
Cílem této diplomové práce je porovnat proces s hlavními nacistickými zločinci před 

Mezinárodním vojenským tribunálem s procesy konanými v americké okupační zóně ve 

výlučné americké jurisdikci (konkrétně s tzv. Následnými norimberskými procesy a procesy v 

bývalém koncentračním táboře Dachau) a nalézt jejich společné znaky. 

 Práce je rozdělena do šesti kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. První kapitola 

popisuje situaci během a po II. světové válce a úvahy spojeneckých mocností o způsobu 

poválečného potrestání nacistických válečných zločinců, které bylo nezbytné.  

 Druhá kapitola se zabývá vznikem Charty Mezinárodního vojenského tribunálu. Na 

tvorbě tohoto právního předpisu se podíleli přední právníci ze Spojených států amerických, 

Sovětského svazu, Velké Británie a Francie. Charta obsahovala nové skutkové podstaty, které 

byly reakcí na nevídaný rozsah nacistických zvěrstev. Tato "Norimberská charta" výrazně 

pomohla rozvoji mezinárodního práva trestního. V druhé kapitole je rovněž věnována 

pozornost důvodům, pro které byl Norimberk vybrán jako místo konání procesů. 

 Třetí kapitola zkoumá samotné jednání před Mezinárodním vojenským tribunálem. 

Zvláštní pozornost je věnována symbolice tohoto procesu, postojům obžalovaných během 

procesu a některým zajímavým právním aspektům. 

 Čtvrtá kapitola, která je jádrem celé práce, je věnována problematice tzv. Následných 

norimberských procesů. Nejprve je rozebrán Zákon Spojenecké kontrolní rady č. 10, podle 

kterého jednotlivé tribunály rozhodovaly, a pak následuje rozbor samotných procesů.  

Obžalovanými během těchto procesů byli průmyslníci, politici, soudci, členové armádního 

vrchního velení i příslušníci SS. Důraz je kladen především na výjimečné právní a politické 

aspekty, které se během procesů objevily. 

 Pátá kapitola zkoumá problematiku souzení méně významných nacistických zločinců, 

především s ohledem na procesy, které se konaly v prostoru bývalého koncentračního tábora 

Dachau. Upozorňuje na to, že důraz byl při těchto procesech kladen především na rychlost a 

efektivnost řízení a zkoumá pozitivní i negativní stránky těchto procesů. 

 Poslední kapitola shrnuje poznatky z předchozích kapitol, snaží se zodpovědět na 

otázky z úvodu práce a poukazuje na společné znaky jednotlivých procesů. V této kapitole 

autor rovněž v největší míře prezentuje svůj osobní pohled na danou problematiku. 
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