
 

Abstrakt  

Okolnosti vylučující protiprávnost v mezinárodním trestním právu  

 

Tato diplomová práce se zaměřuje na dvě v současné době nejdiskutovanější okolnosti 

vylučující protiprávnost (obrany) v mezinárodním trestním právu: tíseň a jednání na rozkaz 

nadřízeného nebo vlády. První z nich vyplývá ze situace, ve které je pachatel hrozbou donucen 

ke spáchání zločinu podle mezinárodního práva. Druhá se zabývá otázkou, zdali by osoba měla 

být zodpovědná za zločin spáchaný na rozkaz vlády nebo nadřízeného. 

Vzhledem ke struktuře armády není překvapením, že se tyto dvě okolnosti vylučující 

protiprávnost vyskytují v mnoha případech současně a dokonce mají původ ve stejné události. 

Přitom bychom je neměli vzájemně zaměňovat. Cílem diplomové práce je analyzovat 

nejvýznamnější rozhodnutí vztahující se k tomuto tématu a zjistit, co ovlivnilo formulaci článků 

Římského statutu, které upravují tíseň a rozkaz nadřízeného. Práce také zkoumá kvalitu této 

úpravy a přináší dílčí návrhy de lege ferenda.   

Diplomová práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola je úvodní a popisuje použitou 

metodologii a strukturu práce. Kapitola dva se zabývá obecně okolnostmi vylučujícími 

protiprávnost v mezinárodním trestním právu. Kapitola rozebírá odlišný původ okolností v této 

oblasti práva, představuje všechny obrany uznané Římským statutem a na závěr vysvětluje 

rozdíl mezi omluvou a ospravedlněním – dvěma kategoriemi okolností vylučujících 

protiprávnost. 

Kapitola tři je věnována tísní. V jejím úvodu je tíseň definována a je vysvětleno její odlišení od 

nouze. Kapitola také rozebírá, zda tíseň vede v praxi k omluvě či spíše k ospravedlnění. Další 

části kapitoly jsou zaměřeny na judikaturu poválečných tribunálů po druhé světové válce 

a rovněž detailně popisují rozhodnutí v případu Erdemovic a k němu se vztahující disentní 

stanoviska.   

Čtvrtá kapitola pojednává o rozkazu nadřízeného nebo vlády. V kapitole je popsán historický 

vývoj této obrany v 20. stol. a je v ní také vysvětlena podstata tzv. Norimberského principu. 

Kromě toho kapitola rozebírá aplikovatelnost této obrany ve spojení s právním a skutkovým 

omylem. 



 

Poslední kapitola přináší obecný závěr, ve kterém je zdůrazněno, že by vždy měly být zváženy 

individuální skutkové okolnosti každého případu. V kapitole je taktéž diskutována současná 

úprava Římského statutu, přičemž je zhodnoceno, že současná úprava tísně a rozkazu 

nadřízeného, připouštějící za určitých podmínek obě tyto okolnosti jako okolnosti vylučující 

protiprávnost, je vyhovující. 

 


