
Část první. Obecné základy mezinárodního práva 

1. Cíle a zásady Organizace spojených národů (26. června 1945) 
2. Deklarace zásad mezinárodního práva týkajících se přátelských vztahů a spolupráce mezi 

státy (24. října 1970) 
3. Návrh článků o odpovědnosti státu za mezinárodně protiprávní chování (listopad 2001) . . . 

Část druhá. Mezinárodněprávní postavení státu 

1. Úmluva o právech a povinnostech států (26. prosince 1933) 
2. Deklarace o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům (14. prosince 1960) . . . 
3. Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám (23. srpna 1978) 
4. Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke státnímu majetku, státním archivům 

a státním dluhům (8. dubna 1983) 
5. Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku (17. ledna 2005) 

Část třetí. Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva a jednotlivců 

1. Haagská úmluva o některých otázkách střetů zákonů o státním občanství (12. dubna 1930) . 
2. Úmluva o státním občanství vdaných žen (20. února 1957) 
3. Deklarace o lidských právech jednotlivců, kteří nejsou státními občany země, v níž žijí 

(13. prosince 1985) 
4. Úmluva o omezení případů bezdomovectví (30. srpna 1961) 
5. Úmluva o právním postavení uprchlíků (28. července 1951) 
6. Deklarace o územním azylu (14. prosince 1967) 
7. Všeobecná deklarace lidských práv (10. prosince 1948) 
8. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (16. prosince 1966) . 
9. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (16. prosince 1966) 

10. Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (16. prosince 
1966) 

11. Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia (8. prosince 1948) 
12. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN k boji proti mezinárodnímu terorismu (28. září 2001) . . . 
13. Mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného terorismu (13. dubna 2005) 

Část čtvrtá. Mezinárodněprávní režim státního území 

1. Rezoluce o trvalé svrchovanosti nad přírodními zdroji (14. prosince 1962) 
2. Úmluva o mezinárodním civilním letectví (7. prosince 1944) 



3. Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (16. prosince 1970) 
4. Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 

(23. září 1971) 
5. Ustanovení Vídeňského kongresového aktu ze dne 9. června 1815 o plavbě 

na mezinárodních řekách (9. června 1815) 

Část pátá. Mezinárodněprávní režim moře, Antarktidy, kosmického prostoru 
a nebeských těles 

1. Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (10. prosince 1982) 
2. Dohoda o provádění části XI. Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu 

z 10. prosince 1982 (16. listopadu 1994) 
3. Smlouva o Antarktidě (1. prosince 1959) 
4. Protokol o ochraně životního prostředí k Smlouvě o Antarktidě (4. října 1991) 
5. Smlouva o zásadách činnosti států při průzkumu a využívání kosmického prostoru včetně 

Měsíce a jiných nebeských těles (27. ledna 1967) 
6. Úmluva o mezinárodní odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty 

(29. března 1972) 
7. Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných nebeských tělesech (5. prosince 1979) 
8. Zásady dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru (3. prosince 1986) 

Část šestá. Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí 

1. Deklarace konference OSN o životním prostředí (16. června 1972) 
2. Rezoluce Valného shromáždění OSN o institucionálních a finančních opatřeních týkajících 

se mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí (15. prosince 1972) 
3. Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji (14. června 1992) 
4. Zabránění škodám z nebezpečných činností překračujících hranice (návrh z roku 2001) . . . 

Část sedmá. Diplomatické a konzulární právo 

1. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích (18. dubna 1961) 
2. Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní 

ochrany včetně diplomatických zástupců (14. prosince 1973) 
3. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (24. dubna 1963) 

Část osmá. Smluvní právo 

1. Vídeňská úmluva o smluvním právu (23. května 1969) 
2. Rezoluce Valného shromáždění OSN o registraci a publikaci mezinárodních smluv a dohod 

podle článku 102 Charty OSN (19. prosince 1978) 

Část devátá. Mezinárodní organizace 

1. Charta Organizace spojených národů (26. června 1945) 

2. Úmluva o výsadách a imunitách Organizace spojených národů (13. února 1946) 

Část desátá. Mírové urovnávání sporů 

1. Úmluva o pokojném vyřizování mezinárodních sporů (18. října 1907) 
2. Statut Mezinárodního soudního dvora (26. června 1945) 



Část jedenáctá. Právo odzbrojení 

1. Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod 
vodou (5. srpna 1963) 

2. Smlouva o nešíření jaderných zbraní (12. června 1968) 
3. Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) 

a toxinových zbraní a o jejich zničení (10. dubna 1972) 
4. Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich 

zničení (13. ledna 1993) 
5. Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních (nášlapných) 

min a o jejich zničení (18. září 1997) 
6. Úmluva o kazetové munici (8. prosince 2008) 
7. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o nešíření zbraní hromadného ničení (28. dubna 2004) . . 

Část dvanáctá. Právo ozbrojených konfliktů 

1. Rezoluce Valného shromáždění OSN o definici agrese (14. prosince 1974) 
2. Pařížská deklarace o válečném námořním právu (16. dubna 1856) 
3. Petrohradská deklarace o zákazu používání výbušných nábojů ve válce 

(11. prosince 1868) 
4. Úmluva o zákonech a obyčejích pozemní války (18. října 1907) 

Příloha k Úmluvě. Řád pozemní války 
5. Protokol o zákazu používat ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů 

a bakteriologických prostředků (17. června 1925) 
6. Deklarace o zákazu použití nukleárních a termonukleárních zbraní (24. listopadu 1961) 
7. Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil 

v poli (12. srpna 1949) 
8. Dodatkový protokol I k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů (8. června 1977) 
9. Dodatkový protokol II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (8. června 1977) 
10. Úmluva o právech a povinnostech neutrálních mocností a osob v pozemní válce 

(18. října 1907) 
11. Statut Mezinárodního vojenského soudního dvora (8. srpna 1945) 
12. Statut Mezinárodního trestního soudu (17. července 1998) 
13. Dodatky k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu o zločinu agrese 

(11. června 2010) 


