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Shrnutí práce: 

 

 V úvodním historickém exkurzu (kapitola druhá) se práce pokouší 

nahlédnout do podstaty válečného konfliktu na území bývalé Jugoslávie a jmenovat 

alespoň základní příčiny tohoto ostudného období novodobé evropské historie. 

Následně (v kapitole třetí) se zaměřuje na dopad probíhající války na reakce 

mezinárodního společenství a zkoumá, jaké konkrétní kroky byly učiněny na 

univerzální platformě zřízené i pro tyto účely, na půdě Organizace spojených národů. 

Nejvýznamnější z nich je bezesporu ustavení Mezinárodního trestního tribunálu pro 

bývalou Jugoslávii, který se zabývá zločinem genocidy, zločiny proti lidskosti, 

závažnými porušeními Ženevských úmluv a porušením zákonů a obyčejů války. 

Prvně po čtyřiceti letech tak došlo k faktické aplikaci mezinárodního trestního 

práva, které do té doby sice vznikalo, ale neexistovala instituce, která by v oblasti 

mezinárodního trestního soudnictví disponovala působností jej vynucovat. Následně (v 

kapitole čtvrté) se proto práce věnuje popisu charakteru Tribunálu a některých s tím 

spojených témat, jakým je například obhajoba legitimity jeho vlastní existence a 

příslušnosti k projednávání a rozhodování uvedených zločinů (stalo se tak v rámci 

případu Duška Tadiće). 

Těžiště práce (v kapitole páté) spočívá ve zmapování činnosti Tribunálu a jeho 

nejvýznamnějších vlivů na mezinárodní trestní právo. Deskriptivní metodou, pracující 

s rozsudky Tribunálu, jsou v této části přiblíženy jednotlivé skutkové podstaty zločinů 

podle mezinárodního práva tak, jak byly jeho činností rozvinuty či zcela definovány. 

V závěru práce (kapitole šesté) jsou shrnuty klíčové případy, které formovaly 

nejpodstatnější změny v mezinárodním trestním právu, a je odhadnut jejich smysl do 

budoucna. Posledně se pak věnuji uvažování nad smyslem činnosti Tribunálu, kterým je 

potrestat ty, co spáchali zločiny, další od toho odradit, poskytnout spravedlnost obětem 

trestných činů, pomáhat k nastolení klidu a míru a podporovat usmíření v oblasti 

postižené válkou tam, kde úsilí suverénních států selhalo, a jeho zhodnocení, jak se mu 

tento bohulibý cíl daří naplnit. 

 


