
Účelom predmetu je poskytnúť študentom prehľad o medzinárodnom 
trestnom práve. Cieľom predmetu je, aby študenti pochopili základné 
zásady a princípy medzinárodného trestného práva, trestného stíhania 
medzinárodných zločinov (genocídium, zločinov proti ľudskosti, vojnových 
zločinov a agresie), konania pred medzinárodnými tribunálmi a súdmi 
(ICTY, ICTR, ICC), pojmu medzinárodnej spravodlivosti a ochrany obetí 
a základy medzinárodného humanitárneho práva a práva ozbrojených 
konfliktov. 
 
Syllabus: 

1. Úvod, história a štruktúra 
2. Úvod do medzinárodného humanitárneho práva 
3. Jurisdikcia, národné trestné stíhania, imunity 
4. Medzinárodné zločiny 
5. Všeobecné princípy - Objektívna stránka 
6. Všeobecné princípy - Subjektívna stránka 
7. Všeobecné princípy - Individuálna trestná zodpovednosť 
8. Všeobecné princípy - Trestná zodpovednosť vojenského veliteľa 
9. Všeobecné princípy - Okolnosti vylučujúce protiprávnosť 
10. Konanie pred MTS - Adverzárny a inkvizičný súdny proces 
11. Konanie pred MTS - Strany medzinárodného súdneho procesu 
12. Konanie pred MTS - Štádia medzinárodného súdneho procesu 

 
English version: 
The purpose of the course is to provide students with an overview of 
international criminal law. The aim of the course is for students to 
understand the basic principles and principles of international criminal law, 
prosecution of international crimes (genocide, crimes against humanity, war 
crimes and aggression), proceedings before international tribunals and 
courts (ICTY, ICTR, ICC), the concept of international justice and protection 
of victims and the foundations of international humanitarian law and the 
law of armed conflict. 
 
Syllabus: 
1. Introduction, history and structure 
2. Introduction to international humanitarian law 
3. Jurisdiction, national prosecutions, immunities 
4. International crimes 
5. General principles - Objective page 
6. General principles - Subjective page 
7. General principles -  Individual criminal liability 
8. General principles - Criminal liability of the military commander 
9. General principles - Circumstances precluding illegality 
10. Proceedings before the ICC - Adversarial and inquisitorial litigation 
11. Proceedings before the ICC - Parties to the international judicial process 
12. Proceedings before the ICC - Stages of international court proceedings 


