
Dědictví ICTY a jeho vliv na statut a praxi ICC 

Ustanovení Mezinárodního trestního soudu je významným okamžikem v evoluci 

mezinárodního trestního práva. Jde o první stálou instituci mezinárodní spravedlnosti 

s jurisdikcí soudit zločiny fyzických osob a byla založena za jediným účelem – konečně 

ukončit éru beztrestnosti válečných zločinců po celém světě. 

Ale ICC se neobjevil jen tak odnikud. Cesta k jeho ustanovení byla trnitá, a kdo 

ví, zda by k němu někdy došlo bez vlivu takzvaných ad hoc tribunálů, Mezinárodního 

trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodního trestního tribunálu pro 

Rwandu. Je smutnou pravdou, že pokrok mezinárodního trestního práva je vždy reflexí 

nejstrašnějších konfliktů světa.  

Smyslem této práce je analyzovat dědictví jednoho z těchto tribunálů, 

Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, a prozkoumat jeho vliv nejen 

na Statut Mezinárodního trestního soudu, ale i na jeho praxi. Mezinárodní trestní soud 

sice nefunguje dlouho, ale i tak je možno v jeho rozsudcích vypozorovat mnoho odkazů 

case law ICTY. Důvodem pro mou práci je můj osobní vztah k balkánskému regionu 

stejně jako obecný zájem o mezinárodní spravedlnost. 

Práce je tvořena čtyřmi kapitolami. První dvě představují dvě instituce, jejichž 

case law se zabývám – ICC a ICTY. Tyto kapitoly jsou spíše stručnější a jejich 

smyslem je toliko představit povahu těchto institucí. 

Jedním z hlavních cílů mé práce je analýza vlivu case law ICTY na Statut ICC. 

Zaměřil jsem se na hmotněprávní úpravu ve Statutu ICC, zejména pak na samotné 

zločiny podle mezinárodního práva. Také jsem podrobil analýze některé 

z nejvýznamnějších obecných principů trestního práva, jež jsou zakotveny v části 3 

Statutu ICC. Výsledek analýzy je obsahem kapitoly 3 této práce. 

Dalším cílem mé práce je analyzovat case law ICC a vypozorovat v něm vlivy 

ICTY. Tato analýza by měla ukázat nejen to, že dědictví ICTY je stále živé, ale také to, 

jak se mezinárodní trestní právo proměnilo od 90. let minulého století. 
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Závěry, které jsem z uvedeného vyvodil, jsou shrnuty v závěru práce. Mimo jiné 

ukazují, že Statut ICC stejně jako case law ICC jsou velmi ovlivněny ICTY, zejména 

pak slavným případem Tadić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


