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Úvod 

Můj vztah k balkánskému regionu mě přivedl k zájmu o mezinárodní 

humanitární a trestní právo, konkrétně pak k zájmu o Mezinárodní trestní tribunál pro 

bývalou Jugoslávii a jeho činnost. Ačkoli hledání mezinárodní spravedlnosti je 

náročnou a dlouhou cestou, která navíc nepřináší vždy výsledky, není možné na něj 

rezignovat. Jsem přesvědčen, že hledání mezinárodní spravedlnosti je naopak 

povinností mezinárodního společenství států vůči lidstvu i civilizaci. 

Doba ad hoc tribunálů pomalu končí, éra stálé mezinárodní instituce soudící 

zločiny podle mezinárodního práva začíná. Je jí Mezinárodní trestní soud jako orgán 

mezinárodní spravedlnosti zřízený Římským statutem. Na zhodnocení jeho praxe je 

nepochybně ještě brzy, i tak však můžeme zkoumat vliv jugoslávského Tribunálu na 

samotný Římský statut, jakož i na jednotlivé případy vyšetřované a souzené při 

Mezinárodním trestním soudu. 

Zodpovězení otázky, nakolik case law jugoslávského Tribunálu ovlivnil Římský 

statut a následně pak i praxi Mezinárodního trestního soudu, jsem si ostatně vytyčil jako 

cíl této práce. Vzhledem k nesmírné šíři a obecnosti takového tématu jsem se rozhodl 

zabývat se výhradně hmotnými ustanoveními mezinárodního trestního práva 

spočívajícími v definicích zločinů podle mezinárodního práva, některých obecných 

zásadách trestního práva apod. Cesta, kterou ušly od jugoslávského Tribunálu například 

zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny, je koneckonců velmi fascinující, jak se 

pokusím touto prací ilustrovat. 

Strukturu práce tvoří nejprve kapitoly 1. a 2., stručně představující obě 

mezinárodní instituce, jejichž činnost a ustanovující statuty jsou předmětem srovnávání. 

Kapitolu 3. tvoří přehled vlivu case law ICTY na Římský statut ICC, který ilustruji jen 

na nejdůležitějších hmotněprávních ustanoveních Římského statutu, v nichž je vliv 

ICTY nejvýraznější. V souladu se strukturou Římského statutu začínám od zkoumání 

vlivu case law ICTY na samotný katalog zločinů obsažený v Římském statutu a posléze 

se přesouvám k obecným zásadám trestního práva obsaženým v třetí části Římského 

statutu. Kapitola 4. je pak výsledkem analýzy veškeré dostupné judikatury ICC a pátrání 

po veškerých významnějších hmotněprávních vlivech case law ICTY. Při práci na této 
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kapitole jsem postupoval v souladu se strukturou agendy Mezinárodního trestního 

soudu – tedy po jednotlivých oblastech vyšetřování a následně pak po jednotlivých 

případech. 

Při vypracování této práce jsem čerpal zejména, nikoli však výhradně, z díla 

prof. JUDr. Pavla Šturmy, DrSc. „Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle 

mezinárodního práva“, JUDr. Petra Válka, LL.M. „Klíčová rozhodnutí mezinárodních 

trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva“ a prací prof. dr. Williama A. 

Schabase „The International Criminal Court, A Commentary on the Rome Statute“ a 

„An Introduction to the International Criminal Court“, jakož i z pramenů mezinárodního 

práva, zejména pak ze Statutu ICTY, Římského statutu ICC a jejich četné judikatury. 
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1. Charakteristika Mezinárodního trestního tribunálu pro 

bývalou Jugoslávii  

1.1. Ustanovení Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou 

Jugoslávii 

Je jedním ze smyslů práva pokrývat společenské vztahy a přizpůsobovat se 

jejich vývoji. Pokrok na poli mezinárodního trestního práva je tak bohužel takřka vždy 

reflexí děsivých krveprolití. Nejzásadnější pokrok mezinárodní trestní právo zažilo po 

druhé světové válce prostřednictvím Ženevských úmluv, prvních ustanovených trestních 

tribunálů (Norimberský tribunál, Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný Východ), ale 

koneckonců i prostřednictvím vzniku OSN a její Charty. Druhou zcela klíčovou 

epochou pro vývoj mezinárodního trestního práva byla doba veskrze nedávná - 

devadesátá léta minulého století, kdy byly ustanoveny mezinárodní ad hoc tribunály, 

aby se zabývaly trestáním zločinů, před kterými mezinárodní společenství států již 

nemohlo zavírat oči. Jednou z takto ustanovených institucí byl právě Mezinárodní 

trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. 

Války zapříčiněné rozpadem Socialistické federativní republiky Jugoslávie ve 

spojení s bujícím nacionalismem, jenž byl předtím dlouhá desetiletí potírán doktrínou 

„bratrství a jednota“ jugoslávského prezidenta Josipa Broze Tita, jsou bezesporu 

nejstrašnějšími konflikty v Evropě od konce druhé světové války a jejich následkem 

bylo masové utrpení civilního obyvatelstva. 

Mezinárodní společenství států podcenilo konflikt v jeho zárodku, váhalo se 

zásahem a jeho členové nebyli schopni se dohodnout na společném a účinném postupu.
1
 

Rada bezpečnosti OSN nejprve několikrát přijetím rezolucí vyjádřila vážné znepokojení 

nad porušováním mezinárodního humanitárního práva. V rezoluci ze dne 8. ledna 1992 

týkající se Socialistické federativní republiky Jugoslávie schvaluje Rada bezpečnosti 

vyslání padesáti vojenských kontaktních pracovníků, aby zajišťovali udržení chabého 

                                                           
1
 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Praha : 

Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2002. III. Vývoj v oblasti stíhání zločinů podle 

mezinárodního práva během poslední dekády 20. století: současné mezinárodní tribunály OSN. S. 77. 

ISBN 80-246-0305-5. 



9 
 

příměří.
2
 V rezoluci z prosince stejného roku Rada bezpečnosti vyjadřuje zděšení z 

„masového, organizovaného a systematického zadržování a znásilňování žen, zejména 

muslimských, v Bosně a Hercegovině“. Požaduje také „okamžité zavření všech 

detenčních táborů, zejména táborů pro ženy“ a zavrhuje „akty nepopsatelné brutality“.
3
 

Vzhledem k pokračujícímu násilí na území bývalé Jugoslávie, zejména pak 

v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině, se Rada bezpečnosti uchyluje 

k bezprecedentnímu kroku a ustanovuje prostřednictvím rezoluce ze dne 25. května 

1993 svůj pomocný orgán ve smyslu čl. 29 Charty OSN, kterým se stává Mezinárodní 

trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Podle čl. 39 Charty může Rada bezpečnosti 

v případech, kdy dojde k „ohrožení míru, porušení míru nebo útočnému činu“ přijímat 

podle čl. 41 „opatření nezahrnující užití ozbrojené síly“.
4
 Tímto opatřením se stalo 

právě ustanovení Tribunálu a přijetí jeho Statutu.
5

 Tento krok byl ve své době 

předmětem pochyb a diskuzí, ostatně způsob zřízení orgánu napadl námitkou již první 

obžalovaný, Duško Tadić.
6
 Proces s Tadićem bude v této práci rezonovat ve všech 

možných souvislostech, neboť je významným předělem ve formování mezinárodního 

trestního práva. 

1.2. Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii 

Rada bezpečnosti rozhodla o ustanovení Tribunálu 22. února 1993 rezolucí č. 

808. Ve stejné rezoluci požádala generálního tajemníka o „specifické návrhy, která 

vhodná opatření přijmout pro jeho efektivní implementaci“.
7

 Generální tajemník 

vyhověl požadavku zpracováním Statutu.
8
 

1.2.1. Příslušnost Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou 

Jugoslávii 

Zásadním komponentem Statutu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou 

Jugoslávii je rozsah příslušnosti Tribunálu. Dle čl. 9 Statutu má v případě konkurující 

                                                           
2
 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 727 ze dne 8. ledna 1992 

3
 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 798 ze dne 18. prosince 1992 

4
 Charta OSN přijata dne 26. června 1945, čl. 29, 39 a 41 

5
 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 827 ze dne 25. května 1993 

6
 VÁLEK, Petr. Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva. 1. 

Vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. S. 4. ISBN 978-80-7400-151-2.  
7
 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 808 ze dne 22. února 1993 

8
 Zpráva generálního tajemníka dle čl. 2 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 808 ze dne 22. února 1993 
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příslušnosti národních soudů a Tribunálu přednost Tribunál. Důsledkem tohoto 

vymezení je zakotvení jedné ze základních zásad trestního práva non bis in idem v čl. 

10,
9
 který odmítá, aby byla osoba odsouzená za závažná porušení mezinárodního 

humanitárního práva stíhána znovu za tytéž činy před vnitrostátním soudem. Naproti 

tomu však osoba, jejíž závažné porušení mezinárodního humanitárního práva bylo 

vnitrostátním soudem klasifikováno toliko jako běžný zločin, případně stání před ním 

nebylo nestranné, nezávislé nebo mělo uchránit obžalovaného před mezinárodní trestní 

odpovědností, může být následně stíhána i před ICTY.
10

 

Pokud jde o příslušnost ratione temporis Tribunálu, vztahuje se dle Statutu na 

všechny zločiny uskutečněné od 1. ledna 1991.
11

  V době ustanovení tribunálu přitom 

konflikty v Jugoslávii stále trvaly, pročež ratione temporis Tribunálu nemá dalšího 

omezení. Díky tomu se mohl Tribunál zabývat i zločiny spáchanými za ozbrojeného 

konfliktu v Kosovu,
12

 jakkoli šlo o konflikt, který byl v té době ještě věcí budoucnosti. 

Příslušnost ratione loci pokrývá celé území „bývalé Socialistické federativní republiky 

Jugoslávie, a to včetně pevniny, vzdušného prostoru a teritoriálních vod“.
13

 Příslušnost 

ratione personae se pak vztahuje výhradně na fyzické osoby.
14

 

Z hlediska vývoje mezinárodního trestního práva je nejzajímavější příslušnost 

ratione materiae, tedy vymezení zločinů podle mezinárodního práva, které spadají do 

kompetence Tribunálu. Některé z těchto zločinů jsou definovány jinak, než jak je zná 

Římský statut Mezinárodního trestního soudu, což je ostatně výsečí předmětu kapitoly 

3. této práce. Dle Statutu ICTY do jeho příslušnosti spadají závažná porušení 

Ženevských úmluv z roku 1949, porušení zákonů a obyčejů války, genocida a zločiny 

proti lidskosti.
15

 

O všech těchto zločinech pojednávám dále v kapitole 3., pročež se o nich na 

tomto místě zmíním jen okrajově. Závažná porušení Ženevských úmluv z roku 1949 a 

                                                           
9
 Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii přijatý rezolucí RB OSN 827, čl. 10 

10
 VÁLEK, Petr. Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva. 

Op. cit., s. 4. 
11

 Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii přijatý rezolucí RB OSN 827, čl. 8 
12

 VÁLEK, Petr. Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva. 

Op. cit., s. 6. 
13

 Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii přijatý rezolucí RB OSN 827, čl. 8 
14

 Ibid. Čl. 6 
15

 Ibid. Čl. 2-5 
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porušení zákonů a obyčejů války spadají do kategorie válečných zločinů. Porušení 

zákonů a obyčejů války obsahově vycházejí z IV. Haagské úmluvy z roku 1907 

s připojeným Řádem války pozemní. Zločiny v čl. 3 upravující porušení zákonů a 

obyčejů války nejsou, na rozdíl od závažných porušení Ženevských úmluv, taxativně 

vyčteny, pročež má čl. 3 upravující tzv. Haagské právo charakter zbytkové klauzule.
16

 

Zločin genocidy byl zcela převzat z Úmluvy o zabránění a trestání zločinu 

genocidia z roku 1948 a jednotlivá jednání, kterými je možno se zločinu dopustit, jsou 

vyjmenována taxativně. U zločinu genocidy je také nutný úmysl zničit úplně či částečně 

jednu ze čtyř chráněných skupin. Zločiny proti lidskosti jsou pak zločiny namířené proti 

civilnímu obyvatelstvu a ve Statutu ICTY jsou vyjmenovány demonstrativně.
17

 

1.2.2. Orgány Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou 

Jugoslávii 

Podle čl. 11 Statutu tvoří Mezinárodní tribunál tři senáty (Trial Chambers), 

odvolací senát (Appeals Chamber), prokurátor (Prosecutor) a kancelář (Registry). Ta 

zajišťuje servis prokurátorovi i soudním senátům. 

Soudní senáty zasedají v počtu tří soudců, v odvolacím senátu pak zasedá 

soudců pět. Soudci ICTY se dělí na soudce stálé a na soudce ad litem.  Soudci stálí jsou 

voleni Valným shromážděním OSN, a to ze seznamu Rady bezpečnosti, kam jsou 

kandidáti nominováni jednotlivými státy. Stálí soudci jsou voleni na dobu čtyř let, 

přičemž znovuzvolení je možné. 

Soudci ad litem jsou přidělováni k jednotlivým případům, a to následkem 

požadavku na zrychlení činnosti Tribunálu při navyšujícím se počtu případů.
18

 Toto 

opatření bylo přijato novelizací Statutu ICTY prostřednictvím Rady bezpečnosti v roce 

2000. Bez zajímavosti jistě není fakt, že v letech 2001-2004 byla soudkyní ad litem i 

současná soudkyně českého ústavního soudu JUDr. Ivana Janů.  

                                                           
16

 VÁLEK, Petr. Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva. 

Op. cit., s. 5. 
17

 Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii přijatý rezolucí RB OSN 827, čl. 4-5 
18

 VÁLEK, Petr. Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva. 

Op. cit., s. 7. 
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Prokurátor je podle čl. 16 Statutu odpovědný za vyšetřování a stíhání osob 

odpovědných za zločiny, k nimž je Tribunál příslušný. Je jmenován Radou bezpečnosti 

na základě nominace generálního tajemníka, a to na dobu čtyř let. Jde o nezávislý orgán 

Tribunálu a nesmí „žádat ani přijímat instrukce od žádné vlády ani jakéhokoli jiného 

zdroje“.
19

 Prokurátor zahajuje vyšetřování ex officio na základě získaných informací. 

Pokud prokurátor sezná, že má k dispozici dostatek důkazů, připraví obvinění, které 

předá soudci senátu. Podrobnou úpravu trestního řízení nalezneme v dokumentu 

zvaném Procesní a důkazní řád ICTY.
20

 Původně byla funkce prokurátora sdílena 

s dalším významným ad hoc tribunálem, Mezinárodním trestním tribunálem pro 

Rwandu.
21

 Rada bezpečnosti však rezolucí č. 1503
22

 rozhodla o rozdělení obou funkcí 

za účelem zrychlení řízení. 

Soudní řízení je bližší kontradiktornímu procesu z tradice angloamerické právní 

kultury. Obžalovaný má například na začátku řízení možnost přiznat svou vinu (to plead 

guilty), jako to učinil Dražen Erdemović. Soudci mohou k rozsudku připojit své 

samostatné či odlišné stanovisko a jediný trest, který může ICTY uložit, je trest odnětí 

svobody. Odvolání k odvolacímu senátu je možné na základě právní či skutkové vady. 

K dispozici je i mimořádný opravný prostředek. Je jím přezkoumání rozsudku, objeví-li 

se nová fakta, která nebyla v době řízení známá a která by rozhodnutí řízení zvrátila.
23

 

1.3. Námitka nepříslušnosti v případu Tadić 

Jak píši v subkapitole 1.1., ustanovení ICTY bylo předmětem kritiky i pochyb. 

Již obhajoba prvního obžalovaného před ICTY, Duška Tadiće, tak namítla nepříslušnost 

Tribunálu. Senát se vyjádřil v rozsudku ve prospěch své vlastní věcné příslušnosti, 

v reakci na což podala obhajoba odvolání pro právní omyl podle čl. 25 Statutu.
24

 

                                                           
19

 Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii přijatý rezolucí RB OSN 827, čl. 16, 

odst. 2 
20

 Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court of the former Yugoslavia, 11. 

února 1994. 
21

 VÁLEK, Petr. Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva. 

Op. cit., s. 11. 
22

 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1503 ze dne 28. srpna 2003 
23

 Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii přijatý rezolucí RB OSN 827, čl. 4-5 
23

 VÁLEK, Petr. Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva. 

Op. cit., s. 8. 
24

 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Op. cit., s. 83. 
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Odvolací senát odmítl námitky obhajoby. Potvrdil příslušnost ICTY v dané věci, 

ale vyslovil se i k rozsahu své pravomoci, a to včetně zkoumání otázky legality svého 

zřízení. Odvolací senát tak potvrdil implicitní pravomoc spočívající v „kompetenci 

rozhodnout o své vlastní kompetenci“. Význam rozsudku v kauze Tadić uznali i ti 

soudci, kteří k němu z různých důvodů připojili svá separátní stanoviska. ICTY tak 

učinil rozhodný krok k rozptýlení pochyb o svém smyslu a přispěl k potvrzení 

progresivního vývoje mezinárodního humanitárního a trestního práva.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 ŠTURMA, Pavel. Jurisdikce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (K prvnímu 

rozsudku ve věci Tadić). Právní rozhledy, č. 9/1996. S. 431. 
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2. Charakteristika Mezinárodního trestního soudu 

2.1. Ustanovení Mezinárodního trestního soudu 

Mezinárodní trestní soud je po více než stoleté historii mezinárodního trestního 

práva prvním stálým orgánem mezinárodní spravedlnosti, pokud jde o individuální 

trestní odpovědnost fyzických osob. K oživení zájmu o jeho ustanovení přispěla spolu 

s koncem studené války a bipolární politické situace v 90. letech minulého století 

povaha i aktivita ad hoc tribunálů. 

Komise pro mezinárodní právo je hlavním kodifikačním orgánem OSN a jako 

taková byla opakovaně vyzvána v rezolucích Valného shromáždění již na počátku 90. 

let minulého století, aby se zabývala všemožnými otázkami mezinárodní trestní 

jurisdikce, a to včetně možnosti zřízení mezinárodního trestního soudu.
26

 

Komise pro mezinárodní právo se tak v letech 1990-1992 zabývala variantami 

ustanovení mezinárodního trestního soudu. Valné shromáždění OSN přijalo návrh 

příznivě a na zasedání v roce 1994 přijalo návrh statutu. Následně ustanovilo Přípravný 

výbor (PrepCom), který vypracoval nejprve rozsáhlou zprávu a pak i konsolidovaný 

text.
27

 

Ten byl projednáván na svolané Diplomatické konferenci v Římě ve dnech 15. 

června – 17. července 1998. Mnoho stěžejních ustanovení však bylo pro nedostatek 

konsenzu předloženo v různých variantách. Jednání tak zdaleka nebylo formální, ale 

dramatické a právě zde se jednalo o budoucí formě Statutu. Předmětem diskuzí byly i 

tak klíčové otázky, jakou je, zda se má trestní odpovědnost týkat jen fyzických, nebo i 

právnických osob. Nakonec se však Diplomatická konference vyslovila pro návrh, a to 

většinou 120 států. Co se týče postoje České republiky, byla členem skupiny asi 

padesáti podobně smýšlejících států tvořené zejména státy Evropské unie (s výjimkou 

Francie) a většinou států střední a východní Evropy. 17. července 1998 tak byl přijat 

Statut Mezinárodního trestního soudu, neboli Římský statut, a to coby mnohostranná 

smlouva otevřená k podpisu všem státům. Česká republika Římský statut podepsala 13. 

                                                           
26

 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Op. cit., s. 

117. 
27

 Ibid. 
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dubna 1999. V roce 2008 vyslovil parlament ČR souhlas s jeho ratifikací a 8. července 

2009 jej ratifikoval tehdejší prezident Václav Klaus. 

2.2. Statut Mezinárodního trestního soudu 

Oproti Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii má 

Mezinárodní trestní soud pouze komplementární příslušnost vůči národním trestním 

orgánům. Dle Římského statutu je ICC  stálou institucí.
28

 Kromě významného přínosu 

mezinárodnímu trestnímu právu prostřednictvím podrobných procesních pravidel je 

obsah Římského statutu i velkým pokrokem na poli rozvoje materiálních pravidel 

mezinárodního trestního práva.
29

 Je tomu tak zejména díky definicím zločinů podle 

mezinárodního práva, k nimž je dána příslušnost soudu ratione materiae. V třetí části 

Římského statutu najdeme úpravu obecných zásad trestního práva, zejména podrobnou 

úpravu individuální trestní odpovědnosti, okolností vylučujících trestní odpovědnost 

nebo například subjektivní stránky trestného činu. Samozřejmostí je i přítomnost 

obecných zásad trestního práva, jakými jsou nullum crimen sine lege nebo nulla poena 

sine lege. 

K Římskému statutu byl přijat také dokument Znaky skutkových podstat zločinů 

(Elements of Crimes), který slouží jako interpretační pomůcka pro senáty ICC. 

2.2.1. Příslušnost Mezinárodního trestního soudu 

Příslušnost ratione loci není teritoriálně omezena. Příslušnost ratione personae 

je omezena na fyzické osoby, a to starší osmnácti let.
30

Ratione temporis je omezena 

datem 1. července 2002, tedy se příslušnost Soudu nevztahuje na zločiny spáchané před 

tímto dnem.  

Pokud jde o příslušnost ratione materiae, od začátku existence Římského statutu 

se počítalo s jurisdikcí nad čtyřmi zločiny podle mezinárodního práva. Jsou jimi obšírně 

a kazuisticky definované válečné zločiny, které jsou ve Statutu jakýmsi kompilátem 

ženevského a haagského práva, a navíc jsou dále rozvrstveny na válečné zločiny, 

kterých se pachatel může dopustit za vnitrostátního ozbrojeného konfliktu, a zločiny 

                                                           
28

 Římský statut Mezinárodního trestního soudu ze dne 17. 7. 1998, čl. 1 
29

 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Op. cit., s. 

119. 
30

 Římský statut Mezinárodního trestního soudu ze dne 17. 7. 1998, čl. 26 
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v mezinárodním ozbrojeném konfliktu. Dále zde máme zločiny proti lidskosti, které 

prošly od časů ICTY dalšími změnami, a zločin genocidy jako speciální skutkovou 

podstatu k zločinům proti lidskosti. Jeho definice se od čtyřicátých let, kdy byla přijata 

Úmluva o zabránění a potlačování zločinu genocidia, nezměnila ani v případě 

Mezinárodního trestního soudu. 

Poslední zločin v jurisdikci soudu je zajímavý tím, že jeho definice byla přijata 

až v roce 2010 na konferenci v Kampale. Je jím zločin agrese spočívající 

v organizování, plánování aj. aktu agrese. Akt agrese je pak definován jako užití 

ozbrojené síly proti suverenitě, teritoriální integritě nebo politické nezávislosti jiného 

státu. Tak jako u všech zločinů podle mezinárodního práva v Římském statutu, i 

v tomto případě je smyslem konstrukce zločinu agrese vyvodit individuální trestní 

odpovědnost.
31

 

2.2.2. Orgány Mezinárodního trestního soudu 

Orgány Soudu tvoří předsednictvo tvořené předsedou Soudu a jeho dvěma 

zástupci, přípravné, projednací a odvolací oddělení (A Pre-Trial Division, A Trial 

Division a An Appeals Division), úřad prokurátora (The Office of the Prosecutor) a 

soudní kancelář (Registry). Soud je tvořen osmnácti stálými soudci.
32

  

Podle čl. 36 Římského statutu jsou soudci voleni z osob vysoké morální úrovně, 

nestranných a bezúhonných, kvalifikovaných k výkonu nejvyšších soudních funkcí ve 

své zemi. Kandidát na soudce ICC také musí být uznávaným odborníkem v oblasti 

trestního práva hmotného a procesního a mít odpovídající zkušenost v některé 

z právnických profesí, nebo být uznávaným odborníkem v příslušných oblastech 

mezinárodního práva (např. mezinárodního humanitárního práva). Volba soudců 

probíhá na Shromáždění smluvních stran a soudci jsou voleni na devět let.
33

 Po zvolení 

jsou přidělováni k jednotlivým oddělením v závislosti na povaze činnosti oddělení a 

odborných předpokladech zvolených soudců. 

                                                           
31

 Ibid. Čl. 5-8. 
32

 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Op. cit., s. 

119. 
33

 Ibid. S. 162. 
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Předsednictvo soudu je voleno plénem soudců na dobu tří let a odpovídá za 

řádnou správu Soudu s výjimkou úřadu prokurátora, který je podle čl. 42 Římského 

statutu odděleným a nezávislým orgánem soudu.
34

 Prokurátor odpovídá za přijímání 

oznámení a informací o zločinech spadajících do jurisdikce Soudu, prověřuje je a vede 

vyšetřování a stíhání před Soudem. Prokurátor je volen na funkční období devíti let, a to 

Shromážděním smluvních stran.
35

 V letech 2003-2012 byl hlavním prokurátorem ICC 

Luis Moreno Ocampo, v současnosti tuto funkci zastává Fatou Bensouda. Kancelář 

soudu je pak vedena tajemníkem a odpovídá za stránku správy a služeb Soudu, která se 

netýká přímo soudních funkcí.
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Římský statut Mezinárodního trestního soudu ze dne 17. 7. 1998, čl. 42 
35

 Ibid. 
36

 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Op. cit., s. 

163. 
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3. Vliv činnosti Mezinárodního trestního tribunálu pro 

bývalou Jugoslávii na vybraná ustanovení Římského statutu 

Mezinárodního trestního soudu 

V následující kapitole se pokouším o srovnání vybraných ustanovení Římského 

statutu ICC s judikaturou ICTY. Za cíl si kladu vypozorovat vliv soudních rozhodnutí 

ICTY na formování textu Římského statutu, případně se vypořádat s fenoménem 

zpětného ovlivnění (případy, kdy ICTY odkazuje na v době rozhodnutí mnohdy ještě 

neplatný Římský statut ICC).  

Pro tyto účely jsem vybíral zásadně z hmotněprávních ustanovení Římského 

statutu. Omezil jsem se na ta ustanovení, v nichž je vliv ICTY nejhmatatelnější, a ta, 

v jejichž rámci nám judikatura ICTY zanechala nejvýznamnější odkaz. Snažil jsem se 

tedy vypořádat zejména s jednotlivými zločiny podle mezinárodního práva, ale i dalšími 

důležitými ustanoveními spadajícími pod obecné zásady trestního práva, jako jsou 

individuální trestní odpovědnost či okolnosti vylučující protiprávnost. 

Zločinem agrese jsem se nezabýval. Nebyl totiž součástí Statutu ICTY a odkaz 

case law Tribunálu na formování tohoto zločinu tak neexistuje. Navíc, ačkoli byla jeho 

definice a podmínky pro příslušnost Mezinárodního trestního soudu přijaty na 

konferenci v Kampale již v roce 2010, dodatek k Římskému statutu byl v době 

vypracování této práce přijat pouze čtyřmi státy a výkon jurisdikce nad tímto zločinem 

přichází v úvahu nejdřív od 1. ledna 2017.  

3.1. Genocida 

Genocida je z hlediska teorie zločinem podle mezinárodního práva. Někteří 

teoretici ji pak nazývají „zločinem zločinů“.
37

 Římský statut Mezinárodního trestního 

soudu považuje genocidu za zločin spadající pod kompetenci Soudu ratione materiae a 

nabízí jeho definici, kterou nalezneme v čl. 6 Římského statutu:  

                                                           
 
37

 SCHABAS, William A. The International Criminal Court, A Commentary on the Rome Statute. New 

York : Oxford University Press, 2010. Part 2. Jurisdiction, Admissibility and Applicable Law. S. 119. 

ISBN 978-0-19-956073-8. 
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Pro účely tohoto Statutu se „genocidou“ rozumí kterýkoli z níže uvedených činů 

spáchaný v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo 

náboženskou skupinu jako takovou: 

a) usmrcení příslušníků takové skupiny; 

b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové 

skupiny; 

c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají 

přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení; 

d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí; 

e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.
38

 

Tato definice byla doslova převzata již z čl. II Úmluvy o zabránění a trestání zločinu 

genocidia.
39

 Už z normativní konstrukce článku vyplývá, že pro naplnění skutkové 

podstaty genocidy nestačí se pouze dopustit jednání definovaného v ustanoveních písm. 

a) – e), ale je nutno se jej dopustit i v úmyslu zničit úplně či částečně jednu ze čtyř tzv. 

chráněných skupin. 

Požadavek úmyslu tak vylučuje možnost spáchání genocidy v nižší formě zavinění, 

ačkoli čl. 28 o odpovědnosti velitelů a jiných nadřízených naznačuje něco jiného, a sice 

možnou odpovědnost velitelů v nedbalostní formě za genocidu spáchanou jejich 

podřízenými.
40

 

Co se týče vlivu judikatury ICTY na text samotného Statutu, logicky neexistuje, a to 

vzhledem k doslovnému převzetí definice z již zmíněné Úmluvy o zabránění a trestání 

zločinu genocidia. V judikatuře ICTY však najdeme několik interpretačních vodítek 

k posouzení toho, jaké jednání za takový zločin je možno označit. 

 

 

                                                           
38

 Římský statut Mezinárodního trestního soudu ze dne 17. 7. 1998, čl. 6 
39

 Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia ze dne 8. Prosince 1948, čl. II 
40

ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Op. cit., s. 

130. 
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3.1.1. Opatření směřující k tomu, aby se v chráněné skupině bránilo 

rození dětí 

První z nich se vztahuje k písmenu d) čl. 6 Statutu. Dle senátu ICTY existovaly 

situace, kdy bylo znásilňování žen systematicky používáno ke změně etnického složení 

obyvatelstva.
41

Nejen dle přepisu slyšení v případu Karadžić
42

 bylo sexuální násilí velmi 

časté, a to z mnoha různých důvodů – sexuální násilí ve speciálních „znásilňovacích 

táborech“ (rape camps), či bojůvkami vytvořených nevěstincích, veřejné znásilňování 

následující po výběru z násilím shromážděných žen (např. obyvatelek dané vesnice) či 

znásilňování, které je využito jako teroristický prostředek k zastrašení a zlomení 

morálky. V neposlední řadě bylo znásilnění využito k narušení sociálních vztahů 

(prostřednictvím znásilňování panen, mladých žen, zástupkyň inteligence či 

prominentních členek komunity). Časté je i nucení vězňů, aby na sobě praktikovali 

sexuální násilí navzájem.  

Mezi mnoha důvody znásilnění je však dle obžaloby v případu Karadžić prvek 

znásilnění naplňujících skutkovou podstatu zločinu genocidy jasně čitelný, a to zejména 

v zmíněných detenčních (dle svědků „znásilňovacích“
43

) táborech. 

Smyslem takových činů měla být etnická čistota – jinak řečeno, aby se 

muslimským ženám rodily polosrbské děti. Sexuální násilí je však dle svědectví a 

obžaloby během stání u ICTY v různých případech pochopitelně přítomno a 

praktikováno všemi stranami konfliktu
44

(v souvislosti se znásilněním jako jednáním bez 

genocidního úmyslu bude dále řeč zejména v případech Furundžija či Kunarac). Tato 

klasifikace nás dovádí k možné širší definici písmene d) čl. 6 Římského statutu, tedy, že 

oním opatřením směřujícím k zabránění rození dětí u dané chráněné skupiny mohou být 

i projevy sexuálního násilí. Opatření pak dále mohou být fyzická i psychická, jak 

konstatoval Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu v případě Akayesu,
45

 kdy po 

znásilnění následkem psychického traumatu žena odmítá rodit děti či dobrovolně 

podstoupit sexuální akt. Sexuální násilí je jistě komplikovaný fenomén, jehož role je 

                                                           
41

Ibid. S. 132. 
42

 Prosecutor v. Karadžić IT-95-5/18-I 
43
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významně širší,
46

 procesní rozhodnutí ICTY i ICTR však ukazují, že při prokázání 

úmyslu zničit úplně či částečně některou z chráněných skupin může sexuální násilí 

naplnit skutkovou podstatu zločinu genocidy. 

Interpretační souvislost se samotným textem Římského statutu pro již zmíněné 

doslovné převzetí definice genocidy neexistuje. Umožnění postihu znásilnění vedle 

jiných zločinů podle mezinárodního práva i jako zločinu genocidy ze strany senátů 

ICTY však může do budoucna vytvářet prostor pro inspiraci senátů Mezinárodního 

trestního soudu.  

Před ICC však dosud nikdo obviněný ze zločinu genocidy nebyl. Dosavadní 

praxe ICC, kdy jsou četné případy sexuálního násilí klasifikovány výhradně jako 

válečné zločiny či zločiny proti lidskosti,
47

 však může vyústit v dva možné závěry: Buď 

se ICC staví vůči extenzivnímu výkladu zločinu genocidy skepticky, nebo, a to je 

s ohledem na dostupné texty rozhodnutí výrazně pravděpodobnější, neshledal v jednání 

dosavadních obviněných genocidní úmysl. Jistě bude zajímavé sledovat, zda se tato 

praxe v budoucnu změní s ohledem na nová skutková zjištění v některých případech 

nebo otevření případů nových. 

3.1.2. Kulturní genocida 

Pokud jde o interpretaci sousloví „zničit úplně či částečně“ (destroy whole or in 

part), které je součástí generální klauzule ustanovení čl. 6 Statutu ICC, postrádáme 

v této souvislosti výčet genocidních jednání. Nabízí se tedy otázka, zda má jít o 

biologické či fyzické zničení. Soudci ICC preferující extenzivní výklad by mohli 

rozšířit interpretaci tohoto textu i na tzv. kulturní genocidu, kdy by pak záměrem 

pachatele či pachatelů byla i kulturní likvidace dané chráněné skupiny.
48

 Stejně tak pak 

jednání směřující k zničení kultury chráněné skupiny může pomoci prokázat úmysl 

zničit danou chráněnou skupinu jako takovou, tedy i biologicky či fyzicky. Takový 

extenzivní výklad nabízí nejen německý ústavní soud ve věci bosenského Srba Nikoly 
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Jorgiće.
49

 ale i ICTY vůči generálmajorovi Armády Republiky Srbské (VRS) Radislavu 

Krstićovi,
50

 který byl odsouzen za válečné zločiny spojené s masakrem 8000 válečných 

zajatců z řad bosenských Muslimů v Srebrenici.  

Trestní tribunál zde konstatoval,
51

 že „tam, kde je přítomna snaha o biologické či 

fyzické zničení, jsou časté i simultánní útoky na kulturní a náboženský majetek a 

symboly chráněné skupiny, útoky, které mohou být legitimně považovány za důkaz 

úmyslu fyzického zničení takové skupiny. V této věci Tribunál přičítá toto jednání 

úmyslu zničit skupinu promyšleným ničením mešit a domů patřících členům této 

skupiny“. S termínem „kulturní genocidy“ se operovalo i v případech Karadžić
52

 a 

Mladić,
53

 dle nichž považuje ICTY útoky na kulturní statky chráněné skupiny za 

podstatný indikátor úmyslu spáchat genocidu. 

Jak bylo řečeno výše, v případě ustanovení Římského statutu a Úmluvy o 

zabránění a trestání zločinu genocidia o opatření směřující k tomu, aby se v chráněné 

skupině bránilo rození dětí, ICTY nabídl možné rozšíření interpretace tohoto ustanovení 

i na znásilnění. Podobně odvážný krok nabídly senáty ICTY i v případě možného 

rozšíření genocidního jednání na tzv. kulturní genocidu jako podstatného indikátoru 

úmyslu zničit chráněnou skupinu i biologicky či fyzicky. I tato interpretace se může 

v budoucnu stát rovněž zajímavým zdrojem inspirace pro praxi ICC, vliv na samotném 

textu Římského statutu však nezanechala. 

3.1.3. Kvantita jednání a kvantita obětí 

Velmi zajímavá je otázka, zda může skutkovou podstatu genocidy naplnit i 

jedinec zamýšlející zničit úplně či částečně danou skupinu. ICTY je v této otázce 

značně nekompromisní, když v případu Jelisić konstatuje, že to možná je: „Vraždy 

spáchané obžalovaným jsou dostačující k naplnění materiální stránky zločinu genocidy 

a je a priori možné předpokládat, že obžalovaný zamýšlel podílet se na vyhlazení celé 
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skupiny, aniž by jeho úmysl byl podporován nějakou organizací a aniž by na tomto 

konkrétním plánu participovali další jedinci“.
54

 

Tuto tezi senát ICTY podporuje odkazem na práci Pietera N. Drosta „The Crime of 

State, Genocide“, v níž autor píše, že jde o otázku teorie a že principiálně nic 

v (Ženevských) úmluvách neodporuje možné interpretaci přičíst takový zločin jedinci, 

pokud vražedné útoky byly spáchány s úmyslem páchat podobné skutky i v budoucnosti 

a v souvislosti s prvním skutkem.
55

 Pro ilustraci uvádím, že Goran Jelisić je srbský 

válečný zločinec, který byl obviněn z genocidy na základě toho, že docházel do 

detenčního táboru Luka, kde vybíral zajatce, bil je a poté často zavraždil.  

Ačkoli senát ICTY poskytl zajímavou interpretaci takového jednání, v této věci 

již dokumenty ICC nemlčí, ale zaujaly odlišnou perspektivu. Římský statut ICC 

samozřejmě do takových podrobností nejde, zato promlouvá interpretační dokument 

Znaky skutkových podstat zločinů (The Elements of Crimes) přijatý v roce 2002 za 

účelem posloužit soudcům ICC jako vodítko. Znaky skutkových podstat zločinů 

vyžadují, aby se akt genocidy odehrál „v kontextu podobných jednání zaměřených proti 

skupině, nebo aby šlo o jednání, které bylo samo způsobilé vyústit v její zničení“.
56

 

Takový požadavek pravděpodobně zužuje, byť explicitně nevylučuje, prostor pro 

posouzení jednání osamělého jedince jako zločinu genocidy.   

Podobně zajímavá je i otázka kvantity obětí, která vyvstává už se slovem 

„částečně“ (zničit úplně či částečně) v textu generální klauzule čl. 6. Statutu.
57

 Tuto 

otázku byl nucen řešit ICTY rovněž v případu Jelisić a dále v případu Sikirica.
58

 Otázka 

je následující: pokud postačí úmysl zničit chráněnou skupinou „částečně“ (in part), jak 

velké množství obětí je třeba k naplnění skutkové podstaty genocidy?  

Dle závěru ICTY v případu Jelisić musí jít o „podstatné“ (substantial) množství 

lidí,
59

 dle případu Sikirica pak postačí, když má být zničena „významná část“ 

(significant part) skupiny, což je dále upřesněno tím, že oběťmi se stanou osoby 
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„zvláštního významu“ (special significance).
60

 ICTY jako osoby zvláštního významu 

zmiňuje například vůdce dané chráněné skupiny, což se dle mého názoru příliš 

neslučuje s povahou genocidy jako zločinu (resp. s úmyslem spáchat genocidu), ale 

spíše s chladným pragmatismem války. Možná i proto v již zmíněném případu Krstić  

Tribunál rozšířil tuto skupinu na „bojeschopné muže“ (men of military age).
61

 V rámci 

případu Krstić se však objevila i patrně nejdůležitější interpretace „částečného zničení“, 

a sice že pro naplnění skutkové podstaty stačí úmysl částečně zničit chráněnou skupinu i 

v rámci malé geografické oblasti – tak, jako  tomu bylo v případě nechvalně známého 

masakru muslimského obyvatelstva v Srebrenici. 

Postačující genocidní jednání v rámci malé geografické oblasti může být dalším 

z řady interpretačních vodítek pro soudce ICC, a to na rozdíl od závěru ICTY v případu 

Jelisić, kdy Znaky skutkových podstat zločinů stíhání osamělého pachatele
62

 

pravděpodobně nedoporučují. 

3.1.4. Subjektivní chráněné skupiny 

Jak vidno z textu Římského statutu,
63

 výčet skupin chráněných pod čl. 6 je 

taxativní a poměrně úzký. Omezuje se totiž jen na čtyři skupiny – náboženské, etnické, 

rasové a národní. Pro toto příliš úzké vymezení byl text kritizován již v případě Úmluvy 

o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948.
64

 ICTR jistě překročil definici 

Úmluvy (jíž se řídil při souzení zločinů ve Rwandě), když výčet chráněných skupin 

vyložil jako „všechny stabilní a trvalé skupiny“ (stable and permament groups) a jako 

jednu z nich definoval Tutsie. Na druhou stranu pod vlivem západní kultury sepsaný 

text Úmluvy mohl být jen velmi těžkopádně použit na komplikované kulturně-etnické 

otázky státu, jako je Rwanda.  Užitečnost extenzivního výkladu chráněných skupin 

v případě ICTR nerozporuji, avšak patrně by nebyl dostatečně efektivním bez 

komplementární interpretace ICTY, který rozlišil pojem objektivní a subjektivní 

skupiny, a aplikoval přístup subjektivní. Ten spočívá v odpovědi na otázku, zda za člena 

                                                           
60

 Prosecutor v. Sikirica IT-95-8-I 
61

 SCHABAS, William A. An Introduction to the International Criminal Court: Second Edition. Op. cit., 

s. 40. 
62

 bez přítomnosti podobných jednání; v případě, že jeho jednání není samo způsobilé vyústit ve zničení 

chráněné skupiny 
63

 Římský statut Mezinárodního trestního soudu ze dne 17. 7. 1998, čl. 6 
64

 SCHABAS, William A. An Introduction to the International Criminal Court: Second Edition. Op. cit., 

s. 40. 



25 
 

chráněné skupiny považuje oběť sám pachatel,
65

 a mohl by se stát v budoucnu 

užitečným pro výklad chráněných skupin soudci ICC.  

V případu Jelisić Tribunál deklaroval, že „ačkoli je objektivní určení náboženské 

skupiny stále možné, snažit se definovat národní, etnickou či rasovou skupinu za použití 

objektivních a vědeckých metod může být nebezpečným podnikem, jehož výsledek 

nemusí nutně odpovídat vnímání dotčených osob“.
66

 Dále zmiňuje, že se rozhodl zvolit 

„subjektivní kritérium“, podle nějž je důležitější než vědecká metoda určení chráněné 

skupiny zodpovězení otázky, zda jsou „oběti příslušníky dané skupiny očima 

pachatele“.
67

 

V případu Krstić  zase Tribunál odkázal na dřívější kauzy Nikolić a Jelisić, 

pročež konstatoval, že „chráněná skupina je identifikována na základě stigmatizace 

dané skupiny zejména pachatelem zločinu“.
68

 V daném případě obhajoba namítala, že 

bosenští Muslimové v Srebrenici „nevytvořili specifickou národní, rasovou, etnickou 

nebo náboženskou skupinu“ a že „není možné vytvořit umělou skupinu tím, že ji 

definujete skrze geografické území“. V tomto případě vesnici Srebrenica. Tribunál to 

odmítá mimo jiné i na základě kritéria subjektivní skupiny a deklaruje, že bosenští 

Muslimové ze Srebrenice i bosenští Muslimové z východní Bosny spadají pod pojem 

chráněné skupiny.
69

 Na základě řečeného se domnívám, že je na místě považovat 

subjektivní přístup k chráněným skupinám za významně efektivnější pro zjištění mens 

rea pachatele než výsledky objektivních vědeckých analýz.  

3.1.5. Problémy dispozice v normativní konstrukci zločinu genocidy 

Stejně jako je taxativní výčet skupin chráněných Statutem ICC, je taxativní i 

výčet jednání, kterým se pachatelé mohou zločinu genocidy dopustit. Tento výčet není 

možné rozšířit, a tak nejsou řídké případy, kdy jsou jednání naplňující v jiných ohledech 

skutkovou podstatu genocidy hodnocena soudem spíše jako zločiny proti lidskosti, a to i 

před Mezinárodním trestním soudem.
70
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Pokud jde o případy před ICTY, není od věci zmínit, že i jednání označované za 

„etnické čistky“ (ethnic cleansing) skloňované například v procesu s bývalým 

jugoslávským prezidentem Slobodanem Miloševićem
71

 spadá dle ICTY pod skutkovou 

podstatu zločinů proti lidskosti, a konkrétně by souvisela s 1. odstavcem čl. 7 písm. d) 

deportace a písm. h) perzekuce Římského statutu.  

Legální definici etnických čistek nemáme, avšak doktrína je definuje jako 

„přemisťování obyvatelstva za účelem změny etnického složení daného území s cílem 

jej učinit etnicky homogenním nebo „čistým“.
72

Takové jednání však k naplnění 

skutkové podstaty genocidy podle ICTY nestačí.  

I přes problémy spojené s úzkou definicí zločinu genocidy se ale jednotlivá 

ustanovení mohou rozšířit interpretací, a to díky Znakům skutkových podstat zločinů. 

Ty totiž např. ustanovení čl. 6 písm. b) Římského statutu, a sice „způsobení těžkých 

tělesných ublížení nebo duševních poruch členům (…) skupiny“, rozšiřuje na akty 

mučení, znásilňování, sexuálního násilí nebo nelidského či ponižujícího zacházení, čímž 

se opět vracíme k dědictví ICTY (viz. 3.1.1.), kdy Soud např. v případu Karadžić přičítá 

znásilnění a jiné formy sexuálního násilí možnému úmyslu spáchat genocidu. Pro 

pořádek uvádím, že ICTY se otázkou sexuálního násilí významně zabýval i v případech 

Furundžija, Kunarac, Kovač a Vuković. 
73

 V rámci této práce se k němu vrátím ještě 

v kapitole pojednávajících o zločinech proti lidskosti (3 .2.2.1.). 

Je otázkou, zda je text Znaků skutkových podstat zločinů v extenzivní 

interpretaci čl. 6. písm. b) Římského statutu ovlivněn případem Karadžić. Rozhodně 

však přijetí možnosti spáchat zločin genocidy prostřednictvím různých forem 

sexuálního násilí sleduje linii danou ICTY a naznačuje, že ji v budoucnu budou soudci 

ICC následovat. 

3.2. Zločiny proti lidskosti 

Legální definice zločinů proti lidskosti ušla od časů Norimberského tribunálu 

notný kus cesty a lví podíl na tom jistě má i práce ad hoc tribunálů, zejména pak ICTY 
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prostřednictvím slavného případu Tadić.  Ještě v době Norimberského tribunálu bylo 

vyžadováno, aby byl zločin proti lidskosti spáchán v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem (war nexus).
74

 Dle čl. 7 Římského statutu se pak zločinem proti lidskosti 

uvádí kterýkoli z v něm uvedených činů spáchaný „v rámci rozsáhlého nebo 

systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu při vědomí takového 

útoku“. Římský statut dále nabízí řadu konkrétních skutkových podstat, např. a) vraždu, 

b) vyhlazení, c) zotročování, d) deportaci nebo násilný přesun obyvatelstva, f) mučení, 

g) znásilnění, sexuální otroctví, nucenou prostituci, nucené těhotenství, nucenou 

sterilizaci, h) perzekuci a tak dále.
75

 Přitom je třeba zmínit, že ten samý čin může být 

kvalifikován různě například s ohledem na to, zda pachatel jednal s úmyslem zničit 

úplně či částečně danou skupinu či nikoli. Typickým příkladem je např. vražda. 

Genocida je tedy vůči zločinům proti lidskosti ve vztahu speciality.
76

 

3.2.1. Generální klauzule zločinů proti lidskosti 

Obecně nejzajímavější je již samotná generální klauzule ustanovení Římského 

statutu, která slevila z nutnosti ozbrojeného konfliktu a nahrazuje tuto podmínkou 

jednáním „v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku (…)“. Toto ustanovení 

implikuje, že zločiny proti lidskosti nemohou být izolovanými činy jednotlivců, ale 

osob jednajících, ať již oficiálně či de facto, jménem státu či organizace,
77

což je 

specifikováno definicí „útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu“ v odst. 2, písm. 

a) čl. 7.
78

 

Čl. 5 Statutu ICTY přitom říká, že zločiny proti lidskosti musí být spáchány „za 

ozbrojeného konfliktu, ať již mezinárodní nebo vnitrostátní povahy“.
79

 Již rok poté však 

odvolací senát v případu Tadić označil nutnost ozbrojeného konfliktu za obsoletní s tím, 

že neexistuje „logický či právní základ pro takový požadavek“.
80

 S odkazem na tento 

svůj názor pak odvolací senát v jiném případu označil požadavek nexu s ozbrojeným 

konfliktem za „ryze otázku příslušnosti“
 81

 (jurisdictional).
83

 Čl. 7 Římského statutu pak 
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na tuto evoluci v mezinárodním trestním právu bezpochyby reaguje odklonem od 

požadavku war nexus. 

Ani samotný nový, širší požadavek „rozsáhlého nebo systematického útoku 

zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu při vědomí takového útoku“ ale není bez 

významného vlivu judikatury ICTY, konkrétně pak rovněž případu Tadić. Právě zde je 

totiž tento požadavek ve vztahu k zločinům proti lidskosti poprvé definován, a to ať 

jsou spáchány v ozbrojeném konfliktu či nikoli.
84

Z tohoto odkazu vychází Římský 

statut a následně i Znaky skutkových podstat zločinů, když dále specifikují, že útok 

nemusí být „vojenským útokem“ (military attack),
85

 čímž celou definici dále rozšiřují. 

Čl. 7 Římského statutu však jde pod vlivem případu Tadić ještě dál.  Ustanovení 

čl. 7, odst. 2, písm. a) napovídá, že mohou vzniknout situace, kdy zločin proti lidskosti 

nespáchá orgán státu, ale jednotlivec tím, že se dopustí jednání v čl. 1 „v souladu 

s politickou linií státu nebo organizace směřující k provedení takového útoku nebo 

s úmyslem napomáhat uplatňování takové politické linie“.
86

 Jde opět o reflexi případu 

Tadić, kdy Tribunál konstatoval s odkazem na obyčejové právo,
87

 že zločiny proti 

lidskosti mohou být také spáchány v zastoupení subjektů vykonávajících de facto 

kontrolu nad příslušným územím, ale bez mezinárodního uznání či formálního statutu 

de jure státu, teroristické skupiny či organizace“.
88

 

Ještě o krok dál pokračuje závěr odvolacího senátu ICTY v případu Dragoljuba 

Kunarce a jeho společníků zodpovědných za násilí na ženách všeho druhu (sexuální 

otrokářství, „znásilňovací tábory“, znásilnění, sexuální násilí) v regionu Foča. 

Obžalovaný se odvolával právě na ustanovení čl. 7, odst. 2, písm. a),
89

 tedy na samotný 

Římský statut. Odvolací senát ICTY však konstatoval, že „politický komponent nikdy 

nebyl v obyčejovém mezinárodním právu prvkem zločinu proti lidskosti“.
90

 Ve stejném 

rozsudku pak odvolací senát označil některé zločiny proti lidskosti toliko za „izolované 
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a náhodné činy“.
91

 Jak vidno, ICTY neváhal sáhnout po extenzivním výkladu, aby 

dokázal postihnout válečné zločince zodpovědné za zločiny proti lidskosti všeho druhu.  

Je s podivem, že zatímco jindy se senáty ICTY odvolávají na Statut ICC (často 

ještě před jeho vstupem v platnost) a odůvodňují to jeho širokou legitimitou (viz. dále), 

v tomto případě Tribunál politický komponent vyžadovaný textem Statutu odmítl. 

Senáty ICC naopak dosud praxi takto radikálního extenzivního výkladu nepraktikovaly. 

3.2.2. Vybrané skutkové podstaty zločinů proti lidskosti 

3.2.2.1. Znásilnění, sexuální otroctví aj. 

Relevance judikatury ICTY je velice rozsáhlá, pokud jde o formy sexuálního 

násilí. Například v čl. 7, odst. 1, písm. g) uvádí Římský statut velmi široký výčet 

postihnutelných druhů sexuálního násilí, jenž je navíc pouze demonstrativní.
92

 Zmíněný 

případ Kunarac však naznačuje, že je možné postihnout sexuální násilí i jako akt 

mučení (v Římském statutu čl. 7, odst. 1., písm. f). Odvolací senát ICTY k tomu řekla, 

že sexuální násilí nutně zvyšuje bolest či utrpení, ať již fyzické či psychické, a dodává, 

že není nutné, aby oběť dodala vizuální důkaz utrpení, pokud je jej možné 

předpokládat.
93

 Senáty ICC na tuto definici odkazují např. v případu Germaina Katangy 

(viz. kap. 4). 

Daleko relevantnější je ale vliv ICTY, pokud jde o definici znásilnění. Ve 

Znacích skutkových podstat zločinů obsažená definice totiž vychází z případu 

Furundžija.
94

 Definice znásilnění přitom nabídly oba ad hoc tribunály, a to s ohledem na 

nutnost dostát zásadě nullum crimen sine lege.
95

 ICTY si ještě v případu bosenského 

Muslima Ramize Delaliće vypomohl závěry případu Akayesu v rámci ICTR,
96

 které 

definují znásilnění mimo jiné jako „fyzický útok sexuální povahy spáchaný na osobě, a 

to pod nátlakem“.
97
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Kromě této široké definice odvolávající se na případ Akayesu však jiný senát 

ICTY nabízí i výrazně techničtější definici, a to v rámci případu Anta Furundžiji, 

velitele jednotky Hrvatsko vijeće obrane (HVO) zvané „Žolíci“. Během výslechu 

muslimské ženy jí jeden z vojáků HVO přejížděl nožem po vnitřní straně stehen a 

vyhrožoval, že jí vyřízne intimní partie.
98

 S ohledem na trestněprávní principy společné 

hlavním světovým právním systémům
99

 ICTY definoval znásilnění v případu 

Furundžija jako „sexuální penetraci jakkoli nepatrnou: (a) vagíny nebo análního otvoru 

oběti penisem pachatele nebo kterýmkoli jiným předmětem použitým pachatelem 

(…)“.
100

 Tato definice se, i přes kritické hlasy upozorňující na vyžadování donucení, 

síly či hrozby silou,
101

 stala východiskem právě pro Znaky skutkových podstat zločinů. 

Tato definice samozřejmě nemusí být využita jen v případě zločinů proti lidskosti, ale 

také poslouží pro klasifikaci genocidy či válečných zločinů. 

3.2.2.2. Jiné nelidské činy 

Statut ICTY uváděl jako jednu ze skutkových podstat zločinů proti lidskosti i 

„jiné nelidské činy“.
102

 Římský statut pak onu skutkovou podstatu definuje dále v čl. 7 

odst. 1 písm. k) jako „jiné nelidské činy podobné povahy spočívající v úmyslném 

způsobení velkých útrap nebo těžké újmy na zdraví či poruchy duševního nebo 

tělesného zdraví“.
103

 Tím se výčet skutkových podstat zločinů proti lidskosti stává 

z podstaty věci demonstrativním na rozdíl od vůči zločinům proti lidskosti speciálnímu 

zločinu genocidy.  

V rámci case law ICTY byl za „nelidský čin“ (inhuman act) označen nucený 

přesun tisíců žen, dětí a starších osob z Potocari v enklávě Srebrenica. Osobám nebylo 

řečeno, kam jdou, a byly naloženy do přeplněných autobusů. Následně byly po 

jedoucích vozidlech házeny kameny. Po převozu musely osoby dále ujít několik 

kilometrů „zemí nikoho“.
104
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V jiných případech však bylo ustanovení ve Statutu ICTY kritizováno přímo 

samotnými senáty Mezinárodního tribunálu. V případu Kupreškić senát kritizoval tuto 

skutkovou podstatu jako „příliš obecnou na to, aby poskytla bezpečný prostor pro práci 

Tribunálu, což je v rozporu s principem dostatečné určitosti vlastní trestnímu právu“.
105

 

Ve Statutu ICC tak bylo ustanovení o jiných nelidských činech právně zúženo textovým 

rozšířením definice právě na „činy spočívající v úmyslném způsobení velkých útrap 

nebo těžké újmy na zdraví či poruchy duševního nebo tělesného zdraví“.  

3.2.2.3. Vyhlazování 

Vztah ICTY a Statutu ICC ale často nespočívá v tom, že závěry a poznatky case 

law ICTY ovlivnily Statut ICC. Je třeba si uvědomit, že část právně významné 

judikatury ICTY vznikala až v době, kdy jednání o přijetí Římského statutu probíhala či 

byl Římský statut již dokonce přijat, byť třeba zatím nevešel v platnost. Vzhledem 

k tomu nejsou tak řídké případy, kdy se samy senáty ICTY odvolávají přímo na text 

Římského statutu.  

Jedním z příkladů takového odkazu je relevance definice vyhlazování obsažená 

v čl. 7 odst. 2 písm. b) Římského statutu, pokud jde o případ Krstić. Podle textu 

Římského statutu se vyhlazováním rozumí „úmyslné uvedení do životních podmínek, 

které mají přivodit zničení části obyvatelstva, mimo jiné znemožnění přístupu 

k potravinám a lékům“.
106

 V případu Krstić senát ICTY konstatoval absenci definice 

vyhlazování v předchozích rozsudcích. Nepřišel však s definicí vlastní, ale odkázal 

právě na Římský statut. Specifikoval ji pak názorem, že „zločin vyhlazování se může 

vztahovat k činům spáchaným s úmyslem usmrtit velké množství obětí ať už přímo, 

například jejich zabitím střelnou zbraní, nebo nepřímo vytvořením podmínek, v nichž 

oběť může zemřít“.
107

 Ve stejném případu se senát odvolal dokonce i na Znaky 

skutkových podstat zločinů, které pro naplnění skutkové podstaty vyhlazování uvádějí, 

že „pachatel by měl zabít jednu či více osob a takové jednání by mělo být spácháno jako 

součást masového zabíjení civilistů“.
108
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3.2.2.4. Mučení 

Prolomení požadavku na politický komponent v rámci zločinů proti lidskosti, 

které proběhlo prostřednictvím judikátů v případech Kunarac a Tadić, je nadále 

stvrzeno, pokud jde o mučení. Mučení je skutkovou podstatou zločinů proti lidskosti, 

kterou nalezneme v čl. 7, odst. 1 písm. f) Římského statutu, definici samotného pojmu 

pak dále v odst. 2 písm. e).
109

 V případu Furundžija senát ICTY popsal definici mučení 

z čl. 1 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání
110

 jako odraz mezinárodního obyčejového práva.
111

  V případě Kunarac 

pak konstatoval, že mezinárodní obyčejové právo nevyžaduje, aby bylo mučení 

spácháno osobou jednající v úředním postavení.
112

 Dále pak senát ICTY (podobně jako 

v případě vyhlazování) odkázal přímo na Římský statut jako na důkaz toho, že 

obyčejové právo nevyžaduje kritérium úřední osoby jako součást zločinu mučení.
113

 

Stejně jako u vyhlazování tak vidíme i v případě mučení příklad přímého odkazu ze 

strany ICTY na Statut ICC. 

3.2.2.5. Zotročování 

Zotročování definuje Římský statut v čl. 7, odst. 2, písm. c), podle kteréhožto 

ustanovení se tímto činem rozumí „výkon některých nebo veškerých pravomocí 

vyplývajících z vlastnického práva k osobě“.
114

 Zotročování je pak samostatná skutková 

podstata zločinů proti lidskosti uvedena v čl. 7, odst. 1, písm. c) Římského statutu. 

V případě Kunarac  ICTY nejprve odkázal na čl. 1 odst. 1 Úmluvy o otroctví 

z roku 1926, která definuje otroctví jako „stav nebo poměr osoby, nad níž se vykonávají 

některé nebo všechny složky práva vlastnického“.
115

 Právě tento senát pak použil i 

definici zotročování použitou v Římském statutu.
116

 Ta svou formulací nepochybně 

vychází z Úmluvy o otroctví z roku 1926 a jde tak o další příklad odkazu senátu ICTY 

na Statut ICC. 
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3.2.2.6. Perzekuce 

Extenzivní výklad a různé další druhy interpretace Statutu ICTY Tribunálem se 

mohou do budoucna stát rovněž inspirací pro soudce ICC vykládající Římský statut. 

Ostatně je rozhodně z čeho čerpat. Jestli se v případu zločinu genocidy Tribunál 

nezabýval otázkou motivu, pak pokud jde o zločiny proti lidskosti, v případu Tadić 

přímo deklaroval, že pro spáchání zločinu proti lidskosti všeobecně žádného motivu 

není třeba;
117

 pro pořádek je však třeba uvést, že výjimkou je perzekuce, která spadá 

pod jedno z jedenácti jednání v rámci zločinů proti lidskosti, a jež má motiv dán 

z definice („perzekuce (…) z důvodů politických, rasových, národnostních, etnických, 

kulturních či náboženských nebo z důvodu pohlaví, jak je definováno v odstavci 3, či 

z jiných důvodů, jež jsou podle mezinárodního práva všeobecně považovány za 

nepřípustné, v souvislosti s činy uvedenými v tomto odstavci nebo s jakýmkoli 

zločinem spadajícím do jurisdikce Soudu“).
118

 Specifický diskriminační úmysl 

v případě perzekuce je vyžadován i ICTY, což bylo potvrzeno v případu Krnojelac.
119

 

Definice perzekuce je dlouhodobě ustálená, a to již od časů norimberských principů. 

3.3. Válečné zločiny 

Válečné zločiny jsou bezesporu nejstaršími zločiny podle mezinárodního práva. 

Již v dvacátých letech minulého století byli v Lipsku odsouzeni němečtí vojáci na 

základě ustanovení čl. 228-230 Versaillské smlouvy
120

 za „jednání porušující zákony a 

obyčeje války“ (acts in violation of the law and customs of war).
121

 Základem pro jejich 

potrestání byla Haagská úmluva IV. z roku 1907, přibližně od kteréžto doby není 

pochyb o existenci válečných zločinů jako zločinů podle mezinárodního práva.
122

 

Válečné zločiny byly později zakotveny Norimberskou smlouvou v reakci na 

válečná zvěrstva druhé světové války, následně pak kodifikovány čtyřmi Ženevskými 

úmluvami z roku 1949.
123

 Ženevské úmluvy pokrývaly ratione materiae ochranu obětí 
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ozbrojených konfliktů, což bylo známo jako „ženevské právo“, zatímco válečné zločiny 

obsažené v Norimberské smlouvě čerpaly z odkazu tzv. „haagského práva“ 

zaměřujícího se především, avšak nikoli výhradně, na metody používané během války. 

Dnešní válečné zločiny pak zahrnují obě kategorie, jak složku práva ženevského, tak 

složku práva haagského, jak je patrné jak ze Statutu Mezinárodního trestního tribunálu 

pro bývalou Jugoslávii, tak Římského statutu Mezinárodního trestního soudu.  

Z hlediska odkazu je velmi důležité zmínit, že podle Williama A. Schabase dva 

Dodatkové protokoly k Ženevským úmluvám, přijaté v roce 1977, a contrario 

vyloučily, že by mohla existovat „závažná porušení“ Ženevských úmluv během 

vnitrostátního ozbrojeného konfliktu.
124

 Tím  de facto vyloučily možnost spáchání 

válečných zločinů např. za občanské války. Dodatkový protokol I. totiž upravuje 

ochranu obětí v mezinárodním ozbrojeném konfliktu a ve svém čl. 85 odst. 5 zmiňuje, 

že „s předpokladem aplikace Úmluv a tohoto protokolu budou jejich závažná porušení 

(grave breaches) považována za válečné zločiny“,
125

 zatímco Protokol II. upravujících 

ochranu obětí ozbrojených konfliktů jiné než mezinárodní povahy tuto terminologii 

vůbec nezná.
126

 

Vhodné je i zmínit, že vnitrostátní ozbrojený konflikt je v původním textu 

Ženevských úmluv upraven pouze v čl. 3, který je všem čtyřem Ženevským úmluvám 

společný.
127

 Praktickým důsledkem Ženevských úmluv i jejich Dodatkových protokolů 

je všeobecně výhodnější postavení pachatele porušujícího normy platné ve 

vnitrostátním ozbrojeném konfliktu oproti pachateli odpovědném ze závažného 

porušení Ženevských úmluv, byť by se fakticky jednalo o stejný skutek. Ve 

vnitrostátním ozbrojeném konfliktu se totiž např. neuplatní koncept válečného zajatce 

dle III. Ženevské úmluvy. 

                                                           
124

 SCHABAS, William A. An Introduction to the International Criminal Court: Second Edition. Op. cit., 

s. 53. 
125

 I. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů přijatý v r. 1977, čl. 85, odst. 5. 
126
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3.3.1. Válečné zločiny ve světle case law ICTY 

Ve Statutu ICTY nalezneme válečné zločiny pod čl. 2 a 3, které se v textu 

Statutu nazývají závažná porušení Ženevských úmluv (čl. 2) a porušení zákonů a 

obyčejů války (čl. 3).
129

 Ve světle výše řečeného tak vidíme, že se Statut v čl. 2 

odkazuje na ženevské právo, zatímco v čl. 3 na právo haagské. Z důvodů absence 

dřívější úpravy musel ICTY již ve svých počátcích významně zabývat právě 

vymezením toho, co ozbrojený a vnitrostátní konflikt je.
130

Bylo tomu tak z důvodu 

tvrzení obhajoby v případu Tadić, která namítala, že skutkovou podstatu zločinů podle 

čl. 2 a 3 Statutu ICTY lze naplnit pouze jednáním během mezinárodního ozbrojeného 

konfliktu. 

Zde nastupuje významná role již zmíněného případu, jenž je proslulý nejen 

řešením otázky příslušnosti, ale i co se týče vztahu čl. 2 a čl. 3 Statutu ICTY a 

ozbrojeného konfliktu. Jak již bylo řečeno, obhájci bosenského Srba Duška Tadiće 

obžalovaného ze závažných porušení Ženevských úmluv, jakož i z porušení zákonů a 

obyčejů války a zločinů proti lidskosti, namítali, že všechny tři zločiny je možné 

spáchat pouze za existence mezinárodního ozbrojeného konfliktu s tím, že válka 

v bývalé Jugoslávii byla konfliktem vnitrostátním.
131

 

Senát ICTY zmiňuje v rozsudku z 10. srpna, že „požadavek mezinárodního 

konfliktu nijak nevyplývá z čl. 2“ (Statutu ICTY) a že „nic v textu článku nevyžaduje 

jeho existenci“.
132

 Dále zmiňuje, že „zákony a obyčeje války v čl. 3 (Statutu ICTY) se 

aplikují na mezinárodní i vnitrostátní konflikt“ a že „Mezinárodní tribunál může 

aplikovat minimální standard společného čl. 3 (Ženevských úmluv), který je 

aplikovatelný na mezinárodní i vnitrostátní ozbrojený konflikt“.
133
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Tadić se proti rozsudku odvolal a jeho obhájci trvali na nedostatku příslušnosti 

Mezinárodního tribunálu.
134

Alternativně pak v odvolání tvrdili, že v oblasti, kde Tadić 

spáchal své skutky, žádný ozbrojený konflikt vůbec nebyl.
135

 

Odvolací senát v rozsudku z 2. října 1995 v reakci na tvrzení o neexistenci 

ozbrojeného konfliktu řeší otázku, co to ozbrojený konflikt je.  Vytváří tak slavnou a 

později mnohokrát citovanou definici, že „ozbrojený konflikt existuje vždy, když je 

mezi státy použita ozbrojená síla, nebo když se mezi vládními orgány a organizovanými 

ozbrojenými skupinami nebo mezi takovými skupinami uvnitř státu objeví trvalejší 

násilí“.
136

 Následně však s odkazem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 827, kterou se 

zakládá ICTY, zmiňuje, že smyslem této rezoluce je „přivést ke spravedlnosti osoby 

zodpovědné za vážná porušení mezinárodního humanitárního práva (…), obnovení míru 

a bezpečnosti v regionu“, přičemž „kontext jednání Rady bezpečnosti naznačuje úmysl 

tohoto dosáhnout, a to bez relevance, zda je konflikt v bývalé Jugoslávii mezinárodní 

nebo vnitrostátní“.
138

 

Odvolací senát tak potvrdil zamítnutí námitky nedostatku příslušnosti 

Mezinárodního tribunálu, ačkoli ve svém rozsudku zmiňuje, že „čl. 2 Statutu lze 

aplikovat pouze na zločiny spáchány v kontextu mezinárodního ozbrojeného 

konfliktu“.
139

 

Spravedlivé je přiznat, že byl postup senátu i odvolací instance ICTY v otázce 

příslušnosti kritizován, a to i samotnými soudci Mezinárodního tribunálu. Například 

v případě rozsudku odvolacího senátu ze dne 2. října 1995 hned čtyři soudci ICTY 

nabídli odlišné stanovisko, a ačkoli většina z nich se i tak ztotožňovala s textem 

rozsudku, nabídli odlišné pohledy např. na příslušnost Tribunálu, pokud jde o čl. 3 jeho 

Statutu nebo o charakterizaci konfliktu v bývalé Jugoslávii.
140
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3.3.2. Válečné zločiny v Římském statutu ICC 

Odvážná rozhodnutí Tribunálu v případě Tadić posunula mezinárodní trestní 

právo dál. Státy přijímající Římský statut ICC daly najevo, že jsou připraveny uznat 

odpovědnost za válečné zločiny i mimo mezinárodní ozbrojený konflikt. V čl. 8 

Římského statutu je zmíněno že „Soud má jurisdikci nad válečnými zločiny, zejména 

jsou-li páchány v rámci plánu či politické linie nebo v rámci rozsáhlého páchání trestné 

činnosti tohoto typu“,
142

 podmínku mezinárodního ozbrojeného konfliktu však již 

nenalezneme. 

Zde však zároveň přichází kámen k úrazu. Válečné zločiny dle Římského statutu 

jsou totiž nadále rozčleněny na čtyři poddruhy, z nichž dva se vztahují na mezinárodní 

ozbrojené konflikty a dva na ozbrojené konflikty jiné než mezinárodní povahy.
143

  

Válečné zločiny vztahující se na mezinárodní ozbrojené konflikty jsou upraveny v čl. 8, 

odst. 2, písm. a) a b), zatímco válečné zločiny vztahující se na ozbrojené konflikty jiné 

než mezinárodní povahy nalezneme v čl. 8, odst 2., písm. c) a e).
144

 Výčet jednotlivých 

skutkových podstat je pak nebývale široký a kazuistický, aby postihl všechna možná 

jednání.  

Podle Williama Schabase je tak Římským statutem vyjádřen strach z toho dát 

Mezinárodnímu trestnímu soudu přílišný prostor pro vytváření soudcovského práva, jak 

se prakticky stalo v případu Tadić. Na místě je tak ptát se i na jakousi obavu ze 

soudcovské zvůle. V tomto případu tedy delegace přijímající Římský statut zúžily 

prostor vydobytý senáty ICTY v případu Tadić. 

  Bylo by tedy chybou domnívat se, že obsáhlost textu čl. 8 znamená i rozšíření 

konceptu válečných zločinů.
145

 I sám Mezinárodní tribunál ostatně varuje v rozsudku ze 

dne 14. ledna 2000, že „je vždy nebezpečné jít (v normativních konstrukcích) do 

přílišných detailů“ a že „vyčerpávající výčet by pouze vytvářel prostor pro nemožnost 

aplikovat trestní odpovědnost“.
146

 Ačkoli se tato slova týkají definice „jiných 
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nelidských činů“ ve Statutu ICTY, jistě jsou neméně platná pro jakoukoli hmotněprávní 

definici obsaženou v pramenech mezinárodního trestního práva, tedy i pro válečné 

zločiny. 

Pokud je až kazuistická definice válečných zločinů obsažená v Římském statutu 

skutečně výsledkem obavy států z přílišného prostoru pro tvorbu soudcovského práva, 

je na místě zmínit i slova dalšího senátu ICTY citujícího tribunál Norimberský, že 

„zákony ozbrojeného konfliktu nejsou statické, ale kontinuálním přizpůsobováním 

následují potřeby měnícího se světa“.
147

 Zdá se tedy, že obava z příliš detailní definice 

válečných zločinů v Římském statutu je na místě. 

3.4. Individuální trestní odpovědnost 

Do příslušnosti Mezinárodního trestního soudu spadají výhradně fyzické osoby, 

a to podle čl. 25 odst. 1 a 2 Římského statutu.
148

 Je tomu tak i přes určité snahy 

některých delegací během jednání o přijetí Římského statutu rozšířit příslušnost Soudu i 

na právnické osoby, případně později v rámci jakéhosi kompromisu alespoň na 

soukromé společnosti (corporations).
149

 Tyto snahy však byly na Římské konferenci 

odmítnuty z mnoha důvodů, mezi nimiž je třeba zmínit zejména snahu delegací zaměřit 

příslušnost Soudu výlučně na jednotlivce,
150

 ale třeba i jednoduše nedostatek času 

k tomu dosáhnout konsenzu v této věci.
151

 

Vzhledem k výsledku jednání delegací, ale i vlivu mezinárodního obyčejového 

práva, trestních tribunálů a mezinárodních smluv, zní dnes čl. 25 Římského statutu ICC, 

pojednávající o individuální trestní odpovědnosti, takto: 

1. Soud má podle tohoto Statutu jurisdikci nad fyzickými osobami. 

2. Pachatel zločinu spadajícího do jurisdikce Soudu má individuální odpovědnost a 

může mu být uložen trest podle tohoto Statutu. 

3. V souladu s tímto Statutem je osoba trestně odpovědná a může jí být uložen trest 

za zločin spadající do jurisdikce Soudu, pokud tato osoba: 
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a) spáchala zločin samostatně, společně s jinou osobou nebo prostřednictvím 

jiné osoby, bez ohledu na trestní odpovědnost této osoby; 

b) nařídila spáchání takového zločinu, navedla či podněcovala jiné ke spáchání 

zločinu, který byl skutečně dokonánnebo došlo k jeho pokusu; 

c) s cílem usnadnit spáchání takového zločinu se dopustila napomáhání či 

nadržování nebo jinak pomáhala při jeho spáchání či pokusu, včetně 

poskytnutí prostředků pro jeho spáchání; 

d) jinak přispěla ke spáchání zločinu nebo jeho pokusu skupinou osob 

jednajících se společným záměrem. Přispění musí být úmyslné a musí: 

i. směřovat k podpoře trestní činnosti nebo zločinného záměru 

skupiny, pokud tato činnost či záměr zahrnuje spáchání 

zločinu spadajícího do jurisdikce Soudu; nebo 

ii. být provedeno s vědomím, že skupina má v úmyslu spáchat 

takový zločin. 

e) pokud jde o zločin genocidy, přímo a veřejně podněcuje jiné ke spáchání 

genocidy; 

f) dopustí se pokusu takového zločinu spočívajícího v tom, že vykoná čin 

zásadním způsobem zahajující naplňování skutkové podstaty zločinu, 

nicméně zločin není dokonán vzhledem k okolnostem nezávislým na jejím 

úmyslu. Osoba, která upustí od dalšího jednání potřebného k dokonání 

zločinu či jinak zmaří dokonání zločinu, nebude trestána za pokus podle 

tohoto Statutu, pokud zcela a dobrovolně upustila od zločinného úmyslu. 

4. Žádným z ustanovení tohoto Statutu o individuální trestní odpovědnosti nebude 

dotčena odpovědnost států podle mezinárodního práva.
152

 

Jak vidíme z textu, Římský statut široce pokrývá i všechny možné formy účastenství 

na daných zločinech podle mezinárodního práva. V případě genocidy pak 

k odpovědnosti za spáchání zločinu stačí samotné podněcování. Pro pořádek zmiňuji, že 

Statut sice dává Soudu příslušnost ratione personae výhradně nad fyzickými osobami, 

odst. 4 čl. 25 však nijak nevylučuje odpovědnost států dle mezinárodního práva. 
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  Co se týče forem účastenství, je třeba zmínit vliv rozsudku ICTY, o němž bude 

v tématu individuální trestní odpovědnosti ještě řeč. V rozhodnutí v případu Tadić ze 7. 

května 1997 odvolací senát konstatuje, že „existuje obyčejově-právní základ pro trestní 

odpovědnost spolupachatelů a účastníků“
153

 (Statut ICTY se totiž formami účastenství 

nezabývá). V jiném rozhodnutí navíc stejný senát varuje, že popsání osob se sekundární 

trestní odpovědností jen jako osoby „napomáhající“ či „podněcující“ může snižovat 

stupeň jejich trestní odpovědnosti.
154

 

Článkem 25 však není odpovědnost fyzických osob definována komplexně. Dle 

čl. 27 jsou individuálně trestně odpovědny podle mezinárodního trestního práva i osoby 

požívající imunit na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Okolnosti vylučující 

protiprávnost jsou pak velice podrobně definovány v čl. 31, čímž se podobně jako 

v případě válečných zločinů podle Římského statutu zužuje prostor pro interpretaci. 

V tomto případě je však ustanovení Římského statutu nevýhodné pro obžalovaného. O 

některých dalších aspektech individuální trestní odpovědnosti bude řeč dále v textu 

(např. 3.4.1.). 

Zatím však hovořme o samotném potvrzení individuální trestní odpovědnosti a 

cestě, kterou ušlo od dob Norimberského tribunálu. „Zločiny proti mezinárodnímu 

právu jsou páchány lidmi, nikoli abstraktními entitami, a jen trestáním jednotlivců 

páchajících takové zločiny může být vynuceno mezinárodní právo“.
155

 Těmito slovy 

potvrdil Norimberský tribunál individuální trestní odpovědnost fyzických osob podle 

mezinárodního práva již v roce 1946. Jak známo, druhá světová válka však byla 

mezinárodním ozbrojeným konfliktem, a tak až do rozsudku senátu ICTY 

v průlomovém případu Tadić panovala značná nejistota, zda se individuální trestní 

odpovědnost vztahuje i na zločiny spáchané v ozbrojených konfliktech vnitrostátních 

(tedy v ozbrojených konfliktech jiné než mezinárodní povahy).
156

 

Důkazem takové nejistoty má být zpráva komise expertů OSN, která doporučila 

zřízení ICTY. Podle této zprávy je mezinárodní obyčejové právo aplikovatelné ve 
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vnitrostátním ozbrojeném konfliktu sporné a nezahrnuje individuální trestní 

odpovědnost.
157

 Rozsudek v případu Tadić se však vyslovil právě opačně, když 

deklaroval, že „obyčejové mezinárodní právo zakládá trestní odpovědnost za vážná 

porušení společného čl. 3“.
158

 Odvolací senát následně demonstroval existenci 

obyčejového práva vztahujícího se na vnitrostátní ozbrojený konflikt na příkladech 

takových konfliktů, jakými byla španělská občanská válka v letech 1936-1939, 

občanská válka v Kongu v letech 1960-1968, konflikt v Nigérii 1967-1970, občanské 

nepokoje v Nikaragui 1981-1990 nebo v El Salvadoru v letech 1980-1993.
159

 

Odvolací senát také cituje výše zmíněná slova Norimberského tribunálu a 

konstatuje, že „nemá pochyb o tom, že porušení spol. čl. 3 Ženevským úmluvám 

zakládá individuální trestní odpovědnost, ať už jsou činy porušující toto ustanovení 

spáchány během vnitrostátního či mezinárodního ozbrojeného konfliktu“.
160

 Toto 

rozhodnutí je přelomové i v ohledu na to, že individuální trestní odpovědnost ve 

vnitrostátním ozbrojeném konfliktu nebyla nikdy předtím uplatněna ani mezinárodním 

tribunálem a pravděpodobně ani národním soudem státu, kde se konflikt odehrával.
161

 

Případ Tadić je tak v tomto ohledu průlomem znamenajícím jednoznačné potvrzení 

individuální trestní odpovědnosti osob páchajících zločiny podle mezinárodního práva, 

a to bez ohledu na to, zda jsou takové zločiny spáchány během mezinárodního či 

vnitrostátního ozbrojeného konfliktu. Tuto linii následuje i Římský statut ICC, když 

v čl. 25 individuální trestní odpovědnost potvrzuje pro celou šíři své příslušnosti. 

3.4.1. Společný zločinný podnik 

Vztah ICTY a ICC je velice zajímavý vzhledem k jednomu z konkrétních 

ustanovení článku upravujícím individuální trestní odpovědnost, a sice čl. 25 odst. 3 

písm. d) Římského statutu. Zde je zakotvena odpovědnost osob „přispívajících ke 

spáchání zločinu skupinou osob jednajících se společným záměrem.“
162

 Podobně jako si 

ICTY v případu Krstić vypomohl odkazem na Statut ICC, pokud jde o definici 

vyhlazování, posílil odvolací senát ICTY v případu Tadić svou teorii o „společném 
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zločinném podniku“ (the joint criminal enterprise) odkazem právě na čl. 25 odst. 3 

písm. d) Římského statutu. Upozorňuje také, že „společný zločinný záměr“, který je 

klíčem k jejich institutu společného zločinného podniku, je odlišný od pomoci a 

podněcování.
163

 Podle odvolacího senátu je ustanovení čl. 25 odst. 3 písm. d) Římského 

statutu velice podobné doktríně společného zločinného podniku,
164

 čímž senát 

odůvodňoval její legitimitu. ICC ale v případu Lubanga zastává odlišný postoj 

(4.1.3.1.2.). 

 I v tomto případě je tedy vztah ICTY a ICC vztahem vzájemného ovlivňování. 

Odvolací senát v případě Tadić vytvořil doktrínu společného zločinného podniku, 

jejímž smyslem je individuální trestní odpovědnost každého člena organizované 

skupiny za zločiny spáchané takovou skupinou v rámci společného plánu či účelu. Jako 

právní základ pro tuto doktrínu posloužil právě odkaz na Římský statut ICC, jehož 

legitimita byla Tribunálem zdůrazňována. Přesto však Římský statut ICC nebyl jedinou 

inspirací pro formulaci této doktríny.  Odvolací senát se odkazoval i na případ tzv. 

„essenského lynčování“, kdy byli tři britští letci zlynčováni německým davem. 

Odsouzeni byli však i němečtí vojáci, kteří lynčování nezabránili, ačkoli nebylo 

prokázáno, že by kdokoli z nich vystřelil nebo se dopustil úderů, které způsobily smrt. 

Dalším zdrojem inspirace bylo australské právo
165

 či Mezinárodní úmluva o potlačování 

teroristických bombových útoků.
166

 

Díky institutu společného zločinného podniku jako formy účastenství 

formulovaném ICTY byl odsouzen nejen Duško Tadić, ale také bosensko-srbský 

generál Radislav Krstić za podíl na genocidě v Srebrenici. Na základě tohoto institutu 

byla rovněž doplněna obžaloba ve věci dnes již zesnulého prezidenta Slobodana 

Miloševiće.
167

 (Stejně tak byl institut prostředkem k obvinění chorvatských generálů 

Anteho Gotoviny a Mladena Markaće, kteří však byli na konci roku 2012 obvinění 

zproštěni.)
168

 Odvolací senát v případu Tadić pro podporu této doktríny formuloval 

důležitou větu: „Zločiny podle mezinárodního práva jsou ve válečných podmínkách 
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obvykle páchány kolektivně. Přestože trestných činů se fyzicky dopouští jen někteří 

členové skupiny, účast ostatních je často důležitá ke spáchání příslušného zločinu“.
170

 

Na druhou stranu doktrína varuje, že je třeba být ve věci aplikace institutu společného 

zločinného podniku opatrný, aby forma účastenství nezdegenerovala do formy 

kolektivní viny.
171

 Podobně zdrženlivá je i praxe ICC (viz. 4.1.3.1.2.). 

3.5. Odpovědnost velitelů a jiných nadřízených 

Zatímco institut společného zločinného podniku může být kontroverzní pro 

absenci nutnosti, aby jeden pachatel vykonával kontrolu nad jiným, odpovědnost 

velitelů a jiných nadřízených je institutem velmi starým. V principu jde o institut 

vztahující se k pro ozbrojený konflikt velice typickým případům, kdy zločiny podle 

mezinárodního práva nepáchají nezávislí jednotlivci, nýbrž osoby podřízené osobám 

jiným, a to často na základě hierarchického uspořádání. Zatímco velitelé tak nemusí mít 

sami „na rukou krev“, jejich podřízení mohou často jednat na jejich rozkaz či s jejich 

vědomím.
172

 

Je jen logické, že institut odpovědnosti velitelů sahá až ke kořenům mezinárodního 

trestního práva, zatímco společný zločinný podnik, který nevyžaduje faktický ani právní 

vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi pachatelem a odpovědnou osobou, je prvkem pro 

mezinárodní trestní právo novým. Striktně hierarchický způsob boje v ozbrojených 

konfliktech je do jisté míry věcí minulosti. V této věci můžeme připomenout práci Carla 

Schmitta „Teorie partyzána“, která již v 60. letech minulého století předpokládala 

významné změny ve způsobu vedení ozbrojených konfliktů – ať už je řeč o poklesu 

významu hierarchie či naopak o stále významnější roli partyzánského způsobu boje. 

Pokud jde o konflikt ve Rwandě, bývalé Jugoslávii, ale i o řadu dalších ozbrojených 

konfliktů, kde operovaly bojůvky či paramilitaristické jednotky,
173

 nelze, než mu dát za 

pravdu. 

Původní koncepce odpovědnosti velitelů se týkala výhradně odpovědnosti 

vojenských velitelů, doklady čehož lze nalézt v čl. 43 Řádu války pozemní připojeného 
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k IV. Haagské úmluvě z roku 1907 a v čl. 19 X. Haagské úmluvy týkajícím se námořní 

války. Praktickým potvrzením se staly procesy s některými německými důstojníky po 1. 

světové válce před Nejvyšším soudem v Lipsku.
174

 

Doktrína odpovědnosti velitelů byla potvrzena před Norimberským tribunálem, 

avšak přes početnou judikaturu se nedostala do Ženevských úmluv z roku 1949.
175

 

Odpovědnost velitelů byla po 2. světové válce judikována i v případě, že nebylo 

prokázáno, zda dotyční velitelé o činech svých podřízených věděli. Tak tomu bylo 

v kontroverzních případech Kanada v. Meyer nebo USA v. Yamashita z roku 1948.
176

 

Širšího uznání mezinárodním společenstvím se doktríně dostalo až skrze čl. 86 a 87 I. 

Dodatkového protokolu,
177

 které postihují i zanedbání povinností velitele.  

ICTY z počátku stíhal jen přímou účast na zločinech, avšak průlom přinesly 

rozsudky v případu bosenského Chorvata a plukovníka HVO Tihomira Blaškiće, 

odsouzeného za nelidské zacházení (které je závažným porušením Ženevských úmluv) a 

kruté zacházení (spadajícím pod porušení zákonů a obyčejů války). Toho se měl 

dopustit tím, že věděl o podmínkách, v jakých žijí zadrženi Muslimové ve veterinární 

nemocnici Vitez, aniž by potrestal své podřízené, ačkoli nad nimi mohl vykonávat 

„efektivní kontrolu“
178

 (viz. 4.2.2.2.). Dalším praktickým průlomem je případ 

zastupujícího velitele Ramize Delaliće, odsouzeném za činy spáchané na srbských 

civilistech v táboře Čelebici.
179

 

Oba tyto případy ovlivnily i formulaci Římského statutu ICC,
180

 který široce 

zmiňuje odpovědnost vojenských velitelů či osob fakticky vykonávajících funkci 

vojenských velitelů za zločiny, kterých se dopustí ozbrojené síly podléhající jejich 

faktickému vedení a kontrole.
181
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3.6. Okolnosti vylučující trestní odpovědnost  

Okolnosti vylučující trestní odpovědnost (které jsou širším termínem, než 

okolnosti vylučující protiprávnost známé českému právu)
182

 jsou nedílnou součástí 

anglosaského i evropského kontinentálního právního systému, a jako takové mají své 

pevné místo i ve Statutu ICC. Ten ve svém čl. 31 obsahuje „kromě jiných okolností 

vylučujících trestní odpovědnost“ i demonstrativní
183

 výčet čtyř dalších okolností. Těmi 

jsou a) nepříčetnost zaviněná duševní chorobou či poruchou, b) nepříčetnost vzniklá 

požitím omamných látek s danými výjimkami, c) přiměřené jednání v nutné obraně a d) 

donucení. 

Zatímco Statut ICC tedy zná široký výčet okolností vylučujících trestní 

odpovědnost, byť jsou až na výjimky formulovány spíše restriktivně,
184

 Statut ICTY 

okolnosti vylučující trestní odpovědnost vůbec neupravuje. Výjimkou je ustanovení 

v čl. 7 upravujícím individuální trestní odpovědnost, jenž stanoví, že „fakt, že 

obžalovaná osoba jednala na základě příkazu vlády či nadřízeného, jí nezbavuje trestní 

odpovědnosti, ale může být zvážen jako důvod pro snížení trestu“.
185

 

Již v době, kdy se ICTY ustanovoval, však generální tajemník OSN řekl, že 

„Mezinárodní tribunál sám bude muset rozhodnout nejrůznější důvody (defences)
186

 pro 

vyloučení trestní odpovědnosti, jako je například minimální věk či psychická 

nevyzrálost, postavené na obecných právních principech uznávaných všemi národy“.
187

 

Senát ICTY v případu Kordić konstatoval, že důvody pro vyloučení trestní 

odpovědnosti „tvoří součást obecných principů trestního práva, které Tribunál musí vzít 

v úvahu při rozhodování svých případů“.
188
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Pokud jde o vliv rozhodnutí senátů ICTY na formulaci jednotlivých okolností 

vylučujících trestní odpovědnost v textu Římského statutu, hodí se říci, že se ICTY 

potýkal se všemi z nich a zpravidla je formuloval velice restriktivně. Pokud jde o 

nepříčetnost zaviněnou duševní chorobou, zvolil ICTY cestu, která činí prokazování 

šílenství obtížnější pro obžalovaného,
189

 jak dokazuje jednání soudu v případu 

Delalić.
190

 Pokud jde o nepříčetnost vzniklou požitím omamných látek, senáty ICTY 

v případech Kvočka, Simić či Todorović opakovaně odmítly považovat důkaz 

zneužívání alkoholu za polehčující okolnost.
191

V případě Kvočka pak, zejména 

v kontextu s okolnostmi, kdy pachatel má u sebe zbraň, senát ICTY úmyslné požívání 

drog a alkoholu dokonce považuje za okolnost přitěžující.
192

 

Pokud jde o nutnou obranu, máme zde opět případ, kdy se senát ICTY 

v rozsudcích odvolává na Římský statut ICC, a to v případu bosensko-chorvatského 

velitele HVO Daria Kordiće.
193

Ani zde však obžalovanému nic neulehčuje, když 

konstatuje, že „existence sebeobrany (či nutné obrany) podle mezinárodního práva a 

(Římského) Statutu je věcí, kterou obžalovaný musí prokázat.“
194

 

Podobně jako v případu válečných zločinů Římský statut ICC významně zužuje 

prostor pro soudci vytvářené právo, když definuje okolnosti vylučující trestní 

odpovědnost. Zatímco u tří z nich text Římského statutu více méně (byť samozřejmě 

s nuancemi) odpovídá rozhodovací linii ICTY, v případě té poslední, a sice donucení, 

zaujal patrně odlišné stanovisko. 

3.6.1. Donucení 

Římský statut v čl. 31 odst. 1 písm. d) deklaruje, že okolností vylučující trestní 

odpovědnost je „jednání (…), kterého se osoba dopustila v nouzi spočívající 

v bezprostředním ohrožení života či trvající nebo bezprostřední hrozbě těžké újmy na 

zdraví této nebo jiné osoby, přičemž způsob odvracení nebezpečí byl nutný a 
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přiměřený“.
195

 Považuji za velmi pravděpodobné, že přijetí tohoto ustanovení bylo pro 

delegace důležité v reakci na kontroverzní rozhodnutí v případě Erdemović, který 

zároveň také poukazuje na zajímavé střetnutí různých právních systémů. 

Zatímco v případě českého práva by např. přímé fyzické donucení konstituovalo 

nedostatek vůle, čímž by spáchaný čin nemohl být vůbec považován za protiprávní, 

angloamerické právní systémy donucení jako okolnost vylučující trestní odpovědnost 

v případě vraždy striktně odmítají.
196

 Z textu Římského statutu je tedy patrný vliv 

evropské kontinentální právní kultury, patrně právě pod vlivem případu Erdemović, 

který je do dnes některými odborníky považován za nesprávně rozhodnutý.
197

 

Smutný příběh bosenského Chorvata Dražena Erdemoviće staví Tribunál před 

velmi složité morální posouzení a ten se tak dokonce uchýlil k právně-politickým 

úvahám.
198

Dražen Erdemović byl původně zverbován jednotkami HVO (Hrvatsko 

vijeće obrane) v Bosně. Poté, co zachránil několik srbských civilistů, byl zbit svými 

spolubojovníky, pročež posléze dezertoval. Ve snaze sehnat peníze na emigraci se svou 

rodinou ze země vstoupil do jednotek VRS (Vojska Republike Srpske). Během masakru 

1600 civilistů na farmě Pilica poblíž Srebrenici mu bylo poručeno nadřízeným, ať se 

podílí na vraždách civilistů. Když se vzpouzel, bylo mu vyhrožováno, že zemře 

společně s nimi. Dražen Erdemović tak ve snaze ochránit rodinu zavraždil okolo 

sedmdesáti muslimských civilistů.
200

 

Odvolací senát ICTY odmítl „utilitární logiku založenou na faktu, že pokud oběť 

zemře tak jako tak, obžalovaný vůbec není morálně odpovědný za účast na popravě“. 

Vyslovil také názor, že „donucení neospravedlňuje ani neomlouvá usmrcení nevinného 

člověka“.
201

 Dražen Erdemović tak byl odsouzen na pět let odnětí svobody. Podle tvrdé 

kritiky soudce Casseseho je však „právo založeno na tom, co může společnost rozumně 

očekávat od svých členů“ a kritizuje i právně-politické úvahy odvolacího senátu pro 
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rozpor se zásadou nullum crimen sine lege.
202

 Jsme zde svědky významného 

abstraktního problému, který Římský statut ICC řeší příklonem k evropské 

kontinentální právní tradici, čímž omezuje prostor pro soudci tvořené právo. 

3.7. Zhodnocení vlivu judikatury ICTY na Římský statut ICC 

Zdaleka jsem nepostihl veškerý vliv judikatury ICTY na Římský statut ICC, 

pokusil jsem se však vypořádat alespoň s těmi nejdůležitějšími instituty mezinárodního 

trestního práva.  

V případě vlivu judikatury ICTY na Statut ICC jsme svědky několika základních 

typových případů ovlivňování: 

A) Některé poznatky a závěry ICTY jsou přijaty do Římského statutu ICC či 

interpretačního dokumentu Znaky skutkových podstat zločinů. Mezi jinými 

můžeme zmínit například převzetí nové úpravy generální klauzule zločinů proti 

lidskosti z případu Tadić, dále definici znásilnění vycházející z případu 

Furundžija nebo institut odpovědnosti velitelů de facto v rámci případů Blaškić 

či Delalić.  

 

B) Jindy senáty ICTY pro nedostatek dřívější judikatury, mezinárodněprávních 

obyčejů či mezer v samotném Statutu ICTY sahaly po Římském statutu ICC, a 

to často i v době před jeho  vstupem v platnost. Odvolávaly se přitom například 

na jeho široce uznávanou legitimitu.  

 

Takovou inspirací se Statut ICC stal senátům ICTY například v případě 

definice institutu společného zločinného podniku v případu Tadić, vyhlazování 

v případu Krstić či mučení nebo zotročování v případu Kunarac. Existují ale i 

případy, kdy Tribunál Statut ICC výslovně odmítl – například v případě 

požadavku přítomnosti politického komponentu pro spáchání zločinů proti 

lidskosti, a to rovněž v případu Kunarac. 

 

                                                           
202

 VÁLEK, Petr. Přínos trestních tribunálů OSN mezinárodnímu trestnímu právu. Op. cit., s. 74. 



49 
 

C) Jisté mezery ve Statutu ICTY a dalších pramenech mezinárodního práva, ale i 

snaha senátů a odvolacího senátu ICTY trestat pachatele zločinů, zapříčinily 

významný vzestup role soudcovského práva v případech rozhodnutí ICTY. Ta 

však ne vždy byla po chuti delegacím při přijímání Statutu ICC.
203

 Na některých 

příkladech v rámci Statutu ICC proto můžeme vypozorovat snahu prostor pro 

soudcovské právo naopak omezit. Řeč může být bezesporu o zakotvení donucení 

jako okolnosti vylučující trestní protiprávnost či velmi detailní a kazuistický 

výčet válečných zločinů. 
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4. Vliv judikatury ICTY na praxi ICC 

Ačkoli dosavadní činnost ICC nepřinesla mnoho výsledků, v dostupných 

rozhodnutích Mezinárodního trestního soudu lze často vystopovat vliv case law ICTY. 

Nejčastěji je tomu tak v případech, kdy Tribunál definoval důležitý pojem 

mezinárodního humanitárního práva (jako tomu bylo např. v případě „ozbrojeného 

konfliktu“) či dále interpretoval pojem, který je obsažen i ve Statutu ICC, ale k jeho 

výkladu samy dokumenty ICC neposkytují žádný klíč. 

Pro účely této kapitoly jsem zvolil cestu analýzy rozhodnutí za rozhodnutím, 

přičemž jsem se snažil dodržovat cestu časové posloupnosti. V kapitole zmiňuji 

všechny významné vlivy judikatury ICTY, přičemž ignoruji některé minoritní odkazy a 

procesní souvislosti. Stejně jako v případě předchozí kapitoly i tato je přitom zaměřena 

na hmotněprávní vlivy. 

4.1. Demokratická republika Kongo 

Počátek jurisdikce ratione temporis Mezinárodního trestního soudu je omezen 

datem 1. července 2002, což je smutnou zprávou pro miliony civilistů, kteří padli za 

oběť konfliktu v Demokratické republice Kongo již v devadesátých letech 20. století. 

Zločiny na nich tak zůstanou ze strany Mezinárodního trestního soudu nepotrestány. I 

po roce 2002 však mezinárodní organizace, NGO i samotné státy informovaly o tisících 

obětí masových vražd a hromadných poprav, přičemž zprávy obsahují i svědectví o 

nuceném vysídlování, znásilňování, mučení a ilegálním využití dětských vojáků. Na 

návrh samotného státu bylo vyšetřování zločinů v Demokratické republice Kongo 

zahájeno v roce 2004, čímž se tento konflikt stal prvním konfliktem vyšetřovaným před 

ICC vůbec.
204

 

4.1.1. Thomas Lubanga Dyilo 

Thomas Lubanga Dyilo byl vůbec první zatčenou osobou před Mezinárodním 

trestním soudem a je také první (a dosud jedinou) osobou, která je Mezinárodním 

trestním soudem odsouzena. Thomas Lubanga Dyilo byl rozsudkem ze dne 14. března 

2012 shledán vinným z válečných zločinů, konkrétně pak z odvodů či náborů dětí 
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mladších patnácti let do ozbrojených sil státu nebo jejich využívání k aktivní účasti ve 

vojenských operacích.
205

 Toto jednání je dle Římského statutu ICC zločinem podle 

mezinárodního práva.
206

 Rozsudkem ze dne 10. července 2012 pak byl odsouzen na 14 

let vězení. 

4.1.1.1. Rozhodnutí o trestu podle čl. 76 Statutu ze dne 10. července 

2012 

Pokud jde o samotné rozhodnutí o trestu, text rozsudku se odvolává na text 

Římského statutu v případě zohlednění závažnosti zločinu.
207

 Dle Soudu je „závažnost 

zločinu jedním z nejdůležitějších faktorů pro rozhodnutí o trestu“
208

 a odkazuje dále na 

případ Nikolić z case law ICTY. Jugoslávský tribunál k závažnosti zločinu řekl, že jde o 

„faktor primární důležitosti“ a že pro jeho určení je třeba „zvážit povahu zločinu, 

konkrétní okolnosti případu stejně jako formu a stupeň účastenství obviněného“. Tím se 

Tribunál odkázal také na dřívější případy Kupreškić, Jelisić a Stakić.
209

 

4.1.1.2. Rozsudek podle čl. 74 Statutu ze dne 14. března 2012 

Je logické, že v pouhém rozhodnutí o trestu mnoho vlivu judikatury 

nenalezneme. Daleko víc odkazů ICTY tak nalezneme v rozsudku, který Thomase Dyila 

shledal vinným, přičemž nejdůležitější z nich se týkají rozlišení různých typů 

ozbrojeného konfliktu, samotné definice pojmu a terminologie s ním spřízněnou. 

4.1.1.2.1. Ozbrojený konflikt, institut všeobecné kontroly a případ 

Lubanga 

Jednoho z válečných zločinů, z kterého byl Lubanga obžalován, je možné se 

dopustit pouze během ozbrojeného konfliktu. Pokud by se v tomto případě neprokázala 

jeho existence, Lubanga by byl zproštěn bodů obžaloby. Prokuratura však o existenci 

„vleklého ozbrojeného konfliktu“ v lokaci Ituri byla přesvědčena. Pro absenci jiných 

definic ozbrojeného konfliktu musely prokuratura i samotný Soud sáhnout po závěrech 

ad hoc tribunálů. 
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Obžaloba ve svém podání cituje definici mezinárodního ozbrojeného konfliktu 

z případu Tadić, a to včetně požadavku jeho vleklosti.
210

 Odkazuje i na řadu dalších 

případů před ICTY, včetně případů Dordžević, Haradinaj či Mrkšić. Senát ICC dává 

obžalobě za pravdu a konstatuje, že ani Ženevské úmluvy ani jejich Dodatkové 

protokoly definice ozbrojeného konfliktu explicitně neobsahují. ICC tedy vzal za svou 

definici ozbrojeného konfliktu z případu Tadić.
211

 V odkazu na případ Tadić také Soud 

přijímá premisu, že „konflikty probíhající na jednom území mohou být rozdílné 

povahy“, tedy že mezinárodní a vnitrostátní konflikty mohou probíhat v jednom místě 

zároveň.
212

 

Dále Soud cituje přípravný senát odkazující na definici ozbrojeného konfliktu 

mezinárodní
213

 i jiné než mezinárodní povahy rovněž z případu Tadić a souhlasí 

s přístupem vzít tuto definici za svou. Co se týče stupně intenzity takového konfliktu, 

cituje Soud Tribunál i v případu Dordžević, když zmiňuje kritérium intenzity 

ozbrojeného konfliktu za podstatné „toliko pro odlišení ozbrojeného konfliktu od 

banditství, neorganizovaných bojůvek nebo teroristických aktivit, které nejsou 

subjektem mezinárodního humanitárního práva“.
215

 

 Pro účely klasifikace ozbrojeného konfliktu jiné než mezinárodní povahy musel 

senát v daném případě definovat i pojem organizované ozbrojené skupiny (organised 

armed group), kdy citoval demonstrativní výčet potenciálně relevantních faktorů, mezi 

něž zařazuje např. přístup k vojenské výbavě včetně palných zbraní, vnitřní hierarchii 

uvnitř skupiny, rozsah, vážnost a intenzitu zapojení se do vojenských operací apod. 

V této otázce Soud odkazuje rovněž na ICTY,
216

 a sice na případy Boškoski, Limaj a 

Haradinaj,
217

 které se stejnou otázkou již zabývaly.
218

 

Soud bere na základě stanoviska přípravného senátu za svůj
220

 i institut 

„všeobecné kontroly“ (overall control) vytvořený Tribunálem opět v případu Tadić. 
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Institut všeobecné kontroly byl vytvořen odvolacím senátem ICTY pro posouzení 

existence vnitrostátního ozbrojeného konfliktu. Všeobecná kontrola je takovým 

stupněm kontroly, kdy má stát „svou úlohu v organizaci, koordinaci či plánování 

vojenských akcí vojenskou skupinou, a to včetně financování, výcviku, vybavování 

vojenským materiálem či poskytování operativní podpory takové skupině“.
221

 

Jde přitom o velmi zajímavý výsledek události, kdy se JNA
222

 formálně stáhla, 

aby vyhověla rezoluci OSN č. 752. JNA však dále zásobovala vojenským materiálem 

VRS (Vojska Republike Srpske), tedy armádu složenou z bosenských Srbů,  a cvičila 

její příslušníky.  

Senát ICTY vycházel z rozsudku Mezinárodního soudního dvora v případě USA 

v. Nikaragua, kdy USA materiálně podporovaly nikaragujské povstalce, tzv. contras. 

Mezinárodní soudní dvůr i senát ICTY aplikoval institut „efektivní kontroly“, který byl 

však odvolacím senátem odmítnut.
223

 Místo toho odvolací senát aplikoval nové hledisko 

v podobě výše zmíněného institutu všeobecné  kontroly, které vzal za své i senát ICC 

v případě Lubanga. 

4.1.1.2.2. Vliv ICTY na individuální trestní odpovědnost v případu 

Lubanga 

Zajímavé jsou i postřehy ICTY a ICTR v celé řadě případů, na něž odkazuje 

senát ICC
224

 a které se týkají forem účastenství relevantních pro potvrzení individuální 

trestní odpovědnosti. Soud vzal za svůj názor ad hoc tribunálu v případě Stakić, že 

„spáchání zločinu ve formě účastenství musí mít podpůrný efekt na dokonání činu“. To 

znamená, že „jednání spolupachatelů, viděno logikou systematického výkladu, musí mít 

na dokonání činu vyšší než jen podpůrný efekt“.
225

 Z toho Soud vyvozuje, že konání pro 

spáchání zločinu ve formě spolupachatelství musí být nikoli jen podpůrné (substantial), 

ale přímo zásadní (essential). Spravedlivé je zmínit odlišné stanovisko soudce Fulforda, 

podle nějž tyto názory vychází z německé právní doktríny a nemají oporu ve Statutu 
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ICC.
226

 ICC cituje interpretaci spolupachatelství z případu Stakić i v následujícím 

případu, a sice ve věci Germaina Katangy.
227

 

4.1.2. Germain Katanga 

Germain Katanga, známý též pod přezdívkou „Simba“, je bývalým vůdcem 

Vlasteneckých sil odporu v Ituri (FRPI). 17. října 2007 jej konžské úřady vydaly ICC, 

kde je souzen pro sedm válečných zločinů a tři zločiny proti lidskosti. Mezi jinými za 

vraždy civilistů, sexuální otroctví, znásilnění a využívání dětí pro boj.
228

 Soud 

s Germainem Katangou dosud trvá. Dosud posledním úkonem ve věci je sloučení 

případu s dalším obviněným v konžském konfliktu, Mathieuem Ngudjolem Chuiem, 

pročež je následující text pro případ obou obviněných v podstatě totožný. 

4.1.2.1. Rozhodnutí o potvrzení obvinění ze dne 30. září 2008 

4.1.2.1.1. Odkazy na interpretaci IV. Ženevské úmluvy v případu 

Katanga 

Vliv judikatury ICTY se týká výkladu čl. 4 IV. Ženevské úmluvy, který praví, že 

„osoby chráněné Úmluvou jsou ty (…), které se octnou v rukou (in hands) strany 

konfliktu nebo okupačních sil jiné, než vlastní národnosti“.
229

 Senát odkazuje nejen na 

komentář k IV. Ženevské úmluvě z roku 1958, ale i na případ Martinović.
230

 Ten 

zmiňuje, že formulace „v rukou strany konfliktu“ by neměla být vykládána doslovně, 

ale že se vztahuje na osoby, které se octnou na území ovládaném okupační silou či 

stranou konfliktu.
231

 

Senát odkazuje i na případ Tadić,
232

 když odmítá přijmout „národnost“ daného 

civilisty jako klíčovou pro určení, zda je taková osoba chráněna IV. Ženevskou 

úmluvou. Tribunál v případu Tadić praví, že „smysl Úmluvy napovídá, že klíčem 

k určení ochrany má být vztah osoby ke straně konfliktu (…)“.
233
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S výkladem IV. Ženevské úmluvy souvisí i odkazy senátu na judikaturu 

ICTY,
234

 pokud jde o ničení civilního majetku. To může konstituovat závažná porušení 

Ženevských úmluv v případě, že je naplněno jednání definované čl. 53 a 147 IV. 

Úmluvy.
235

 Podle ICTY musí být ničení „rozsáhlé, neoprávněné a úmyslné“.
236

 

4.1.2.1.2. Odkazy na interpretaci sexuálního násilí jako válečného 

zločinu v případu Katanga 

Známé případy Kunarac a Furundžija jsou senátem citovány, co se týče obvinění 

z „těžké urážky lidské důstojnosti, zejména pokořujícího a ponižujícího zacházení“
237

 

podle Statutu. Skutek měl být podle obžaloby dokonán tím, že „ženy zatčené v Bogoro, 

ušetřené jen díky tomu, že zatajily svou etnickou příslušnost, byly znásilňovány, 

sexuálně zotročovány a ponižovány. Bylo jim vyhrožováno smrtí a jedna z žen byla 

svlečena a nucena polonahá pochodovat před kombatanty“.
238

 

Senát konstatuje, že Statut jednání spadající pod čl. 8, odst. 2, písm. b) (xxi) dále 

nedefinuje. Pomáhá si tak obecným principem respektu k lidské důstojnosti vyjádřeném 

v případu Furundžija
239

 a dále konkrétními závěry z případů Kunarac a Aleksovski.
240

 

Podle těch je ponižujícím zacházením „věšení (vězňů) za pouta či jejich nucení 

setrvávat v určité poloze po delší dobu“. Urážkou lidské důstojnosti je pak například 

„nucení obětí, aby tančily nahé na stole, využívání zadržených jako živých štítů či ke 

kopání zákopů, vytváření konstantního strachu zadržených, že budou vystaveni 

fyzickému, psychickému či sexuálnímu násilí, nucený incest, pohřbívání mrtvol 

v latrínách či zanechání nezletilých jejich osudu poté, co jsou zabiti jejich 

opatrovníci“.
241

 Stran sexuálního násilí ICC odkazuje i na zmínky o znásilňovacích 

táborech v případě Gagović.
242
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4.1.2.1.3. Odkazy na interpretaci pojmu rozsáhlého nebo 

systematického útoku v případu Katanga 

Pokud jde o obvinění Katangy ze zločinů proti lidskosti, je výčet odkazů na 

praxi ICTY logicky bohatý, a to nejen díky faktu, že se požadavek „rozsáhlého nebo 

systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu“ obsažený v generální 

klauzuli zločinů proti lidskosti podle Římského statutu poprvé objevil v případu Tadić. 

Rozsáhlý ani systematický útok nejsou pojmy, které by Římský statut definoval, 

senát tak sahá po judikatuře ICTY. Podle případů Blaškić či Kordić a Čerkez je rozsáhlý 

„takový útok, který je prováděn na velkém geografickém území, nebo útok na malém 

geografickém území, avšak namířený proti velkému počtu civilistů.“
243

 Systematická 

jsou pak podle ICTY taková jednání, která se „pravidelně a nenáhodně opakují“. 
244

 

4.1.2.1.4. Odkazy na interpretaci pojmu civilního obyvatelstva 

v případu Katanga 

Statutem není definován ani pojem „civilní obyvatelstvo“, a to z důvodu, že 

spadá pod „příliš komplexní a vyvíjející se oblast práva, pročež je lepší nechat úsudek 

na case law“.
245

 Senát opět sahá po případu Tadić. Podle Tribunálu tak např. mohou být 

zločiny proti lidskosti „jasně spáchány i na obětech stejné národnosti jakou má 

pachatel“.
246

 

4.1.2.1.5. Vliv ICTY na individuální trestní odpovědnost v případu 

Katanga 

Jak již bylo řečeno v pojednání o případu Lubanga, rozhodnutí ICC nemlčí ani 

pokud jde o formy účastenství. V případě posouzení trestní odpovědnosti obžalovaného 

senát zmiňuje případ Stakić, kdy ICTY „spoléhal na teorii odpovědnosti ze 

spolupachatelství zločinu prostřednictvím jiné osoby“,
247

 aby se vyhnul 

nekonzistentnosti „takzvané teorie společného zločinného podniku“. ICC souhlasí 

s významem této teorie, avšak zmiňuje primát Římského statutu, který sám a po svém 
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„vyjadřuje tento specifický mód odpovědnosti“. Vzhledem k tomu ICC považuje 

otázku, zda obyčejové právo uznává teorii společného zločinného podniku, za 

nerelevantní. Soud to dokonce považuje „za dobrý příklad toho, že není nutné 

mechanicky přejímat judikaturu ad hoc tribunálů do systému Soudu“.
248

 

4.1.3. Callixte Mbarushimana 

Hutský Rwanďan Mbarushimana, bývalý zaměstnanec OSN, se údajně podílel 

již na rwandské genocidě v roce 1994. V roce 2009 byl obžalován Mezinárodním 

trestním soudem za naplnění pěti skutkových podstat zločinů proti lidskosti a osmi 

skutkových podstat válečných zločinů, mezi nimi z útoku proti civilnímu 

obyvatelstvu.
249

  V roce 2011 však byl propuštěn z vazby ICC pro nedostatek důkazů. 

4.1.3.1. Rozhodnutí o odmítnutí potvrzení obvinění ze dne 16. prosince 

2011 

4.1.3.1.1. Odkazy na interpretace civilního obyvatelstva v případu 

Mbarushimana 

Dle odkazu senátu na případ Kunarac přítomnost jednotlivců, kteří nespadají do 

definice civilistů, nezbavuje celou danou populaci civilního charakteru.
250

 Dalším 

odkazem týkajícím se násilí na civilním obyvatelstvu je stanovisko ICTY  v případu 

Martić, které praví, že „žádné okolnosti nemohou legitimizovat útok proti civilistům, a 

to ani tehdy jde-li o reakci na podobné činy spáchané druhou stranou“.
251

 

4.1.3.1.2. Vliv stupně účastenství na zločinu v případu Mbarushimana 

Mbarushimanův případ je však zajímavý i z hlediska závěrů pokud jde o 

individuální trestní odpovědnost. V případě interpretace ustanovení čl. 25, odst. 3, písm. 

c) Statutu o účastenství v podobě napomáhání či nadržování (či jiné pomoci) s cílem 

usnadnit spáchání zločinu senát ICC odmítl bohatou judikaturu ad hoc tribunálů,
252

 a to 

z důvodu rozporu se Statutem. Římský statut totiž, na rozdíl od tribunálů, vyžaduje 

„snahu usnadnit spáchání zločinu“ jako podmínku trestní odpovědnosti podle čl. 25, 
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odst. 3, písm c). Pouhé vědomí takového zločinu, s kterýmžto termínem se spokojily ad 

hoc tribunály, tak k vzniku trestní odpovědnosti před ICC nepostačuje. 

ICC stejně jako v případu Lubanga také odmítá koncept „podpůrné účasti“ 

(substantial contribution) pro interpretaci jednání pod čl. 25 odst. 3.
253

 Zmiňuje rozpor 

s Římským statutem i kritiku ze strany doktríny.
254

 Rovněž odmítá ztotožňování 

institutu společného zločinného podniku s čl. 25 odst. 3 písm d) Statutu, byť připouští, 

že obě formulace se mohou zdát velmi podobné. Jako relevantní rozdíly mezi 

společným zločinným podnikem a „jiným přispěním k spáchání zločinu (…) skupinou 

osob jednajících stejným záměrem“ ICC označuje, zda je osoba souzená jako hlavní 

pachatel či účastník, zda náležela ke skupině jednající společným záměrem či ne, zda 

její účast slouží společnému záměru a podobně. Odkazuje přitom samozřejmě na případ 

Tadić.
255

 

4.2. Středoafrická republika 

Konflikt ve Středoafrické republice je třetím konfliktem (po konfliktu v Ugandě, 

v jehož rámci je však dosud jen vydán zatykač na pět osob) vyšetřovaným prokurátorem 

ICC, a to opět na návrh vlády tohoto státu. Podle předběžných analýz násilí a 

kriminalita v regionu dosáhly vrcholu v letech 2002-2003. Alarmující je zejména počet 

sexuálních zločinů. Jediným obžalovaným v této kauze je konžský politik Jean-Pierre 

Bemba Gombo, vůdce Hnutí pro osvobození Konga (Mouvement de libération du 

Congo – MLC).
256

 

4.2.1. Jean-Pierre Bemba Gombo 

Bemba byl zatčen poblíž Bruselu v roce 2008 na základě zatykače vydaného 

ICC. Původně byl obžalován ze tří skutkových podstat zločinů proti lidskosti a pěti 

skutkových podstat válečných zločinů. V říjnu 2010 mu bylo obvinění zúženo na dvě 

skutkové podstaty zločinů proti lidskosti (vražda, znásilnění) a tři skutkové podstaty 

válečných zločinů (vražda, znásilnění, plenění).
257

 

                                                           
253

 Římský statut Mezinárodního trestního soudu ze dne 17. 7. 1998, čl. 25 odst. 3 
254

 Prosecutor v. Callixte Mbarushimana ICC-01-/04-01/10, 16. prosince 2011, čl. 281 
255

 Ibid., čl. 282 
256

 Fact sheet ICC-OTP-20070522-220, 22. května 2007 
257

 Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo ICC-01/05-01/08 



59 
 

4.2.1.1. Rozhodnutí o potvrzení obvinění ze dne 15. června 2009 

4.2.1.1.1. Vliv ICTY na výklad pojmů v rámci zločinů proti lidskosti 

v případu Bemba 

Jak již několikrát zaznělo, aby čin naplnil skutkovou podstatu zločinu proti 

lidskosti podle Římského statutu, musí být namířen proti civilnímu obyvatelstvu.
258

 ICC 

cituje  v shodě s případem Katanga případ Tadić, když zmiňuje, že potenciální civilní 

oběti „mohou být rozlišeny na základě národnostních, etnických i jiných znaků“. ICC 

však cituje i případy Kunarac a Stakić,
259

 když vyžaduje, aby civilní obyvatelstvo bylo 

primárním cílem útoku, nikoli náhodnou obětí. Stejně tak nesmí být útok namířen jen 

proti úzké a náhodně vybrané skupině jednotlivců, aby mohl naplnit skutkovou podstatu 

zločinů proti lidskosti.
260

 

Na druhou stranu prokurátor nemusí dokazovat, že cílem útoku byla celá 

populace daného geografického území.
261

 Oproti případům Mbarushimana či Katanga 

však ICC nabízí, rovněž s odkazem na případ Kunarac, exaktnější definici civilního 

obyvatelstva, a to s odkazem na principy mezinárodního humanitárního práva. Podle 

ICC „civilní obyvatelstvo zahrnuje všechny osoby, které jsou civilisty, tedy ne 

příslušníky ozbrojených sil ani jiné legitimní kombatanty“.
262

 

Pokud jde o existenci rozsáhlého nebo systematického útoku, odkazuje senát 

ICC celkem logicky na dřívější řešení v případě Katanga (viz. 4.1.2.1.3.), kde ICC 

rovněž těžil z odkazu ICTY. ICC v případu Bemba však dodává s odkazem na případ 

Kunarac, že pachatel si rozsáhlosti útoku musí být vědom.
263

 Opět přitom narážíme i na 

odkaz případu Tadić a definici ozbrojeného konfliktu zformulovaného senátem 

ICTY.
264
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4.2.1.1.2. Vliv ICTY na institut odpovědnosti velitelů a jiných 

nadřízených v případu Bemba 

Předmětem rozhodnutí je i opětovné uznání teorie o odpovědnosti velitelů a 

jiných nadřízených na základě pozice nadřízených de facto. ICC zde cituje závěry 

Tribunálu v kauze Delalić.
265

 Na případ Delalić ICC odkazuje i stran institutu efektivní 

kontroly. V tomto případě však nejde o efektivní kontrolu aplikovanou Mezinárodním 

soudním dvorem pokud jde o kauzu USA v. Nikaragua, ale o institut efektivní 

kontroly,
266

 který je klíčem k rozlišení, zda je daná osoba velitelem či nadřízeným de 

facto – tedy zda disponuje efektivní kontrolou nad svými podřízenými.  

Efektivní kontrola je dále rozpracována v případu Hadžihasanović, na nějž ICC 

rovněž odkazuje,
267

 ale i v případu Kordić a Čerkez. Podle case law ICTY jsou faktory, 

podle nichž se determinuje existence postavení nadřízeného a efektivní kontrola, 

například oficiální pozice podezřelého, jeho moc vydávat rozkazy
268

 či moc povyšovat, 

převelovat a degradovat členy jednotek.
269

 Na základě rozsáhlých interpretací efektivní 

kontroly a pozice velitelů či jiných nadřízených ICC deklaruje, že Jean-Pierre Bemba 

„jednal jako vojenský velitel a disponoval efektivní autoritou a kontrolou nad 

jednotkami MLC, které páchaly zločiny“.
270

 

4.3. Další konflikty řešené pod ICC 

V případě dalších konfliktů, které jsou vyšetřovány ICC, lze pouze konstatovat, 

že někteří obvinění dosud nebyli zatčeni a v případě jiných neexistují relevantní 

procesní rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu. Případný vliv judikatury ICTY na 

kauzy v rámci konfliktů v Ugandě, Súdánu, Keňské republiky, Libyi či Pobřeží 

slonoviny je tak v době vypracování této práce hudbou budoucnosti. 
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4.4. Zhodnocení vlivu case law ICTY na praxi ICC 

Ačkoli je aktuální odkaz praxe ICC stále velmi omezený, i tak mohou 

rozhodnutí ICC v rámci konfliktů v Demokratické republice Kongo a Středoafrické 

republice posloužit k vyvození určitých závěrů, co se týče vlivu case law ICTY. 

A) ICC přejímá od ICTY interpretace některých Statutem ani Znaky skutkových 

podstat zločinů nevyjasněných pojmů. Mezi tyto termíny patří například „civilní 

obyvatelstvo“ či „rozsáhlý nebo systematický útok“, jejichž výklad je nutný pro 

posouzení skutkové podstaty zločinů proti lidskosti.  

 

ICC také přejímá definice „ozbrojeného konfliktu“, „mezinárodního 

ozbrojeného konfliktu“ i „ozbrojeného konfliktu jiné než mezinárodní povahy“ 

z případu Tadić. Dědictví ICTY ve formě definic těchto pojmů je zcela klíčové 

nejen pro určení příslušnosti ICC v daném konfliktu, ale například také pro 

posouzení, zda dané jednání může spadat pod skutkovou podstatu válečných 

zločinů. 

 

ICC využívá v případě Bemba i institut „efektivní kontroly“ pokud jde o určení 

odpovědnosti velitelů a jiných nadřízených, a to prostřednictvím bohaté 

judikatury ICTY. Římský statut sice převzal od ICTY koncepci odpovědnosti 

velitelů za zločiny ozbrojených sil podléhajících jejich faktickému velení a 

kontrole, avšak judikatura ICTY dané pojmy dále interpretuje, což posloužilo 

k determinaci postavení obviněného jako velitele v případě Bemba. 

 

B) Tam, kde judikatura ICTY naráží na text Římského statutu (např. pokud jde o 

institut „společného zločinného podniku), se podle předpokladu ICC řídí 

Římským statutem a odkaz ICTY považuje pro svou činnost za nerelevantní.  
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Závěr 

Příběh ovlivnění praxe a Římského statutu Mezinárodního trestního soudu 

Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii není zdaleka jednoznačný. 

Můj původní předpoklad, že závěry case law ICTY byly veskrze přebírány do 

Římského statutu ICC, byl mnohokrát vyvrácen, byť se nepochybně i takové případy 

objevují. 

Nejvýznamnějším a nejprogresivnějším případem před ICTY byl nepochybně 

případ Tadić, kdy odvolací senát definoval nejen ozbrojený konflikt jako takový, ale i 

jeho mezinárodní a vnitrostátní formu. Odvolací senát v případu Tadić také poskytl 

novou interpretaci zločinů proti lidskosti, kterou nepochybně reflektuje i Římský statut 

Mezinárodního trestního soudu. Z případu Tadić pochází i institut všeobecné kontroly, 

jenž má dokonce své první praktické důsledky při ICC. Toto dědictví ICTY totiž 

přispělo k odsouzení prvního obviněného před ICC, Thomase Lubangu Dyila. Závěrů 

ICTY, které ICC přijal za své, je ale víc. Institut odpovědnosti velitelů de facto byl 

převzat do Římského statutu z případů Blaškić a Delalić, definice znásilnění obsažena 

v interpretačním dokumentu Římského statutu zvaném Znaky skutkových podstat 

zločinů pak vychází z případu Furundžija.  

Svůj význam mají nepochybně i extenzivní výklady Statutu ICTY ze strany jeho 

senátů, které neodporují ani Římskému statutu a mohou se tak do budoucna stát 

inspirací soudcům ICC. Řeč je o možnosti považovat znásilnění za jednání 

s genocidním úmyslem a naplňující skutkovou podstatu zločinu z případu Karadžić 

nebo například pojem kulturní genocida zformovaná např. v případu Krstić. Výkladů 

různých ustanovení Statutu ICTY, která jsou společná či podobná Římskému statutu 

ICC, je však daleko více a proplétají se kapitolou 3. této práce. 

Inspirování se case law ICTY nemůžeme od soudců ICC očekávat tam, kde 

závěry jugoslávského Tribunálu naráží na text Římského statutu. Při formování 

Mezinárodního trestního soudu totiž byly vzaty v úvahu a následně se promítly do 

podoby Římského statutu i určité obavy z vytváření soudcovského práva. ICTY během 

své existence několikrát jednal i proti textu Statutu, který jej ustanovil. ICC také 

reflektuje, avšak negativně, kontroverzní případ Erdemović, v němž ICTY odmítl 
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donucení jako okolnost vylučující trestní odpovědnost. V důsledku těchto případů mají 

některá ustanovení Římského statutu záměrně detailnější podobu (válečné zločiny, 

okolnosti vylučující protiprávnost), čímž se omezuje možnost senátů ICC vytvářet 

právo. 

Z dosavadní praxe Soudu je vidět, že tam, kde case law ICTY naráží na text 

Římského statutu, jako je tomu například v institutu společného zločinného podniku, 

Soud uznává primát Římského statutu a závěry ICTY považuje za nerelevantní. 

Delegace při přijímání Římského statutu se tak jasně vyjádřily, které ze závěrů ICTY 

jsou ochotny přijmout za své, a které naopak hodlají odmítnout, což praxe ICC dále 

následuje. 
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Seznam zkratek 

FRPI – Vlastenecké síly odporu v Ituri 

HVO – Hrvatsko vijeće obrane, Chorvatská rada obrany 

ICC – International Criminal Court, Mezinárodní trestní soud 

ICTY – International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Mezinárodní trestní 

tribunál pro bývalou Jugoslávii 

JNA – Jugoslavenska Narodna Armija, Jugoslávská národní armáda 

MLC - Mouvement de libération du Congo, Hnutí pro osvobození Konga 

NGO – Non-governmental organization, nevládní organizace 

OSN – Organizace spojených národů, United Nations 

VRS – Vojska Republike Srpske, Armáda Republiky Srbské 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Použitá literatura 

Monografie 

 

CHINKIN, Christine. Symposium – The Yugoslav Crisis: New International Law 

Issues, Rape and Sexual Abuse of Women in International Law. 5 European Journal of 

International law, 1994. 

 

DE BROUWER, Anne-Marie. Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence: 

The ICC and the Practice of the ICTY and the ICTR. Antwerp : Interstentia, 2006. 

ISBN 90-5095-533-9. 

 

DROST, Pieter N. The Crime of State, Genocide. Leyden : A.W. Sythoff, 1959. 

 

GREENWOOD, Christopher. International Humanitarian Law and the Tadic Case. 

European Journal of International Law vol. 7 1996. Germantown, New York : 

Periodicals Service Company, 2003. 

 

NOVOTNÝ, Oto. DOLENSKÝ, Adolf. JELÍNEK, Jiří. VANDUCHOVÁ, Marie. 

Trestní právo hmotné. I. Obecná část. Praha : C. H. Beck, 4. vydání, 2003. ISBN 80-

86395-73-01. 

 

SCHABAS, William A. An Introduction to the International Criminal Court: Second 

Edition. New York : Cambridge University Press, 2004. ISBN 0 521 83055 9. 

 

SCHABAS, William A. Genocide in International Law. New York: Cambridge 

University Press, 2000. ISBN 0-521-78262-7. 

 

SCHABAS, William A. The International Criminal Court, A Commentary on the Rome 

Statute. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-956073-8. 

 



66 
 

ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního 

práva. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-

246-0305-5. 

 

VÁLEK, Petr. Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle 

mezinárodního práva. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-151-2. 

 

 

Články 

 

ŠTURMA, Pavel. Jurisdikce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii 

(K prvnímu rozsudku ve věci Tadić). Právní rozhledy, č. 9/1996. 

 

VÁLEK, Petr. Přínos trestních tribunálů OSN mezinárodnímu trestnímu právu. 

Trestněprávní revue. 2007, roč. 6., č. 3. 

 

Judikatura ICTY 

 

Prosecutor v. Boškoski & Tarčulovski IT-04-82-T 

Prosecutor v. Brdžanin IT-99-36-T 

Prosecutor v. Delalić IT-96-21-T 

Prosecutor v. Delić IT-04-83-T 

Prosecutor v. Erdemović IT-96-22 

Prosecutor v. Furundžija IT-95-17/1-T 

Prosecutor v. Hadžihasanović IT-01-47-T 

Prosecutor v. Haradinaj et al. IT-04-84-T 

Prosecutor v. Jelisić IT-95-10-T 



67 
 

Prosecutor v. Karadžić IT-95-5/18-I  

Prosecutor v. Karadžić IT-95-5-R61 

Prosecutor v. Kordić IT-95-14/2-T 

Prosecutor v. Krnojelac IT-97-25-T 

Prosecutor v. Krstić IT-98-33-T 

Prosecutor v. Kunarac IT-96-1-23 

Prosecutor v. Kupreškić et al. IT-95-16-T 

Prosecutor v. Kvočka et al. IT-98-30/1-T 

Prosecutor v. Martinović IT-98-34-T 

Prosecutor v. Milošević IT-99-37-I 

Prosecutor v. Mladić IT-95-18-R61 

Prosecutor v. Nikolić IT-94-2-S 

Prosecutor v. Sikirica IT-95-9-I 

Prosecutor v. Stakić IT-97-24-T 

Prosecutor v. Tadić IT-94-1-A 

Prosecutor v. Tadić IT-94-1-AR72 

Prosecutor v. Tadić IT-94-1-T 

 

Judikatura ICC 

 

Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo ICC-01/04-01/06 

Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo ICC-01/05-01/08 



68 
 

Prosecutor v. Germain Katanga ICC-01/04-01/07 

Prosecutor v. Callixte Mbarushimana ICC-01/04-01/10 

Prosecutor v. Bosco Ntaganda ICC-01/04-02/06 

 

Mezinárodní smlouvy a další prameny mezinárodního práva 

 

Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů přijatý v r. 1977 

II. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter přijatý v r. 1977 

Elements of Crimes, ICC-ASP/1/3 

Prosecutor v. Akayesu ICTR 96-4-T 

Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court of the former 

Yugoslavia, 11. února 1994 

Římský statut Mezinárodního trestního soudu ze dne 17. 7. 1998 

Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii přijatý rezolucí RB 

OSN 827 

Úmluva o otroctví, 25. 9. 1926, z. č. 165/1930 Sb. 

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání z 10. Prosince 1984 

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia ze dne 8. Prosince 1948 

Versaillská mírová smlouva ze dne 28. června 1919 

Ženevské úmluvy I-IV z 12. srpna 1949 

 



69 
 

Dokumenty OSN 

 

Charta OSN přijata dne 26. června 1945 

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 727 ze dne 8. ledna 1992 

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 798 ze dne 18. prosince 1992 

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 808 ze dne 22. února 1993 

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 827 ze dne 25. května 1993 

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1503 ze dne 28. srpna 2003 

Zpráva generálního tajemníka dle čl. 2 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 808 ze dne 22. 

února 1993 

 

Online odkazy 

 

http://www.icc-cpi.int – oficiální stránky ICC 

http://www.icty.org – oficiální stránky ICTY 

http://www.un.org – oficiální stránky OSN 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icc-cpi.int/
http://www.icty.org/
http://www.un.org/


70 
 

Resumé 

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. 
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Summary 

Legacy of ICTY and its Impact on Statute and Case Law of ICC 

Establishing of International Criminal Court is a significant moment in evolution 

of international criminal law. It is the first permanent institution of international justice 

with personal jurisdiction and it was founded for one purpose only – to finally end the 

era of impunity for war criminals all over the world. 

But ICC didn’t appear from nowhere. There was a long road towards its 

establishment and who knows if it would ever happen without influence of so called ad 

hoc tribunals, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and 

International Criminal Tribunal for Rwanda. It is a sad truth that international criminal 

law made its biggest evolution as a reflection of the world’s most horrible conflicts. 

The purpose of this thesis is to analyze a legacy of one of these tribunals, 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and to explore its influence 

not only on the Statute of International Criminal Court, but also on its case law. 

International Criminal Court is not operating for long, but we can still notice many 

references on ICTY case law in its judgments. The reason for this research is my 

particular relation towards Balkan region as well as my interest in international justice 

in general. 

The thesis is composed of four chapters. First two are presenting the two 

institutions whose case law I am about to research – ICC and ICTY. These chapters are 

rather brief as they aim merely to introduce the nature of these institutions. 

One of the main goals of this thesis concerns influence of ICTY case law on 

Statute of ICC. My focus is directed merely on material regulations of ICC, particularly 

on crimes against international law themselves. This research also covers some of the 

most important general principles of criminal law which are featured in part 3 of ICC’s 

Statute. The result of this analysis can be found in chapter three. 
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Other goal of my thesis is to analyze case law of ICC and to examine influences 

of ICTY. This analysis should show not only if the legacy of ICTY is still used, but also 

how international criminal law changed since 1990’s. 

Conclusions are drawn in the end of thesis. Among others they show that Statute 

of ICC and case law of ICC are heavily influenced by ICTY, especially by the well-

known case Tadić.  
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