UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut mezinárodních studií
Katedra ruských a východoevropských studií

Vliv Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou
Jugoslávii na mezinárodní trestní právo s přihlédnutím k
rozsudkům o bosenských Srbech
Bakalářská práce

Autor práce: Marie Kohoutová
Studijní program: Teritoriální studia
Vedoucí práce: PhDr. Karin Hofmeisterová
Rok obhajoby: 2019

Prohlášení
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené
prameny a literaturu.
2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.

V Praze dne

Marie Kohoutová

Bibliografický záznam
KOHOUTOVÁ, Marie. Vliv Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii na
mezinárodní trestní právo s přihlédnutím k rozsudkům o bosenských Srbech. Praha, 2019.
36 s. Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut
mezinárodních studií. Katedra ruských a východoevropských studií. Vedoucí diplomové
práce PhDr. Karin Hofmeisterová
Rozsah práce: 63 882 znaků

Abstrakt
Bakalářská práce se zaměřuje na změny v mezinárodním trestním právu po vytvoření
Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Vliv na mezinárodní
trestní právo zkoumá zejména na vybraných rozsudcích týkajících se bosenských Srbů.
Využívá k tomu především rozboru primárních zdrojů, jako jsou rozsudky Mezinárodního
trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, jeho zakládající dokumenty nebo rezoluce OSN,
a dále analýzu odborné literatury týkající se mezinárodního práva a historických souvislostí
konfliktu v Bosně a Hercegovině. Práce došla k závěru, že ICTY měl nepochybně významný
vliv na další fungování mezinárodního trestního práva, neboť byl po Norimberském
tribunálu první soudní institucí svého druhu po téměř padesáti letech. Jeho přínos je vidět na
nespočtu právních definic, které vytvořil nebo zpřesnil, a také na zpřesnění výčtu skutkových
podstat několika zločinů podle mezinárodního práva.

Abstract
The bachelor’s thesis focuses on changes in international criminal law after creation of
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). The impact on
internatinal criminal law examines especially with respect to chosen judgements concerning
Bosnian Serbs. For this aim it uses mainly an analysis of primary sources, such as
judgements of International criminal tribunal for the former Yugoslavia, its founding
documents or Un resolutions, and also an analysis of secondary sources concerning
international law and historical context of a conflict in Bosnia and Herzegovina. The
conclusion of the thesis is based on an analysis of al the sources with respect to current
problematics in the area of international criminal law. The study concludes that ICTY
definitely had an impact on further functioning of international criminal law, because it was
the first judicial institution after the Nuremberg trials that took place almost fifty years ago.
The impact of ICTY can be seen on countless legal definitions that ICTY created or specified
and also on giving accuracy to many facts of the cases of crimes under international law.
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Úvod
Konflikt, který na území bývalé Jugoslávie probíhal mezi lety 1991 a 2001, byl
prvním velkým narušením míru v Evropě od konce druhé světové války. Mezinárodní trestní
tribunál pro bývalou Jugoslávii (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia,
dále jen ICTY nebo Tribunál), jenž byl založen v roce 1993, byl po téměř padesáti letech
prvním soudním orgánem mezinárodního společenství. Jeho hlavní funkcí, stejně jako
v případě jiných trestních tribunálů, bylo trestní stíhání a potrestání pachatelů zločinů podle
mezinárodního práva.1 Přestože se po desetiletí vedly diskuze o vytvoření stálého trestního
soudu, do jehož jurisdikce by patřily trestné činy spáchané na mezinárodní úrovni, ani do
roku 1993 se nepodařilo žádný návrh prosadit a soud ustanovit. Rada bezpečnosti
Organizace spojených národů (OSN) proto na konflikt na území bývalé Jugoslávie
zareagovala založením ad hoc tribunálu. Do kompetence Tribunálu patřilo stíhání pachatelů
nejzávažnějších typů zločinů, které mezinárodní trestní právo rozlišuje, tedy zločinů
genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.
Rozhodnutí ICTY vytvořila v těchto oblastech mezinárodního trestního práva mnohé
precedenty. Na základě analýzy tří vybraných rozsudků ICTY (tedy case law ICTY) nad
bosenskými Srby odsouzenými za zločiny spáchané ve válce v Bosně a Hercegovině, zjišťuji
vliv Tribunálu na vývoj posuzování výše zmíněných trestných činů v mezinárodně právním
kontextu. Ačkoliv Tribunál zakotvil svou jurisdikci také nad závažnými porušeními
Ženevských úmluv z roku 1949, z pohledu mezinárodního trestního práva se jedná o
rozšíření skutkové podstaty válečných zločinů, proto jsem tuto kategorii zločinů při výběru
případů vynechala. Zaměřila jsem se pouze na případy souzených bosenských Srbů
vzhledem k jejich vysokému zastoupení mezi obžalovanými. Rozhodnutí Tribunálu, která
se týkala zločinů spáchaných bosenskými Srby navíc pokrývala všechny kategorie porušení
mezinárodního humanitárního práva a vzniklo díky nim množství mezinárodně právních
precedentů. Za válečné zločiny jsem vybrala případ Tadić, úplně první případ souzený
Tribunálem, na němž si soudci ujasnili svou jurisdikci a nadále používané klíčové definice.
Druhým zvoleným případem je případ Krstić, v němž se Tribunál zabýval především
zločinem genocidy. Také v něm bylo upřesněno několik definic pojmů mezinárodního
trestního práva. Jako zástupce zločinů proti lidskosti jsem zvolila případ Kunarać, který
jasně definoval znásilnění jako zločin podle mezinárodního práva.
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V první kapitole bakalářské práce přibližuji důvody a historické souvislosti vzniku
ICTY, tedy na základě sekundární literatury popisuji konflikt na území bývalé Jugoslávie,
především v Bosně a Hercegovině, a roli bosenských Srbů v něm. Ve druhé kapitole se
věnuji fungování ICTY jako soudního orgánu a jeho procesní stránce. Ve třetí kapitole se na
základě sekundárních zdrojů zabývám klasifikací trestných činů v mezinárodním právu. Na
závěr demonstruji na konkrétních případech roli ICTY ve vytváření precedentů pro další
fungování mezinárodního trestního soudnictví.
Jugoslávskému konfliktu i jeho následnému řešení s pomocí mezinárodního
společenství se věnuje řada autorů a na tato témata vzniklo nepřeberné množství publikací.
Tato práce je nicméně přínosná z hlediska zanesení detailní právní analýzy do širšího
historického a mezinárodněprávního kontextu. Jednotlivé druhy trestných činů podle
mezinárodního práva jsou popsány podle pořadí ve Statutu ICTY a je k nim vždy připojen
konkrétní případ, který byl Tribunálem souzen. Práce čerpá z primárních i sekundárních
zdrojů. Hlavními primárními zdroji jsou rozsudky ICTY, Statut Mezinárodního trestního
tribunálu pro bývalou Jugoslávii a rezoluce OSN. Rozsudky ICTY, stejně jako Statut ICTY2
a rezoluce OSN3, jsou veřejně dostupné na oficiálních webových stránkách příslušných
organizací.
Ze sekundárních zdrojů jsem pro práci použila monografie a akademické články
především v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že některé dokumenty (například Statut
Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii) nejsou oficiálně přeložené do
českého jazyka, pracovala jsem zejména s právní terminologií, kterou ve svých
akademických pracích používá profesor Pavel Šturma, přední český odborník na
mezinárodní právo.
Jednou z nejdůležitějších publikací, které se vztahují k tomuto tématu, je kniha s
názvem International Criminal Law Developments in the Case Law of the ICTY 4, která
přibližuje fungování ICTY a vysvětluje jeho základní roli v mezinárodním právu – zejména
výklad práva a v mnoha případech vůbec prvotní použití některých právních norem. Proto
se v této publikaci autoři zaměřují na vývoj mezinárodního trestního práva, které bylo
ovlivněno fungováním ICTY. Velmi často v práci cituji knihu od Williama Schabase s
názvem The UN international criminal tribunals: the former Yugoslavia, Rwanda, and
2
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Sierra-Leone5, která mi byla nápomocná při popisu jednotlivých zločinů podle
mezinárodního práva. Neméně důležitou monografií pro mou práci je kniha s názvem
International criminal law od Antonia Casseseho, z níž jsem čerpala především informace
o jurisdikci ICTY.6 Práce Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle
mezinárodního práva7 od Petra Válka je pro mou práci důležitá pro ujasnění si důležitosti
jednotlivých rozsudků Tribunálu. Kniha vyšla po ratifikaci Římského statutu Mezinárodního
trestního soudu Českou republikou, která proběhla v roce 2009. Publikaci od profesora
Šturmy s názvem Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinců podle mezinárodního práva8
jsem si pro svou práci vybrala, protože se jedná o výkladovou práci, která by měla přiblížit
pojem mezinárodního trestního práva, přičemž se zároveň zabývá mezinárodním trestním
soudnictvím a jeho vývojem, které dospělo do vzniku Mezinárodního trestního soudu.
Důležitými publikacemi zejména k porozumění historických souvislostí ozbrojeného
konfliktu v Bosně a Hercegovině jsou knihy od Ladislava Hladkého Bosenská otázka v 19.
a 20. století9 a Jugoslávská krize a její historické souvislosti10.
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1. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, celým názvem Mezinárodní
tribunál pro stíhání osob odpovědných za vážná porušení mezinárodního humanitárního
práva na území bývalé Jugoslávie od r. 1991, vznikl při Organizaci spojených národů (OSN)
jako tribunál založený ad hoc, tedy za tímto jediným účelem. ICTY představuje jeden
z prvních pokusů o vytvoření koherentního a aplikovatelného souboru hmotně i procesně
právních norem, podle kterých by bylo možné trestat závažná porušení mezinárodního
humanitárního práva.11 Nejznámějším předchůdcem ICTY v moderní historii byl
Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku, který soudil zločiny spáchané nacisty během
druhé světové války. Od té doby probíhaly diskuze ohledně zřízení stálého mezinárodního
trestního soudu, nicméně žádná nedospěla k požadovanému cíli. Proto se v případě konfliktu
v Jugoslávii mezinárodní společenství opět uchýlilo k zřízení dočasného trestního
tribunálu.12
Samotný Tribunál vznikl na základě rezoluce č. 827 Rady bezpečnosti OSN z 9.
května 1993, která byla schválena tehdejším generálním tajemníkem Butrusem ButrusemGhálím. Přílohou této rezoluce byl Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou
Jugoslávii, což byl soubor pravidel, kterým se měli soudci Tribunálu v budoucnosti při
rozhodování řídit.13 Statut byl od té doby devětkrát pozměněn dalšími rezolucemi a do
konečné podoby byl upraven v roce 2009.14

1.1. Historické souvislosti založení ICTY
Rozsáhlé území nového státu, který se po druhé světové válce začal nazývat
Socialistická federativní republika Jugoslávie, zkráceně Jugoslávie, držel pohromadě silou
své osobnosti a přísnou vládou po dobu trvající déle než čtvrt století Josip Broz Tito. Jedna
z jeho myšlenek směřovala k vytvoření tzv. jugoslávské identity, nikdy však nebyla plně
přijata a zůstala pouze jako alternativa k etnické identifikaci. Když Tito v roce 1980 zemřel,
začala se naplno projevovat hospodářská krize a stoupalo zadlužení státu. Narůstající
neshody mezi federativními republikami a etnické napětí nakonec vedly k rozpadu federace
11
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a ozbrojeným konfliktům, které ho doprovázely. Ty se se staly nejhorším krveprolitím
v Evropě od konce druhé světové války a vyvolaly pobouření světové veřejnosti především
kvůli užití enormního násilí vůči civilnímu obyvatelstvu, které svým rozsahem nemělo
v moderní historii obdoby.15
Jako první o samostatnost začalo usilovat Slovinsko a vzápětí po něm Chorvatsko.
Obě země vyhlásily nezávislost v červnu 1991. Jugoslávská vláda na tyto odstředivé
tendence reagovala snahou o udržení pořádku a zklidnění situace a využila k tomu své
ozbrojené síly. Jugoslávská armáda poté obě země obsadila, a zatímco z území Slovinska se
stáhla po několika dnech bez větších ztrát a otevřeného konfliktu, Chorvatsko bylo podstatně
více zasaženo.16 Vyhlášení nezávislosti ještě zhoršilo postavení srbského etnika
v Chorvatsku. V roce 1990 proběhly změny v chorvatské ústavě a z obyvatel hlásících se
k srbské národnosti se prakticky stala menšina.17 Na území nejvíce obývaném Srby se začala
tvořit tzv. Srbská autonomní oblast Krajina. V této oblasti se konalo ještě před vyhlášením
chorvatské nezávislosti referendum o připojení k Srbsku. Chorvatská válka za nezávislost
kulminovala tzv. operací Bouře, jejímž cílem bylo ovládnutí oblasti Krajina. Operace trvala
pouhých 36 hodin, nicméně znamenala rozhodující úspěch chorvatské armády. Srbové, kteří
v Krajině po skončení konfliktu zůstali, byli nuceni oblast opustit.18
Bosna a Hercegovina (dále jen BaH) byla v rámci Jugoslávie etnicky nejrozmanitější
zemí. V roce 1990 se stal bosenským prezidentem muslimský disident Alija Izetbegović a
vtažena do konfliktu byla BaH o rok později než Slovinsko a Chorvatsko. Po staletí byla
BaH státem složeným ze tří hlavních etnických skupin: bosenských Muslimů (od
devadesátých let nazývaných Bosňáky, v dokumentech ICTY však stále nazýváni
Muslimové). Na počátku konfliktu v roce 1991 v BaH žilo přes 43 % bosenských Muslimů,
bosenských Srbů bylo o dvanáct procent méně, a poslední etnická skupina, bosenští
Chorvaté, tvořila 17 % obyvatelstva.
V roce 1991 proběhlo několik setkání chorvatského prezidenta Franjo Tudjmana a
srbského prezidenta Slobodana Miloševiće. Během nich obě strany jednaly o rozdělení BaH
a oddělení částí země, kde žila většina Chorvatů, respektive Srbů. Ve stejném roce Srbové
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vyhlásili na území BaH několik autonomních oblastí.19 Mezi 29. únorem a 1. březnem 1992
proběhlo v zemi referendum o vyhlášení nezávislosti. Pro samostatnost se vyslovilo 63 %
obyvatel (převážně Bosňáci a Chorvati). Hlasování bylo bojkotováno Srby.20
Evropské společenství se snažilo propukající konflikt spojený s vyhlášením
nezávislosti potlačit debatami o vytvoření několika „kantonů“ na území BaH, které by se
ustanovily podle etnického rozložení obyvatelstva. Snahy však byly ignorovány všemi
potenciálně zúčastněnými stranami. Po neúspěšném jednání o budoucnosti země Evropské
společenství a Spojené státy nakonec uznaly nezávislost BaH. Reakcí Srbů na mezinárodní
uznání byl útok srbských paravojenských skupin na Sarajevo, ke kterým se připojily také
složky bosenských Srbů Jugoslávské lidové armády (JNA). Během dubna 1992 se terčem
útoků stalo několik dalších měst (např. Zvornik, Foča a Višegrad, v nichž žili především
Bosňáci). Bosňáci tak byli nuceni města opustit, čímž započala tzv. etnická čistka. Cílem
těchto akcí byla etnická homogenizace území pomocí násilného přesunu nesrbského
obyvatelstva.21 Pro tento postup se během války v BaH ustanovil termín etnická čistka.
Během pouhých šesti týdnů koordinovaných útoků srbských paravojenských a
vojenských skupin se téměř dvě třetiny území BaH dostaly pod jejich kontrolu. Velitelem
operací byl bosenský Srb, generál Ratko Mladić. OSN nejprve odmítala v konfliktech
intervenovat, ale její mírové složky (UNPROFOR) v postižených oblastech alespoň
poskytovaly humanitární pomoc. Postupně se také začaly vytvářet bezpečné zóny, které
měly být pod kontrolou OSN. Jednu z takových zón, Srebrenici, však OSN ochránit
nedokázalo a v červenci 1995 zde došlo k největšímu masakru bosenského konfliktu, kdy
bosenští Srbové zavraždili více než 7000 mužů hlásících se k bosňácké národnosti.22
Již v roce 1991 se objevily první důkazy pro vytvoření trestního tribunálu, který by
se věnoval probíhajícímu konfliktu v Jugoslávii. Například profesor Norman Stone, působící
na univerzitě v Oxfordu, vyjádřil požadavek vytvořit podobný soud či proces jako
v Norimberku.23 Zřízení Tribunálu podporovaly především Spojené státy americké a
19
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Francie. Francie navrhla v únoru 1992 přijetí další rezoluce, která by již závazně rozhodla o
zřízení mezinárodního trestního tribunálu pro trestní stíhání osob odpovědných za závažná
porušení mezinárodního humanitárního práva na území bývalé Jugoslávie od roku 1991. 24
Rada bezpečnosti OSN proto přijala na konci roku 1992 rezoluci č. 780, na základě které
byla vytvořena pětičlenná expertní komise za účelem prošetření obvinění z porušování
Ženevských úmluv z roku 1949, tedy úmluv o mezinárodním humanitárním právu.25 Tato
komise byla z velké části financována OSN, nicméně byla nucena využít i prostředky
z jiných zdrojů, kvůli nedostatečnému financování právě OSN. V lednu 1993 vydala
prohlášení, ve kterém žádali vytvoření mezinárodního trestního tribunálu.
Dalším impulzem pro vytvoření Tribunálu byla zpráva ze zvláštní schůze Komise
pro lidská práva OSN začátkem května 1994, v níž byl zmíněn pojem „etnická čistka“.
Spojené státy americké během této schůze předložily dopis prezidenta BaH, který v něm
žádal vytvoření mezinárodního trestního tribunálu podobného norimberskému.26 Valné
shromáždění OSN poté doporučilo Radě bezpečnosti zvážení „zřízení ad hoc tribunálu, který
by soudil válečné zločiny v republice Bosna a Hercegovina, na základě dostatečných
informací pořízených expertní komisí podle rezoluce č. 780“.27

1.2. Složení ICTY
Podle článků 11 a 12 Statutu se tribunál skládal ze tří senátů (Trial Chambers), vždy
po třech soudcích, a sedmičlenného odvolacího senátu (Appeals Chamber), v němž mohlo
najednou zasedat maximálně pět soudců. Celkově podle tohoto dokumentu tribunál tvořilo
šestnáct stálých soudců, volených Valným shromážděním OSN na návrh Rady bezpečnosti
OSN na čtyřleté funkční období, přičemž každý z nich musel být příslušníkem jiného státu.
Všichni soudci Tribunálu museli mít právnické vzdělání a výjimečné zkušenosti z trestního
a mezinárodního práva, včetně znalostí ochrany lidských práv a humanitárního práva. V čele
ICTY stál prezident, který byl volen z řad soudců vždy na dva roky, přičemž mohl být zvolen
jen dvakrát po sobě.28
Další významnou součástí Tribunálu byla funkce prokurátora (Prosecutor).
24
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Prokurátor byl také jmenován Radou bezpečnosti OSN na čtyřleté funkční období, přičemž
mohl být znovuzvolen, a řídil specializovaný orgán s názvem Úřad prokurátora, jenž se
skládal z kvalifikovaných pracovníků. Samotný prokurátor vyšetřoval a stíhal osoby
zodpovědné za trestné činy, za něž poté stanuly před Tribunálem. Jakožto nezávislý orgán
Tribunálu nesměl přijímat pokyny žádné z vlád. Poslední součástí Tribunálu byla Kancelář
(Registry). Její hlavní funkcí bylo zajištění administrativního chodu Tribunálu a v jejím čele
stál vedoucí kanceláře jmenovaný generálním tajemníkem OSN. Vedoucí kanceláře si mohl
sestavit pracovníky podle svého uvážení, pokud byli schváleni generálním tajemníkem.29

2. Fungování ICTY
O podobě soudního procesu se ve Statutu ICTY nedočteme. V případě
mezinárodních tribunálů ad hoc totiž tvorba procesních pravidel zůstala na rozhodnutí
soudců. Protože soudci ICTY pocházeli každý z jiného státu a jiného právního systému,
dokonce docházelo k mísení kontinentálního a angloamerického práva. Toto nesourodé
spojení nakonec vytvořilo z procesního fungování ICTY unikát, protože soudci začali
přijímat „angloamerické principy a kontinentální postupy najednou“.30 Soudci tedy vytvořili
dokument shrnující základní principy fungování ICTY z procesní stránky nazvaný Pravidla
soudního procesu a dokazování.

2.1. Předsoudní a soudní proces
První fáze běžného soudního procesu se nazývá přípravné řízení, jehož součástmi
jsou prošetřování a příprava obžaloby. Tuto fázi u ICTY zabezpečoval prokurátor, buď
z moci úřední nebo na základě informací, jež mu byly nějakým zdrojem poskytnuty. Těmito
zdroji byly nejčastěji národní vlády, orgány OSN nebo vládní či nevládní organizace.
Úkolem prokurátora potom bylo rozhodnout, zdali jsou tyto informace dostatečným
důkazem pro zahájení vyšetřování. Prokurátor měl pravomoc vyslýchat oběti, svědky i
podezřelé, shromažďovat důkazy a provádět vyšetřování na místě. Na základě zjištěných
informací zpracoval návrh obžaloby, kde všechna zjištění shrnul a specifikoval zločiny, ze
kterých byl podezřelý poté obviněn. Velká samostatnost prokurátora při rozhodování o
zahájení trestního stíhání byla často kritizována, protože kvůli této samostatnosti
29
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neexistovala efektivní kontrola, zdali prokurátor opravdu prošetřuje všechny důležité
případy.31 Prokurátor na konci svého vyšetřování vypracoval obžalobu, v níž shrnul všechny
dosavadně zjištěné fakty, a předložil ji Tribunálu spolu s ostatními podklady, na jejichž
základě by bylo později možné případ rozhodnout. Obžalobu přijal soudce zmocněný
prezidentem ICTY k tomu, aby se daným případem mohl zabývat. 32
Soudní část přípravného řízení začala osobním výstupem obžalovaného. Obžalovaný
byl seznámen s obsahem své obžaloby a poté byl dotázán, zda je či není vinen. Pokud
odpověděl, že je vinen, bylo vytvořeno nové slyšení, během kterého byl odsouzen. Pokud
odpověděl, že vinen není, následovala 30denní lhůta. Během této lhůty musel obžalovaný
vypracovat obhajobu. Během této lhůty také bylo možné podávat námitky na obžalobu nebo
na kompetenci Tribunálu o případu rozhodovat. Prokurátor poté vytvořil konečnou složku
se všemi dokumenty a důkazy a tato složka byla poté předložena soudci, který zahájil soudní
řízení. Obžalovaní měli na počátku řízení právo promluvit, avšak obsah jejich proslovu nebyl
navzdory běžným soudním postupům součástí důkazů. Tato zvláštnost byla vytvořena
z důvodu možnosti obžalovaného vyjádřit své názory a motivace, případně důvody, proč by
měl soudce rozhodnout o jejich nevině.33
Případy rozhodoval tříčlenný senát, přičemž všichni tři soudci museli být přítomni
ve všech fázích řízení. Výjimkou byla nemoc nebo jiné neodkladné osobní důvody, kvůli
kterým mohli soudci rozhodovat pouze ve dvou. Mohlo se tak stát pouze po dobu pěti
pracovních dnů. V případě, že soudce vážně onemocněl nebo dokonce zemřel či z jiných
důvodů již nemohl vykonávat svou funkci, byl na základě Pravidel soudního procesu a
dokazování a se souhlasem obžalovaného jmenován jeho náhradník, aby se opět dosáhlo
plného počtu soudců v senátu.34

2.2. Pravidla dokazování
Během soudního jednání probíhal křížový výslech obviněného i svědků ze strany
prokurátora. Další otázky svědkům mohli volně pokládat i soudci a protistrana v průběhu
jednání, podmínkou však byla jejich relevantnost k případu. Po získání všech možných
důkazů od svědků a z vyšetřování uzavřel prokurátor dotazování tzv. konečným
argumentem, po němž následovalo i závěrečné stanovisko protistrany. Základním pravidlem
31
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pro přijetí důkazů soudem byla nutnost jejich předložení poté, co se objevily jako důkazy
v argumentaci jedné ze stran. Mohlo se jednat o jakýkoliv dokument či záznam ústního
projevu. Nesměly však porušovat lidská práva nebo základní právní principy, například jeho
podloudné pořízení či pořízení od osoby, s níž se dříve nelidsky zacházelo, což mohlo vést
ke zkreslení výpovědi.
V případě sexuálních zločinů, stejně jako u jiných typů trestných činů, se dodržovala
zásada ochrany obětí, potažmo svědků. Výpověď oběti se nepovažovala za součást
obhajoby, pokud se prokázalo, že její výpověď byla podmíněna výhružkami nebo nátlakem.
Stejně tak předchozí sexuální život oběti se nebral v úvahu. Jména obětí byla ve výpovědích
nahrazena iniciály nebo přezdívkami. Oběti také mohly odmítnout vypovídat v dané věci,
pokud by jejich výpověď mohla zahájit trestní stíhání na jejich osobu. 35 Speciálním typem
byly důkazy týkající se bezpečnosti států. V případu Blaškić prokurátor navrhoval možnost
státu odepřít takovou dokumentaci, která se jasně týkala ohrožení národní bezpečnosti a
současně ohrožení fungování Tribunálu nebo popření jeho základní funkce.36

2.3. Rozsudek
Po přednesení všech důkazů od obou stran senát jednání ukončil a o rozsudku
rozhodoval v ústraní. Podle zvyklostí musely být důkazy vedoucí k určení viny nebo neviny
jasné tak, že o tomto závěru nemohlo být pochyb.37 Jak jsem již zmínila výše, senát vždy
rozhodoval jednomyslně. Rozsudek se vyhlašoval veřejně za přítomnosti obou stran sporu
v oficiálních jazycích ICTY, angličtině a francouzštině, a také v jazyce, kterému odsouzený
rozuměl.38
V první části rozsudku bylo shrnutí okolností z procesní stránky, následovala
samotná žaloba, která byla doplněna faktickými poznatky zjištěnými během soudního
procesu. Často se do nich promítly také historické souvislosti. Následovala diskuze o
právních aspektech případu. Na konci této diskuze byl vysloven verdikt ze strany soudců,
který byl v případě viny doplněn adekvátně určeným trestem.39 V rozsudcích ICTY se vždy
35
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objevoval trest odnětí svobody. Jeho výši soudci určovali několika faktory, přičemž se řídili
pravidly mezinárodního trestního práva.
Pokud byl obviněný shledán nevinným, byl okamžitě propuštěn. Pouze v případě, že
prokurátor podal odvolání, byl obviněný nucen setrvat na půdě Tribunálu. Po dobu
odvolacích jednání mohl obviněný požívat imunitu od trestní jurisdikce Nizozemska, v němž
se nacházel Tribunál. Tato imunita trvala dalších 15 dní po skončení soudních jednání, aby
byl zajištěn hladký přesun zpět do země původu.40 Odsouzená osoba byla po skončení
jednání převezena k výkonu trestu odnětí svobody. Ten byl vykonáván ve státu, jež byl
uveden v seznamu států ochotných přijímat osoby odsouzené Tribunálem a prezident
Tribunálu se pro něj rozhodl.41 Rozsudek měl kromě souzení vinných osob také funkci
reparační pro oběti trestných činů. Podle článku 24 Statutu ICTY se spolu s vynesením
konečného verdiktu soudu rozhodlo o vrácení věcí zpět poškozeným, které byly zabrány
během trestné činnosti, včetně jejich odevzdání pod nátlakem.42 Problematika finančního
nebo jiného odškodňování obětí zůstala nevyřešena po dobu trvání Tribunálu. Obětem
nebyla nabídnuta žádná možnost kompenzace na mezinárodní úrovni, Tribunál pouze
odkazoval na národní soudy, kde mohly oběti uplatnit své nároky.43

2.4. Odvolání
ICTY se stejně jako jiné soudní instituce řídil Listinou základních lidských práv.
Jedním z nich je právo na spravedlivý soudní proces, což zahrnuje také právo na odvolání.
Kromě mezinárodních lidskoprávních úmluv bylo toto právo zakotveno přímo ve Statutu
ICTY. Právo na odvolání se týkalo souzených osob i veřejných žalobců, prokurátorů.
Jednalo se o pokrok v mezinárodním soudnictví, neboť předchozí trestní tribunály,
norimberský a tokijský, možnost přezkoumání případu neumožňovaly.44 Důvody pro podání
odvolání mohly být dva: podezření z chyby v právní otázce, která zneplatnila rozhodnutí
soudu, a skutková chyba vedoucí k justičnímu omylu.45
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Odvolací senát se skládal z pěti soudců. Jednalo se o soudce, kteří tvořili odvolací
instanci také v případě Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu (International
Criminal Tribunal for Rwanda, dále jen ICTR)46. Senát mohl rozsudek Tribunálu potvrdit,
zvrátit nebo pozměnit. Ze zprošťujícího rozsudku se tedy mohl stát rozsudek odsuzující.
Bylo tedy možné se odvolat, pokud soudci použili špatné normy, podle kterých poté došli
k nesprávnému rozhodnutí. Dalším důvodem pro odvolání bylo posuzování důkazů soudci
tak, že z nich odvodili vinu nebo nevinu, ačkoliv podle logického uvážení by k takovému
závěru dojít nemohli.47 Během odvolacích jednání bylo možné pro obě strany poskytovat
nové důkazy, které soudci přijali, pokud je uznali důležitým pro posouzení případu.
Pokud byly zjištěny nové důkazy, které zaprvé nebyly známy v předchozích řízeních
(tedy během řádného soudního jednání ani odvolacích jednání) a zadruhé mohly být
důležitým faktorem pro následné rozhodnutí, byly obě strany oprávněny požádat o obnovu
řízení. Muselo se však jednat o naprosto novou skutečnost, ne pouze o důkaz dříve známé
skutečnosti. Lhůta pro podání žádosti o obnovu řízení byla pro odsouzeného neomezená a
pro prokurátora jeden rok od vydání posledního rozhodnutí v případu. Obnovení řízení bylo
tedy svými podmínkami odlišné od podání odvolání. Následná jednání probíhala před
senátem, jehož rozhodnutí bylo přezkoumávané. Ve většině případů se jednalo o odvolací
senát, protože právo na odvolání strany hojně využívaly.48

3. Jurisdikce ICTY
Obecně byla jurisdikce ICTY definována v článku 1 Statutu ICTY. V něm se uvádí,
že ICTY má „stíhat osoby odpovědné za vážná porušení mezinárodního humanitárního
práva, spáchaná na území bývalé Jugoslávie od r. 1991, v souladu s ustanoveními tohoto
Statutu“. V angličtině se tento termín označuje jurisdiction. Česká právní terminologie dále
rozlišuje pravomoc a příslušnost. Pravomoc podle obecné teorie práva znamená označení
orgánu, který je oprávněn danou věc prošetřovat a rozhodovat v ní, zatímco příslušnost
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označuje specifické označení takového orgánu. Někdy se pro příslušnost používá termín
kompetence. Pravomoc i příslušnost jsou děleny v jednotlivých právních řádech na věcné,
prostorové (místní), časové a osobní. Mezinárodní soudnictví však často koliduje se
soudnictvím vnitrostátním, což má za následek rozpor v otázce pravomoci. Otázka
příslušnosti se potom objevuje v případě použití mezinárodního tribunálu v dané konkrétní
věci.49
Klíčovým pro určení pravomoci Tribunálu je článek 9, který zakotvuje jeho
nadřazenost nad národními soudy v otázce konkurenční jurisdikce (v tomto případě
pravomoci). Tribunál tímto může v jakémkoliv stádiu soudního procesu požádat národní
soud, aby mu případ postoupil v případě, že stíhaná osoba porušila mezinárodní humanitární
právo. Dále je v článku 10 zmíněno pravidlo non bis in idem, které v právní terminologii
znamená, že nikdo nesmí být souzen dvakrát ve stejné věci. 50 Jedná se o pravidlo, které platí
jako jedna ze základních zásad ve většině právních států a v tomto případě se týká zákazu
soudit pachatele před národním soudem za činy, které již projednával Tribunál. Naopak
Tribunál mohl soudit osoby dříve souzené národními soudy za podmínky, že byly souzeny
za činy, které by se ve státě, v němž probíhal konflikt, označovaly jako běžné trestné činy,
nebo jejich soudní řízení nebylo nestranné nebo nezávislé nebo určeno k chránění pachatele,
případně celá věc nebyla řádně prošetřena.51
Místní příslušnost Tribunálu se vztahovala na území bývalého státu Jugoslávie.
Z hlediska času byl Tribunál oprávněn zabývat se všemi zločiny, které se odehrály od 1.
ledna 1991. Jeho jurisdikce byla tedy časově vymezena pouze jednostranně bez určení
konečného data, což ICTY později umožnilo vyšetřovat také zločiny, které se odehrály
v Kosovu na konci devadesátých let. Tímto jednostranně konkrétním časovým ohraničením
se ICTY odlišoval od jiných mezinárodních tribunálů ad hoc, jako je například ICTR.52
Osobní jurisdikce se vztahovala na fyzické osoby, které spáchaly závažná porušení
mezinárodního humanitárního práva. ICTY tedy nebyl příslušný soudit právnické osoby
nebo státy.53 Oproti všem předchozím druhům jurisdikce byla nejkomplikovanější jurisdikce
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věcná. Věcná jurisdikce znamená výčet trestných činů, jimiž se Tribunál zabýval. Tento
výčet uplatňoval pravidlo nullum crimen sine lege, tedy že není trestného činu bez zákona a
Tribunál si tedy nesměl vytvářet své vlastní právo, nicméně musel používat již existující
pravidla.54 Na rozdíl od ICTR řešil čtyři typy zločinů: závažná porušení Ženevských úmluv
z roku 1949, válečné zločiny, zločin genocidy a zločiny proti lidskosti.55

3.1. Závažné porušení Ženevských úmluv z roku 1949
Ze všech ad hoc tribunálů, které v moderní historii vznikly, pouze ICTY v článku 2
Statutu explicitně zakotvuje svou jurisdikci i pro závažná porušení Ženevských úmluv na
ochranu obětí války z roku 1949. ICTR i Zvláštní soud pro Sierra Leone tento typ zločinu
subsumovaly pod válečné zločiny, protože se v obou případech jednalo o vnitrostátní
konflikty. Vzhledem ke svému mezinárodnímu charakteru se na ně Ženevské úmluvy tedy
nevztahovaly. Do svého statutu je však zařadil ICTY, neboť se jednalo o konflikt
mezinárodní a mohl se řídit mezinárodními smlouvami.56 Ženevské úmluvy byly
v Jugoslávii přijaty ještě před vypuknutím konfliktu. Mohly se tudíž vztahovat také na území
bývalé Jugoslávie a Rada bezpečnosti společně s Generálním tajemníkem OSN se nemuseli
zabývat problémem retroaktivity jejich použití.57
Prvním způsobem porušení Úmluv je úmyslné usmrcení. Může se projevit konáním i
opomenutím něco konat, v tomto případě zachránit život nebo jej dostat z přímého ohrožení.
Má totožnou skutkovou podstatu jako zabití v případě zločinu genocidy, stejně jako trestný
čin vraždy zařazený mezi zločiny proti lidskosti a válečný zločin vraždy. Druhým
překročením Úmluv je mučení nebo jiné nelidské zacházení. Mučením se myslí způsobování
fyzické nebo psychické újmy za účelem získat informace nebo přiznání. Nemusí být pácháno
přímo na dané osobě, ale také na osobě jí blízké, jejíž mučení má zajistit poskytnutí
informací nebo přiznání. Nelidské zacházení nemusí dosahovat takové závažnosti jako
mučení, ale jedná se o zásah do lidské důstojnosti. Příkladem takového zásahu je využívání
osob jako lidských štítů.58 Dalším porušením je úmyslné způsobení utrpení a závažných
zranění na těle i na duši. Na rozdíl od nelidského zacházení zde musí být prokázáno vážné
ublížení, ačkoliv nemusí být trvalé. Čtvrtým porušením je rozsáhlé zničení a přivlastnění
54
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majetku, které nemá ospravedlnění válečnou nutností. Jedná se zaprvé o majetek, který sice
nemusí být na okupovaném území, ale je na území chráněném Ženevskými úmluvami
(například nemocnice nebo ambulance), a za druhé majetek, který se nachází
na okupovaném území. Zničení musí být rozsáhlé. Pátým a šestým porušením je donucování
válečných zajatců ke službě nepřátelské straně a zabránění válečným zajatcům nebo civilním
osobám projevit své právo na spravedlivý soudní proces. Sedmým porušením je protiprávní
deportace nebo protiprávní přemisťování civilních osob. Deportace musí obsahovat
mezinárodní prvek, tedy musí dojít k překročení hranice, a není motivována bezpečnostními
opatřeními nebo ospravedlnitelnými válečnými požadavky. Posledním osmým porušením je
využívání civilních osob jako rukojmí. Jedná se o válečný zločin, protože zahrnuje omezení
osobní svobody, často pod pohrůžkou smrti.59

3.2. Válečné zločiny
Válečné zločiny vymezené v článku 3 Statutu doplňují článek 2, tedy závažná
porušení Ženevských úmluv z roku 1949. Vycházejí z Haagských úmluv z roku 1907,
konkrétně ze čtvrté úmluvy, která se zabývala zákony a obyčeji války pozemní. 60 Válečné
zločiny podle obou těchto úmluv, a následně také podle Statutu ICTY, nemusejí být páchány
pouze na bojišti nebo na frontě. Řadí se mezi ně všechny činy, jejichž přesnou skutkovou
podstatu upřesním níže a které jsou páchány v mezinárodním ozbrojeném konfliktu (tj. mezi
dvěma a více státy), ale také ve vnitrostátním ozbrojeném konfliktu. Mohou být vykonány
na civilistech, osobách, které se již konfliktu neúčastní, nebo vojácích, ovšem za použití
nedovolených prostředků, a v neposlední řadě na chráněných osobách, jako jsou například
záchranáři nebo jiný nemocniční personál. Nedovolenými prostředky se myslí zbraně, které
způsobují vnitřní zranění roztříštěním na kousky a které nejsou zjistitelné rentgenovým
zářením, laserové zbraně způsobující oslepení oběti nebo chemické či biologické zbraně.
Jedním ze zakázaných prostředků je také umístění nášlapných min, na něž mohou narazit
vojáci, stejně jako civilní osoby.61
Do demonstrativního výčtu porušení, která se považují za válečné zločiny, patří
použití otravných zbraní nebo jiných zbraní vyvolávajících zbytečné utrpení. Mezi takové
zbraně patří také jaderné zbraně nebo různé dusivé či omamné plyny a další nedovolené
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prostředky, které jsem zmínila výše. Druhým porušením je bezdůvodné ničení měst nebo
vesnic nebo jejich poničení bez ospravedlněného důvodu válečné nutnosti. Do této kategorie
spadá ničení míst, které nebyly pod ochranou Ženevských úmluv (podle Úmluv byly
chráněny hospitalizační střediska a jiná místa, kde probíhalo ošetřování raněných, ať se
jednalo o zajatce, vojáky nebo civilní osoby). Třetím porušením je útok nebo bombardování
města, vesnice, obydlí či budovy, nikoliv vojenské. Čtvrtým porušením je zabrání nebo
zničení nebo úmyslné poškození budov určených pro náboženské účely, charitu a
vzdělávání, umění a vědu a nakonec historických památek.62 Do této kategorie spadá velké
množství objektů a míst, proto se později upřesnilo, že v době zabrání nebo ničení tyto nesmí
sloužit jinému než svému původnímu účelu. Pokud tedy byly v rozhodné době určené
vojenským účelům, toto ustanovení se na ně nevztahovalo. A posledním, pátým porušením,
je plenění veřejného nebo soukromého majetku. Zahrnuje veškeré nezákonné přivlastnění
majetku během ozbrojeného konfliktu. V Haagské úmluvě se pojem „plenění“ zaměňuje
s pojmem „drancování“, nicméně skutková podstata zůstává stejná. 63

3.3. Zločin genocidy
Skutková podstata byla v tomto případě převzata z Úmluvy o zabránění a trestání
zločinu genocidia z roku 1948.64 Podle ní genocida znamená úmyslné úplné nebo částečné
zničení národní, etnické, rasové nebo náboženské skupiny. Takové chování bylo podle
článku 4 Statutu ICTY stíháno i v případě přípravy, napomáhání nebo pokusu o zločin
genocidy.65 Expertní komise, která zkoumala ještě před založením Tribunálu probíhající
zločiny, ve své zprávě zmínila výslovně pojem etnické čistky. V kontextu konfliktu na území
bývalé Jugoslávie znamenala vytvoření relativně etnicky homogenního území za použití síly
nebo zastrašování. Cílem bylo očištění daného území od určitých skupin osob.66 Právě
podezření z etnických čistek se stalo popudem k založení Tribunálu. Ve Statutu ICTY se
nicméně již pracuje s termínem genocida, etnická čistka zde není explicitně zmíněna.
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Samotný pojem etnické čistky je problematický, pokud bychom jej chtěli zařadit do některé
ze skupin zločinů podle mezinárodního práva. Lze jej podřadit do zločinu genocidy, avšak
pouze pokud splňuje pojmové znaky tohoto zločinu. Takové znaky naplňovaly například
události v oblasti Srebrenice.67
Takto vymezená skutková podstata odlišuje zločin genocidy od ostatních zločinů,
jimiž se ICTY zabýval. Hlavním rozlišujícím znakem je zvláštní zájem na zničení konkrétní
skupiny a s tím související úmysl toho dosáhnout. K němu je podle úmluvy z roku 1948 a
také podle ICTY možné použít několik různých způsobů, z nichž všechny jsou považovány
za trestné činy a naplnění zločinu genocidy.68
Prvním způsobem je zabití. Zabití musí být dosaženo vědomě s úmyslem dané osoby
usmrtit, jedná se tedy z pohledu trestního práva o vraždu.69 Tento čin musí splňovat dva
materiální znaky: oběť je mrtvá a k jejímu usmrcení došlo pomocí trestného činu. Tento čin
nemusí být jedinou příčinou smrti, ale musí být podstatnou příčinou. Dalším skutkem je
způsobení těžké újmy na zdraví nebo psychické újmy členům skupiny. Ani jeden druh újmy
nemusí být trvalý, u psychické stačí „dočasné, ale vážné poškození“. 70 Tímto se umožnilo
do této podkategorie zločinu genocidy zařadit i znásilňování a jiné sexuální násilí.71 Třetí
skutek je úmyslné ovlivnění životních podmínek, aby došlo k úplnému nebo částečnému
fyzickému zničení skupiny. Do této podkategorie se řadí také deportace, zamezování
přístupu k lékařským službám nebo cílené vyhladovění. Dalším je zavedení opatření, která
zabraňují rození dětí. Do této kategorie je také možné řadit znásilňování. Jedná se o opatření
psychické, protože zabraňuje rození dětí v rámci dané skupiny kvůli způsobeným traumatům
u žen, která mohou vést k odmítání mít další děti. 72 Kromě znásilnění se jedná například o
sterilizaci, nucené potraty, oddělení opačných pohlaví nebo zákaz uzavřít manželství,
přičemž v těchto případech se jedná o fyzická opatření.73 Posledním pátým skutkem je
násilné přemisťování dětí z jedné do jiné skupiny, které znamená zásadní ovlivnění její
budoucnosti. Úmyslně je zde uvedeno pouze přemisťování dětí a ne dospělých, protože
v případě dospělých by se jednalo o zločin proti lidskosti nebo válečný zločin, případně by
67
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se dalo podřadit pod ovlivňování životních podmínek, tedy třetí podkategorie zločinu
genocidy.74

3.4. Zločiny proti lidskosti
Čtvrtým, a posledním typem zločinů, které ICTY výslovně zmínil ve svém Statutu
v článku 5, jsou zločiny proti lidskosti. Tribunál mohl stíhat všechny zločiny které do této
kategorie spadají a byly spáchány během ozbrojeného konfliktu, mezinárodního i
vnitrostátního. Ačkoliv ICTY vycházel z dřívějších definic zločinů proti lidskosti, jako první
spolu s ICTR mezi ně zařadil znásilnění. Toto zařazení se označuje za pokrok v rozvoji
mezinárodního trestního práva. Zločiny proti lidskosti byly pojaty jako činy spáchané s
národnostním, etnickým, rasovým nebo náboženským podtextem.75
Prvním z definovaných zločinů je vražda. Usmrcení tedy musí být úmyslné a po
předchozím naplánování. Druhým zločinem je vyhlazování. Jedná se o činy spáchané za
účelem usmrtit velké množství osob, buď napřímo nebo vytvořením takových podmínek,
které smrt způsobí. Vyhlazování vyplňuje mezeru v mezinárodním trestním právu, když
nějaké činy nenaplňují všechny znaky genocidy, ale jedná se o masové vraždění. Dalším
zločinem je zotročování, během kterého dochází k převzetí vlastnictví nad určitou osobou,
která tím pozbývá svobodné vůle. Čtvrtým zločinem je deportace. Deportace znamená
nucené přemisťování obyvatelstva a může probíhat i v rámci jednoho státu. Pátým zločinem
je uvěznění, které nemá zákonný důvod a spadá do systematického útoku na civilní osoby.
Šestým zločinem je mučení, které je zařazeno i do závažných porušení Ženevských úmluv
z roku 1949 a do válečných zločinů. ICTY nerozlišuje terminologické rozdíly v pojmu
mučení mezi těmito třemi kategoriemi zločinů podle mezinárodního práva. Sedmým
zločinem je znásilnění. Podle ICTR se znásilněním myslí fyzický útok sexuální povahy,
spáchaný na druhé osobě, který je z jedné strany jasně vynucený. Problémem při stíhání
tohoto zločinu bylo možné porušení zásady nullum crimen sine lege (tj. není trestného činu
bez zákona), protože do té doby se nejednalo o trestný čin. Osmým zločinem je perzekuce,
která má politický, rasový nebo náboženský základ. Podle ICTY se jedná o hrubé nebo zcela
očividné popření základních mezinárodně uznaných lidských práv. Musí být provázeno
zvláštním zájmem tento čin provést a projevuje se diskriminací obětí. Do poslední, deváté
kategorie zločinů proti lidskosti se řadí ostatní nelidské činy. Judikatura mezinárodních
74
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trestních soudů mezi ně zahrnula například vážná ublížení na zdraví, bití, nucenou prostituci
nebo jiný sexuální nátlak.76 Do jiného sexuálního nátlaku patří nucené těhotenství, spojené
se znásilněním a sexuální otroctví.77

4. Přínos ICTY v oblasti mezinárodního trestního práva
4.1. Válečné zločiny – případ Tadić
Duško Tadić, bývalý člen Srbské demokratické strany a vojenské bosenskosrbské
paramilitární jednotky, byl prvním obžalovaným, kterého Tribunál soudil. Byl obviněn
z účasti na útocích na bosňácké a chorvatské obyvatelstvo v okolí města Prijedor, které se
odehrávaly od května do prosince 1992.78 Ty měly donutit místní Bosňáky a Chorvaty
opustit oblast. Srbské jednotky poté zbylé obyvatele shromáždily a internovaly v táborech
Omarska, Keraterm a Trnopolje. V táboře Omarska byli umístěni především politici a
vzdělané osoby. Bylo zde pouze přibližně 40 žen, zbytek byl tvořen muži. Vězni měli přísun
jídla pouze jedenkrát denně a nulové možnosti hygieny. Během pobytu vězňů v táboře
docházelo k jejich častému bití vězniteli, přičemž nebyla poté poskytnuta žádná zdravotní
péče. Ženy i muži byli mučeni, znásilňováni a ponižováni. Spousta z nich věznění
nepřežila.79
Tadić byl zadržen 12. února 1994 v Německu a 24. dubna 1995 byl předán Tribunálu.
Účastnil se obsazování Prijedoru i deportace nesrbské populace do táborů. Zároveň se
v období od května do srpna 1992 podílel na znásilňování žen, zabíjení a mučení vězňů
v táboře Omarska, bití vězňů v táboře Keraterm a od září do prosince 1992 vraždy více než
30 zadržených a znásilnění 12 žen v táboře Trnopolje. Tadić navíc věděl o přemisťování
Bosňáků a Chorvatů v rámci území BaH a podílel se na plenění jejich majetku, který byli
nuceni zanechat.
Prokurátor ve své žalobě z února 1995 kvalifikoval Tadićovy činy jako zločiny proti
lidskosti, konkrétně jako náboženskou perzekuci, vraždu, znásilnění a nelidské zacházení,
dále porušení zákonů a obyčejů války, tedy jako válečné zločiny, konkrétně jako vraždu a
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kruté zacházení. Ze závažných porušení Ženevských úmluv z roku 1949 se jednalo
konkrétně o úmyslné usmrcení, nelidské zacházení a úmyslné způsobení utrpení a závažných
zranění na těle i na duši. 80 Celkově byl Tadić shledán vinným ze spáchání devíti zločinů,
které spadaly do jurisdikce Tribunálu. Ke spáchání ani jednoho z nich se nepřiznal.
Odvolacím senátem byla v lednu 2000 výše trestu stanovena odnětím svobody na 20 let,
přičemž tresty za jednotlivé zločiny měl Tadić odpykávat současně.81
4.1.1. Definice ozbrojeného konfliktu
Proti bodům obžaloby týkající se obvinění z válečných zločinů se obhajoba bránila
nedostatkem jurisdikce Tribunálu o věci vůbec rozhodovat. Obhajoba využila pravidlo
72(A)(i) Procesního a důkazního řádu ICTY, které umožňuje obviněnému vznést námitku
týkající se jurisdikce. Skrz ni namítala, že podle článku 3 Statut ICTY, kde se zmiňuje
porušení obyčejů a pravidel války, se musí tato porušení týkat pouze mezinárodního
konfliktu. Obžaloba naopak tvrdila, že se tento článek může aplikovat i na vnitrostátní
ozbrojený konflikt.82
Podle soudního senátu, který se případem zabýval, nebylo v článku uvedeno, že se
musí týkat pouze mezinárodních konfliktů. Nebylo tam uvedeno ani slovo mezinárodní, ani
vnitrostátní. Konkrétně vymezené zločiny v článku 3 Statutu ICTY byly nicméně převzaty
ze IV. Haagské úmluvy o zákonech a obyčejích války pozemní, která se vztahuje na
mezinárodní ozbrojené konflikty.83 V odvolání obhajoba tvrdila, že i pokud by se spáchané
trestné činy prokázaly, nemá Tribunál kompetenci o nich rozhodovat, protože byly spáchány
ve vnitrostátním konfliktu. Prokurátor nicméně ještě před zahájením soudního jednání
odpověděl, že zaprvé konflikt v bývalé Jugoslávii by měl být charakterizován jako
mezinárodní ozbrojený konflikt a zadruhé, pokud by byl konflikt charakterizován jako
vnitřní, článek 3 Statut ICTY stejně poskytuje jurisdikci ve zmíněných zločinech bez ohledu
na rozsah konfliktu. Rada bezpečnosti OSN navíc konflikt již dříve charakterizovala jako
mezinárodní, čímž potvrdila jurisdikci ICTY. Další reakcí obhajoby bylo popření existence
jakéhokoliv ozbrojeného konfliktu na území bývalé Jugoslávie. Konflikt v okolí Prijedoru
nebyl podle ní typickým ozbrojeným konfliktem, nýbrž pouhým převzetím politické moci
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bosenskými Srby. Tím se dostal Tribunál k přehodnocení definice ozbrojeného konfliktu
jako takového, bez ohledu na jeho rozsah. 84
Odvolací senát ICTY tedy po zvážení mezinárodních obyčejů a definicí
z Ženevských úmluv z roku 1949 deklaroval, že „o ozbrojený konflikt se jedná vždy, pokud
se mezi státy použije ozbrojená síla nebo zdlouhavé ozbrojené násilí mezi vládními složkami
a organizovanými ozbrojenými skupinami v rámci jednoho státu. Mezinárodní humanitární
právo se uplatní při těchto ozbrojených konfliktech a jeho uplatňování trvá i během klidu
zbraní, dokud v případě vnitrostátních konfliktů není dosaženo příměří.“85 Tento názor se
později objevil i v Římském statutu, který zakládal Mezinárodní trestní soud (dále jen
MTS)86. Válečné zločiny tedy nemusí být spáchány pouze v mezinárodním ozbrojeném
konfliktu.87 V čl. 7 odst. 2 písm. a) Římského statutu se Mezinárodní trestní soud odkazuje
na případ Tadić, když upřesňuje, že zločiny nemusí páchat pouze vláda nebo orgán státu, ale
může být spáchán i jednotlivcem v souladu s politickou linií nebo organizací, která
vykonává kontrolu nad určitým územím. Ke kontrole nad územím není třeba mezinárodního
uznání jako kompetentní organizace nebo oficiálního státu.88
4.1.2. Institut společného zločinného plánu
Společný zločinný plán je institut, který se do mezinárodního trestního práva dostal
na základě rozsudků ICTY. Nejedná se o samostatný zločin, nýbrž o účastenství na některém
z postihovaných zločinů.89 V červnu 1992 Duško Tadić spolu s dalšími ozbrojenými Srby90
vstoupili do vesnice Jaskići v oblasti Prijedor. Po shromáždění všech obyvatel od sebe
oddělili muže a ženy s dětmi. Pět mužů před jejich domovy zabili a několik dalších zbili.91
Tribunál proto musel zodpovědět otázku, zda může být někdo odpovědný za zločin, na
kterém se podílel, ale bez důkazu, že sám někoho zabil. Soudní senát rozhodl, že podle
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důkazů se Tadić podílel pouze na bití několika mužů, nikoliv na zabití žádného z nich, proto
jej zprostil obžaloby z tohoto zločinu.92
Odvolací senát nicméně zastával jiný názor. Odkázal na zásadu nulla poena sine
culpa (není trestu bez zavinění, tj. nikdo nesmí být trestán za čin, který nespáchal), která je
promítnuta do článku 7 (1) Statutu ICTY.93 V tomto článku je zmíněna zásada individuální
trestní odpovědnosti za zločiny vymezené v článcích 2 až 5 a také osobní odpovědnost.
Odvolací senát tedy na rozdíl od soudního senátu neviděl důvod pro zproštění trestní
odpovědnosti za tyto činy. Kromě osob, které vlastnoručně obyvatele Jaskići zabily, bylo
pro spáchání vraždy potřeba několik dalších osob, které čin umožnily. Tyto osoby měly
společný zločinný plán.94
Statut ICTY výslovně zmiňuje dvě významné složky zločinu, samotné spáchání
(actus reus) a zavinění (mens rea), v případě účastenství. Proto se odvolací senát zaměřil na
obyčejové mezinárodní právo a zkoumal rozsudky nad válečnými zločinci z druhé světové
války. Odsouzení, kteří se považovali za pachatele společného zločinného podniku,
splňovali zásadní podmínku: všichni museli mít stejný úmysl, ve většině případů úmysl
zabít. V tom případě tedy jejich chování vykazovalo míru zavinění potřebnou k jejich
odsouzení. Odvolací senát odkázal na případ Ponzano, který se týkal zabití čtyř britských
zajatců a v němž soudci dospěli k názoru, že činy dané osoby na páchání zločinu musí mít
příčinnou souvislost s následkem, přičemž její účast nemusí být tou rozhodující pro
spáchání. Zároveň musela obžalovaná osoba vědět o své účasti a dobrovolně s ní souhlasit.
Jiným případem byli účastníci na vytvoření a chodu koncentračních táborů během druhé
světové války. Jednalo se o členy vojenské nebo administrativní skupiny.95
Co se týkalo zavinění (mens rea), Tadić tuto složku společného zločinného plánu
splňoval tím, že měl úmysl se jej účastnit a o násilí páchaném na nesrbském obyvatelstvu
věděl. Ačkoliv se na samotném zabíjení podílet nemusel, jednalo se o předvídatelné jednání
ostatních členů podniku. Tadić tedy musel předpokládat, že k něčemu podobnému může
dojít a nijak se nesnažil důsledkům zabránit. Touto argumentací jej odvolací senát shledal
vinným ze zabití výše zmíněných pěti mužů.96 Úmysl zúčastnit se zločinné činnosti skupiny
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a přispění ke společnému zločinnému podniku společně s jeho definicí formulovanou
v případu Tadić byl použit ve zprávě Mezinárodní vyšetřovací komise pro porušování
mezinárodního humanitárního práva a lidských práv v Dárfúru, která se mimo jiné zabývala
formami trestní odpovědnosti.97

4.2. Zločin genocidy – případ Krstić
Radislav Krstić byl před vypuknutím konfliktu v BaH plukovníkem JNA. Po jeho
vypuknutí se stal generál-majorem bosenskosrbské armády a velitelem její drinské jednotky.
Tato jednotka sehrála velkou roli v obléhání tzv. bezpečné zóny v okolí východobosenského
města Srebrenica. Tzv. bezpečná zóna byla vytvořena rezolucí Rady bezpečnosti OSN č.
819 a jejím hlavním účelem bylo přinutit všechny zúčastněné strany v konfliktu uchránit
obyvatele z okolí Srebrenice před jakýmkoliv útokem nebo jiným nepřátelským aktem.
Kolem 6. července 199598 přesto drinská jednotka začala s útokem na bezpečnou zónu
Srebrenici, která byla hlídána nizozemskými vojáky UNPROFOR od ledna 1995.99 Několik
tisíc bosňáckých mužů, žen a dětí uteklo do Potočari, sídla nizozemského batalionu
UNPROFOR, kde hledali útočiště a pomoc vojáků. 12. července došlo k setkání Radislava
Krstiće, Ratka Mladiće a dalších vojáků i civilistů z řad bosenských Srbů s nizozemskými
vojáky a zástupci bosňáckých uprchlíků z Potočari. Ratko Mladić na této schůzi navrhl, že
bude dohlížet na „evakuaci“ uprchlíků z Potočari, přičemž si vymínil možnost vidět všechny
bosňácké muže ve věku od 16 do 60 let, aby zjistil, jestli mezi nimi nejsou váleční zločinci.
Kolem 60 autobusů a nákladních aut dorazilo do Potočari, odkud začala deportace Bosňáků.
Těsně před jejich nástupem do vozidel oddělili vojáci bosenskosrbské armády muže od žen
a dětí. 100 Podle pokynů Ratka Mladiće a Radislava Krstiće, kteří veleli bosenskosrbské
armádě, byli tito muži poté hromadně popraveni. Mezi 13. a 17. červencem proběhly
popravy celkem 7 tisíc bosňáckých mužů (některé zdroje hovoří až o 8 tisících).101
Krstić byl obviněn z napomáhání spáchání zločinu genocidy. Mezi 11. a 18.
červencem se účastnil rozsáhlého a organizovaného vraždění bosňáckých mužů v okolí
Srebrenice, zejména v oblastech Potočari, Kravica, Bratunac, Tisca a mnoha dalších, kam
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byli muži převezeni pod záminkou zkoumání jejich potenciální zločinné minulosti. Krstić
byl obviněn z plánování, organizování a podílení se na výkonu zmíněných zločinů, přičemž
se ani v jednom případě nepokusil zkoumat nebo trestat žádné ze svých podřízených, kteří
popravy osobně vykonávali. Naopak se následky vraždění pokusil spolu s příslušníky své
jednotky zakrýt pohřbíváním těl obětí po celém území oblasti. Když se mezinárodní
společenství o popravách dozvědělo, začali vojáci těla vykopávat a přesouvat do jiných
hrobů v oblasti Dam nedaleko obce Petkovci a okolí Orahovace, Kozluku, Glogovy a
vojenské farmy Branjevo.
Dále byl Krstić obviněn z vyhlazování, vraždy, perzekucí z náboženských a
etnických důvodů a deportací, které patřily mezi zločiny proti lidskosti a dále vraždy jako
válečného zločinu. Na základě výše uvedených skutečností byl Krstić odsouzen ke 46 letům
odnětí svobody za spáchání zločinu genocidy, perzekuce a nelidského zacházení a vraždy
jako válečného zločinu.102 Odvolací senát ve svém rozsudku potvrdil spáchání zločinu
perzekuce a vraždy jako válečného zločinu a místo spáchání zločinu genocidy rozsudek
zmírnil ve prospěch obžalovaného tak, že jej změnil na napomáhání zločinu genocidy, čímž
byl trest snížen na 35 let odnětí svobody.103
4.2.1. Definice chráněné skupiny a dalších podstatných stránek zločinu
genocidy
Soudní senát ve svém rozsudku konstatoval, že v oblastech kolem Srebrenice došlo
ke spáchání zločinu genocidy. Opíral se přitom o čl. 4 Statutu ICTY, který vycházel
z Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948 (dále jen Úmluva). Nicméně
úmluva se vztahuje pouze na národnostní, etnické, rasové a náboženské skupiny, které však
nejsou v Úmluvě přesně definované. Problémem pro uplatnění pojmu zločinu genocidy na
události ve Srebrenici byl fakt, že masově byli zavražděni pouze muži ve věku od 16 do 60
let, tedy ne všichni bosňáčtí obyvatelé, ale pouze ti, kteří byli ve věku schopném boje. Čl. 4
odst. 2 Statutu ICTY, stejně jako čl. II Úmluvy, zmiňoval úmysl zničit určitou skupinu úplně
nebo částečně.
Soudní senát tedy musel řešit otázku, zda se zavraždění bojeschopných mužů
považuje za částečné zničení skupiny. Došel posléze k závěru, že jejich zavraždění lze
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zařadit pod zločin genocidy, protože se jím vojáci bosenskosrbské armády dopustili činů
s dlouhotrvajícími důsledky. Jednalo se o zmizení dvou nebo dokonce tří generací mužů, což
v kombinaci s násilným přemístěním žen a dětí mělo logicky za následek fyzické vymizení
celé skupiny.104 Tento názor zastával i odvolací senát, když odmítl tento bod odvolání
s tvrzením, že Krstić si byl vědom důsledků zavraždění mužů a přemístění ostatních členů
skupiny a měl tedy úmysl spáchat zločin genocidy.105
Argumentace Tribunálu byla následně použita Mezinárodním soudním dvorem (dále
jen MSD) ve věci BaH proti Srbsku a Černé Hoře z roku 2007, která se také týkala zločinu
genocidy. BaH podala v roce 1993 žalobu proti tehdejší Socialistické federativní republice
Jugoslávie za úmyslné částečné zničení příslušníků nesrbské populace. Týkala se mimo jiné
i událostí ve Srebrenici, dále v oblasti Banja Luka. MSD se odkázal na argumentaci ICTY
v případu Krstić v tom, že zavražděním tak obrovského množství mužů byl splněn úmysl
částečně zničit skupinu bosňáckých obyvatel.106
4.2.2. Definice nelidského aktu
Nelidským aktem v případě Krstić bylo míněno násilné přemístění 25 tisíc
bosňáckých civilistů z jejich obydlí v oblasti Srebrenice. Jednalo se o přesun obyvatel
z Potočari do Kladanje, přičemž tato místa od sebe byla vzdálena přes 70 kilometrů. Lidé
nevěděli, kam jdou, několik desítek kilometrů překonali v přeplněných autobusech a zbytek
museli dojít pěšky. Soudní senát tento skutek spáchaný mimo jiné vojáky z Krstićovy
jednotky označil za podskupinu zločinů proti lidskosti, jako jiné nelidské akty v čl. 5 písm.
i) Statutu ICTY. Pokud by se nucený přesun těchto osob označil za deportaci, mohl by
Tribunál čelit napadení za porušení již zmíněné doktríny nullum crimen sine lege, protože
definice deportace zahrnovala podmínku přesunu osob mimo hranice státu.107
Proto soudní senát musel argumentovat podřazení těchto skutků do jiných nelidských
činů tím, že opuštění vlastních domovů, ztrátu obydlí a přesun ve stavu tísně do jiného
představovalo pro oběti traumatizující zážitek. Nemuselo se přitom ani jednat o přesun mimo
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hranice státu.108 Přestože odvolací senát zprostil Krstiće viny v tomto bodu obžaloby,
argumentace soudního senátu byla přece jen v něčem významná. Odlišení deportace od
nuceného přesunu populace znamenalo možnost postihnout také případy, které by spadaly
do vnitrostátní justice. Římský statut, který je hlavním dokumentem fungování MTS, do čl.
7 odst. 1 písm. d) kromě deportace přidal také nucený přesun populace, tedy přesně podle
rozdělení soudního senátu ICTY.109

4.3. Zločiny proti lidskosti – případ Kunarać
Dragoljub Kunarać byl velitelem speciální složky armády bosenských Srbů. Tato
složka se skládala především z černohorských dobrovolníků a její sídlo bylo ve městě Foča.
Jako velitel věděl o všech zločinech, kterých se jeho vojáci dopouštěli na bosňáckých
ženách, a přesto se jim nesnažil zabránit. Byl za ně tedy osobně odpovědný, stejně tak za
činy, které spáchal sám. V červnu 1996 vznesl prokurátor obžalobu na Kunaraće, Kovaće a
dalších šest mužů, mezi nimi byl také Zoran Vuković, která se týkala zejména sexuálních
zločinů.110 Kunarać se dobrovolně vzdal a nechal se dopravit do sídla Tribunálu v březnu
1998.111
Město Foča leží jihovýchodním směrem od Sarajeva. V roce 1991 tvořilo populaci
přes 50 % Bosňáků a 45 % Srbů. V dubnu 1992 začaly první ozbrojené útoky na město a
převzetí kontroly nad městem bylo dosaženo po dvou týdnech útoků. Okamžitě po obsazení
města začala armáda bosenských Srbů a místní policie zatýkat Bosňáky a Chorvaty. Oddělili
od sebe muže a ženy a tisíce obyvatel přemístili do různých zadržovacích táborů nebo je
drželi násilím v jejich domovech. Desítky žen bylo umístěných ve sportovní hale Partizan,
kde docházelo k nelidskému zacházení a fyzickému a psychickému týrání, včetně sexuálních
útoků. Nejméně od poloviny června do poloviny srpna 1992 skupiny několika vojáků
odváděly potřebný počet žen z Partizanu k sobě domů nebo do hotelu za účelem je
znásilňovat a jinak sexuálně týrat. V srpnu 1992 byla většina zadržených žen převezena
z Partizanu do oblasti dnešní Černé Hory a některým z nich byla poskytnuta lékařská pomoc.
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Po týdnech sexuálních útoků trpěly ženy permanentními gynekologickými obtížemi a
nejméně jedna žena v jejich důsledku již nemohla nikdy otěhotnět. Všechny ženy utrpěly
psychickou újmu a několik z nich zůstalo traumatizovaných. Kunarać byl obviněn ze zločinů
proti lidskosti, konkrétně mučení, znásilnění a zotročování, a válečných zločinů, také
z mučení a znásilnění. Kunarać byl odsouzen na 28 let, Kovać na 20 let a Vuković na 12 let
odnětí svobody. Odvolací senát jejich tresty potvrdil.112
4.3.1. Skutková podstata znásilnění
Znásilnění se primárně řadí do zločinů proti lidskosti. Norimberský tribunál
znásilnění do své charty nezařadil, nicméně bylo zařazeno na konci roku 1945 do zákona
Kontrolní rady č. 10, která vznikla v Německu na návrh spojeneckých mocností a měla za
úkol řešit zločiny paralelně s Norimberským tribunálem.113 Judikatura novodobých
mezinárodních tribunálů znásilnění nicméně zařadila i do válečných zločinů a zločinu
genocidy, neboť je možné jej použít i jako válečnou zbraň a zároveň obětem způsobuje
vážnou psychickou újmu.
Poprvé se problematika skutkové podstaty znásilnění řešila v případě Akayesu
soudním senátem ICTR. Ten definoval znásilnění jako fyzický útok sexuální povahy,
spáchaný na osobě za okolností, které jsou nátlakové.114 Velmi širokou definici na tomto
základu použil také soudní senát ICTY v případu Delalić.115 Tyto definice upřesnil a
zkonkretizoval soudní senát dalšího případu ICTY Furundžija. Podle něj se o znásilnění
jedná v situacích, kdy dojde k sexuální penetraci, jakkoliv nepatrnou: a) vagíny nebo
konečníku oběti penisem nebo jiným objektem pachatelem, nebo b) úst oběti penisem nebo
jiným předmětem, nebo c) násilím nebo hrozbou násilí proti oběti nebo třetí osobě. Podle
této definice se pravidla podle mezinárodního trestního práva uplatňují i v případech, kdy
nedojde k samotné penetraci, ale k jiným útokům sexuální povahy.116 Díky výčtu použitém
v případu Furundžija bylo možné zamezit potenciálnímu nařčení z porušení zásady nullum
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crimen sine lege, protože se jednalo o výčet taxativní, nikoliv demonstrativní. Zároveň zde
byly zmíněny objektivní elementy (actus reus) spáchání zločinu znásilnění.
Bylo však ještě třeba definovat subjektivní stránku (mens rea) zločinu, tedy míru
zavinění pachatele a úmysl. Ta byla výslovně zmíněna v případu Kunarać. Soudní senát
dovodil, že mens rea je míněn záměr učinit sexuální penetraci, stejně tak jako vědomí, že
oběť k němu nedala souhlas. Souhlas musí být výslovný jako výsledek svobodné vůle, na
základě okolností předcházejících samotnému aktu. Tím soudní senát vysvětlil vztah mezi
násilím a souhlasem. Násilí samo o sobě značí nesouhlas oběti, nicméně existuje více
způsobů odlišných od použití síly, které mohou vynutit souhlas. Příkladem je použití
slovního vyhrožování. Kunarać se proti tomuto rozhodnutí odvolal s tvrzením, že nesouhlas
oběti by měl trvat po celou dobu aktu a že by měl být jednoznačný, protože jinak mohl
útočník nabýt dojmu, že oběť nakonec souhlasila. Tento nedostatek nesouhlasu, kterým
argumentovala obhajoba, odvolací senát odmítl s odkazem na německý trestní zákoník,
v němž je tato problematika řešena. Na stejnou úroveň vůči použití síly či vyhrožování jako
důvod k nesouhlasu přidává i uvedení oběti do situace, kdy je oběť nechráněná a zcela
vydána na milost útočníkovi.117
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Závěr
Konflikt v bývalé Jugoslávii, který se odehrál v devadesátých letech minulého
století, zasáhl mezinárodní společenství nepřipravené z hlediska trestání pachatelů. Protože
se jednalo o mezinárodní konflikt, bylo nedostatečné přenechat pravomoc soudit na
vnitrostátní soudy zúčastněných států. Rada bezpečnosti OSN převzala iniciativu a kvůli
neexistenci stálého mezinárodního trestního soudu svou rezolucí č. 827 z roku 1993
vytvořila trestní tribunál ad hoc, jehož jediným úkolem bylo soudit zločince a vyšetřovat
zločiny spáchané během konfliktu v bývalé Jugoslávii od roku 1991.
Ve své bakalářské práci jsem se věnovala vlivu ICTY na vývoj mezinárodního
trestního práva a rozhodování mezinárodních soudů, které ICTY následovaly. Pro
posuzování tohoto vlivu jsem vybrala tři případy s bosenskými Srby odsouzenými za
porušení mezinárodního humanitárního práva během konfliktu v BaH. Rozsudky ICTY
v těchto případech ovlivnily další pohled na kategorie zločinů – válečné zločiny, genocida,
zločiny proti lidskosti – který se uplatňuje v mezinárodním trestním soudnictví.
Ve druhé a třetí kapitole jsem se věnovala podobě trestního procesu ICTY a jeho
jurisdikci. Podle Statutu ICTY měl Tribunál jurisdikci stíhat osoby odpovědné za vážná
porušení mezinárodního humanitárního práva, spáchaná na území bývalé Jugoslávie od r.
1991. Vážná porušení mezinárodního humanitárního práva se dále dělila na závažná
porušení Ženevských úmluv z roku 1949, válečné zločiny, zločin genocidy a zločiny proti
lidskosti. Zároveň měl Tribunál jurisdikci stíhat pouze fyzické osoby, nikoliv státy nebo
právnické osoby.
Poslední kapitola rozebírá konkrétní přínos Tribunálu na třech zvolených případech
z každé z kategorií zločinů podle mezinárodního práva. Bezpochyby nejvýznamnějším
případem, kterým se Tribunál za celou dobu svého fungování zabýval, byl případ Duška
Tadiće. Tadić byl obžalován ze spáchání válečných zločinů, konkrétně vraždu a kruté
zacházení, a ze spáchání zločinů proti lidskosti, konkrétně náboženskou perzekuci, vraždu,
znásilnění a nelidské zacházení. Soudní senát zde čelil otázce své jurisdikci případ řešit,
neboť měl jurisdikci pouze na mezinárodní ozbrojený konflikt. V tomto případě se však
podle obhajoby nejednalo o mezinárodní, ale pouze vnitrostátní konflikt a obhajoba zároveň
namítala, že konflikt nebyl ozbrojený. Odvolací senát ICTY nicméně deklaroval, že se o
ozbrojený konflikt jedná i v případech, kdy nedochází k úplnému otevřenému souboji, ale je
použito zdlouhavé ozbrojené násilí, což tento případ splňoval. Zpřesněnou definicí
ozbrojeného konfliktu se později inspiroval také Římský statut upravující fungování MTS.
30

Případ Radislava Krstiće se týkal zejména zločinu genocidy. Krstić byl jedním
z obžalovaných, kteří se měli podílet na masové vraždě bosňáckých mužů v oblasti
Srebrenica. Zpřesnění pojmu částečné zničení určité skupiny o situace, kdy je nutné
předpokládat větší následek, než který bezprostředně nastal, použil ve své argumentaci také
Mezinárodní soudní dvůr v rozsudku případu BaH proti Srbsku a Černé Hoře z roku 2007.
Dalším přínosem rozsudku vyneseného v případu Krstić bylo upravení jedné ze skutkových
podstat nelidského aktu. Protože se ve Srebrenici nejednalo o deportaci, která by musela
probíhat přes hranice jiného státu, vytvořil soudní senát ICTY novou kategorii nuceného
přesunu, kterou podřadil do jiných nelidských aktů. Stejné rozdělení bylo následně použito
v Římském statutu, kde kromě deportace byl na stejné úrovni uveden i nucený přesun.
Případ Dragoljuba Kunaraće upravil skutkovou podstatu znásilnění. Nesouhlas oběti
lze podle soudního senátu dovodit i z úmyslného uvedení do situace, kdy je nechráněná a
vydána na milost útočníkovi. Není tedy nutné zjišťovat použití síly nebo vyhrožování a
útočníkův úmysl spáchat trestný čin znásilnění se dovozuje z jeho vědomí o nesouhlasu
oběti. Tím byla doplněna definice z případu Akayesu, který řešil ICTR, a případu
Furundžija.
Ukončením aktivního fungování na konci roku 2017 Tribunál završil 24 let svého
působení v oblasti mezinárodního humanitárního práva. Jeho role byla nahrazena
Mezinárodním trestním soudem, který je již stálou institucí. Právě na něm lze pozorovat vliv
ICTY. Případ Tadić, Krstić a mnoho dalších, ovlivnily obsah Římského statutu, zpřesnily
některé výčty skutkových podstat zločinů a snížily možnost soudců MTS dotvářet právo
podle svých potřeb. Zároveň soudní a odvolací senáty přinesly značné množství nových
definic pojmů z mezinárodního trestního práva, což může pomoci MTS při rozhodování
v prvních letech jeho fungování.
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Summary
The conflict in the former Yugoslavia that occurred in the nineties of twentieth
century hit the international fellowship unprepared in case of punishing the perpetrators.
Because it was an international conflict, it was insufficient to render the authority to judge
to domestic courts of the states involved. The UN Security Council took over the initiative
and with a resolution no. 870 from 1993 created a criminal tribunal ad hoc. Its only duty was
to punish the perpetrators and to investigate the crimes committed during the conflict in the
former Yugoslavia since 1991.
In this thesis I dealt with the impact of ICTY on development of international
criminal law and deciding of international courts that followed the creation of ICTY. For
this matter I chose three judgements concerning Bosnian Serbs convicted of violating
international humanitarian law during the conflict in Bosnia and Herzegovina. The
judgements of ICTY influenced further perspective of categories of crimes – war crimes,
crime of genocide and crimes against humanity – that is used in international justice.
In the second and third chapter I dealt with the judicial procedure of ICTY and its
jurisdiction. Under the ICTY Statute it could prosecute persons responsible for grave
violating of international humanitarian law committed during the conflict in the former
Yugoslavia since 1991. The grave violation was divided into grave breach of Geneva
Conventions from 1949, war crimes, crime of genocide and crimes against humanity. ICTY
could only prosecute natural persons, not states or legal persons,
The last chapter analyses a particular impact of ICTY on three chosen cases from
each of the category of crimes prosecuted. The most significant case is the Tadić case. Duško
Tadić was charged with war crimes, namely murder and cruel treatment, and with crimes
against humanity, namely religious persecution, murder, rape and inhuman treatment. The
Trial Chamber faced a question whether it has the jurisdiction to decide the case because it
could decide only cases during international armed conflict. According to the defence, the
conflict was not international, nor armed. But the Appeals Chamber declared that an armed
conflict does not need to have open combats but it uses prolonged armed force, with which
this case complied. Such specified definition of armed conflict inspired Rome Statute of the
International Criminal Court.
The case of Radislav Krstić concerned the crime of genocide. Krstić was one of the
accused who allegedly took part in mass murder of Bosnian men in the area of Srebrenica.
The completion of partial destruction of a group of situations when it is necessary to expect
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greater consequence than the one which occurred immediately, was used also by the
International Court of Justice in case Bosnia and Herzegovina vs Serbia and Montenegro in
2007. Another contribution of Krstić case was an adjusted fact of the case of inhuman act.
The same division was later used in Rome Statute where, apart from deportation, was
mentioned a forced transfer on the same level.
The case of Dragoljub Kunarać changed the fact of the case of rape. According to
the Trial Chamber, the disapproval of a victim can be concluded also from intentional putting
into situation where the victim is unprotected and at the mercy of the perpetrator. The use of
force or threatening is not needed to be inquired. The intention of the perpetrator to commit
the crime of rape is deduced from his awareness of disapproval of the victim. This completed
the definition used in Akayesu case, that was decided by ICTR, and the Furundžija case.
In the end of 2017 ICTY ended its twenty-four-year long active functioning in the
field of international criminal law. Its part was replaced by the International Criminal Court
that is a continuous institution. On the functioning of the International Criminal Court can
be seen the influence of ICTY. The Tadić case, Krstić case and many more influenced the
content of Rome Statute, specified facts of many cases and lowered the possibility of the
judges of the International Criminal Court to create the law according to their needs. The
Trial and Appeals Chambers came up with many new definitions in the field of international
criminal law that could help the International Criminal Court during its first years in
operation.
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