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 Koncept tranziční spravedlnosti odkazuje na širokou škálu opatření, která se aplikují 

v době politické a společenské transformace. Jejím výchozím bodem je stav rozsáhlého a 

závažného porušování lidských práv, který typicky nastává v době vlád nedemokratických 

režimů, během konfliktů, a to jak vnitrostátních, tak i mezinárodních, ale byl rovněž přítomen 

i v rámci některých tradičně demokratických zemí, jako je Kanada či Nový Zéland, a to 

v podobě systematické diskriminace původního obyvatelstva. Cílem nástrojů tranziční 

spravedlnosti je vytvoření demokratického systému, který garantuje ochranu lidských práv a 

základních svobod, jakožto spolehlivé záruky udržitelného míru. Tranziční spravedlnost bývá 

řazena k opatřením posilujícím vládu práva, i když některé její postupy, jako třeba tzv. 

lustrace, mohou vládu práva a zejména rovnost občanů před zákonem, jakožto její integrální 

součást, dočasně deformovat.     

 Mezinárodněprávní regulace nástrojů tranziční spravedlnosti vyplývá z norem 

mezinárodního humanitárního práva, mezinárodního práva lidských práv a mezinárodního 

práva trestního. Mezinárodní právo trestní, resp. opatření trestněprávní povahy, bylo v 

moderní historii primární odpovědí na zásahy do lidských práv. V pozdější době se přidávaly 

další nástroje, a to povahy jak soudní, tak i mimosoudní, jako jsou amnestie, komise pravdy, 

odškodňovací mechanismy, ústavní reformy, obměny personálu veřejných institucí, 

mechanismy lokální justice, veřejné omluvy představitelů dřívějších represivních režimů či 

stavby památníků k poctění obětí. Právě plnění potřeb osob, jejichž základní práva byla 

porušována, by mělo být ústředním tématem každé tranziční strategie pro daný stát.  

 V rámci vztahu tranziční spravedlnosti a mezinárodního práva je velmi aktuální otázka 

legality amnestování zločinů podle mezinárodního práva. V této věci se, zdá se, v teorii a v 

judikatuře mezinárodních soudů našla širší shoda na negativní odpovědi, avšak praxe 

společenských transformací a urovnávání konfliktů si nezřídka možnost amnestovat některé 

tyto zločiny vyžaduje jako prostředek usnadňující předání moci či ukončení konfliktu.  

Nástroje tranziční spravedlnosti spolu dohromady tvoří soubor, který je vnitřně 

provázán. Neexistuje však jednotný postup stanovující v jaké podobě a v jakém složení mají 

být tato opatření aplikována v konkrétní situaci. Každá země má svá specifika, každá země se 

vyvíjí svým tempem a tedy reálná podoba transformace se může poměrně značně lišit. 

V současné době je kladen důraz na to, aby tranzice vycházela z lokálních poměrů s podporou 

mezinárodního společenství, aby byla v rukách místní populace, neboť takový vývoj je spíše 



s to získat její důvěru než zvnějšku vnucené postupy. Oproti tomuto trendu stojí současná 

situace v Syrské arabské republice, o jejímž osudu ve skutečnosti rozhodují globální a 

regionální mocnosti, a to i přes mnohé deklarace o tom, že o osudu této země mají rozhodnout 

její vlastní obyvatelé. Na druhou stranu, některé hluboce zakořeněné a po generace 

přetrvávající konflikty je možné vyřešit pouze s pomocí mezinárodního společenství, neboť 

vzájemná nedůvěra stran sporu zabraňuje vedení skutečného dialogu. Ústředním motivem 

tranziční spravedlnosti je tak vyvažování mnoha zájmů a hledání obtížných kompromisů.  

 


