
Zločin agrese v Římském statutu MTS 

Abstrakt 
 

Dne 17. července 2018 dojde k aktivaci výkonu jurisdikce Mezinárodního trestního 

soudu nad zločinem agrese, jehož definice byla přijata na Revizní konferenci v Kampale v roce 

2010. Tato práce je shrnutím více než sedmdesát let trvajících prací na definování zločinu 

agrese, započatých po druhé světové válce při norimberských procesech (kde byl souzen 

předchůdce zločinu agrese – zločiny proti míru), které budou prozatím završeny aktivací 

jurisdikce Mezinárodního trestního soudu nad zločinem agrese, a tím i kompletací Římského 

statutu. 

 Práce pojednává nejen o historii zločinu agrese, ale i o jeho postavení jako zločinu podle 

mezinárodního práva a jeho vztahu k ostatním zločinům stíhaným před Mezinárodním trestním 

soudem. Dále podrobně rozebírá jednotlivé znaky skutkové podstaty zločinu agrese se 

zaměřením na problémy, které mohou vyvstat při jejich praktickém využití. 

Část práce je věnována problematice výkonu jurisdikce Mezinárodního trestního soudu 

nad zločinem agrese, která zůstala daleko za očekáváním mezinárodního společenství, 

kdy s největší pravděpodobností nebude možné stíhat zločin agrese spáchaný občany 

nebo na území států, které neratifikovaly Kampalské dodatky Římského statutu, pokud půjde 

o výkon jurisdikce oznámením státu nebo z proprio motu pravomoci Žalobce. Další možností 

výkonu jurisdikce je stíhání zločinu agrese na základě oznámení situace Radou bezpečnosti 

OSN, která je však vzhledem k politickému charakteru Rady bezpečnosti značně problematická 

a de facto bude pravděpodobně znamenat znemožnění výkonu jurisdikce Mezinárodního 

trestního soudu touto cestou na základě práva veta jejích stálých členů. Některé části práce jsou 

doplněny rozborem praktických příkladů z minulosti, aktuálního dění i hypotetických případů, 

které mohou nastat v budoucnu ve vztahu ke zločinu agrese. 

V neposlední řadě tato práce rozebírá otázku, zda zločin agrese může obsáhnout 

novodobé formy útočných činů, jakými je kupříkladu kybernetický útok. 

Práce rovněž poskytuje rozbor aktivační rezoluce č. ICC-ASP/16/Res.5 a předkládá 

úvahu, co je možné do budoucna ve vztahu ke zločinu agrese očekávat, zejména s výhledem 

k prvnímu vyšetřování a stíhání zločinu agrese před Mezinárodním trestním soudem, od kterého 

se předpokládá osvětlení výkladu sporných ustanovení přijatých změn Římského statutu. 
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