
Shrnutí 

Cílem mé diplomová práce je zhodnotit výsledky první revizní konference Římského 

statutu, která se konala v době od 31. Května do 11. Června 2010 v Kampale, Ugandě. 

Revizní konference umožnila unikátní setkání nejen zástupců členských i nečlenských států 

Mezinárodního trestního soudu a odborníků na mezinárodní právo trestní, ale i zástupců 

mezivládních a nevládních organizací, kteří tak měli možnost sdílet své postoje a zkušenosti. 

Diplomová práce sestává ze čtyř hlavních kapitol. První kapitola je úvodní k celému 

tématu mezinárodní trestní spravedlnosti. Dále stručně zmiňuji svojí zkušenost s oblastí a svůj 

blízký vztah k tématu MTS. 

Druhá kapitola nazvaná Úvod k Mezinárodnímu trestnímu soudu stručně popisuje 

vznik a způsob fungování soudu. Zároveň uvádí zločiny obsaženými v Římském statutu. 

Kapitola končí výčtem případů a situací, kterými se soud zabývá. 

Třetí kapitola je dále dělena do šesti navazujících částí a zabývá se vlastní revizní 

konferencí. První část přibližuje revizní konferenci, její důvody a ambice zároveň 

s programem. Druhá část osvětluje speciální část konference nazvanou „Inventura“ 

(Stocktaking). Druhá část je dále členěna podle rozdělení na revizní konferenci na spolupráci, 

komplementaritu, vliv Římského statutu na oběti a postižené komunity a problematiku míru a 

spravedlnosti. Tato část si dala za cíl zhodnotit vliv soudu na zmíněné oblasti podle zatím 

nabytých zkušeností. Třetí část jen stručně komentuje rezoluci o posílení výkonu rozsudků. 

Čtvrtá část vysvětluje, proč se smluvní strany rozhodly ponechat v platnosti článek 124, který 

na omezenou dobu umožňuje nově přistoupivším členský státům vyhnout se jurisdikci MTS. 

Část pátá komentuje novelizaci článku 8 Římského statutu, který rozšiřuje zákaz 

specifikovaných zbraní z mezinárodních i na vnitřní konflikty. Nejdůležitějším výsledkem 

kampalské konference se zabývá část šestá věnovaná definici zločinu agrese a problémům s ní 

spojených. 

Závěrečné shrnutí je obsaženo ve čtvrté kapitole. Domnívám se, že i za cenu mnoha 

kompromisů je možné revizní konferenci považovat za úspěch, který ale bude mít vliv jen 

v případě, že se naváže na její výsledky. 

	  


