
Resumé – Sexuální násilí na ženách za ozbrojeného konfliktu – úloha 

mezinárodních trestních tribunálů 

 

 Cílem této diplomové práce je z hlediska sexuálního násilí na ženách za ozbrojených 

konfliktů popsat a analyzovat vývoj právní regulace v mezinárodním humanitárním právu a 

mezinárodním trestním právu a  také přínos judikatury mezinárodních trestních tribunálů pro 

Rwandu a bývalou Jugoslávii. Důvodem této práce je skutečnost, že v rámci ozbrojených 

konfliktů jsou ženy vystavovány neustálému nebezpečí sexuálního násilí a proto je třeba se 

tímto tématem zabývat. 

 Diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol. Kapitola první uvádí do problematiky a 

popisuje stav a přístup mezinárodního společenství k sexuálnímu násilí za současných 

ozbrojených konfliktů. Dále vysvětluje, která odvětví mezinárodního práva se na sexuální 

násilí aplikují a představuje strukturu diplomové práce. 

 Druhá kapitola se zabývá mezinárodním humanitárním právem a je rozdělena do 4 

částí. První část pojednává obecně o mezinárodním humanitárním právu. Druhá část 

charakterizuje specifika sexuálního násilí. V třetí a čtvrté části je analýza vývoje norem, které 

poskytují ženám ochranu za ozbrojených konfliktů do přijetí Ženevských úmluv v roce 1949 a 

po jejich přijetí. Závěr této kapitoly se zabývá nedostatky výše uvedené právní úpravy. 

 Třetí kapitola je zaměřena na mezinárodní trestní právo zejména zločiny podle 

mezinárodního práva z hlediska sexuálního násilí na ženách. 

 Kapitola čtvrtá se týká založení a působnosti mezinárodních trestních tribunálů ad hoc 

a kapitola pátá poskytuje přehled čtyř případů sexuálního násilí v jurisdikci těchto tribunálů a 

jejich přínos pro vnímání sexuálního násilí podle mezinárodního práva. 

 Šestá kapitola se zabývá Mezinárodním trestním soudem konkrétně jeho založením, 

působností, právem obětí na odškodnění a také zvláštními pravidly dokazování při stíhání 

sexuálního násilí. 

 Závěr této práce je v kapitole sedmé. Jsou v něm shrnuty milníky ve vývoji norem 

týkajících se sexuálního násilí na ženách za ozbrojených konfliktů. Pro další vývoj v této 

problematice zdůrazňuji, že navzdory významnému přínosu judikatury mezinárodních 

trestních tribunálů existuje trvající potřeba prevence sexuálního násilí,  jeho trestního stíhání  

a ochrany jeho obětí včetně odškodňování. 

 


