
RESUMÉ 

 Tato diplomová práce se zabývá válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti v praxi 

Mezinárodního soudu, tedy instituce, která byla zřízena ke stíhání nejzávažnějších zločinů, 

kterými je dotčeno mezinárodní společenství jako celek (které s výše zmíněnými zločiny tvoří 

ještě genocida a zločin agrese). Stíhání těchto zločinů prošlo značným vývojem, přes 

poválečné tribunály a ad hoc tribunály pro bývalou Jugoslávii a Rwandu až k Mezinárodnímu 

trestnímu soudu, který byl vytvořen jako stálá mezinárodní instituce v roce 1998 na Římské 

konferenci a začal fungovat v roce 2002 po dosažení dostatečného počtu ratifikací jeho 

Statutu.  

 Cílem této práce je představit pojetí zločinů proti lidskosti a válečných zločinů v praxi 

Mezinárodního trestního soudu, a to s ohledem na vývoj jejich pojetí a stíhání předchozími 

trestními tribunály. 

 Práce je rozdělena celkem do tří kapitol. V první kapitole se zabývám jistým úvodem 

do problematiky, tedy vývojem ideje založit stálý mezinárodní trestní tribunál  

a jeho vznikem. Dále je zde podán určitý teoretický úvod k jurisdikci Mezinárodního trestního 

soudu. 

Druhá kapitola je věnována zločinům proti lidskosti. Její první část obsahuje stručný 

historický vývoj těchto zločinů, s důrazem na jejich pojetí ve statutech norimberského a ad 

hoc tribunálů. Druhá část se pak zabývá úpravou zločinů proti lidskosti v praxi 

Mezinárodního trestního soudu, konkrétně právním rozborem jednotlivých činů, jimiž lze tuto 

skutkovou podstatu naplnit, a podmínkami, které je nutné splnit, aby spáchaný čin mohl být 

považován za zločin proti lidskosti.   

Třetí kapitola se v podobném duchu zabývá zločiny válečnými.  

Druhá a třetí kapitola jsou těžištěm práce. Jak již bylo řečeno, obsahují právní rozbor 

daných skutkových podstat, k němuž jsem vedle Římského statutu a dokumentu Znaky 

skutkových podstat zločinů, dalších právních dokumentů a odborné literatury rozebrala 

poměrně rozsáhlou judikaturu jak Mezinárodního trestního soudu, tak i ad hoc tribunálů, které 

měly na pojetí těchto nezpochybnitelný vliv. 

Práce představuje určitý přehled pojetí zločinů proti lidskosti a válečných zločinů ve 

Statutu a judikatuře Mezinárodního trestního soudu.  

 


