo soud v Holandsku, konkrétně 

v Leidschendamu nedaleko Haagu. Díky jasnému umístění soudu ex situ je stanovena 

hodnota míry internacionalizace ve vztahu k sídlu na hodnotu 1. 
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5. Financování 
Otázka financování jednotlivých smíšených trestních tribunálů je celkem úzce provázána 

s jejich způsobem založení. Proto je vhodné tyto dva aspekty přes jejich nižší význam pro 

zkoumanou otázku uvést ve zřetelném kontextu. Obdobně jako u způsobů založení se 

setkáváme s relativně širokým spektrem způsobů financování smíšených trestních tribunálů, 

ačkoliv současné instituce nevyčerpávají všechny představitelné možnosti. Vzhledem 

k možnostem vzniku obdobných institucí i v budoucnu nelze ponechat dosud v zásadě 

hypotetické způsoby financování tribunálů bez povšimnutí. 

Dva základní způsoby financování soudních institucí můžeme odvodit od mezinárodních 

tribunálů a domácích soudních institucí, které nám dají základní rámec pro hodnoty 

financování. Jednotlivé smíšené trestní tribunály se pak „pohybují“ v rámci takto 

vymezeného rámce. Pro některé základní způsoby vytyčíme hodnoty již v této úvodní 

podkapitole, nicméně výsledné hodnoty jednotlivých příkladů se od nich mohou poněkud 

odlišovat. 

U domácích institucí bývá situace poměrně jednoduchá. Vnitrostátní soudy jsou 

financovány z veřejných rozpočtů bez participace mezinárodního společenství. Pro tento 

způsob financování proto můžeme jako základní hodnotu stanovit 0. 

Mezinárodní trestní soudy jsou v tomto ohledu poněkud komplikovanější. Zde se 

setkáváme totiž se dvěma způsoby financování, které jsou odvislé od způsobu založení 

instituce a její mezinárodní subjektivity. První způsob reprezentují ICTY a ICTR, které jsou 

jakožto přidružené orgány OSN financovány přímo z jejího rozpočtu.90 Druhý způsob 

reprezentuje MTS. Ten je jako samostatná instituce financován primárně příspěvky 

smluvních stran, ačkoliv díky ingerenci OSN v řízení počítá 12. část Římského statutu také 

s příspěvky ze strany OSN a v neposlední řadě i dobrovolnými dodatečnými příspěvky.91 Tyto 

dvě skupiny by měly představovat hodnotu 1 pro znak daného druhu financování.  
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 jak stanoví článek 32 Statutu ICTY respektive článek 30 statutu ICTR 
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U smíšených trestních tribunálů se kromě výše uvedených způsobů setkáváme s financování 

prostřednictvím dobrovolných příspěvků členů mezinárodního společenství, které může být 

doplněno dobrovolnými příspěvky od jiných aktérů, kteří nejsou přímo subjekty 

mezinárodního práva. Z hlediska zapojení mezinárodní komunity se bude u daného způsobu 

pohybovat hodnota ovlivnění míry internacionalizace kolem 0,5. 

Pro hodnotu znaku musíme brát u konkrétních příkladů v úvahu, zda je financována ze 

zdroje odlišného od místa, pro které je soud příslušný či z dotčeného státu. Dále též míru 

zapojení mezinárodního společenství a to co do počtu mezinárodních subjektů zejména států 

ve financování instituce a také procentuální podíl na výši rozpočtu tribunálu. Jako poslední 

významné kritérium pro zkoumání hodnoty znaku financování budeme sledovat, zda jsou 

případné příspěvky od mezinárodního společenství poskytovány obligatorně nebo na základě 

dobrovolnosti, neboť povinné příspěvky indikují větší zmezinárodnění dané nutností 

společenství nepouštět svojí platební povinnost ze zřetele. 

5.1 Zvláštní soud pro Sierru Leone 

Způsob financování Zvláštního soudu pro Sierru Leone stanoví článek 6 smlouvy mezi OSN a 

vládou Sierry Leone. Ten je založený na dobrovolných příspěvcích mezinárodního 

společenství, na jejichž získávání od členů by se měl významnou mírou podílet úřad 

Generálního tajemníka OSN. Za tímto účelem byl na základě článku 7 vytvořen Správní 

výbor,92 který zajišťuje získávání finančních prostředků a podílí se i na mimosoudních 

aspektech fungování SCSL. Kromě generálního tajemníka a vlády Sierry Leone se na správě 

Správního výboru podílí i představitelé nejvyšších přispěvatelů. Jasnou nevýhodou tohoto 

způsobu financování je možnost, že se nepodaří získat v dlouhodobém horizontu dostatek 

prostředků pro financování SCSL. Pro případ, že by daná skutečnost nastala, počítá článek 6 

s možností prozkoumání alternativního způsobu financování, které by provedl společně 

generální tajemník spolu s Radou bezpečnosti.93 

Vzhledem k převládajícímu způsobu financování dobrovolnými příspěvky je základní 

hodnota ovlivnění míry internacionalizace 0,5. Tuto hodnotu nám však díky participaci 
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mezinárodního společenství na správě rozpočtu soudu a případném výrazném zapojení 

orgánů OSN při nedostatečných zdrojích přijde vhodné zvýšit o jednu desetinu na 0,6. 

5.2 Mimořádné senáty soudů Kambodže 

Oproti většině ostatních smíšených trestních tribunálů se v případě Mimořádných senátů 

kombinuje více základních přístupů financování. Základní intence financování upravují články 

14 až 17 smlouvy mezi OSN a královskou vládou Kambodže a článek 44 zákona o zřízení 

mimořádných senátů.94 Ve finančních otázkách spojených s personálním obsazením si každá 

ze stran nese náklady na své reprezentanty. Ve většině ostatních otázek primární úprava a 

priori počítá s hrazením nákladů ze strany Kambodži, nicméně smlouva počítá s přenesením 

části nákladů na OSN prostřednictvím speciálních smluv. K uzavření doplňujících smluv o 

financování skutečně došlo a jejich obsah se týká zejména zajištění bezpečnostních otázek 

spojených s jednáním soudu, platby obhájcům, cestovní náklady svědků a další pomoc 

nezbytnou k zajištění bezproblémového průběhu trestního procesu. 

Příjmy ze strany OSN a národního rozpočtu Kambodže jsou sice hlavními složkami rozpočtu, 

nicméně nejsou příjmy jedinými. Zákon v článku 44 počítá s možností kofinancování ze strany 

dalších mezinárodních subjektů, nevládních organizací nebo soukromých osob. 

Protože financování nákladů ECCC je rozděleno mezi způsoby, které v základních intencích 

ovlivňují míru internacionalizace buď s hodnotou 1, nebo 0, získáme výslednou hodnotu 

proměnné u ECCC s pomocí platného znění rozpočtu soudu.95 Při poměrném rozdělení 

nákladů připadá na rozpočet Kambodže zhruba 25 % nákladů a 75% pak na mezinárodní 

společenství. Na základě těchto údajů stanovíme hodnotu proměnné na 0,7. 

5.3 Zvláštní panely na Východním Timoru 

Nedostatek finančních prostředků bývá občas uváděn jako jedna z příčin neúspěchu ETSP 

v plnění cílů obzvláště v porovnání s úřadem prokurátora, jehož zdroje byly podle všeho 

dostatečné.96 Přesto není otázkám financování Panelů na Východním Timoru věnováno 
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v literatuře příliš prostoru a i prameny jsou v tomto ohledu poněkud skoupé. Základní úprava 

je obsažena v nařízení UNTAET 2000/11, který ve velmi stručném ustanovení části 34 říká že: 

...UNTAET poskytne veškerou finanční a technickou podporu Zvláštním panelům. 97 

Spatřujeme tedy v zásadě vnitrostátní způsob financování z hlediska územní výsosti, nicméně 

je třeba vzít v potaz, že UNTAET je orgánem mezinárodní povahy úzce navázaným na 

rozpočet OSN a de facto jsou ETSP přímo hrazeny z rozpočtu OSN.98 Z tohoto pohledu zde 

vstupuje velmi výrazný vliv mezinárodního společenství, který dle našeho názoru převažuje 

domácí charakter úpravy financování. 

Přes výše uvedený názor nemůžeme jednoznačně přiřadit proměnné u ETSP hodnotu míry 

internacionalizace obdobnou pro ICTY či ICTR a díky polodomácímu charakteru úpravy 

nakládání s finančními prostředky ji stanovujeme na 0,8. 

5.4 Zvláštní soud pro Libanon 

Finanční otázky Zvláštního soudu pro Libanon jsou upraveny celkem přehledně 

v neratifikované smlouvě o vzniku Zvláštního soudu pro Libanon, která je přílohou rezoluce 

Rady bezpečnosti 1757. Obdobně jako v případě ECCC se i v případě STL jedná o kombinaci 

dvou různých způsobů financování, avšak s nižším prvkem internacionalizace. Článek 5 

smlouvy rozděluje náklady mezi vládu Libanonu, potažmo libanonského národního rozpočtu 

a dobrovolné příspěvky států a to v poměru 49% k 51%.99 Vzhledem k částečnému 

financování prostřednictvím dobrovolných příspěvků mezinárodního společenství nalezneme 

i zde úpravu obdobnou k danému tématu u SCSL. Rovněž smlouva o STL počítá se založením 

soudu teprve po vybrání či přislíbení dostatečného množství prostředků na provoz 

generálnímu tajemníkovi na rok respektive dva roky. Stejně tak je zde řešena i možnost 

nedostatku dobrovolných příspěvků stejným způsobem, pomocí zvážení jiné alternativy 

financování Radou bezpečnosti a generálním tajemníkem OSN. 

Vzhledem ke zhruba stejné výši podílu domácího způsobu financování a dobrovolných 

příspěvků mezinárodního společenství a s přihlédnutím k participaci OSN je vhodné stanovit 

hodnotu ovlivnění míry internacionalizace na 0,3. 
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6. Soudní příslušnost 
Věcná příslušnost soudů je jedním z nejvlivnějších znaků smíšených trestních tribunálů. 

Přestože je věcná příslušnost velice důležitá a lze na jejím základě pozorovat míru 

internacionalizace u jednotlivých příkladů neopomineme ani další typy soudní příslušnosti, 

ačkoliv jim nebude věnován takový prostor. Jedná se sice o otázky velice zajímavé, které 

přinášejí v řadě případů novum do mezinárodního trestního práva, nicméně takřka 

neovlivňují zkoumanou otázku což je reflektováno i v literatuře. 

Pokud jde o časovou příslušnost, setkáváme se, vzhledem ke vzniku smíšených trestních 

tribunálů v postkonfliktním prostředí, se soudní jurisdikcí působící do minulosti. Vzhledem 

k časové příslušnosti čistě mezinárodních institucí však nemůžeme pozorovat přechod mezi 

domácími a mezinárodními institucemi. Časová jurisdikce všech dosud vzniklých 

mezinárodních trestních soudů totiž pokrývá jakékoliv časové úseky a vztahuje se na případy 

z minulosti jako v případě ICTR či IMT tak na případy teprve vzniklé s čímž počítá MTS. 

Kombinací obojího je časová jurisdikce ICTY, který působí jak na skutky spáchané před jeho 

vznikem tak pro futuro. Proto nepozorujeme kauzalitu mezi časovou příslušností a mírou 

internacionalizace soudní instituce. 

Ačkoliv není v interpretaci rationae temporis u smíšených trestních tribunálů problém, je 

zajímavé si poukázat na zajímavý fakt v příslušnosti SCSL. Díky amnestii garantované 

smlouvou z Lomé a výhradě k ní ze strany generálního tajemníka OSN dochází k různé časové 

příslušnosti pro trestné činy dle mezinárodního práva a domácí trestné činy.100 Z hlediska 

předpisu tato skutečnost našla své vyjádření ve statutu soudu v článku 10 s odkazem na 

články 2 až 4, které stanoví trestnost zločinů dle mezinárodního práva.101 

Místní příslušnost je z našeho pohledu již zajímavější, protože zde již jistý vliv na míru 

internacionalizace můžeme zaznamenat a ještě se této otázky dotkneme v části věnované 

sídlu soudu. Kromě vztahu mezi místní příslušností a sídlem soudu bude vhodné podívat se i 

na vztah mezi příslušností rationae loci a územím zřizovatele. Fakt, že panuje shoda mezi 

územím zřizujícího subjektu a místní příslušností u domácích soudů jistě nepřekvapí. U 
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mezinárodních institucí je však situace poněkud komplikovanější. Nejkomplikovanější se zdá 

situace u ad-hoc tribunálů OSN. Vzhledem ke zřízení rezolucí Rady bezpečnosti OSN nelze 

totiž jasně určit území zřizovatele. Nás však více zajímá vztah mezi státy, na jejichž území se 

zločiny odehrály a jejich vztah k soudní instituci. Respektive jejich postoj ke vzniku soudu 

s ohledem na rationae loci. Výrazně jednodušší úlohu máme v případě ICTR, neboť do naší 

úvahy se nezapojuje tolik dotčených států. Vzhledem k tomu, že můžeme sledovat odpor 

hutské vlády proti akcím Rady bezpečnosti ve Rwandě. Lze z toho a contrario dovozovat, že 

místní příslušnost ICTR se neshoduje s územím zřizovatele a tudíž je umístěn ex situ.102 

Obdobnou situaci lze předpokládat díky postojům nejvýznamnějších aktérů konfliktu tedy 

Srbska a Chorvatska i u ICTY. Vztah k místní příslušnost u MTS je v porovnání s předchozím 

příkladem jednodušeji vymezitelný, protože můžeme celkem jednoznačně vymezit území 

zřizovatelů. Vzhledem k možnostem MTS za určitých podmínek soudit i činy, které se 

odehrály mimo území smluvního státu, je zde vztah mezi místní příslušností MTS a zřizujícími 

státy jak in situ tak ex situ. 

Z těchto vztahů můžeme pozorovat tendenci zřizovat mezinárodní trestní instituce mimo 

území, na něž se vztahuje jeho místní příslušnost. To by však popíralo jeden z účelů 

smíšených trestních tribunálů, přenést řízení co nejblíže místu spáchání zločinu a zapojit do 

řízení i stát, na něž se místní příslušnost soudu vztahuje.103 Skutečná situace u smíšených 

trestních tribunálů je tedy podobná více domácím institucím, protože většina z nich je 

umístěna v místě spáchání zločinu. Výjimky zde představují Zvláštní soud pro Sierru Leone a 

především pak Zvláštní soud pro Libanon. Zatímco u SCSL jde o umístění soudu mimo 

dotčené území pouze ve zvláštním případě Ch. Taylora s ohledem na bezpečnostní situaci, 

bylo s umístěním STL ex situ počítáno již při vzniku soudu.104 Význam umístění soudu hraje 

v hodnocení míry internacionalizace jednotlivých tribunálů celkem nevýznamnou roli, 

nicméně ji nelze pominout a detailněji bude rozpracována v části o sídle soudu. 

U příslušnosti ratione personae se u smíšených trestních tribunálů ve zkoumaných 

případech setkáváme se dvěma trendy, které lze spatřit i u čistě mezinárodních tribunálů. 

Zatímco některé soudy se obdobně zaměřují na souzení pachatelů všech trestných činů, ke 
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 KOVANDA K., Česká republika v Radě bezpečnosti OSN: Genocida ve Rwandě 1994. 
103

 CASSESE A., The Role of Internacionalized Courts and Tribunals in the Fight Against International Criminality. 
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kterým jsou věcně příslušné, některé další fungují spíše jako výběrové instituce. Stíhají totiž 

pouze nejvýznamnější pachatele nejzávažnějších zločinů proti mezinárodnímu právu a 

rozhodnutí ve věci méně významných pachatelů přenechávají domácím soudům.105 Nelze 

však jednoznačně říci, že by mezinárodní trestní spravedlnost byla v tomto ohledu selektivní. 

Mezinárodní trestní soud sice stíhá jen osoby pro nejzávažnější zločiny, kterými je dotčeno 

mezinárodní společenství,106 což spolu s principem komplementarity řadí tribunál mezi 

výběrové instituce, ale není tribunálem jediným. Naproti tomu ICTY a ICTR měli stíhat osoby, 

které se dopustili závažného porušení mezinárodního humanitárního práva, což omezuje 

ratione materiae soudu nikoliv okruh osob, které měli být původně souzeny.107 

U smíšených trestních tribunálů se setkáme s obdobnou různorodostí. Skupinu soudů 

reprezentující instituce s neomezenou personální jurisdikcí reprezentují Zvláštní panely na 

Východním Timoru, které do značné míry nahrazovaly domácí soudní soustavu. V souladu 

s částí 2 nařízení UNTAET 2000/15 je soud příslušný k souzení zločinů dle své věcné 

příslušnosti, spáchanými na území Východního Timoru, Timorskými občany nebo na 

občanech Východního Timoru.108 Jak lze vidět počet případů, na které se příslušnost soudu 

vztahuje, není předem omezena. Kromě ETSP do této skupiny patří další smíšené tribunály 

jako například soudy v Kosovu, které však nejsou předmětem zkoumání této práce. V zásadě 

by do této kategorie šel zařadit i Zvláštní soud pro Libanon, který se však svou jurisdikcí 

oproti ostatním smíšeným tribunálům odlišuje. Soud je příslušný dle statutu v zásadě 

k jedinému skutku- teroristickému útoku na R. Harírího. I když může stíhat i obdobné skutky 

spáchané v souvislosti s tímto útokem, nelze předpokládat široký okruh případných 

obviněných.109 Vzhledem k neurčitému počtu potencionálních pachatelů, kteří se podíleli na 

útoku, byť i nepatrně spadá STL spíše do kategorie nevýběrové instituce. 

Druhou skupinu představující tribunály s omezenou personální jurisdikcí reprezentují 

Zvláštní soud Sierry Leone a Mimořádné senáty soudů Kambodže. Dle svého statutu je SCSL 

příslušný k souzení osob: ...které nesou největší zodpovědnost za závažná porušení 
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mezinárodního humanitárního práva a zákonů Sierry Leone ... včetně vůdců kteří, pácháním 

těchto činů ohrožovali mírový proces...110 U Mimořádných senátů soudů Kambodže nám 

rozsah jurisdikce stanoví hlava 1. článek 1, který stanoví příslušnost soudu na hlavní vůdce 

Demokratické Kampuchei a ty kteří jsou nejvíce odpovědní za zločiny a závažná porušení 

kambodžského trestního práva, mezinárodního humanitárního práva a obyčejů a 

mezinárodních smluv uznaných Kambodžou (v časově příslušném období)....111 Z výše 

uvedeného je patrné, že okruh stihatelných subjektů je relativně jasně vymezen a soudy se 

v tomto případě soustředí na úzkou skupinu nejvýznamnějších pachatelů. 

Závěrem je nutné věnovat pozornost ještě specifické úpravě stíhání mladistvých ve statutu 

SCSL. Vzhledem k masivnímu používání dětských vojáků v občanském konfliktu,  se zdálo 

vhodné umožnit i jejich stíhání. Na druhou stranu souzení dětí pro trestné činy se nejevilo 

z hlediska mezinárodního práva jako žádoucí s odkazem na práva dětí a bylo vyjádřeno 

mnoho pochybností o vhodnosti tohoto přístupu.112 Výsledkem střetu těchto dvou 

požadavků je článek 7 statutu, který umožňuje soudit mladistvé mezi 15. a 18. rokem věku, 

avšak s ohledem na standarty lidských práv a práv dítěte a s cílem reintegrace obviněného 

mladistvého do společnosti. V porovnání s ostatními tribunály je tato úprava výjimečná, 

neboť v souladu s mezinárodními standardy lidských práv, nebývá stíhání osob mladších 18 

let obvykle povoleno. Na druhou stranu je nasazování dětských vojáků obzvláště 

v konfliktech v Africe velice rozšířené a je pochopitelné, že na něj reaguje i mezinárodní 

právo trestní.113 

6.1 Věcná příslušnost a zločiny podle mezinárodního práva 

Z otázek příslušnosti smíšených trestních tribunálů je pro nás nejdůležitější věcná 

příslušnost, protože podle řady juristů představuje jeden z jejich základních znaků.114 Fakt, že 
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u smíšených tribunálů dochází většinou ke stíhání zločinů jak podle mezinárodního tak 

domácího práva je v zásadě nesporný. Nicméně problematika zločinů podle mezinárodního 

práva sama o sobě nabízí řadu sporných otázek. 

V zásadě můžeme rozlišit tři skupiny trestných činů. První představují zločiny podle 

mezinárodního práva ve striktním smyslu slova.115 Sem patří zločin genocidia, válečné 

zločiny, zločiny proti lidskosti a patřil by sem i zločin agrese. U těchto zločinů neexistují 

v zásadě pochyby o jejich zakotvení v mezinárodním právu ať již na smluvní nebo zvykové 

bázi. Druhou skupinu představují zločiny, které sice směřují proti zájmům mezinárodního 

společenství, nicméně jejich zakotvení v mezinárodním právu dosud nemá jasné obrysy a 

tudíž bývá obvykle stíháno podle domácí právní úpravy. Sem by z námi později probíraných 

zločinů spadal například zločin terorismu, jenž stále nenašel v mezinárodním právu své 

jednoznačné zakotvení.116 Poslední skupinu zločinů pak představují trestné činy stíhané 

podle domácího práva a směřující převážně proti zájmům státu nebo domácí společnosti. 

Z výše uvedené kategorizace zločinů budeme vycházet i při hodnocení míry 

internacionalizace znaku u jednotlivých případů. Náš přístup k hodnocení znaku bude do 

značné míry kvalitativní, protože je sporné hodnotit jako více internacionalizovaný tribunál, 

který soudí i genocidu oproti jinému, u kterého chybí etnický či obdobný komponent pro 

naplnění skutkové podstaty zločinu dle Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia. 

Přesto můžeme obecně pozorovat větší míru internacionalizace u zločinů podle 

mezinárodního práva ve striktním slova smyslu, neboť pouze k jejich stíhání jsou příslušné 

mezinárodní soudy.117 

6.2 Sierra Leone 

Věcnou jurisdikci Zvláštního soudu pro Sierru Leone upravuje jeho statut primárně 

v článcích 2 až 6. Zločiny podle práva Sierry Leone upravuje článek 5 a odkazuje na Zákon o 

předcházení týrání dětí z roku 1926,118 který se vztahuje na únosy a zneužívání děvčat a 

Zákon o úmyslné škodě z roku 1861 vztahující se na ničení majetku zejména domů.119 
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Zločiny podle mezinárodního práva upravují předchozí články statutu. Článek 2 se věnuje 

zločinům proti lidskosti, které byly spáchány v rámci rozsáhlého a systematického útoku 

proti civilnímu obyvatelstvu některým zločinem uvedeným v demostrativním výčtu jako 

např. vraždou, zotročováním, mučením a jinými.120 Přestože se tyto zločiny odehrávaly ve 

velkém rozsahu, není ve statutu obsažen zločin genocidia, protože na rozdíl od občanské 

války ve Rwandě zde chybí etnický komponent, který by umožňoval tuto speciální úpravu 

použít.121 

Podle článku 3 statutu jsou stíhány osoby, které se dopustili nebo nařídili závažné porušení 

společného článku 3 Ženevských konvencí a druhého dodatkového protokolu vraždou, 

krutým zacházením, kolektivními tresty a dalšími skutky uvedené v čl. 3 včetně hrozby 

jimi.122 Výčet uvedený v článku 3 je, oproti článku 2 upravujícím zločiny proti lidskosti, 

taxativní. Omezení působnosti Ženevských konvencí na společný článek 3 a dodatkový 

protokol koresponduje s charakterem války v Sieře Leone, který přes určitou spojitost 

s Libérií nikdy neztratil punc vnitrostátního konfliktu, na který se převážná část úpravy 

z konvencí nevztahuje. 

Posledním zločinem podle mezinárodního práva, ke kterému je SCSl věcně příslušný je 

v článku 4 obsažené jiné závažné porušení mezinárodního humanitárního práva. Tohoto činu 

se dopustili osoby, které úmyslně útočili na osoby nezúčastněné na násilnostech, nebo dále 

útočili na humanitární pracovníky či příslušníky mírových sil pokud vykonávali své povinnosti 

v souladu s mezinárodním právem.123 V neposlední řadě se tohoto činu dopustily osoby, 

které odváděly děti mladší 15 let do ozbrojených sil či skupin nebo je používaly jako aktivní 

účastníky v nepřátelství.124 Způsob porušení mezinárodního humanitárního práva 

prostřednictvím konskripce dětských vojáků je novum v mezinárodním trestním právu, které 

však rozhodně není nežádoucí a postupně proniká i do obecné doktríny.125 

Poslední uvedený článek tj. čl. 6 nás zavádí na pole individuální trestní odpovědnosti. 

V souladu s obecnými postuláty mezinárodního trestního práva je zde zakotvena trestnost 
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různých druhů pomoci na trestné činnosti, nedostatek imunity pachatelů, i když vykonávali 

oficiální vládní funkce, na něž by se jinak vztahovala trestní imunita. V odstavcích 3 a 4 

zmíněného článku statutu je řešena odpovědnost nadřízeného respektive jednání 

podřízených na rozkaz. Zatímco u odpovědnosti nadřízeného stanoví statut potřebu, aby 

dotčený: věděl nebo měl vědět, že podřízený chce páchat nebo spáchal (trestný čin)...a 

nadřízený neučinil nezbytná a rozumná opatření k zabránění takových činů nebo nepotrestal 

pachatele.126 U podřízených je trestnost stanovena bez ohledu na příkazy od nadřízeného, 

nicméně za určitých okolností je možné je brát jako polehčující okolnost. 

Výsledná hodnota ovlivnění míry internacionalizace musí být vzhledem k věcné příslušnosti 

SCSL převážně k trestným činům dle mezinárodního práva a dalších výše uvedených 

skutečností relativně vysoká a jako optimální nám přijde hodnota 0,8. 

6.3 Kambodža 

Mimořádné senáty soudů Kambodže se při aplikace úpravy na zločiny své věcné jurisdikce 

musí a musely vypořádávat s řadou složitostí, které jsou spojeny s dobou, kdy byly tyto 

skutky páchány, protože od té doby uběhlo přes 20 let. Jednou z nich je obtíž spojená 

s důkazním břemenem obžaloby, což je umocněno i charakterem společnosti Demokratické 

Kampuchei. Obtíž se ve velké míře projevuje při prokazování úmyslu páchání zločinu 

genocidia na určitých skupinách chráněných Úmluvou o zabránění a trestání zločinu 

genocidia, ke které politika rudých Khmérů směřovala.127 Druhý problém představuje 

aplikace norem domácího práva. Vzhledem k nedostatečně rozvinuté společnosti Kamobdži 

v 70. a předchozích letech 20. století v oblasti práva neexistuje dostatek psaných právních 

pramenů. Uplatňuje se sice Trestní zákoník z roku 1956,128 který však byl po léta nevyužívaný 

a současným právníkům by mohla jeho interpretace působit obtíže a mást je.129 Navíc je 

třeba vzít v úvahu s ohledem na zásadu nullum crimen sine lege u věcné jurisdikce stav 

mezinárodního práva k druhé polovině 70. let 20. století tak jak je bylo možno vztáhnout na 

území Kambodže. 
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Věcná jurisdikce ECCC je v zásadě vymezena zákonem o založení ECCC c článcích 3 až 8. 

Článek třetí stanoví příslušnost soudu pro zločiny zabití, mučení a náboženské 

pronásledování stíhané dle zákonů Kambodže zmíněných výše. Tento článek také prodlužuje 

promlčecí dobu těchto činů o dalších 30 let. Zločiny podle obecného mezinárodního práva 

upravují následné tři články zákona. Zločinů genocidia a zločiny proti lidskosti se kromě čl. 4 

respektive 5 zákona dotýká i článek 9 smlouvy mezi OSN a Kambodžou, který však odkazuje 

na Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia respektive na zákony Kambodže tak jak 

byly platné v době páchání zločinů. Jak již bylo zmíněno, čl. 4 upravující zločin genocidia 

odkazuje na Úmluvu s uvedením příkladů činů, kterými bylo možno genocidu spáchat. Navíc 

stanoví jako trestné i pokus, účastenství nebo spiknutí za účelem spáchání tohoto zločinu. 

Zločiny proti lidskosti upravuje čl. 5, který stanoví jako podmínku spáchání široký a 

systematický přímý útok proti civilistům z národnostních, politických, etnických, rasových 

nebo náboženských důvodů spočívající například ve spáchání vraždy, zotročování, nuceného 

přesidlování a dalších nehumánních skutků.130 Vzhledem ke zvykové bázi zločinů proti 

lidskosti zde chybí odkaz na konkrétní normu a obdobně jako v případě Sierry Leone je výčet 

zločinů, kterými lze spáchat zločiny proti lidskosti pouze demonstrativní.131 

Poslední z hlavních zločinů dle mezinárodního práva u ECCC upravuje článek 6, který stanoví 

odpovědnost osob, jenž spáchaly nebo nařídily spáchání činů vedoucích k závažnému 

porušení Ženevských konvencí z 12. srpna 1949. K porušení konvencí mohlo vést mimo jiné 

úmyslné zabití, mučení nebo nelidské zacházení, braní civilistů jako rukojmí a další skutky. 

S ohledem na výše zmíněný fakt značného časového odstupu od ostatních sledovaných 

případů, zde v případě porušování Ženevských konvencí chybí odkaz na porušení Druhého 

dodatkového protokolu. Ten byl totiž přijat až během roku 1977 a nebyl vládou Kambodže 

v inkriminovaném období schválen. 

Poslední dvě skutkové podstaty sice vychází z porušení mezinárodního práva, nicméně 

nelze je zařadit mezi tzv. core crimes. Článek 7 umožňuje stíhání osob nejvíce zodpovědných 

za ničení kulturního dědictví během ozbrojeného konfliktu dle Haagské konvence o ochraně 
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kulturního dědictví v případě ozbrojených konfliktů z roku 1954.132 Článek 8 pak stanoví 

možnost stíhání nejodpovědnějších osob za zločiny proti mezinárodně chráněnému 

personálu dle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961.133 

Vzhledem ke kombinaci všech zločinů dle mezinárodního práva jak v užším tak širším 

smyslu i trestným činům dle práva Kambodže můžeme stanovit hodnotu míry 

internacionalizace na 0,6. 

6.4 Východní Timor 

Věcná příslušnost východotimorských soudů se řídí převážně nařízeními UNTAET 2000/11 a 

2000/15. Vzhledem k nutnosti po ustanovení mise OSN ustavit celou východotimorskou 

soudní soustavu je úprava příslušnosti a aplikovaného práva obsažena i v dalších nařízeních. 

Zvláštní a výlučnou příslušnost zvláštních panelů, vytvořených při okresním soudu v Dilí 

upravuje paragraf 10 nařízení 2000/11. Svým obsahem ustanovení stanoví k závažným 

zločinům genocidia, válečných zločinů, zločinů proti lidskosti, vraždy, sexuálních trestných 

činů a mučení jako věcně příslušný právě obvodní soud v Dilí. Skutkové podstaty detailně 

upravuje pak nařízení 2000/15 konkrétně v paragrafech 4 až 9. 

Paragraf 4 upravuje zločin Genocidia zcela shodně s Úmluvou o zabránění a trestání zločinu 

genocidia. Tato úprava obsahově odpovídá zločinu genocidia, jak byl převzat i u soudů 

Kambodže. 

 Následný paragraf 5 upravující zločiny proti lidskosti je i díky zvykové povaze tohoto zločinu 

výrazně rozsáhlejší. Dle ustanovení je možné zločin spáchat naplněním jedné z 10 skutkových 

podstat zde uvedených a nelze opomenout ani fakt, že se nejedná o taxativní výčet. Oproti 

SCSL nebo ECCC je podstata rozšířena o nucené mizení lidí a zločin apartheidu,134 které u 

jiných tribunálů zcela absentují a i některé další skutkové podstaty jsou definovány poněkud 

odlišně. Navíc paragraf obsahuje i řadu výkladových pojmů jako vyvražďování, zotročování, 

nucené těhotenství či zločin apartheidu. 
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Velice rozsáhlou úpravu válečných zločinů v zásadě převzatou z Římského statutu obsahuje 

paragraf 6 nařízení.135 Tato úprava relativně komplexně vymezuje v souladu s ženevskými 

konvencemi a zvykovým mezinárodním právem ozbrojených konfliktů skutkové podstaty 

válečných zločinů. V potaz bere úprava i klasifikaci konfliktů dle mezinárodního práva a tudíž 

zde nalezneme úpravu jak pro mezinárodní tak vnitrostátní konflikt a pod písmenem f) 

nalezneme i zmínku o odlišení zločinů spáchaných v konfliktu od pouhých izolovaných 

nepokojů.136 

Paragraf 7 dále rozšiřuje skutkovou podstatu mučení, která je již obsažena v předchozích 

ustanoveních 5.1 f) a 6.1 a) ii. Vyčlenění má však svůj důvod v dalších znacích, které 

předchozí úprava obsahuje a vzhledem k relativně rozšířenému páchání tohoto zločinu na 

Timoru bylo vhodné mít úpravu i na mučení nespáchané jako zločin proti lidskosti či válečný 

zločin. 

Ustanovení paragrafů 8 a 9 se již věnují zločinům podle domácího práva v podobě vraždy a 

sexuálních trestných činů. Vzhledem k aplikaci „domácího“ práva nařízení odkazuje na 

Trestní zákoník platný na území Východního Timoru. Vzhledem k zakotvení těchto zločinů 

v domácím právu se jako jediné promlčují v souladu s aplikovaným právem. 

Závěrem této podkapitoly bychom měli věnovat větší pozornost aplikovanému právu, 

protože v případě Timoru vzbuzuje jisté kontroverze. Pro zvláštní panely ho primárně 

upravuje paragraf 3 nařízení 2000/15, jenž stanoví jako aplikovatelné, použitelné a vhodné 

mezinárodní smlouvy a uznané principy a normy mezinárodního práva a právní řád 

Východního Timoru stanovený nařízením 1999/1.137 Nařízení z roku 1999, kromě odkazu na 

řadu mezinárodních smluv také stanoví, že: platným zůstává indonéské právo, pokud není 

v rozporu s principy vyjádřenými v tomto nařízení.138 Nejistotu této interpretace nařízení 

1999/1, přineslo rozhodnutí odvolacího soudu v případu Prosecutor v Armando Dos Santos. 

Ten v zásadě zpochybnil aplikaci indonéských zákonů, vzhledem k neuznání indonéské 

okupace a tudíž aplikoval portugalské právo. Navíc na základě ústavy Východního Timoru 

v souladu se zásadou nula crimen sine lege prohlásil nařízení 2000/15 za neaplikovatelné. 

Rozhodnutím v případu Dos Santos zpochybnil takřka veškerou předchozí práci zvláštních 
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panelů a lze souhlasit s řadou juristů, že toto rozhodnutí například vůbec nerespektuje 

zvykovou povahu zločinů podle mezinárodního práva.139 V dalším rozhodování ovšem 

zvláštní panely nerespektovaly rozsudek odvolacího soudu a dále aplikovali nařízení 2000/15, 

nicméně nejistota rozsudkem vyvolaná přispěla k neúspěchu zvláštních panelů v naplnění 

jejich cílů.140 

Vzhledem k aplikaci jak zločinů podle mezinárodního práva v užším slova smyslu tak zločinů 

podle domácího práva v relativně vyrovnaném poměru lze stanovit hodnotu jurisdikce pro 

internacionalizaci tribunálu na 0,5. 

6.5 Libanon 

V případě zvláštního soudu pro Libanon se setkáváme oproti ostatním příkladům se zvláštní 

kombinací personální a věcné příslušnosti, která by mohla vést až ke klasifikaci tribunálu jako 

soudu sui generis. Základní rámec nám dávají články 1 dohody mezi Libanonem a OSN o 

zřízení STL a připojeného statutu soudu. Ty stanoví že: soud vykonává jurisdikci nad osobami 

zodpovědnými za útok z 14. února 2005, který vyústil ve smrt bývalého premiéra Rafíka 

Harírího a smrt nebo zranění dalších osob. Dále je však příslušnost soudu rozšířena i na 

skutky mající s útokem souvislost, vyznačují se obdobným motivem, záměrem skutku, 

podstatou obětí činu, pachateli či modem operandi a který byl spáchán mezi 1. říjnem 2004 a 

12. prosincem 2005. Tato lhůta však může být dle uvedených dokumentů rozšířena dohodou 

stran nebo resolucí Rady bezpečnosti. 141 

Samotná věcná úprava je dána článkem 2 statutu a odkazuje na zákony Libanonu. V první 

řadě odkaz směřuje na ustanovení Trestního zákoníku vztahující se ke stíhání a trestání 

zločinů terorismu, útoku proti životu a zdraví, nedovolenému spolčení a neoznámení 

trestných činů, jakož i ustanovení týkající se znaků skutkových podstat, zločinné účasti a 

spiknutí. Dále pak na úpravu dle libanonského zákona z 11. ledna 1958 o zvýšení trestů za 

pobuřování, občanskou válku a boj mezi stoupenci různého vyznání.142 

Oproti ostatním smíšeným trestním tribunálům tedy věcná jurisdikce STL nezahrnuje 

zločiny podle mezinárodního práva v užším smyslu, ačkoliv to nevylučuje věcnou jurisdikci 
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tribunálu ze zločinů dle mezinárodního práva jako celku.143 Právě naopak vzhledem k 

propojení zločinu terorismu na mezinárodní společenství bychom v této části měli vnímat 

trestný čin jako zločin dle mezinárodního práva i když je obsažen v domácí úpravě. Přesto 

nemůžeme pominout jeho menší provázanost s obecným mezinárodním trestním právem a 

potažmo mezinárodním společenstvím. Z těchto důvodů přítomnost zločinu terorismu 

způsobuje menší míru internacionalizace tribunálu než zločiny dle mezinárodního práva 

v užším slova smyslu. Výsledná hodnota míry internacionalizace STL v otázkách věcné 

jurisdikce je s ohledem na kombinaci domácích a „zmezinárodněných“ trestných činů 

stanovena na 0,3. 
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7. Složení 
Jedním z významných znaků smíšených trestních tribunálů jak bývá uváděn i v literatuře je 

smíšené obsazení instituce.144 Danou tezi však nemůžeme vnímat pouze ve striktně 

národním smyslu, protože dělení reprezentantů tribunálu neprobíhá zcela na národnostní 

bázi, ale spíše na principu z jaké strany jsou jmenováni. Přesto jak uvidíme v příkladech, 

nacionální aspekt dělení převažuje, což do značné míry souvisí se snahou většího zapojení 

státu, kde byly zločiny spáchány, do soudního procesu.145 

Pro účely této práce se nemůžeme omezit pouze na otázky jmenování soudců smíšených 

tribunálů, protože by toto vidění nepokrylo řadu významných aspektů účasti mezinárodního 

společenství prostřednictvím jednotlivých osob. Ačkoliv budou soudci nejvýznamnější 

zkoumanou kategorií, neopomineme ovšem ani roli prokurátorů a úředníků soudní správy, 

kteří mají také možnost ovlivňovat řízení, a mezinárodní zastoupení není mezi nimi 

výjimečnou věcí. Vliv jednotlivých osob na míru internacionalizace tribunálu budeme 

posuzovat v závislosti jejich významu v řízení, zejména s ohledem na rozhodovací funkci 

soudu. 

S problematikou jmenování jednotlivých představitelů soudu si zcela při hodnocení vlivu 

znaku nevystačíme. Přestože ve většině případů funguje rozhodovací proces na základě 

jeden soudce jeden hlas, nemusí a není tomu tak vždy. Protože kritérium ovlivňování 

rozhodování bylo stanoveno již v předchozím odstavci, musíme se věnovat i samotnému 

rozhodovacímu procesu, jestliže určitým způsobem vybočuje ze zásady rovnosti jednotlivých 

reprezentantů. Tento aspekt bude zřetelný na příkladu Mimořádných senátů soudů 

Kambodže, nicméně tato instituce není jedinou. Podobný vliv bychom mohli pozorovat i u 

soudů Kosova, i když zde se projevuje jiným způsobem s ohledem na partikulární účast 

mezinárodních soudců. 
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7.1 Sierra Leone 

Způsoby jmenování osob participujících na soudním řízení u SCSL upravují články 2, 3 a 4 

smlouvy a čl. 12 a následující statutu soudu. SCSl tvoří dva soudní senáty a jeden odvolací, 

oba stupně s převahou mezinárodních soudců. V první instanci je poměr 2:1 v druhé 

rozsáhlejší komoře pak 3:2. Mezinárodní soudce jmenuje generální tajemník OSN ze 

seznamu soudců, které na jeho výzvu nominují zejména členské státy ECOWAS a 

Commonwealthu na tříleté funkční období s možností znovujmenování. Domácí soudce 

jmenuje vláda Sierry Leone také na tři roky s možností znovujmenování. Za povšimnutí stojí 

fakt, že právní úprava nestanoví nutnost, aby domácí soudci byli občany Sierry Leone a jejich 

domácí statut tak plyne jen ze způsobu jmenování.146  Ačkoliv reálně převažují občané Sierry 

Leone, najdeme i výjimku. Jako soudce za Sierru Leone byl do druhého senátu jmenován 

soudce R. Lussick ze Samoi, což dokládá větší mezinárodní zapojení i na tzv. domácí straně. 

Požadavky na kvalifikaci soudců stanoví čl. 13 statutu. Požadován je zejména vysoký 

morální charakter, nestrannost, bezúhonnost a další požadavky opravňující je k jmenování 

do vysokých soudních funkcí v jejich zemích. Senáty pak mají být složeny tak, aby se v nich 

nacházeli odborníci na mezinárodní právo včetně humanitárního práva, otázek lidských práv 

dále trestního práva a s ohledem na možnost souzení mladistvých i odborník z této oblasti. 

Soudci jsou dle čl. 12 při výkonu své funkce zcela nezávislí, nicméně vzhledem k relativně 

krátkému funkčnímu období a možnosti opětovného jmenování je jejich nezávislost 

oslabena. Vzhledem k různým způsobům jmenování a široké mezinárodní participaci na ni, 

nevnímáme oslabení nestrannosti soudu jako celku nikterak zásadní. 

Významnou úlohu v řízení hraje i od soudu oddělený úřad prokurátora, který je nezávislý a 

nestranný obdobně jako soudci dle čl. 3 smlouvy respektive čl. 15 statutu. Samotný 

prokurátor je jmenován generálním tajemníkem po konzultacích s vládou. Měl by být také 

morálně zachovalý, dostatečně kompetentní a zkušený s vedením vyšetřování. Shodné 

vlastnosti by měl mít i zástupce prokurátora, který je po konzultacích s generálním 

tajemníkem jmenován vládou. Přes povinnost konzultací je v obou případech rozhodnutí na 

jednotlivých stranách a další členové mezinárodního společenství do procesu nevstupují. 

Kromě prokurátora a jeho zástupce je úřad tvořen v právní úpravě blíže nespecifikovaným 
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počtem zaměstnanců jak ze Sierry Leone tak mezinárodního společenství dle potřeb úřadu 

prokurátora. 

Poslední osobou s vlivem na chod soudu spojený s jeho možnou internacionalizací je 

matrikář,147 který se stará o správu soudu zejména v oblasti přijímání podpůrného personálu, 

zajišťuje korespondenci, zprostředkovává některé úkony soudu a spravuje rozpočet soudu. 

Jmenován je dle čl. 4 smlouvy generálním tajemníkem, který svůj výběr prvně konzultuje 

s předsedou SCSL. Jmenován je do funkce na tři roky s možností opakovaného jmenování a je 

přímo zaměstnancem OSN. 

Pro zkoumání vlivu obsazení tribunálu na míru internacionalizace soudu budeme vycházet 

ze základního poměru mezinárodních a domácích soudců, čemuž zhruba odpovídá hodnota 

0,66. Ta bude dále upravena s ohledem na další výše uvedené skutečnosti. Vzhledem 

k přítomnosti v zásadě mezinárodního prokurátora a soudního matrikáře bude základní 

hodnota zvýšena, nicméně díky přítomnosti vyrovnávacích domácích prvků zejména 

zástupce prokurátora pouze na 0,7.  

7.2 Kambodža 

Mimořádné senáty soudů Kambodže představují v otázkách obsazení značně svébytný 

fenomén. Obdobně jako v ostatních příkladech nalezneme úpravu jak ve smlouvě mezi OSN 

a vládou Kambodže tak i v zákoně o zřízení Mimořádných senátů soudů Kambodže konkrétně 

v článku 3 až 8 respektive články 9 a následující. Soud se skládá ze dvou soudních a jednoho 

odvolacího senátu, který je zároveň poslední instancí. Senáty jsou složeny z kambodžských a 

mezinárodních soudců v poměru 3:2 respektive 4:3 ve prospěch domácích soudů. Soudce 

jmenuje vždy Nejvyšší soudní rada, v případě kambodžských soudců dle stávajících 

kambodžských zákonů. V případě jmenování mezinárodních soudců rada vybírá ze seznamu 

nejméně 7 kandidátů, který radě předloží generální tajemník OSN. Tito kandidáti musí být 

cizí státní příslušnosti, což zajišťuje vyšší přítomnost mezinárodního prvku. Jednotlivý soudci 

jsou si rovni a jejich funkční období je stanoveno na celou dobu řízení. 

Kombinace rovnosti soudců a početní převahy Kambodžanů v senátu omezuje zahraniční 

vliv, což je částečně kompenzováno způsobem rozhodování senátů. Ten je speciálně upraven 

v čl. 4 smlouvy a zcela shodně i v čl. 14 zákona. Primárně by měla být snaha, dosáhnou při 
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rozhodování jednotnosti, ovšem úprava počítá i s možností hlasování. V takovém případě je 

zde nárok na zveřejnění i názoru minority. K schválení rozhodnutí soudu je třeba 

kvalifikované většiny soudců, kterou tvoří v případě soudních senátů 4. a u odvolacího 

senátu 5. soudců. Způsob hlasování kvalifikovanou většinou tedy zabraňuje absolutní 

marginalizaci mezinárodních soudců a zvyšuje jejich vliv na rozhodování. Navíc možností 

uveřejnění nesouhlasného stanoviska bude významnější vliv soudců, kteří nesouhlasí s 

rozhodnutím. 

Zajímavou institucí je úřad vyšetřujícího soudce dle čl. 5 smlouvy. Z hlediska zkoumání míry 

internacionalizace zde nenalezneme výrazný posun ani k jednomu extrému, protože funkci 

tvoří dva soudci jeden kambodžský a druhý mezinárodní, kteří jsou jmenovaní způsobem 

uvedeným výše. 

V otázce požadavků na soudce jsou stanoveny obvyklé vlastnosti jako vysoce morální 

charakter, nestrannost, bezúhonnost a nezávislost na jakýchkoliv institucích. Dále musí mít 

jednotlivé senáty odborníky na trestní právo, mezinárodní právo včetně humanitárního 

práva a lidská práva.148 

Dalším podstatným účastníkem řízení je prokurátor, ačkoliv jeho pozice je díky přítomnosti 

vyšetřujících soudců ve srovnání např. se SCSL poněkud oslabena. Před soudem vystupují 

dva rovnocenní prokurátoři jeden domácí a jeden mezinárodní. Průběh jejich jmenování je 

obdobný jako u soudců tedy v případě mezinárodního výběr kambodžskou Nejvyšší soudní 

radou ze seznamu nominovaných generálním tajemníkem. Každý z prokurátorů si může dle 

potřeby vytvořit tým složený ze zastupujících prokurátorů a dalších členů. Detailněji je 

upraven pouze úřad mezinárodního zastupujícího prokurátora, který je jmenován 

prokurátorem a navrhován generálním tajemníkem. Při výběru zbytku zaměstnanců vstupuje 

do procesu jejich výběru správní odbor ECCC. dle svého charakteru. 

Kvalifikaci prokurátorů upravují velice podobně čl. 6 smlouvy respektive čl. 19 zákona. 

Obdobně jako v ostatních případech je požadován vysoce morální charakter, bezúhonnost a 

zkušenosti s vyšetřováním trestních kauz. Stejně tak je stanovena jejich nezávislost při 

výkonu funkce. 

Závěrem bychom neměli opomenout ani správní kancelář soudu. V jejím čele stojí 

kambodžský ředitel kanceláře jmenovaný vládou, který je odpovědný za veškerý chod 
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kanceláře s výjimkou věcí výlučně spadajících do pravomocí OSN.149 Za ty je zodpovědný 

zástupce ředitele jmenovaný generálním tajemníkem a schvalovaný vládou Kambodže. 

Základní hodnotu míry internacionalizace složení ECCC odvodíme od složení soudních 

senátů. Vzhledem k poměrům jak v první tak druhé instanci, kde je míra internacionalizace 

nepatrně vyšší, ji můžeme stanovit na 0,4. Základní poměr musíme dále upravit díky 

velikému vlivu kambodžské vlády na jmenování mezinárodních soudců a dalších 

mezinárodních účastníků. Při hodnocení musíme vzít v úvahu i způsob hlasování soudců o 

rozhodnutí senátů, které přece jen poněkud oslabuje snížení míry internacionalizace. Díky 

těmto uvedeným aspektům můžeme stanovit výslednou hodnotu na 0,3. 

7.3 Východní Timor 

Úprava spojená s účastníky u Zvláštních panelů na Východním Timoru je v porovnání 

s ostatními příklady roztříštěná, což souvisí s nutností komplexního znovuustavení justice na 

Váchodním Timoru pod správou UNTAET. Samotné složení soudu v Dilí upravuje nařízení 

UNTAET č. 2000/15 v paragrafu 22, který stanoví základní obsazení soudu z mezinárodních a 

domácích soudců v poměru 2:1. V odvolací instanci zůstává počet a poměr soudců shodný, 

pouze v případech zvláštního významu se zvyšuje počet soudců o dva a poměr mezi nimi se 

mění na 3:2 ve prospěch mezinárodních představitelů.150 

Do procesu jmenování soudců je oproti ostatním příkladům zapojeno ex lege více 

elementů. Celý proces začíná v souladu s nařízením 1999/3 doporučením vhodných 

kandidátů Přechodnou soudní radou.151 Samotné kandidáty jmenuje do funkce zvláštní 

představitel generálního tajemníka, který stojí v čele mise UNTAET. Návrhy Přechodné 

soudní rady jsou pouze informativní a zvláštní představitel se jimi nemusí řídit, což poněkud 

omezuje vliv domácích představitelů na složení soudu. 

Požadavky na kvalifikaci soudců u ETSP stanoví nařízení 2000/15 v paragrafu 23 odstavec 2. 

Tyto požadavky jsou obdobné ostatním příkladům tedy vysoce morální charakter, 

nestrannost, bezúhonnost a u mezinárodních soudců i dosažení kvalifikace, kterou pro 

obdobné funkce vyžadují jejich domácí státy. Celkově pak senát musí být složen s ohledem 

na zkušenost soudců v oblasti trestního a mezinárodního práva, včetně humanitárního práva 
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a lidských práv.152 Oproti většině ostatních tribunálů, kde požadavky na soudce 

nepředstavovaly výraznější problém, se ETSP s naplněním ustanovení potýkal. Nešlo přitom 

o pochybnosti ohledně kvalifikace soudců, ale o nedostatek kvalifikovaného personálu a to 

jak domácího tak zahraničního, zejména v porovnání s Útvarem pro vyšetřování závažných 

zločinů.153 

Úprava úřadu prokurátora obsahuje nařízení UNTAET 2000/16, které se obdobně jako 

nařízení 2000/11 věnuje primárně celé vyšetřovací soustavě. Pro ETSP je důležitá úprava 

vztahující se na Zástupce generálního prokurátora pro závažné trestné činy a jeho úřad.154 

SCU je příslušná pro stíhání závažných trestných činů jak jsou definovány dle nařízení 

2000/11 a 2000/15 a tím pádem se jejich příslušnost shoduje se zvláštními panely.155 

Jmenovací procedura jak mezinárodních tak domácích prokurátorů probíhá shodně jako u 

soudců ETSP, tedy zejména prostřednictvím zvláštního zmocněnce generálního tajemníka.156 

SCU tvořilo 74 osob podílejících se na chodu instituce, z nichž 34 tvořil mezinárodní personál 

a 34 domácí personál placený z prostředků OSN. Tudíž pouhých 12 osob v SCU můžeme 

považovat za domácí personál v čistém slova smyslu, ačkoliv i jejich financování bylo 

zajištěno ze zahraničních zdrojů.157 Oproti ostatním tribunálům nejsou požadavky na 

prokurátora a členy SCU vyjádřeny natolik explicitně, avšak i zde nalezneme základní 

požadavky jako nestrannost a nezávislost.158 

O dalších osobách ovlivňujících činnost soudu se zmíním jen krátce. Jde o osoby podílející se 

na správě soudu tj. zejména matrikáře a další zaměstnance. Jejich pravomoci v zásadě 

upravují vnitřní předpisy, ale částečně nalezneme úpravu i v nařízení 2000/11.Jmenování 

těchto osob provádí zvláštní zmocněnec generálního tajemníka na doporučení komise 

složené dle nařízení 1999/3 jak z mezinárodních tak domácích expertů.159 
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Pokud budeme hodnotit vliv složení ETSP na míru internacionalizace soudu musíme si 

uvědomit, že tribunál vznikal v zásadě zcela pod patronací OSN respektive mezinárodního 

společenství ještě v době neexistence Východního Timoru jako státu. Z toho plyne, že 

instituce a mechanismy, které bychom u jiných tribunálů označili jako domácí, jsou již 

v zásadě samy internacionalizované. 

Základní hodnotu opětovně stanovíme dle poměru soudců v jednotlivých senátech mezi 0,6 

a 0,7. Vzhledem ke jmenovací proceduře takřka všech úředních osob v řízení musíme 

hodnotu zvýšit. Pokud vezmeme v úvahu i složení relativně nezávislé SCU, kde se v zásadě 

poměr pohybuje díky přítomnosti mezinárodního a mezinárodně placeného personálu také 

kolem 0,7, vidíme že tato hodnota je pro celkovou míru internacionalizace Zvláštních panelů 

na Východním Timoru jako výsledná vhodná. 

7.4 Libanon 

Složení Zvláštního soudu pro Libanon upravují přílohy rezoluce Rady bezpečnosti č. 1757 

tedy neratifikovaná smlouva mezi OSN a Libanonem a Statut tribunálu.160 Celý STL má být 

složen z 11 nebo 14 soudců, v závislosti na počtu existujících senátů v první instanci. Úprava 

dává totiž možnost vytvořit jeden nebo dva senáty v závislosti na požadavku generálního 

tajemníka nebo předsedy soudu. U soudu působí jeden mezinárodní soudce pro přípravné 

řízení jmenovaný generálním tajemníkem. Samotné rozhodovací instance rozhodují 

v senátech. První instance se skládá ze dvou mezinárodních a jednoho libanonského, 

odvolací senát pak ze tří mezinárodních a dvou libanonských soudců. Pro případ nemožnosti 

soudců pokračovat v řízení jsou také jmenováni náhradní soudci po jednom mezinárodním i 

libanonském. 

Samotné jmenování soudců provádí v obou případech generální tajemník dle článku 2 odst. 

5 Smlouvy. V případě domácích soudců vybírá z vládou sestaveného seznamu dvanácti 

nominovaných uchazečů. Obdobný seznam v případě mezinárodních soudců sestavují 

tajemníkem vyzvané státy a kompetentní osoby.161 Samotný výběr konkrétních jmen ze 

seznamu není omezen, nicméně generální tajemník provádí svůj výběr na základě 
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doporučení speciální poroty162 a po konzultacích s vládou Libanonu. Mandát soudce je tříletý 

a může být jmenován do funkce opakovaně. 

Požadavky na soudce jsou nepřekvapivě podobné ostatním příkladům. Má jít o osoby 

vysoce morálního charakteru, nestranné, bezúhonné se značnými zkušenostmi z judikativy a 

nezávislé při výkonu své funkce. Dále musí být senáty dle statutu složeny: s přihlédnutím 

k odborným znalostem členů v trestním, hmotném i procesním a mezinárodním právu.163 

Hlavní představitele úřadu prokurátora u STL reprezentují prokurátor a jeho zástupce. 

Prokurátor je jmenován stejně jako mezinárodní soudci a v zásadě je mezinárodní osobou i 

když zde a ani u jeho zástupce nejsou explicitní požadavky ohledně občanství či národnosti. 

Zástupce prokurátora naopak může jmenovat po konzultacích s prokurátorem a generálním 

tajemníkem vláda Libanonu a tudíž v procesu vyšetřování zastupuje domácí element. 

Požadavky na prokurátora opět nepřekvapí svou formulací a obsahem, tedy vysoce 

morálním charakterem, vysokou úrovní kompetencí a zkušeností s vyšetřováním a stíháním 

trestných činů. Navíc zůstává v souladu s ustálenými standardy zakotvena jejich nezávislost 

při provádění této činnosti. Významnou roli hraje i samotný úřad prokurátora, který v rámci 

urychlení celého procesu byl v zásadě vytvořen z předchozí Mezinárodní nezávislé 

vyšetřovací komise, která se problematice hluboce věnovala již před zřízením soudu.164 

Správa soudu je svěřena matrikáři, který se však oproti ostatním příkladům poněkud 

odlišuje. Vykonává sice stejné funkce jako matrikáři u ostatních smíšených tribunálů, ale jeho 

vliv na najímání personálu je o něco větší a zejména je sám přímo zaměstnancem OSN. 

Při hodnocení vlivu složení Zvláštního soudu pro Libanon na míru internacionalizace 

musíme primárně vzít v potaz složení soudu, potažmo senátů. Poměrné složení senátů 

odpovídá stejně jako v případě ETSP hodnotě mezi 0,6 a 0,7. K většímu zmezinárodnění však 

dochází s ohledem na jmenovací proceduru. Zatímco role domácích aktérů ve jmenování 

mezinárodních soudců je pouze konzultativní, je participace mezinárodního společenství na 

jmenování domácích soudců velmi významná. Následně musíme vzít v potaz i jasnou 

převahu mezinárodních představitelů u hlavních osob podílejících se na vyšetřování, kdy 

jedinou domácí osobou je zástupce prokurátora. Ačkoliv jeho jmenování je plně 
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v kompetenci vlády nemůže převážit participaci mezinárodního společenství prostřednictvím 

mezinárodních osob. V souvislosti se správou soudu spatřujeme menší míru 

internacionalizace např. ve vztahu k ICTY, kdy většina osob podílejících se na správě byla 

zaměstnanci OSN, ale díky zaměstnaneckému poměru mezi matrikářem a OSN a nikoliv 

soudem větší než v případě ostatních smíšených tribunálů.165 Faktem zůstává, že vzhledem 

k vlivu na řízení a fungování soudu, se tento vliv nepromítne do výsledné hodnoty 

internacionalizace nikterak výrazně. Na základě těchto uvedených skutečností bude výsledná 

hodnota míry internacionalizace oproti základnímu rámci stoupat a vzhledem k výrazné 

nepřímé participaci mezinárodního společenství ji stanovíme na 0,8. 
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8. Závěr 

V práci byl zkoumán faktor mezinárodních prvků u fenoménu smíšených trestních tribunálů, 

který nám může pomoci určit zapojení mezinárodního společenství do soudního procesu u 

jednotlivých zkoumaných institucí v jednotlivých zemích. S pomocí aplikace prvků metody 

mlhavé množiny se nám podařilo kvantifikovat míru internacionalizace jednotlivých tribunálů 

u prvků jejich založení a umístění, financování, jurisdikce a v neposlední řadě i složení. Dílčí i 

výsledné hodnoty nám ukazuje následující tabulka. 

  VK SCSL ECCC ETSP STL 

Příslušnost soudů 1 0,8 0,6 0,5 0,3 

Přítomnost osob 1 0,7 0,3 0,7 0,8 

Způsob založení 0,6 0,6 0,3 0,2 0,8 

Financování 0,4 0,6 0,7 0,8 0,3 

Sídlo 0,1 0,3 0 0 1 

míra internacionalizace   2,13 1,36 1,64 1,8 

vk-vlivový koeficient 

Míra internacionalizace uvedená v tabulce je výslednou hodnotou pro jednotlivé tribunály a 

je součtem součinů hodnot jednotlivých znaků v konkrétních příkladech s odpovídajícím 

vlivovým koeficientem. 

Z tabulky je patrné, že dle očekávání nejvyšší míru internacionalizace vykazuje zvláštní soud 

pro Sierru Leone, následovaný Zvláštním soudem pro Libanon, Zvláštními panely na 

Východním Timoru a s poměrným odstupem vykazují nejnižší míru Mimořádné senáty soudů 

Kambodže. Větší blízkost ETSP k STL než ECCC by se mohla na první pohled jevit jako 

překvapivá, neboť v obou případech se jedná o soudy, které jsou součástí domácí soudní 

soustavy. Avšak je třeba si uvědomit, že ETSP vznikly pod správou OSN v době, kdy Východní 

Timor jako samostatný stát teprve vznikal. 

Průběh hodnoty míry internacionalizace jednotlivých znaků u zkoumaných příkladů je také 

zajímavý. Následující graf nám ukazuje průběh hodnoty znaku u jednotlivých institucí bez 

ohledu na význam znaku. 
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Jak můžeme spatřit jedinou institucí vykazující relativně stabilní průběh je SCSL, zatímco u 

ostatních nalezneme poměrně značné výkyvy. Z toho lze vyvodit důkaz heterogenity 

jednotlivých institucí, kdy se u nich uplatňují mezinárodní znaky dle jejich reálných potřeb 

nikoliv ideální typologie. Dobře tento fakt ilustruje STL, který ve znacích, kde u něj bylo 

vhodné zapojit mezinárodní společenství, vykazuje vždy nejvyšší hodnotu ze všech 

zkoumaných příkladů. Naopak u zanků, pro daný případ považovaných vládou Libanonu a 

OSN za nepodstatné, je hodnota v porovnání s ostatními tribunály vždy nejnižší. 
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9. Summary 

Graduation Theses „ International aspects mixed criminal tribunals (in examples of 

Cambodia, Lebanon, East Timor and Sierra Leone)“deal with basic attributes of this 

institution as generally so in particular examples of Extraordinary Chambers in the Courts of 

Cambodia, Special Tribunal for Lebanon, the Special Panels in East Timor and Special Court 

for Sierra Leone. The main attention is focused on attributes of courts associated with 

international law and the question of internationalization of these courts. Beside this theses 

speaks about other relevant issues including wider historical context, which is important for 

understanding the formation of tribunals. 

After the first methodological chapter, we deal with deeper introduction to topic of mixed 

criminal courts. Theses focus on determination of basic attributes of the courts and sense of 

their creation. There is brief introduction into basic principles of international criminal law at 

the end of this chapter. 

The whole third chapter is paid to historical context of committing crimes, which are tried 

before courts, and establishing of courts. We can see historical circumstances common to all 

courts consisting in violent past of the states usually internal armed conflict, with cross-

border aspect. 

In the fourth chapter it is examined the way and means of establishing of the courts. It may 

be used unilateral or multilateral approach to creation. Two-sided agreement is the most 

common basis for establishing, but has many modifications, which is usually connected with 

difficulties in the transitional countries. 

The next chapter speaks about similar topic; financing of tribunals. The whole tribunals are 

financed from both domestic and international sources. Sharing sources is one of the main 

ideas of institution of mixed tribunals and the question is only way to determine the 

prevailing method of financing. 

The sixth and very important part focused on jursdiction of the courts. We examine briefly 

all kinds, but most space is devoted to rationae materiae, because is the most important for 

question of internationalization of particular courts. We must deal not only with the dividing 
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of crimes into international crimes and domestic crimes, but subsequent dividing of 

international crimes into core crimes and other international crimes. 

In the last chapter of the thesis, we examine the composition of the courts. The main topic 

of the chapter are cast of trial and appeal chambers, but we also deal with other staff of 

courts and the office of the prosecutor. Naturally the more people comes from different 

state from home state, thereby we can see court as more internationalized. 
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