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Úvod 

Rozvoj mezinárodního trestního práva neprobíhal nikdy snadno. Individuální trestní 

odpovědnost narážela dlouhá staletí na hranici suverenit jednotlivých států, což se podařilo 

změnit teprve v posledním století. Ze čtyř zločinů podle mezinárodního práva zakládajících 

individuální trestní odpovědnost má právě zločin agrese nejsložitější a nejproblematičtější vývoj. 

Ve své původní podobě se jednalo o zločin proti míru, který byl jednou z kategorií zločinů, 

za které byli souzeni váleční zločinci před mezinárodními vojenskými tribunály v Norimberku a 

Tokyu. Norimberk a Tokyo byly nepochybně hvězdnou chvílí a zároveň také na několik 

desetiletí posledním momentem, kdy byli pachatelé stíháni za tento zločin. 

I přes usilovnou práci Komise pro mezinárodní právo se státy nebyly schopny dohodnout na 

přesné definici zločinu agrese
1
, a tak došlo k jeho stagnaci.  

Naději na změnu přineslo přijetí Římského statutu
2
 (dále jen ŘS či Římský statut) v roce 

1998, kterým byl ustanoven Mezinárodní trestní soud (dále jen MTS) jako první stálý 

mezinárodní trestní tribunál. Bohužel se ani tehdy státy nebyly schopny dohodnout na přijatelné 

definici, byť byl zločin agrese ponechán ve výčtu zločinů podle mezinárodního práva s tím, že 

bude definován na příští revizní konferenci. 

Revizní konference se konala v roce 2010 v Kampale, na které byla konsenzem přijata 

rezoluce RC/Res. 6
3
 (dále jen Kampalské dodatky či Dodatky), která defininovala zločin agrese a 

upravila jurisdikci MTS ve vztahu ke zločinu agrese. Jurisdikce MTS byla ovšem odložena na 

pozdější dobu a podmíněna vícero podmínkami, které se podařilo naplnit teprve v prosinci 2017, 

kdy byla jurisdikce nad zločinem agrese aktivována na zasedání smluvních stran rezolucí ICC-

ASP/16/Res. 5.
4
 

 

                                                 

 

 

1
 Viz. Kapitola 2.4.1 

2
 Římský statut Mezinárodního trestního soudu, 2187 UNTS 3, sjednán dne 17. července 1998, vstup v platnost 1. 

července 2002. úřední překlad 84/2009 Sb. 
3
 Rezoluce shromáždění smluvních stran MTS č. RC/Res. 6 [online]. 13. zasedání shromáždění, Definice zločinu 

agrese, dne 11. června 2010. Dostupné z: https://treaties.un.org/doc/source/docs/RC-Res.6-ENG.pdf [cit. 

04/04/2020] 
4
 Rezoluce shromáždění smluvních stran MTS, č. ICC-ASP/16/Res. 5 [online], 16. zasedání Shromáždění, o aktivaci 

jurisdikce Soudu nad zločinem agrese, dne 14. prosince 2017. Dostupné z:  https://asp.icc-

cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-20-vol-I-ENG.pdf [cit. 07/11/2017] 
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Cílem této práce je v rámci jejího omezeného rozsahu poskytnout ucelený obraz složitého 

vývoje zločinu agrese od prvních neúspěšných pokusů na konci první světové války, přes 

mezinárodní vojenské tribunály v Norimberku a Tokyu na konci druhé světové války, až po 

přijetí jeho definice na revizní konferenci v Kampale. Dále si kladu za cíl tento obraz zhodnotit, 

hlavně s přihlédnutím k samotné definici, a také jurisdikci MTS. Taktéž se zde budu krátce 

zabývat otázkou, jestli se agrese stala obyčejovou normou a do jaké míry této obyčejové normě 

přijatá definice odpovídá. 

Předmětem zkoumání této práce budou Římský statut MTS, Kampalské dodatky, množství 

dalších dokumentů souvisejích s MTS, rozsudky mezinárodních vojenských tribunálů 

v Norimberku a Tokyu a názory autorů, kteří se problematikou zločinu agrese zabývají velmi 

podrobně. 

Práce je systematicky rozdělena do pěti kapitol.  

V kapitole první jsem se rozhodl poskytnout kontext k předmětu zkoumání a vymezit pojmy 

a systematiku, které v mezinárodním trestním právu nejsou jasné a jednoznačné. 

V kapitole druhé se věnuji historickému vývoji zločinu agrese. Stručně jsou popsány snahy 

mezinárodního společenství omezit právo k válce. Na to navazuji mezinárodními vojenskými 

tribunály v Norimberku a Tokiu, v rámci kterých budou popsány zločiny proti míru. Následuje 

přijetí Římského statutu na Římské konferenci a kapitola je zakončena Kampalskou revizní 

konferencí a na ni navazujícím shromážděním smluvních stran v New Yorku, které aktivovalo 

jurisdikci MTS nad zločinem agrese. 

V kapitole třetí jsem považoval za vhodné se krátce věnovat otázce, jestli je zločin agrese 

obyčejovou normou a jestli definice přijatá v Kampale tomuto obyčeji odpovídá. 

Kapitola čtvrtá se věnuje popisu skutkové podstaty zločinu agrese, která je obsažena v čl. 8 

bis ŘS. V úvodu kapitoly se zaobírám problematikou českého překladu Definice, následuje 

právní status Znaků a Porozumění, dvou příloh, které jsou součástí Kampalských dodatků. Pro 

přehlednost jsem zvolil systematické členění na subjekt, subjektivní stránku, objekt, objektivní 

stránku trestného činu, které jsou typické pro českou trestněprávní doktrínu. 

V kapitole páté se věnuji jurisdikci MTS nad zločinem agrese. Nejdříve jsou popsány 

standardní jurisdikční režimy pro ostatní tři zločiny podle mezinárodního práva a následně i 

jurisdikční režim zločinu agrese. Dále je rozebrán odklad jurisdikce a podmínky její aktivace a 

nakonec vstup Dodatků v platnost pro jednotlivé smluvní strany. Důvodem tohoto netradičního 

rozdělení, kdy vstup v platnost je zařazen až na konec je ten, že smluvní strany si pro vstup 

v platnost vybraly ustanovení ŘS, která celou problematiku dále komplikují. Považoval jsem 
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proto za vhodné nejdříve popsat jurisdikci nad zločinem agrese v jejím ideálním stavu, pro který 

i byla jazykově a systematicky formulována, a teprve po tomto představení otázku dále 

zkomplikovat způsobem vstupu v platnost. 

Při psaní této práce jsem využil hlavně metodu syntézy literatury a judikatury. Využil jsem 

metodu analytickou i popisnou. Pro pochopení některých problematických částí bylo třeba využít 

metodu komparativní za účelem zohlednění rozdílných názorů a stanovisek. Vzhledem 

k neexistenci moderní judikatury MTS jsem byl odkázán na použití rozsudků mezinárodních 

vojenských tribunálů, které i přes své stáří poskytují stále relevantní vodítka. Bohužel zároveň 

absence judikatury znamená, že mnohé otázky na kterých nepanuje obecná shoda, není dosud 

možné jednoznačně vyřešit.  
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1 Zločin agrese v kontextu 

Mezinárodní právo je právním odvětvím, které se neustále plynule vyvíjí, na základě 

čehož poskytují některé definice výrazný prostor pro interpretaci. Různí autoři mohou vykládat 

pojmy odlišně a systematika taktéž nebývá jednotná. Pro potřeby této práce je tudíž nutné 

vymezit dva v souvislosti se zločinem agrese volně užívané pojmy, a to mezinárodní zločin a 

zločin podle mezinárodního práva. Následně bude zločin agrese zasazen do systematiky 

ostatních zločinů dle mezinárodního práva. Závěr této kapitoly se bude ještě krátce věnovat jisté 

specifičnosti a odlišnosti zločinu agrese od ostatních zločinů dle mezinárodního práva. 

 

1.1  Mezinárodní zločin nebo zločin podle mezinárodního práva? 

Jak bylo uvedeno výše, v mezinárodním právu mohou mít některé pojmy různý význam. 

Tento problém se týká i jisté nestálosti pojmu „mezinárodní zločin“. Šturma na základě analýzy 

různých dokumentů operujích s pojmem mezinárodní zločin dochází k závěru, že je třeba 

rozlišovat: 

1. mezinárodní zločiny (international crimes) států, které označují „ta nejzávažnější 

porušení mezinárodního práva státem vyvolávající odpovědnost státu erga omnes;“
5
 

2. zločiny podle mezinárodního práva (crimes under international law), které označují 

„činy jednotlivců, zpravidla osob jednajících v úředním postavení či se souhlasem státu, 

porušující nejzávažnější pravidla určená k ochraně míru a nejzákladnějších lidských 

práv, včetně zásady humanity v době ozbrojeného konfliktu, za něž vzniká individuální 

trestní odpovědnost přímo na základě mezinárodního práva (…);“
6
 

                                                 

 

 

5
 ŠTURMA, Pavel. Metamorfózy mezinárodních zločinů: příběh s otevřeným koncem. In: ŠTURMA, Pavel, ed. 

Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny. Praha: Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 9-26, 

2014. Studie z mezinárodního práva. Str. 11 
6
 Tamtéž. Str. 12 
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3. transnacionální zločiny (transnantional crimes), „či konvencionální trestné činy, 

definované mezinárodními smlouvami (…), které stanoví pro smluvní státy (…) povinnost 

stanovit trestnost určitých činů ve vnitrostátním právu (…);“
7
 

Zatímco česká mezinárodněprávní doktrína uvedené rozlišení pojmů mezinárodní zločin a 

zločin podle mezinárodního práva víceméně
8
 přijala, v zahraničí je pojem mezinárodní zločin

9
 

užíván velmi volně a někteří autoři jím označují i činy jednotlivců porušující nejzávažnější 

pravidla mezinárodního práva zakládajících vznik individuální trestní odpovědnosti.
10

 

Podobný problém nastává i s pojmem mezinárodní trestní právo
11

. Obvykle bývá vykládán 

v užším smyslu, kdy se týká pouze problematiky zločinů podle mezinárodního práva, ale 

v širším smyslu tento pojem zastřešuje problematiku zločinů podle mezinárodního práva 

společně s transnacionálními zločiny.
12

 

Z důvodu přehlednosti se pro účely této práce budu držet Šturmova vymezení a budu 

odlišovat pojem zločinu podle mezinárodního práva od pojmu mezinárodních zločinů (státu). 

Zločin agrese tak bude systematicky zařazen do zločinů podle mezinárodního práva. Zároveň 

budu pojem mezinárodního trestního práva vykládat ve svém užším smyslu, a bude se tedy týkat 

pouze problematiky zločinů podle mezinárodního práva. 

 

1.2 Zločiny podle mezinárodního práva 

Existují čtyři zločiny podle mezinárodního práva zakládající individuální trestní 

odpovědnost, které tvoří základní kámen mezinárodního trestního práva.
13

 Jsou definovány 

                                                 

 

 

7
 Op. cit.: ŠTURMA, Pavel. Metamorfózy mezinárodních zločinů: příběh s otevřeným koncem. In: ŠTURMA, 

Pavel, ed. Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny. Str. 12 
8
 Bílková považuje oba pojmy za synonyma, viz: BÍLKOVÁ, Veronika. Co je mezinárodní zločin? In: 

ŠTURMA, Pavel, ed. Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny. Praha: Univerzita Karlova. 

Právnická fakulta, 27-42, 2014. Str. 32 
9
 International crime 

10
 Bílková považuje oba pojmy za synonyma, viz: BÍLKOVÁ, Veronika. Co je mezinárodní zločin? In: 

ŠTURMA, Pavel, ed. Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny. Praha: Univerzita Karlova. 

Právnická fakulta, 27-42, 2014. Str. 32 
11

 international criminal law 
12

 Op. cit: ŠTURMA, Pavel. Metamorfózy mezinárodních zločinů: příběh s otevřeným koncem. In: ŠTURMA, 

Pavel, ed. Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny. Str. 12 
13

 SLIEDREGT, Elie van. International criminal law. In: DUBBER, Markus Dirk a Tatjana HÖRNLE, ed. The 

Oxford Handbook of Criminal Law [online]. Oxford: Oxford University Press, 2015. Oxford Handbooks. 
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v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu, který nad nimi vykonává jurisdikci.  Jedná se 

o zločin genocidy
14

, zločiny proti lidskosti
15

, válečné zločiny
16

 a zločin agrese
17

.  

 

1.3 Vztah zločinu agrese k ostatním zločinům podle mezinárodního práva 

Zločin agrese se od ostatních tří zločinů podle mezinárodního práva liší v některých 

aspektech. Reisingerová a Wrange uvádí, že mnozí komentátoři kvůli těmto odlišnostem nahlíží 

na zločin agrese, jako na kategorii oddělenou od ostatních zločinů dle mezinárodního práva, 

zatímco dle jejich názoru „alespoň z praktického pohledu se (zločiny podle mez. práva pozn. 

aut.) liší spíše mírou své závažnosti než svojí věcnou stránkou.“
18

 Vzhledem k omezenému 

rozsahu této práce zde zmíním pouze tři nejvýraznější aspekty. 

Prvním aspektem odlišující agresi od ostatních zločinů je, že agrese spadá do oblasti ius 

ad bellum, tedy do oblasti práva upravující uchýlení k ozbrojenému konfliktu.
19

 To však 

neznamená, že ostatní tři zločiny podle mezinárodního práva spadají automaticky do oblasti ius 

in bello, tedy práva ozbrojeného konfliktu. Jak zločin genocidy, tak zločiny proti lidskosti, je 

možné spáchat i v období míru. Zločiny podle mezinárodního práva tak tvoří spíše komplexní 

systém pokrývající všechny tři oblasti mezinárodního práva ius in pax
20

, ius ad bellum a ius in 

bello. 

Druhým aspektem je, že agrese může být spáchána „pouze jménem státu, a jako součást 

politiky státu“
21

 a to „osobou v postavení, které jí umožňuje efektivně vykonávat kontrolu nad 

státem, nebo řídit jeho politické a vojenské akce“
22

. Zločin agrese tak nemůže spáchat každý, ale 

                                                                                                                                                             

 

 

Dostupné z: http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199673599.001.0001/oxfordhb-

9780199673599?rskey=N1NZqB&result=6. [cit. 21/10/2019] Str. 1-2 
14

 Čl. 6 ŘS 
15

 Čl. 7 ŘS 
16

 Čl. 8 ŘS 
17

 Čl. 8 bis ŘS 
18

 REISINGER CORACINI, Astrid and Pål WRANGE. The Specificity of the Crime of Aggression. In: KREß, 

Claus and Stefan BARRIGA, eds. The Crime of Aggression: A Commentary [online]. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2016. Dostupné z: https://doi.org/10.1017/9781139058360. [cit. 05/02/2020] Str. 307 
19

 CRYER, Robert. An introduction to international criminal law and procedure. 2nd ed. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2010. Str. 317 
20

 Právo v míru 
21

 Tamtéž. Str. 318 
22

 Tamtéž. 
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pouze osoby v postavení orgánu státu, kvůli čemuž má zločin mnohem větší politický rozměr, na 

což poukazuje Bílková.
23

  

Nakonec je zde třetí aspekt, kdy obětí zločinu agrese může být pouze stát.
 24

 

Změna této „státo-centrické“ definice nemá zatím širší podporu, byť na půdě ILC již 

probíhala debata o individuální odpovědnosti žoldnéřů
25

 a RB OSN odsoudila svojí rezolucí 

agresi žoldnéřů vůči Seychelám
26

. To jsou zatím ovšem jen náznaky. Jak uvádí Reisingerová 

s Wrangelem „státy zatím nejsou připraveny k souhrné diskuzi o agresi týkající se nestátních 

aktérů“.
27

 

                                                 

 

 

23
 BÍLKOVÁ, Veronika. Aggression - the supreme international crime or not a crime at all? In: Czech yearbook of 

public & private international law = Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého. Praha: 

Česká společnost pro mezinárodní právo, 2015, 5-23. Str. 21 
24

 Op. cit.: REISINGER CORACINI, Astrid and Pål WRANGE. The Specificity of the Crime of Aggression. In: 

KREß, Claus and Stefan BARRIGA, eds. The Crime of Aggression: A Commentary. Str. 317-318 
25

 Tamtéž. Str. 313 
26

 Rezoluce 496, stížnost Seychel, č. S/RES/496, přijata Radou bezpečnosti OSN dne 15. prosince 1981 
27

 Op. cit.: REISINGER CORACINI, Astrid and Pål WRANGE. The Specificity of the Crime of Aggression. In: 

KREß, Claus and Stefan BARRIGA, eds. The Crime of Aggression: A Commentary. Str. 313 
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2 Historie 

V této části bude nastíněn vývoj pojetí odpovědnosti jednotlivce za zločin agrese 

v mezinárodním právu. Práce popíše prvotní snahy regulovat ozbrojený konflikt užitím doktríny 

spravedlivé války a smluvními omezeními z 19. století, následně se bude zabývat snahou 

dohodových mocností odsoudit Viléma II. po první světové válce. Předloží stručně meziválečné 

pakty zakazující válku. V další části se bude věnovat Norimberskému a Tokijskému tribunálu, 

odsouzení válečných zločinců a definici útočné války. Dále se přes Rezoluci Valného 

shromáždění o definici agrese 3314 (XXIX) (dále jen Rezoluce 3314) dostanu k Římské 

konferenci a jejímu selhání zahrnout zločin agrese do jurisdikce Mezinárodního trestního soudu 

(dále jen MTS). Historickou kapitolu ukončí část o Revizní konferenci v Kampale (dále jen 

Revizní konference), na které byl dojednán kompromis tvořící dnes již funkční část ŘS. 

 

2.1 Období tradičního mezinárodního práva 

„Baroni buďte zdrávi! 

Zastavte města, vsi i hrad 

a veďte války, ty mám rád“
28

 

Výše uvedený úryvek je z básně napsané ve 12. století francouzským rytířem Betranda de 

Born. Celá báseň je prodchnuta nadšením a adorací příslušníka válečnického stavu, který se 

nemůže dočkat dalších bojů, ve kterých se může vyznamenat. Sama o sobě je tato báseň úkázkou 

lidského nahlížení na válku až do konce 19. století. Válka představovala pro určitou 

společenskou vrstvu způsob obživy i života, jehož byla neodmyslitelnou součástí. Nezáleželo na 

kontinentu, historie prakticky všech lidských společenství je plná válečného zápolení, oslavy 

vítězných vojevůdců a glorifikace válečných hrdinů. Dá se říci, že válka je starší nežli právo, stát 

a ostatní sociální instituce, pravděpodobně je přibližně stejně stará jako náboženství.
29

  Při 

pohledu do historie se zdá býti dokonce lidskému druhu přirozená. 

                                                 

 

 

28
 KOVAŘÍK, Jiří. Rytířské bitvy a osudy. I, Meč a kříž, (1066-1214). Praha: Mladá fronta, 2005. Arma & musae. 

Str. 268 
29

 SAYAPIN, Sergey. The crime of aggression in international criminal law: historical developement, comparative 

analysis and present state. The Hague: Asser Press, 2014. Str. 4. 
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Samozřejmě velká míra destrukce a zmařených životů vedla již tehdy ke snaze, když ne 

válku zakázat, alespoň ji omezit. Proto vznikla již ve středověku doktrína tzv. spravedlivé války, 

která měla být vedena jako msta za nespravedlnost, jestliže některý národ, nebo obec zanedbaly 

potrestání nespravedlnosti způsobené svými příslušníky, nebo za účelem vrácení toho, co bylo 

odňato bezprávím.
30

  Historický vývoj se následně vydal cestou regulace ius in bello, tedy 

ochranou osob ve válce a omezování prostředků vedení boje, který vyvrcholil haagskými a 

ženevskými úmluvami z roku 1899 a 1907. 

2.1.1 Haagská úmluva o pokojném vyřizování sporů
31

 

Pravděpodobně prvním pokusem mezinárodního společenství, jak regulovat v rámci 

možností ius ad belum se stala Haagská úmluva o pokojném vyřizování mezinárodních sporů z 

roku 1907. Celá regulace spočívala v článku 2 celé úmluvy, dle kterého se smluvní strany 

zavazovaly k tomu, že před použitím síly využijí dobrých služeb, či mediace jedné či více 

přátelských mocností. 

Pojetí článku samozřejmě odpovídá době, ve které vznikl. Byla to doba evropských 

velmocí založených na ideji kolonialismu, ve které státy stále nebyly ochotny připustit zákaz 

použití síly. Pouze byly ochotny tuto možnost regulovat závazkem velmi formálním a vágním. I 

přesto se ovšem jedná o první známku změny v chápání války tehdejšími politickými elitami. Na 

další posun v pojetí chápání války však bylo potřeba podnětu mnohem závažnějšího. 

2.1.2 Versailles a Vilém II. 

Jedenáctého listopadu v jedenáct hodin roku 1918 podepsalo Německo listinu o příměří v 

Compiegne, a ukončilo tak První světovovou válku. Svět se mohl konečně nadechnout a pokusit 

se pochopit celý rozsah čtyřleté katastrofy. První světová válka je milníkem v mnoha ohledech. 

V prvé řadě představila ohromný technologický pokrok v oblasti zbraní, které proměnily do té 

doby známou podobu války. Válka před rokem 1914 byla relativně omezený fenomén, jehož se 

účastnily armády v řádu desítek, maximálně sta tisíc mužů. Jejich potenciál zdevastovat rozsáhlá 

                                                 

 

 

30
 Op. cit.: SAYAPIN, Sergey. The crime of aggression in international criminal law: historical developement, 

comparative analysis and present state. Str. 19 
31

 Haagská úmluva (I) o pokojném vyřizování mezinárodních sporů, sjednána dne 18. října 1907, v platnosti ode dne 

12. června 1922, přístup vyhlášen č. 5/1930 Sb. Dostupné z: 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/pacific.asp 
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území byl stále relativně omezený. Byla zde možnost před postupujícími armádami utéct. 

Armáda sama tvořila velmi svébytnou a reálně uzavřenou sociální skupinu ve společnosti. 

To všechno změnila právě První světová válka. Moderní prostředky přepravy umožnily 

mobilizaci milionů obyvatel a propracované logistické systémy umožnily vést nepřetržité 

vojenské operace, které již nepřerušovala zima. Letectvo a dalekonosné dělostřelectvo začaly 

stírat rozdíly mezi frontovou linií a zázemím. To vše vedlo k výraznému nárůstu lidských a 

materiálních ztrát. 

Po prvotním šoku se logicky nabízela otázka odpovědnosti za všechnu tu destrukci. 

Britský ministerský předseda Lloyd George během své volební kampaně v listopadu 1918 

prohlásil, že „Vilém II., německý císař, musí být souzen, a že válka je zločin“.
32

 Zahájil tím na 

svoji dobu podivuhodnou snahu, jejímž cílem bylo postavit Viléma II. před mezinárodní tribunál, 

který by vytvořil precedent umožňující do budoucna vymoci individuální trestní odpovědnost 

hlav států za rozpoutání války. Vedoucími zeměmi tohoto snažení se stala Velká Británie a 

Francie, dva dohodové státy válkou nejvíce zasažené. Oponenty v tomto zápase naopak tvořily 

v prvé řadě Spojené státy americké a do jisté míry také Japonsko, dvě válkou nejméně zasažené 

dohodové mocnosti.  

Vynechme nesmírně spletitá jednání, ve kterých se postupně rodil kompromis, který byl 

nakonec vtělen do samotné Versailleské mírové smlouvy (dále jen VMS), v podobě části VII. 

Ustanovení trestní (čl. 227-230).
33

 

Dle článku 227 VMS měl být Vilém II., stíhán pro „nejhrubší porušení zásad 

mezinárodní mravnosti a posvátné autority smluv“. Právě článek 227 představuje kompromis 

mezi Brity, Francouzi, Japonci a Američany. Termín „mezinárodní mravnost a posvátná autorita 

smluv“ byl vtělen do textu právě na naléhání Američanů, kteří důrazně nesouhlasili s užitím 

termínu „trestný čin“
34

. 
35

 

                                                 

 

 

32
 SELLARS, Kirsten. The First World War, Wilhelm II and Article 227: The Origin of the Idea of ‘Aggression’ in 

International Criminal Law. In: KREß, Claus and Stefan BARRIGA, eds. The Crime of Aggression: A 

Commentary [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1017/9781139058360. [cit. 05/02/2020] Str. 21 
33

 (Versaillská) Mírová smlouva mezi mocnostmi spojeneckými i sdruženými a Německem a Protokol,  sjednána 

dne 28. června 1919, úřední překlad pod č. 217/1921 Sb. 
34

 criminal offence 
35

 Op. cit.: SELLARS, Kirsten. The First World War, Wilhelm II and Article 227: The Origin of the Idea of 

‘Aggression’ in International Criminal Law. In: KREß, Claus and Stefan BARRIGA, eds. The Crime of 

Aggression: A Commentary. Str. 35 
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Článek počítal s vytvořením zvláštního soudu, ve kterém by zasedali soudci jmenovaní 

vítěznými mocnostmi. Bohužel k naplnění článku 227 nikdy nedošlo. Vilém II. utekl do 

Nizozemí, které jej odmítlo vydat s odkazem na svoji tradici ochrany uprchlíků a neutralitu.
36

 

Zajímavý byl i článek 228, který přiznával spojeneckým vládám právo postavit před své 

vojenské soudy osoby obžalované z činů příčících se zákonům a zvykům válečným, tedy soudit 

válečné zločince.  Ačkoliv v tomto případě došlo k souzení válečných zločinců v Lipsku, řízení 

bylo vedeno u německého říšského soudního dvora
37

, který obviněné v drtivé většině případů 

osvobodil s odůvodněním, že si nebyli vědomi protiprávnosti svých činů.
38

  

2.1.3 Společnost národů
 39

 

Vedle mírových podmínek obsahovala Versailleská mírová smlouva taktéž část, která 

v článcích 1 až 26 vytvářela tzv. Společnost národů. Této části se jinak říká Pakt Společnosti 

národů a najdeme ho jak ve versailleské mírové smlouvě s Německem, tak v mírové smlouvě 

s Rakousko-Uherskem ze Saint-Germain. SN se poprvé v historii pokusila zavést v rámci 

mezinárodního společenství princip, dle kterého měla válka přestat být legitimním prostředkem 

řešení mezinárodních vztahů.
40

 Bohužel reálně text neobsahoval striktní zákaz války, ale spíše 

doporučení nenásilného řešení, který vojenskou akci nevylučoval. 

Článek 12 Paktu společnosti národů stanovil: 

„Členové Společnosti jsou zajedno v tom, že, vyskytne-li se mezi nimi spor, který by mohl 

vésti k roztržce, předloží věc buď řízení rozhodčímu, nebo Radě k přezkoumání. Jsou dále 

zajedno v tom, že se v žádném případě neuchýlí k válce dříve, než uplynou tři měsíce od rozsudku 

rozhodčích neb od zprávy Rady.“ 

I přes své nedostatky se ovšem jednalo na tu dobu o výrazný posun od právní mentality 

devatenáctého století, kdy válka byla naprosto legitimní způsob řešení sporů v mezinárodních 

vztazích. 

                                                 

 

 

36
 Tamtéž. 

37
 Reichsgericht 

38
 KRAMER, Alan. The First Wave of International War Crimes Trials: Istanbul and Leipzig.. In: European Review 

[online]. Cambridge University Press, 2006, vol. 14, no. 4, pp. 441–455. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1017/S1062798706000470 [cit. 16/05/2019] 
39

 (Versaillská) Mírová smlouva mezi mocnostmi spojeneckými i sdruženými a Německem a Protokol,  sjednána 

dne 28. června 1919, úřední překlad pod č. 217/1921 Sb. 
40

 Op. cit.: SAYAPIN, Sergey. The crime of aggression in international criminal law: historical developement, 

comparative analysis and present state. Str. 30 
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2.1.4 Locarnské dohody alias Rýnský pakt
 41

 

K doplnění celkové mozaiky tehdejších úvah je třeba zmínit Locarnské dohody, které, 

navzdory své regionální povaze, potvrdily dosavadní opinio iuris zakazující válku jako 

prostředek řešení sporů. Konkrétně v článku 2 se Německo, Belgie a Francie zavázaly 

k neuchýlení se k válce s výjimkou sebeobrany, či kolektivní akce podle Paktu Společnosti 

národů.  

2.1.5 Brian – Kellogův pakt
 42

 

Celým názvem „Všeobecná smlouva o odmítnutí války“ z roku 1928, známější spíše pod 

názvem Briand-Kellogův pakt podle svých tvůrců, představoval vrchol předválečných snah 

mezinárodního společenství zakázat válku a zároveň je také jasným důkazem změny ve vnímání 

pozitivního mezinárodního práva jako prostředku ius ad bellum k ius contra bellum.
43

 

Pakt měl být původně bilaterální smlouvou mezi Spojenými státy a Francií, ovšem 

v průběhu jednání se obě strany rozhodly ji povýšit na smlouvu multilaterální. Celý Pakt má 

pouhé tři články. V článku prvním smluvní strany odsoudily válku jakožto nástroje řešení 

mezinárodních sporů a zřekly se jejího dalšího užití ve vzájemných vztazích. V článku druhém 

se zavázaly k mírovému řešení jakýchkoli sporů mezi nimi. Článek třetí upravoval vstup 

v platnost. 

Samotný Pakt nebyl dokonalý, trpěl třemi výraznými problémy. Problém první 

představoval fakt, že nepočítal s nutností sebeobrany, tedy se situací, kdy jedna smluvní strana 

vojensky napadne stranu druhou. Napadená strana by se samozřejmě musela vojensky bránit, 

čímž by porušila ustanovení Paktu. Problém druhý spočíval v tom, že se Pakt týkal pouze 

smluvních stran, a tudíž ze zákazu užití války byly vyňaty všechny nesmluvní státy. Tento 

problém částečně vyřešil fakt, že k Paktu přistoupilo celkem 63 z 67 tehdy existujících států.
44

  

Problém třetí spočíval v absenci jakýchkoli sankcí při porušení Paktu, což mělo za následek 

                                                 

 

 

41
 (Locarnská) Úmluva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, FranciíVelkou Británií a Itálií, 54 LNTS 

1292, sjednána dne 16. října 1925, vstup v platnost 14. září 1926. 
42

 (Briand-Kellogův pakt) Všeobecná úmluva o odmítnutí války, 94 LNTS 2137, sjednána dne 27. května 1928, 

vstup v platnost 25. července 1929. úřední překlad 126/1929 Sb. 
43

 KREß, Claus. On the Activation of ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression [online]. In: Journal of 

Constitutional Law. vol. 16 (1), 2018, 1-18. ISSN 14781395. Dostupné z: https://doi.org/10.1093/jicj/mqy007 

[cit. 26/02/2019]. Str. 9 
44

 Op. cit.: SAYAPIN, Sergey. The crime of aggression in international criminal law: historical developement, 

comparative analysis and present state. Str. 36. 
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nemožnost efektivního postihu. I přes své chyby ovšem byl Pakt svojí jednoduchou formulací, 

neumožňující různý výklad, významným projevem opinio iuris na užití války jako prostředku 

řešení sporů v mezinárodních vztazích a stal se důležitým precedentem. Precedentem o to 

důležitějším, že smluvními stranami Paktu se staly Německo, Japonsko a Itálie, které jej 

následně nikdy neodvolaly. Pakt byl následně použit MVT v Norimberku jako jeden z právních 

podkladů pro vyvrácení námitky obžalovaných před MVT, že je není možné soudit na základě 

principu nullum crimen sine lege, což již tehdy vyvolávalo kontroverze.
45

 (viz. kapitola 2.2. této 

práce) 

2.1.6 Úmluva o definice agrese
 46

 

V lednu roku 1933 došlo ještě k poslednímu, významnému meziválečnému pokusu 

omezit právo na válku. Pozoruhodný je zde obzvláště fakt, že návrh definování agrese učinil 

Sovětský svaz, nově přistoupivší člen Společnosti národů. 

Návrh byl formulován velice jasně, stanovil druhy agrese a na rozdíl od Briand-

Kellogova paktu neopomněl ani ani „sebeobrannou“ klauzuli umožňující státu provést kroky 

nutné k obraně vlastního teritoria a celkově se dá říci, že případné přijetí tohoto návrhu by bylo 

velkým pokrokem z hlediska ius contra bellum. Úmluva bohužel přišla příliš pozdě. Podepsalo ji 

pouhých 13 států. V roce 1933 se již mezinárodní situace změnila a samotný navrhovatel této 

definice, Sovětský svaz, ji brzy sám porušil napadením Polska, Finska a Pobaltí.
47

 

Pokusů o smluvní definování agrese bylo v meziválečném období více, ale žádný již 

nebyl natolik úspěšný, aby stál za zmínku.
48

 

                                                 

 

 

45
 GROSS, Leo. The Criminality of Aggressive War [online]. In: American Political Science Review. Cambridge 

University Press, 1947, vol. 41, no. 2, pp. 205–225. Dostupné z: https://doi.org/10.2307/1950707 18 [cit. 

08/03/2020]. Str. 210 
46

 Op. cit.: SAYAPIN, Sergey. The crime of aggression in international criminal law: historical developement, 

comparative analysis and present state. Str. 36-37 
47

 Tamtéž. Str. 38. 

48
 Op. cit.: LIPOVSKÝ, Milan. Zločin agrese v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu po revizní 

konferenci v Kampale. Str. 17 
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2.2  Norimberský a Tokijský tribunál 

Dodnes nejvíce definujícím momentem pro zločiny proti míru (a na ně navazující zločin 

agrese) se stalo stíhání válečných zločinců před mezinárodními vojenskými tribunály 

v Norimberku a Tokiu po druhé světové válce. Ze zpětného pohledu se dá říci, že druhá světová 

válka obnovila proces, který začal na konci té první. Byl to proces, na jehož konci stáli poprvé 

v historii představitelé státu obvinění ze zločinů proti míru (a dalších) před soudem. 

MVT v Norimberku byl zřízen Dohodou o stíhání a potrestání hlavních válečných 

zločinců uzavřené v Londýně, která zároveň obsahovala jeho Chartu (dále jen Londýnská 

Charta).
49

 Londýnská Charta stanovila ve svém článku 6 zločiny, pro které byli obžalovaní 

stíháni, přičemž jednou z těchto kategorií byly zločiny proti míru, kterým se z důvodu zaměření 

této práce budu podrobně věnovat. Charta MVT pro Dálný Východ byla, co se týče ratione 

materiae v podstatě stejná.  

Okolo obou tribunálů panují dodnes kontroverze. Oba tribunály byly kritizovány pro 

porušení principu nullum crimen sine lege.
50

 V případě Tokijského tribunálu se přidává navíc 

disentní stanovisko soudce Radhabinoda Pala, ve kterém se uchýlil k rozsáhlé kritice 

kolonialismu.
51

 

Důležitější je obsah zločinů proti míru, které se od obsahu dnešního zločinu agrese 

v některých aspektech liší. Tyto odlišnosti jsou důležité, protože budou potenciálně MTS 

limitovat při aplikaci obou rozsudků, byť členové SWG ujišťovali, že se MTS bude moci k těmto 

rozsudkům obracet.
52

 

2.2.1 Zločiny proti míru 

Zločiny proti míru byly definovány v Londýnské chartě v čl. 6 písm. a) v následujícím 

znění: „Zločiny proti míru; to jest osnování, příprava, podněcování nebo podniknutí útočné 
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University Press, 2018, p. 431–458. Dostupné z: https://doi.org/10.1017/9781316348659.013 [cit. 

012/05/2020]. Str. 431-458 
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války nebo války porušující mezinárodní smlouvy, dohody nebo záruky, anebo účast na 

společném plánu nebo spiknutí ku provedení čehokoliv z toho, co výše uvedeno;“ 

 

Tokijská charta obsahovala téměř stejné znění, které se lišilo pouze tím, že explicitně 

uvádělo, že se týká vyhlášených i nevyhlášených válek.
53

 Z doslovného znění článku vyplývá, že 

existují tři poddruhy zločinu proti míru tj. útočná válka, válka porušující mezinárodní dohody, 

nebo účast na plánu k provedení dvou výše uvedených válek.
54

 Útočná válka je řešena níže. 

Ohledně války porušující mezinárodní dohody, uvedl MVT ve svém rozsudku, že není třeba je 

podrobně rozebírat, protože bylo prokázáno spáchání útočné války.
55

 Společný plán a spiknutí 

následně MVT vztáhl ve svém rozsudku na období od zformování NSDAP v roce 1919 do konce 

války.
56

 

 

Útočná válka 

Je pravdou, že žádný z tribunálů nevytvořil obecně závaznou definici války, nicméně 

analýza částí obou rozsudků a Zákona č. 10 Spojenecké kontrolní rady nám umožňuje, byť ne 

kompletně, definici zločinu proti míru sestavit.  

Spojenecká kontrolní rada v Zákonu č. 10 uvedla, že „změna, nebo pokus o změnu (…) 

mezinárodních vztahů za použití ozbrojených sil je útočným činem, a pokud tato agrese vyústí ve 

válku, pak se jedná o útočnou válku“.
57

 

MVTDV šel ještě o krok dál a podrobně rozebral pohraniční incidenty mezi SSSR a 

Japonskem u jezera Chasan v červenci 1938. Plán (japonského pozn. aut.) útoku byl vypracován 

generálním štábem se souhlasem ministra války a pěti dalšími ministry. Účelem útoku bylo 

buďto vyzkoušet sílu sovětské obrany, nebo obsazení strategicky významného návrší. Útok byl 

dle slov tribunálu „veden tak značnými silami, že jej nešlo považovat za pouhou potyčku mezi 
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pohraničními patrolami.
58

 Ačkoliv množství nasazených sil nebylo celkově příliš velké
59

, výše 

zmíněný cíl (tohoto útoku pozn. autora) a důsledek, který by nastal v případě úspěchu tohoto 

útoku, jsou dostatečné k tomu, aby tribunál tyto nepřátelské akce označil za válku“.
60

  

Tribunál dále rozebral i okolnosti japonské operace u řeky Chalchyn Gol v roce 1934. 

Celá operace se odehrávala v časovém období 4 měsíců na území o rozloze 25x60 km a Japonci 

utrpěli ztráty čítající 50.000 mužů, zatímco Mongolsko-Sovětské ztráty dosáhly 9.000 mužů.
61

 

Dle tribunálu se „stěží jednalo o střet mezi pohraničními strážemi (…). Za těchto podmínek dle 

tribunálu byla operace součástí útočné války vedené Japonskem.“
62

  

Na základě výše uvedeného vyvozuje McDougal, že jakékoli použití ozbrojené síly 

jedním státem vůči druhému státu může založit válku, přičemž toto „nepřátelství“ musí 

dosáhnout určité intenzity a trvání a jedním z indikátorů toho, že se jedná o válku je sledovaný 

účel/cíl tohoto nepřátelství.
63

 

McDougal pod termínem útočné války rozeznává tři podtypy války a to  

a) „válku za účelem okupace a dobytí území jiného státu nebo jeho části,  

b) válku vyhlášenou na podporu útočné války jiného státu,  

c) válku za účelem zabránění podpory státu, který je obětí agrese.“
64

 

K otázkám Války porušující mezinárodní smlouvy oba tribunály pouze uvedly, že 

vzhledem k faktu že u Německa i Japonska byla prokázána útočná válka, není třeba se zabývat 

tím, jestli se oba státy dopustily války porušující mezinárodní smlouvy.
65
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Útočný čin 

Daleko zajímavější je, že v rozsudku MVT byl použit i termín „akt agrese resp. útočný 

čin“
66

. Za útočné činy MVT označil okupaci a anexi Rakouska a Československa, přičemž 

zároveň tyto činy nezahrnul do útočné války. Rozhodující pro jejich určení za agresivní, byl opět 

účel/cíl, který „agresor“ sledoval.
67

 Více se bohužel MVT tímto termínem nezabýval. 

 

Pachatel zločinu proti míru 

Co se týče otázky, kdo může spáchat zločiny proti míru, označil MVT „osoby na úrovni 

určující politické směřování země“
68

. Tymofeyeva na základě analýzy Norimberského rozsudku 

určila sedm klíčových oblastí pro politické směřování země, kterými jsou: 1. ozbrojené síly, 2. 

diplomacie, 3. legislativa, 4. politika, 5. ekonomika, 6. vzdělání, 7. propaganda.
69

 Těmto 

oblastem odpovídají i odsouzení, příkladem jmenujme náčelníka Vrchního velení Wehrmachtu 

Keitela, ministra zahraničí von Neuratha, ministra bez portfeje Hesse, šéfa zahraničního oddělení 

NSDAP Rosenberga, ministra hospodářství Funka, říšského vůdce mládeže Schiracha a vedoucí 

říšského rozhlasu Fritzsche.
70

 Odpovědnými tedy vedle hlav států mohou být generálové, 

ministři, členové vládnoucích politických stran, členové parlamentů, či držitele významných 

úřadů. 

Co se týče subjektivní stránky trestného činu, indícii nám poskytl případ Alfrieda 

Kruppa, který byl s jedenácti dalšími průmyslníky souzen, ale žádnému z nich nebylo prokázáno, 

že by si byli vědomi agresivních cílů politického a vojenského vedení státu.
71

 

Nakonec dodejme, že vztah zločinů proti míru ke zločinu agrese rozděluje odbornou 

veřejnost. Na jedné straně stojí McDougall, podle které je objektivní stránka trestného činu 

zločinů proti míru užší a naopak okruh potenciálních pachatelů širší, než v Definici přijaté 
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v Kampale.
72

 Na druhé straně stojí Kreß, podle něhož se například k otázkám pachatelů bude 

možné k rozsudku MTV vracet, i přes odlišný jazyk.
73

 Rozhodnout v tomto bude muset samotný 

MTS ve svých budoucích rozsudcích. 

 

2.3  Poválečný svět 

Norimberk a Tokio představují předěl ve vývoji mezinárodního trestního práva. Jenže 

zatímco ostatní tři zločiny podle mezinárodního práva prodělaly následný rozsáhlý judikatorní 

rozvoj v ad hoc tribunálech, zločin agrese si na svůj další rozvoj musel počkat delší dobu. 

2.3.1 Charta OSN
74

 

Společně s Rozsudkem MVT přinesl konec druhé světové války taktéž revitalizaci 

Společnosti národů tentokráte v podobě Organizace spojených národů. Z pohledu této práce je 

důležité, že Charta OSN představila terminologický posun
75

 oproti dosavadním mezinárodním 

dokumentům vyjádřený v článku 2 odstavce 4: 

„Všichni členové se vystříhají ve svých mezinárodních stycích hrozby silou nebo použití 

síly jak proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, tak jakýmkoli jiným 

způsobem neslučitelným s cíli Organizace spojených národů.“ 

Termín útočné války a války proti mezinárodním smlouvám zde byl nahrazen termínem 

hrozby nebo použití síly, což je termín méně komplikovaný, umožňující reakci na širší spektrum 

činů států. 
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2.3.2 Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 3314
76

 

S nástupem studené války opět celý vývoj týkající se agrese zamrzl. Až rok 1974 přinesl 

nový pramen, který má přesah do pozdějších dokumentů. Dne 14. prosince přijalo Valné 

shromáždění OSN rezoluci 3314 (XXIX) definující agresi.  

Rezoluce by se dala označit za snahu Valného shromáždění vstoupit do procesu řešení 

útočného činu (act of aggression) dle Charty OSN. Podle článku 39 Charty OSN totiž Rada 

bezpečnosti může určit, že došlo k porušení mezinárodního míru nebo k útočnému činu. Zároveň 

v článku 12 odstavce 1 Charta OSN Valnému shromáždění zakazuje učinit doporučení ohledně 

konkrétního sporu nebo situaci, které jsou řešeny RB OSN, ledaže o to RB OSN požádá. Tento 

článek Rezoluce 3314 obchází tím, že se nevěnuje konkrétnímu případu, ale pouze „definuje 

obecný pojem“. V úvodu rezoluce samotné VS doporučuje Radě bezpečnosti Rezoluci jako 

„návod k určení existence aktu agrese v souladu s Chartou OSN“. 

Protože Rezoluce sloužila jako inspirativní zdroj pro následnou Definici agrese, zmiňme 

zde stručně její strukturu, obsah a problémy. 

Rezoluce se skládá z osmi článků, tedy se rozhodně nejedná o obsáhlý dokument. Článek 

1 stanoví, že „agresese je použití ozbrojené síly
77

 vůči suverenitě, teritoriální integritě nebo 

nezávislosti jiného státu nebo její užití způsobem v rozporu s Chartou OSN.“ Bohužel článek a 

celá Rezoluce nijak neřeší v potaz otázku hrozby použití ozbrojených sil
78

, čímž ponechává 

prostor ke kreativnímu využití tohoto nedostatku. 

Článek 2 stanoví, že „První použití ozbrojených sil státem v rozporu s Chartou by mělo 

založit prima facie důkaz aktu agrese…“. Zároveň v další části článek stanoví, že Rada 

Bezpečnosti může v souladu s Chartou rozhodnout, že se o akt agrese nejedná ve světle 

relevantních okolností, zahrnujíce i dostatečnou závažnost následku
79

. Článek bohužel nijak 

nedefinuje termín: první použití ozbrojených sil
80

. Zároveň je zde vidět snaha obejít výlučnou 

pravomoc Rady bezpečnosti z výše zmíněného článku 39 a převrátit její pravomoc rozhodnout o 

porušení v pravomoc rozhodnout o neporušení. 
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V Článku 3 je pak deklaratorní výčet činů považovaných za akt agrese s tím, že dle 

Článku 4 může RB v souladu s Chartou označit i jiné činy za akty agrese. 

Nejdůležitější z pohledu této práce je dále pak Článek 5, konkrétně jeho odstavec pátý, 

který stanoví, že „útočná válka
81

 je zločin proti mezinárodnímu míru. Agrese dává zniknout 

mezinárodní odpovědnosti“. Věta první podle Bruha společně se systémem podřazujícím akt 

agrese pod útočnou válku odpovídají návaznosti na Norimberk.
82

  

Článek 6 pak už jen slouží k uklidnění Rady bezpečnosti tím, že účelem Rezoluce není 

měnit obsah Charty. Článek 7 je pak poplatný době svého vzniku (rok 1974), tedy zdůrazňuje 

právo na sebeurčení a boj proti kloloniálním a rasistickým režimům.  Článek 8 se pak už týká 

pouze interpretace a kontextu článků. 

Rezoluce 3314 je při bližším pohledu plná ambivalentních výrazů a kreativních výkladů. 

RB navíc ve svých rozhodnutích nikdy na Rezoluci 3314 neodkazovala, byť od jejího přijetí 

vydala více než třicet rozhodnutí o agresi.
83

 Rezoluce je přesto důležitá, protože její části byly 

následně použity při tvorbě Definice. 

 

2.4 Cesta moderní současné definice 

Současná podoba definice se zrodila hlavně díky neúnavné práci expertů v Komisi pro 

mezinárodní právo (dále jen Komise) a díky dvěma konferencím, Římské z roku 1989 a 

Kampalské z roku 2010.  

2.4.1 Komise pro mezinárodní právo 

Komise vznikla 21. listopadu 1947 rezolucí Valného shromáždění OSN č. 174 (II) jako 

podpůrná expertní instituce v oblasti mezinárodního práva veřejného.
84

 Již od počátku svého 

vzniku řešila některé esenciální mezinárodně právní otázky.  
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Na Komisi připadl nesnadný právní úkol transformovat v Norimberku užitý termín 

zločinu proti míru do zločinu agrese, aby byla reflektována terminologie z Rezoluce 3314. 

Komise vypracovala Návrh principů, které se prakticky shodovaly s Londýnskou chartou a 

Rozsudkem MVT. Tyto principy však VS OSN ani nepřijalo, ani neodmítlo.
85

 Prakticky od 

začátku se mezi členy komise objevil rozpor v tom, jestli agresi definovat, či ne. V reakci na to 

Valné shromáždění utvořilo speciální výbor, jehož úkolem bylo vypracovat detailní zprávu o 

agresi v průběhu historie, nicméně výbor nebyl schopen dojít k jasnému závěru. Komplikovaná 

jednání se dále vlekla, a když se v roce 1954 VS OSN rozhodlo odložit projednání 

připravovaného Návrhu článků, práce se zastavila.
86

 

Impuls k obnovení diskuze nad definicí agrese dalo přijetí výše uvedené Rezoluce 3314 

z roku 1974. Proto se dne 10. prosince 1981 VS OSN obrátilo na Komisi s žádostí o obnovu 

práce na Návrhu článků z roku 1951 a vyznačila tak počátek další snahy prosadit zločin agrese 

na mezinárodní úrovni. 
87

 

Komise nakonec vypracovala Kodex zločinů proti míru a bezpečnosti lidstva z roku 

1996, v jehož článku 16 je zločin agrese popsán takto: „Jednotlivec, který se coby vůdce, či 

organizátor aktivně účastní v nebo nařizuje plánování, přípravu, zahájení či provedení agrese 

spáchané státem, bude odpovědný za zločin agrese.“
88

  

Článek 8 se zase zabýval jurisdikcí, kterou měl vykonávat v budoucnu ustanovený 

mezinárodní soudní orgán. 

Prakticky od počátku se Komise musela vypořádat se třemi otázkami. Ta první se týkala 

samotné definice agrese, konkrétně do jaké míry použít definici z Rezoluce 3314 z roku 1974, 

což souviselo se sporem, jestli může individuální trestní odpovědnost vzejít i z jiného aktu, než 

je útočná válka.
89
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Druhou, neméně závažnou otázkou pak byla samotná soudní jurisdikce nad zločinem 

agrese. Komise se nedokázala shodnout, jestli měl být potenciální mezinárodní soudní orgán 

nadán univerzální jurisdikcí nad všemi činy, či měla být jurisdikce omezena souhlasem státu, 

jehož občan tento čin spáchal. 
90

 

Třetí závažná otázka se týkala článku 39 Charty OSN, dle kterého může rozhodnout 

pouze RB OSN, zda došlo k aktu agrese/útočnému činu
91

. Velká část diskuze tedy spočívala, do 

jaké míry dovolit RB OSN zasahovat do případného soudního procesu. 

Kodex nakonec nikdy nebyl přijat, protože veškerou energii členů Komise i státních 

delegací absorbovala do sebe jednání související s jurisdikcí připravovaného MTS, jehož statut 

měla Komise taktéž vypracovat.
92

 

2.4.2 Římská konference 

Výše zmíněné tři otázky se nakonec řešily na Římské konferenci, jež byla ustavena 

k jednání o statutu MTS. Pozitivním aspektem konference bylo, že drtivá většina přítomných 

států se shodovala na tom, že zločin agrese by měl být zahrnut ve Statutu (ze stotřicetičtyř pouze 

patnáct mělo námitky).
93

 

Negativním aspektem byl fakt, že přesně ty otázky, které předtím rozdělovaly Komisi, 

rozdělovaly nyní i státní delegace na Římské konferenci. Z hlediska definice agrese část států 

favorizovala definici z Rezoluce 3314, zatímco jiným přišla terminologie z této rezoluce příliš 

kompromisní. Taktéž i v otázce jurisdikce byly názory rozdílné, hlavně kvůli stálým členům RB 

OSN, kteří požadovali, aby byl nutný jejich souhlas k zahájení procesu u MTS.
94

 

V jednu chvíli se dokonce zvažovalo, že by zločin agrese byl ze statutu vyjmut, čemuž 

naštěstí zabránil zásah většiny účastníků konference pod vedením Německa a Hnutí nezávislých 

zemí, které odmítly Římský statut odsouhlasit bez začlenění zločinu agrese. 

Kompromis byl nakonec nalezen poslední den konference a zločin agrese byl nakonec ve 

statutu zahrnut do výčtu v článku 5 odst. 1 písm d).  Optimismus zde kazil čl. 5 odst. 2, 

odpovídající úsloví, že „vlk se nažral a koza zůstala celá“. 
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„Jurisdikci vůči zločinu agrese bude Soud vykonávat poté, kdy bude v souladu s čl. 121 a 

123 přijato ustanovení definující tento zločin a stanovící podmínky, za nichž může Soud 

vykonávat jurisdikci ve vztahu k tomuto zločinu. Toto ustanovení bude slučitelné s příslušnými 

ustanoveními Charty Organizace spojených narodů.“
95

 

Článek 123 počítal se svoláním revizní komise sedm let po vstupu statutu v platnost, za 

účelem projednání těchto změn.  

Konference ještě ve svém závěrečném rozhodnutí ustanovila Přípravnou komisi pro 

Mezinárodní trestní soud (dále jen Přípravná komise MTS) a pověřila ji k vytvoření návrhů na 

budoucí revizní komisi. Komise následně vytvořila Speciální pracovní skupinu pro zločin agrese 

(dále jen SWGCA), na jejímž půdorysu se měla odehrávat další část příběhu zločinu agrese. 

Římský statut nabyl účinnosti 1. června 2002, což znamenalo, že revizní konference se 

bude konat nejdříve koncem roku 2009. 

2.4.3 Kampalská revizní konference 

Ještě než přikročíme k samotné konferenci, shrňme stručně práci SWGCA v mezičase. 

SWGCA se v letech 200 až 2007 scházela v Lichtejnštejnském institutu sebeurčení v rámci 

Školy Woodrowa Wilsona při Princetownské univerzitě. Výsledkem tohoto tzv. 

Princetownského procesu, se stal dokument, který do jisté míry vyznačil hranice, jak bude 

budoucí zločin agrese vypadat. 
96

 

V Princetownském dokumentu se experti v otázce definice shodli na generální klazuli 

doplněné výčtem z článku 3 Rezoluce 3314. Shoda se našla taktéž v tom, že v článku 8 bis bude 

užito termínu útočný čin
97

, který nahradil původně užívaný termín útočná válka
98

. Obtížnější 

bylo najít kompromisní řešení v otázce jurisdikční, což vyústilo v to, že experti v dokumentu 

pouze navrhli několik způsobů řešení a vyjma několika základních aspektů žádné nedoporučili. 

Kupodivu nejzávažnější problém se ukázal v otázce technikálie, konkrétně jestli dodatky budou 

aktivovány podle čl. 121 odst. 4 nebo čl. 121 odst. 5 ŘS.
99
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Místem konání dalších jednání pro Revizní konferenci se stala Kampala v Ugandě od 31. 

5. do 11. 6. 2010. Komplikovanost a choulostivost jednání, která mohla snadno skončit 

neúspěchem, popisuje velice věrně McDougall
100

, leč rozsah této práce nedovoluje je podrobně 

popsat. Lipovský tuto komplikovanost dosvědčuje množstvím pracovních textů, které v průběhu 

jednání vznikly.
101

  

Protože finální dokument bude rozebrán v následujících kapitolách, shrnu zde pouze 

velice stručně následná jednání.  

Jako již tradičně se kamenem úrazu stala role RB OSN, jejíž roli v procesu se nakonec 

povedlo omezit, ovšem s následkem toho, že podmínky výkonu jurisdikce MTS nad zločinem 

agrese jsou mnohem restriktivnější než u ostatních tří mezinárodních zločinů.
102

 

V otázce aktivace nakonec došlo ke komplikovanému kompromisu, kdy vstup v platnost 

byl odsouhlasen dle čl. 121 odst. 5 ŘS, který však umožňuje opt-out podle čl. 15 bis odst. 4 ŘS. 

Zároveň byla přidána podmínka třiceti ratifikací této změny.
103

  

Nakonec tak na svém 13. plenárním zasedání přijalo konsenzem shromáždění smluvních 

stran Římského statusu dne 11. června 2010 rezoluci RC/Res.6
104

 o definici zločinu agrese, 

poslední den konference. Součástí této rezoluce, vedle definice a jurisdikce zločinu agrese, jsou 

ještě 2 přílohy, změna Znaků skutkových podstat a Porozumění, které jsou řešeny níže.  

Dodejme, že již koncem roku 2017 se povedlo získat potřebných 30 ratifikací, díky 

kterým proběhla 14. prosince 2017 aktivace jurisdikce MTS nad zločinem agrese.
105

 V současné 

době již dodatky ratifikovalo celkem 39 států.
106
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3 Agrese jako obyčejová norma mezinárodního práva 

V této kapitole se budu v krátkosti věnovat otázce týkající se zločinu agrese a 

obyčejového mezinárodního práva. Konkrétně jestli se zločin agrese stal součástí obyčejového 

mezinárodního práva, a pokud ano, odpovídají Kampalské dodatky mezinárodnímu obyčeji? 

Obyčejová norma mezinárodního práva se skládá z objektivního (kvalifikovaná praxe) a 

subjektivního (opinio iuris) prvku. 
107

 

„Materiálním prvkem mezinárodního práva je kvalifikovaná praxe subjektů 

mezinárodního práva. (…) Soubor individuálních chování musí vykazovat určité vlastnosti: musí 

se kvalifikovat jako opakovaná, stejnorodá, nepřetržitá, rozšířená a reprezentativní (…) 

praxe.“
108

 

Subjektivní prvek vyložil Mezinárodní soudní dvůr ve věci Pevninské mělčiny Severního 

moře (1969): „chování (států pozn. autora) musí nejen vytvářet jednotnou praxi, ale musí být 

takového charakteru nebo být provedeno takovým způsobem, aby mohlo být důkazem 

přesvědčení, že taková praxe je považována za závaznou z důvodu existence právního pravidla, 

které to vyžaduje. Potřeba takového přesvědčení (…) vyplývá již z chápání pojmu opinio iuris 

sive necessitatis.“
109

 

Nejprve tedy k první otázce, jestli je zločin agrese součástí obyčejového mezinárodního 

práva. Agrese, alespoň jako zločin proti míru formulovaný MVT a MVTDV, je nepochybně 

součástí mezinárodního obyčeje. O společném opiniu iuris většiny států svědčí Rezoluce 95 VS 

OSN z 11. prosince 1946
110

, která potvrdila principy mezinárodního práva shledaných v Chartě 

Norimberského tribunálu. 

Co se týče materiálního prvku, může se zločin agrese zatím opřít pouze o vojenské 

tribunály pro válečné zločince v Norimberku a Tokiu. Dále tu je ještě fakt, že zločin agrese byl 

vtělen do Římského statutu MTS od samého počátku, státy se pouze neshodly na jeho přesné 

definici, z čehož lze usuzovat ochotu států pachatele tohoto zločinu soudit. 
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To vše ukazuje, že zločin agrese a z něj plynoucí individuální trestní odpovědnost jsou 

součástí obyčejového mezinárodního práva. Stejný názor jednomyslně podpořili i soudci House 

of Lords v případu R. v Jones z března 2006
111

. Soudce Lord Bingham of Cornhill v odstavích 

12-19 tohoto případu podrobně analyzoval vývoj od návrhu Smlouvy o vzájemné spolupráci 

z roku 1923 po Římský statut MTS. Dochází k závěru, že „základní skutková podstata, je 

minimálně od roku 1945 dostatečně jasná, aby umožnila zákonný proces.“  

Složitější je to s otázkou nakolik Definice odpovídá obyčejovému právu. Jia si všímá 

toho, že tvůrci Definice se namísto striktního „opsání“ vydali cestou rozvoje tohoto obyčeje.
112

 

Kreß souhlasí s tím, že Definici je možné napadnout kvůli tomu, že může lehce překračovat 

obyčej, zároveň ovšem dodává, že se nacházíme v situaci, kdy „nemáme žádnou jistotu ohledně 

vhodné definice v obyčejovém mezinárodním právu“, což jej vede k závěru, že určitá míra 

vylepšení je legitimní.
113

 Grover si všímá toho, že Přípravná komise MTS
114

 vypracovala dvě 

obsáhlé studie, které se podrobně zabývaly vývojem zločinu agrese, z čehož lze usuzovat snahu, 

aby Definice co nejvíce odpovídala obyčeji.
115

 Pokud jde o formulaci samotné Definice, podle 

Grover je čl. 1 založený na precedentu vytvořeném Norimberským a Toikijským tribunálem, 

zatímco čl. 2 je celý převzatý z Definice 3314.
116

 

Je pravdou, že formulace zločinu agrese je v objektivní stránce zločinu širší, než byly 

zločiny proti míru. Zde je ovšem nutné uvést Definice 3314 definující agresi, která byla přijata 

konsenzem na VS OSN, což dokládá posun opinia iuris mezinárodním společenstvím od 

trestnosti války k samotné trestnosti útočného činu. Následné převzetí části Definice 3314 je 

dokladem, že v tomto ohledu Definice obyčeji odpovídá.  

Okruhu potenciálních pachatelů se bohužel Definice 3314 nevěnovala. Této otázce se 

podrobněji věnuji v kap. 4.2.1. Konstatujme jen, že část odborné veřejnosti věří, že Definice 
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okruh pachatelů oproti obyčeji z Norimberku zužuje, zatímco druhá část věří, že se soud při své 

praxi k Norimberskému výkladu přikloní.  

Na základě výše uvedeného lze konstatovat s jistotou, že Definice, minimálně silně 

reflektuje obyčejové mezinárodní právo, byť ne plně. 
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4 Skutková podstata zločinu agrese v čl. 8 bis Římského statutu 

V této kapitole bude podrobně rozebrána skutková podstata zločinu agrese, jak je 

uvedena v čl. 8 bis Římského statutu
117

 a následně zpřesněna v Příloze II. Znaky skutkových 

podstat zločinů a v Příloze III Porozumění. Vysvětlení významu Příloh II. a III. se věnuji 

v kapitole 4.1. Celé znění Definice a obou dalších dokumentů se nachází v příloze č. 2.  

Protože je práce psána v českém jazyce a směřuje primárně na české publikum, budu se 

držet základní systematiky skutkové podstaty, která je typická pro českou trestněprávní doktrínu. 

Pojmové znaky skutkové podstaty trestného činu tak budou rozlišovány na protiprávnost, obecné 

znaky (věk a příčetnost) a typové znaky, kterými jsou subjekt (pachatel), subjektivní stránka, 

objekt a objektivní stránka.
118

 Znamená to ovšem, že budeme muset celou definici rozdrobit do 

jednotlivých částí, neboť je psána s ohledem na zahraniční systematiku, která bývá jinak 

strukturovaná. 

Ještě před samotným rozborem je nutno zmínit určité nejasnosti týkající se českého 

překladu Definice, na které upozorňuje Lipovský, a které souvisí s otázkou, co pachatel 

kontroluje.
119

 Dle oficiálního českého překladu pachatel musí být „osobou v postavení, které jí 

umožňuje efektivně vykonávat kontrolu nad státem nebo řídit jeho politické nebo vojenské 

akce.“
120

 Originální text v anglickém jazyce
121

 je ovšem formulován šířeji. Originál zní: „person 

in a position effectively to excercise control over or to direct the political or military action of a 

State.“
122

 V překladu Lipovského by tak článek měl znít „osobou nacházející se v pozici, z níž 

může efektivně řídit či kontrolovat politické či vojenské aktivity státu…“.
123

 Čistě jazykovým 

výkladem to znamená, že český překlad opomíjí „pachatele, kteří kontrolují vojenské či politické 
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aktivity státu, aniž by je přímo řídili.“
124

 Z tohoto důvodu Lipovský vytvořil autorský překlad, 

který se nachází v příloze č. 1. Sám Lipovský dodává, že tento rozdíl není nijak významný
125

, 

navíc se dá předpokládat, že osoba efektivně kontrolující vojenské či politické aktivity státu bude 

nad těmito aktivitami mít i odpovídající míru řízení.  

 

4.1  Znaky a Porozumění 

Součástí Rezoluce RC/Res. 6, která změnila Římský statut, definovala zločin agrese a 

upravila jeho jurisdikci, jsou i 2 přílohy. Protože jejich obsah upravuje, či zpřesňuje definici a 

jurisdikci zločinu agrese, je nutné v krátkosti vysvětlit jejich právní význam a závaznost. 

Co se týče Přílohy II. Znaky je pro nás situace jednodušší. Článek 9 ŘS počítá s tím, že 

při výkladu definic jednotlivých zločinů, budou MSD ku pomoci „Znaky skutkových podstat 

zločinů“, které se nachází ve stejnojmenném dokumentu.
126

 Tyto Znaky jsou dle čl. 9 odst. 3 

slučitelné s ŘS a dále čl. 21 ŘS stanoví, že MSD tyto znaky bude uplatňovat, z čehož vyplývá i 

jejich závaznost. 

O poznání horší situace se týká Přílohy III. Porozumění, jež nejsou nijak zmíněna v čl. 21 

o použitelném právu, a na rozdíl od Znaků o nich nenajdeme zmínku nikde v ŘS. Jejich právní 

status neřeší ani rezoluce RC/Res. 6. Právním statusem si není jistá ani odborná veřejnost. Heller 

podrobně rozebral Porozumění ve vztahu k Vídeňské úmluvě o smluvním právu
127

 (dále jen 

VÚSP) a z jeho analýzy vyplývá, že Porozumění jsou jen doplňkovým prostředkem výkladu 

podle čl. 32 VÚSP, který je možné ignorovat.
128

 V opozici stojí Grover, podle které se jedná o 

pozdější dohodu mezi stranami podle čl. 31 odst. 3 písm. a) VÚSP, ke které soud musí 

přihlížet.
129

 Tento spor rozetíná McDougall, podle které nezáleží na tom, jestli Porozumění 

chápeme ve smyslu čl. 31 či 32 VÚSP, protože Porozumění jsou „jasným projevem úmyslu“ 
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shromáždění smluvích stran při příjímání pozměňovacího návrhu, a je tudíž nemyslitelné, aby je 

MTS nezohlednil při interpretaci zločinu agrese.
130

 

 

4.2  Subjekt 

„Subjektem se má na mysli, kdo se může dle definice skutkové podstaty stát pachatelem 

zločinu.“
131

  

Podle Římského statutu mohou zločiny podle mezinárodního práva spáchat a být za ně 

souzeny fyzické osoby,
132

 které dovršily věk osmnácti let.
133

 Pachatelům spadajícím do 

jurisdikce soudu pak vzniká individuální trestní odpovědnost, na základě které jim je uložen 

trest.
134

 Římský statut MTS zná tři druhy trestů, kterými je trest odnětí svobody, peněžitý trest, či 

propadnutí výnosů/majetků/aktiv přímo či nepřímo získaných trestnou činností.
135

  

Přesná definice pachatele zločinu agrese se nalézá v článku 8 bis Definice, v jehož dvou 

odstavcích se nalézá několik různých aspektů zločinu, ze kterých je, dle slov Lipovského: 

„subjekt nutno vypreprarovat“.
136

  

4.2.1 Vůdcovská klauzule 

Podle odstavce 1 čl. 8 bis Definice jsou subjektem „osoby v postavení, které jim 

umožňuje efektivně vykonávat kontrolu nad státem nebo řídit jeho politické nebo vojenské akce“.  

Pro osoby v tomto postavení je užíván souhrný název „vůdce“. Z tohoto důvodu bývá 

agrese označována za tzv. „leadership crime“.
137

 „Následovníci se [tohoto] zločinu dopustit 
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nemohou.“
138

 Bohužel efektivní kontrola nad státem a politické nebo vojenské akce nejsou blíže 

definovány ani v Porozumění a Znacích. 

Je obtížné predikovat, jak bude toto ustanovení aplikovat MTS. Odborné názory se 

rozchází v otázce použití rozsudků z Norimberku a Tokia. Již jsem zmínil, že McDougall 

považuje definici pachatele v rozsudcích z Norimberku a Tokia za příliš širokou a odmítá tak 

aplikaci obou rozsudků, zatímco naopak Kreß věří, že MTS se při určení potenciálního okruhu 

pachatelů na rozsudky obrátí.
139

 

Klíčovou otázkou tedy bude pravděpodobně určení, do jaké míry je kontrola a řízení nad 

státem a jeho politickými a vojenskými aktivitami kolektivní. Reisaingerová s Wrangem zde 

poznamenávají, že i diktátoři se musí spoléhat na kooperaci svých nejbližších podřízených a 

„rozhodnutí o použití síly je většinou sdílené i v autokratických režimech.“
140

 Tito podřízení 

samozřejmě musí efektivně ovládat některou z částí státní mašinérie.  

V kapitole 2.2 jsem zmínil sedm oblastí, které MVT označil za klíčové pro spáchání 

zločinů proti míru.
141

 Samozřejmě je možno protiargumentovat s poukazem na fakt, že Definice 

výslovně výše uvedených sedm oblastí neuvádí. To myslím ovšem nevadí. Pojem politika je 

chápána jako správa státu resp. úprava věcí veřejných.
142

 Na základě toho je možno pod politické 

akce zahrnout i opatření v rovině legislativní, ekonomické, vzdělávací i propagandistické. Nelze 

navíc provádět vojenské operace bez náležitého materiálního zabezpečení, které může 

poskytnout pouze rozvinuté hospodářství. Rozsáhlejší odvody do braných sil dále bývají ve 

většině rozvinutých států podmíněny legislativou.  

Otevřená zůstává otázka role průmyslníků resp. ekonomických vůdců a náboženských 

vůdců. Norimberk jejich souzení tedy nevyloučil, ale jak je uvedeno výše, současné znění 

Definice tomuto výkladu nepřeje, neboť požaduje efektivní kontrolu nad státním aparátem, a jak 

poznamenává Lipovský: „Problémem je mimo jiné právě postavení subjektu, neboť průmyslníci 

zpravidla nebývají osobami v postavení, kdy by mohli řídit státní aparát.“
143

 Je zde samozřejmě 
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možnost kontroly přes nastrčeného prostředníka, ale pak by byly naplněny požadavky 

účastenství podle čl. 25 odst. 3 bis ŘS. 

Náboženští vůdci nebyli v Norimberku a Tokiu řešeni, ale dá se předpokládat, že i 

Definice na ně půjde vztáhnout. V dnešním světě, kde hraje náboženství stále větší roli 

v ozbrojených konfliktech (oproti konfliktům typickým pro 19. a 20. století). Někteří náboženští 

vůdci jsou dokonce dle práva nadřazeni laickým státním představitelům. V ústavě Íránské 

islámské republiky je prezident podřízen duchovnímu vůdci.
144

 U jiných náboženských vůdců 

ovšem jejich schopnost ovládat nevyplývá z žádného oficiálního dokumentu. Podle Lipovského 

pak záleží v podstatě na charismatu těchto vůdců a kontrola je silněji podřízena efektivitě jejich 

vlivu.
145

 

4.2.2 Imunity 

Vůdci států bývají ovšem chráněni různými imunitami plynoucími z jejich veřejných 

funkcí. Otázkou imunit se obecně zabývá článek 27 ŘS. Jeho odstavec 1 stanoví, že „Statut platí 

provšechny stejně, bez rozdílů založených na výkonu veřejné funkce. (…)“. Odstavec 2 dále 

vylučuje imunity a zvláštní procesní pravidla stanovená jak vnitrostátním, tak mezinárodním 

právem pro osoby ve veřejných funkcích ve vztahu k ŘS. Otázkou ovšem zůstávají imunity 

aktérů nesmluvních stran ŘS. Článek 15 bis odstavec 5 Definice totiž vylučuje z jurisdikce MTS 

příslušníky nesmluvní strany. Konec konců Římský statut je mezinárodní smlouvou a ty 

nemohou zavazovat nesmluvní strany.  

Zde je nutno stručně zmínit otázku jurisdikce, kterou budu podrobněji řešit níže. Šetření 

zločinu agrese totiž může začít trojím způsobem, buď na popud RB OSN, smluvní strany ŘS 

nebo jej prokurátor zahájí sám (tzv. proprio motu). Vzhledem k tomu, že podle článku 24 odst. 1 

Charty OSN svěřily státy OSN odpovědnost za udržování světového míru do rukou RB OSN, a 

že dle článku 25 Charty OSN se zavázaly akceptovat rozhodnutí RB OSN, tak dle Kreickera 

„státy OSN v předstihu souhlasily s doporučením a autorizací RB OSN ke stíhání zločinu 

                                                 

 

 

144
 Článek 110 Ústava Islámské republiky Írán [online]. Dostupné z: 

http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution_ch08.php [cit. 05/04/2020] 
145

 Op. cit.: LIPOVSKÝ, Milan. Zločin agrese v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu po revizní 

konferenci v Kampale. Str. 68 



 

33 

 

agrese“.
146

 Podle Lipovského tím, že RB OSN může podat podnět k vyšetřování i nesmluvních 

stran
147

, „lze argumentovat tak, že tím implicitně zbavuje všechny potenciální pachatele imunit 

dle mezinárodního práva“.
148

 To potvrzuje i výše citovaný Kreicker.
149

 Reálně by tak 

z jurisdikce mohli být vyloučeni pouze představitelé nesmluvních stran v případech, kde RB 

OSN neurčí, že byl spáchán útočný čin. 

4.2.3 Účastenství 

Článek 25 odst. 3 ŘS dále stanoví trestné formy účastenství, kdy „se na trestném činu 

podílí více spolupachatelů nebo vedle pachatele (spolupachatelů) i jiné osoby (…).“
150

 

Účastenství se dopustila osoba, která: 

a) „spáchala takový zločin samostatně; společně s jinou osobou nebo prostřednictvím 

jiné osoby, (…);  

b) nařídila (…), navedla či podněcovala jiného ke spáchání zločinu, který byl skutečně 

dokonán nebo došlo k jeho pokusu;  

c) s cílem usnadnit spáchání takového zločinu se dopustila napomáhání či nadržování 

nebo jinak pomáhala při jeho spáchání či pokusu, včetně poskytnutí prostředků pro jeho 

spáchání;  

d) jinak přispěla ke spáchání zločinu nebo jeho pokusu skupinou osob jednajících se 

společným záměrem. Přispění musí být úmyslné a musí: (i.) směřovat k podpoře trestné činnosti 

nebo zločinného záměru skupiny, (…) nebo (ii). být provedeno s vědomím, že skupina má v 

úmyslu spáchat takový zločin.  

e) (…)  

f) dopustí se pokusu takového zločinu spočívajícího v tom, že vykoná čin zásadním 

způsobem zahajující naplňování skutkové podstaty zločinu, nicméně zločin není dokonán 
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vzhledem k okolnostem nezávislým na jejím úmyslu. Osoba, která upustí od dalšího jednání 

potřebného k dokonání zločinu či jinak zmaří dokonání zločinu, nebude trestána za pokus podle 

tohoto Statutu, pokud zcela a dobrovolně upustila od zločinného úmyslu.“ 

 

Aby byl ovšem zdůrazněn „vůdcovský charakter“ zločinu agrese, byl Definicí do Článku 

25 ŘS přidán odstavec 3 bis: „S ohledem na zločin agrese se ustanovení tohoto článku vztahují 

pouze na osoby, které jsou v postavení, jež jim umožňuje efektivně vykonávat kontrolu nad státem 

nebo řídit jeho politické nebo vojenské akce.“  

Tímto bylo zároveň potvrzeno, že agrese může mít více pachatelů, čímž Definice 

koresponduje s výše uvedenou částí týkajících se možných pachatelů. 

 

4.3  Subjektivní stránka zločinu 

Obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu je dle české trestněprávní 

doktríny zavinění, tedy „vnitřní psychický vztah člověka k určitým skutečnostem, jež zakládají 

trestný čin“.
151

 U zavinění rozlišujeme dvě formy, a to úmysl a nedbalost. Úmysl následně 

rozlišujeme přímý a nepřímý a nedbalost vědomou a nevědomou. Zatímco úmysl obsahuje 

složku vědomostní a volní, pak nedbalost obsahuje pouze složku vědení.  

Subjektivní stránkou zločinů dle mezinárodního práva se zabývají články 30 a 32 ŘS. 

Článek 30 řeší přímo subjektivní stránku
152

  a článek 32 Skutkový nebo právní omyl. 

Odst. 1 čl. 30 ŘS stanoví, že trestně odpovědná je ta osoba, která naplní objektivní 

stránku zločinu spadajícího do jurisdikce MTS úmyslně (intent) a vědomě (knowledge). Odst. 2 

dále definuje úmysl a rozlišuje úmysl jednání a úmysl následku následovně: 

a. „Pokud jde o jednání, že osoba má v úmyslu se dopustit určitého jednání;  

b. Pokud jde o následek, že osoba má v úmyslu způsobit určitý následek nebo si je 

vědoma, že za obvyklého sledu událostí dojde k takovému následku.“ 

 Odst. 3 nakonec definuje vědomí jako „vědomí existence určitých okolností nebo vědomí, 

že za obvyklého sledu událostí dojde k určitému následku.“  
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Úmysl v Římském statutu odpovídá českému úmyslu přímému a vědomí zase odpovídá 

českému úmyslu nepřímému, ovšem termíny se nepřekrývají zcela. Mezinárodní trestní právo 

totiž rozlišuje u úmyslu dolus directus (úmysl spáchat určité jednání), dolus indirectus (vědomí, 

že za obvyklého stavu událostí dojde k určitému následku) a dolus eventualis (vědomí, že může 

nastat jiný než chtěný následek).
153

„Zatímco v případě dolus indirectus se jedná o jistotu, v 

případu dolus eventualis se jedná pouze o možnost.“
154

 MTS v případu Lubanga dále judikoval, 

že hranicí subjektivního stavu pachatele je dolus indirectus, tudíž dolus eventualis nemůže 

založit trestněprávní následky.
155

 

Dle Lipovského lze rozlišit 3 kategorie, kterými se zabývá čl 30 ŘS, a ke kterým je třeba 

vztáhnout subjektivní stránku, jimiž jsou jednání, následek a okolnosti.
156

 V souvistlosti 

s jednáním musí pachatel úmyslně plánovat, připravovat, zahájit či provést útočný čin. 

V souvislosti s následkem musí pachatel mít v úmyslu, nebo si být vědom, že jeho jednání tyto 

následky vyvolá. Co se týče okolností, pak vůdcovská klauzule ve spojení s odst. 3 čl. 30 ŘS 

vyžaduje, aby si pachatel byl „vědom, že se nalézá v pozici z níž může efektivně vykonávat 

kontrolu nad státem, nebo řídit jeho politické nebo vojenské akce“.
157

 

Článek 32 ŘS pak zní:  

1. „Skutkový omyl je důvodem vylučujícím trestní odpovědnost pouze v případě, že 

popírá naplnění nutných znaků subjektivní stránky daného zločinu.  

2.  Právní omyl v hodnocení, zda určité jednání je zločinem spadajícím do jurisdikce 

Soudu, není důvodem k vyloučení trestní odpovědnosti. Právní omyl však může být 

důvodem vylučujícím trestní odpovědnost, pokud popírá naplnění nutných znaků 

subjektivní stránky zločinu nebo v případech stanovených čl. 33.“ 
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V odstavci 1 a první větě odstavce 2 článku 32 ŘS vyplývá zásada ignoratia legis non 

excusat. Jak si ovšem všímá Šturma, tato zásada je víceméně prolomena druhou větou odstavce 

druhého tím, že „právní omyl může být důvodem vyloučení trestní odpovědnosti, pokud popírá 

naplnění nutných znaků subjektivní stránky zločinu nebo v případech popsaných v čl. 33“. 
158

 

V článku 8 bis Definice se nic týkající se subjektivní stránky nenalézá. Ovšem v Příloze 

II ve Znacích se již relevantní ustanovení nalézají. Dvě ustanovení se nalézají v části Znaků 

nadepsané jako Úvod a zní:  

2. „Neexistuje žádný požadavek prokázat, že pachatel právně vyhodnotil použití 

ozbrojené síly státem jako neslučitelné s Chartou Organizace spojených národů. 

4. Neexistuje žádný požadavek prokázat, že pachatel právně vyhodnotil povahu porušení 

Charty Organizace spojených národů jako „zjevné“.“ 

V části Znaků nadepsaných jako Znaky se nalézají další dvě ustanovení týkající se 

subjektivní stránky: 

4. „Pachatel si byl vědom faktických okolností zakládajících neslučitelnost použití 

ozbrojené síly státem s Chartou Organizace spojených národů. 

6. Pachatel si byl vědom faktických okolností zakládajících zjevné porušení Charty 

Organizace spojených národů.“ 

Podle McDougall byla tato čtyři ustanovení přijata z obavy, aby u subjektivní stránky agrese 

nebyla požadována znalost ius ad bellum.
159

 Potenciální pachatel by se totiž mohl následně 

bránit tím, že jednal na základě špatné rady poradců. Tato ustanovení jsou také myslím projevem 

vysokých nároků na odpovědnost každé osoby v postavení orgánu státu. 
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4.4  Objekt 

Objektem trestného činu se zpravidla rozumí „společenské vztahy, zájmy a hodnoty“
160

, proti 

kterým trestný čin směřuje. 

V Preambuli Římského statutu smluvní strany uznávají, že zločiny podle mezinárodního 

práva ohrožují mír, bezpečnost a blaho světa. Zároveň se v Preambuli hlásí k cílům a zásadám 

Charty OSN, zejména k zákazu „použití síly síly proti územní celistvosti a politické nezávislosti 

kteréhokoli státu“. To potvrzuje Kreß, dle kterého je účelem zločinu agrese chránit zákaz použití 

síly, jak byl formulován v Briand-Kellogově Paktu a článku 2 odst. 4 Charty OSN.
161

 Článek 1 

ŘS stanoví, že MTS má stíhat osoby pro „nejzávažnější zločiny, kterými je dotčeno mezinárodní 

společenství jako celek“. Cíle a zásady mezinárodního společenství jsou vyjádřeny v Chartě 

OSN. Ty nejzásadnější se nachází v článku 1, kde hned v prvním odstavci je za cíl OSN 

stanoveno udržení mezinárodního míru a bezpečnosti. 

Zatímco Lipovský se u objektu drží mezinárodního míru a bezpečnosti
162

, Kreß k tomuto 

výčtu přidává ještě „suverenitu státu“
163

, jakožto hodnotu chráněnou právě zákazem použití 

síly.
164

 

Z toho lze vyvodit, že objektem zločinu agrese jsou dvě spolu vzájemně provázané hodnoty. 

První je mezinárodní mír a bezpečnost mezinárodního společenství a druhou je suverenita státu. 

 

4.5  Objektivní stránka 

„Objektivní stránku trestného činu charakterizuje způsob spáchání trestného činu a jeho 

následky.“
165

 Objektivní stránka je tedy obligatorně charakterizována jednáním, následkem a 
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příčinnou souvislostí mezi nimi, fakultativně může být charakterizována místem a časem 

jednání, jeho účinkem, předmětem útoku či použitým prostředkem ke spáchání trestného činu.
166

 

Již bylo řečeno, že agrese je výjimečná v tom, že je třeba, aby pachatel ke svému činu využil 

státní aparát. Ke spáchání zločinu agrese je tak potřeba dvojího jednání. Jednání individuální 

osoby v postavení orgánu státu a zároveň jednání samotných státních institucí – tedy státu.  

Vzhledem ke struktuře celé Definice je opět nutno z ní jednotlivé části vypreparovat.  

4.5.1 Jednání 

Část Definice zabývající se jednáním se v době Princetonského procesu nerodila jednoduše. 

Výsledkem komplikovaných jednání byl kompromis založený na generální (obecné) definici 

agrese v odstavci 1 doplněné o neuzavřený (je řešeno níže) výčet případů 
167

 v odstavci 2, které 

budou považovány za útočný čin bez ohledu na to, zda byla formálně vyhlášena válka či 

nikoliv.
168

   

Odstavec 1 článku 8 bis tak definuje jednání zločinu agrese jako „plánování, přípravu, 

zahájení nebo provedení útočného činu“. Útočný čin je pak konkretizován v odst. 2 čl. 8 bis jako 

„použití ozbrojené síly státem proti svrchovanosti, územní celistvosti nebo politické nezávislosti 

jiného státu nebo jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s Chartou Organizace spojených 

národů.“ 

Následuje přímý odkaz na Rezoluci 3314 a výčet případů, které budou považovány za útočný 

čin bez ohledu na to, jestli bude vyhlášena válka. Těmito případy jsou: 

(a) „vpád nebo útok ozbrojených sil státu na území jiného státu, nebo jakákoli 

vojenská okupace, byť i dočasná, jež je výsledkem takového vpádu nebo útoku, 

anebo jakékoliv připojení území jiného státu nebo jeho části, při nemž bylo 

použito síly; 
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(b) bombardování ozbrojenými silami státu území jiného státu, nebo použití 

jakýchkoliv zbraní státem, proti území jiného státu; 

(c) blokáda přístavů nebo pobřeží státu ozbrojenými silami jiného státu; 

(d) útok ozbrojených sil státu na pozemní, námořní nebo letecké síly anebo námořnmí 

a letecké flotily jiného státu; 

(e) použití ozbrojených sil jednoho státu, které se nacházejí na území jiného státu se 

souhlasem přijímajícího státu státu, v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto 

souhlasu, anebo prodloužení jejich přítomnosti na takovém území po ukončení 

platnosti tohoto souhlasu; 

(f) jednání státu, který dovolil, aby na jeho území, jež dal k dispozici jinému státu, 

bylo tímto jiným státem použito ke spáchání útočného činu proti třetímu státu; 

(g) vyslání státem nebo jeho jménem ozbrojených band, skupin, příslušníků 

nepravidelných ozbrojených sil nebo žoldnéřů, kteří používají ozbrojenou sílu 

proti jinému státu v tak závažné míře, že se to rovná činům vypočteným výše nebo 

podstatné účasti státu na nich.“ 

Na následujících řádcích rozeberu podrobně jednotlivé aspekty jednání. 

 

Plánování, příprava a zahájení 

České trestní právo rozlišuje tři stádia trestného činu a to přípravu, pokus a dokonání 

trestného činu, přičemž příprava k nedokonanému trestnému činu je trestná v těch 

nejzávažnějších případech.
169

 Z logiky textu a závažnosti objektu trestného činu agrese by 

vyplývalo, že i pouhá příprava by trestná být měla. Jenže v protikladu k tomuto zde stojí Znaky, 

které ve své druhé části (Znaky) uvádí, že: „Útočný čin – použití ozbrojené síly jedním státem 

proti svrchovanosti, územní celistvosti nebo politické nezávislosti druhého státu nebo jakýmkoli 

jiným způsobem neslučitelným s Chartou Organizace spojených národů – byl spáchán.“ 
170

 Jasně 

tak vyplývá nutnost, aby byl dokonán státní akt, tedy státní složka jednání.  

Naopak při posouzení nutnosti dokonání individuálního aktu, tedy individuální složky 

jednání je třeba vzít v potaz čl. 25 odst. 3 písm. f) ŘS, podle kterého i pouhý pokus zločinu 
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zakládá individuální trestní odpovědnost, a který nebyl v průběhu jednání nijak vyloučen. Clark 

nabízí dvě možné kategorie při aplikaci tohoto článku: 

1. nedokonaná individuální složka jednání, ale dokonaná státní složka jednání, 

2. dokonaná individuální složka jednání, ale nedokonaná státní složka jednání.
171

 

Zatímco první kategorie odpovědnost za zločin agrese zakládá, pak druhá kategorie nikoli.  

 

Útočný čin 

 „Zatímco na obecné podobě zločinu agrese se smluvní strany shodly bez větších problémů, 

podoba útočného činu už vyvolala debaty“.
172

 Aby se vyhnulo kontroverzím, bylo do definice 

přejato znění článku 1 a 3 Rezoluce 3314. Útočný čin tak definuje odstavec 2 článku 8 bis jako 

„použití ozbrojené síly státem proti svrchovanosti, územní celistvosti nebo politické nezávislosti 

jiného státu nebo jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s Chartou Organizace spojených 

národů“. Touto definicí založené na použití ozbrojených sil došlo k elegantnímu vyhnutí se 

zákazu hrozby silou z článku 2 odst. 4 Charty OSN, jakož i použití síly.
173

 Následující věta pak 

stanoví, že určité činy budou klasifikovány jako útočný čin i bez formálního vyhlášení války, což 

je doplněno výčtem sedmi takovýchto činů. Nutno dodat, že nikde není stanoveno, jestli je tento 

výčet taxativní, či pouze demonstrativní.
174

 Kreß zde ovšem zastává zcela jasné stanovisko, že 

tento výčet není úplný., přičemž vychází jednak z toho, že ve formulaci odstavce 2 čl. 8 bis nic 

nenasvědčuje tomu, že by tento výčet měl být taxativní, to potvrzuje i průběh jednání a travaux 

préparatoires tomuto výkladu taktéž neodporují. Navíc vzhledem k chybějící dvoj či více-

značnosti není třeba výčet vykládat ve spojení s odstavcem 2 čl. 22 ŘS restriktivně.
175

  

 

Ozbrojené síly 

Podle Kreße je třeba Pojem „ozbrojené síly“ v čl. 8 bis vykládat jako „všechny státní 

instituce ve smyslu článků 4-6 Návrhu článků o odpovědnosti států ILC“ (jedná se o již přijaté 
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Články o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování)
176

, jejichž prostřednictvím stát 

může „použít sílu“ ve smyslu článku 2 odst. 4 Charty OSN.
177

 Vedle armády tak do tohoto 

pojmu spadají i jiné ozbrojené složky státu jako je policie, či příslušníci tajných služeb. 

Nepravidelné ozbrojené síly, o kterých hovoří písm. g) odst. 2 čl. 8 bis Definice, se pak vykládají 

ve smyslu článku 8 Článků o odpovědnosti státu za protiprávní jednání.
178

 

4.5.2 Následek 

„Následkem rozumíme porušení nebo ohrožení hodnot, které jsou objektem objektem 

trestného činu.“
179

 

 

Neslučitelnost s Chartou OSN 

Podle odstavce 2 čl. 8 bis musí být ozbrojené síly použity „proti svrchovanosti, územní 

celistvosti nebo politické nezávislosti druhého státu nebo jakýmkoli jiným způsobem 

neslučitelným s Chartou“. Tato formulace pochází z Rezoluce 3314
180

 a její dikce úzce souvisí 

se zákazem použití síly v Chartě OSN
181

. Je pravdou, že čl. 2 odst. 4 Charty OSN hovoří o 

„územní celistvosti a politické nezávislosti“ aniž by zmiňoval svrchovanost, jak si všímá 

Lipovský
182

. Suverenita ovšem s územní celistvostí a politickou nezávislostí úzce souvisí, a tak 

tato formulace problém nepředstavuje. 

Jen prosté porušení Charty OSN útočným činem ovšem nestačí, jedná se pouze o první 

stupeň. Ke spáchání zločinu agrese je třeba naplnit stupeň druhý, který se zabývá intenzitou, 

které je rozebrána v další části. 
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Zjevné porušení Charty OSN 

Zatímco formulace odst. 2 čl. 8 bis je formulačně poměrně jasná požadavkem použití 

ozbrojených sil způsobem neslučitelným s Chartou OSN, odst. 1 čl. 8 bis dále stanovuje 

požadavek určité míry intenzity, kdy agrese„svou povahou, závažností a rozsahem zakládá 

zjevné porušení Charty Organizace spojených národů“.  

Kreß tuto část definice nazývá „prahovou doložkou“ (threshold clause)
183

, přičemž dle něj 

důvody k jejímu přijetí byly přinejmenším tři. První důvod byl pragmatický, MTS nedisponuje 

neomeznými zdroji, tudíž jeho nasměrování na ty nejzávažnější porušení Charty OSN umožňuje 

tyto zdroje účelně využít. Druhý důvod se týkal faktu, že hranice zákazu použití síly nejsou 

dosud jasně vymezené a existuje v jejich rámci dosti šedá oblast, kterou jsou například 

humanitární intervence, nebo pohraniční střety. Třetí důvod spočíval v odborném názoru členů 

delegace, podle kterého obyčejové mezinárodní právo nezakazuje v celé šíři použití síly, což se 

týká i individuální odpovědnosti.
184

  

Ve snaze tento výklad podpořit pak státy přijaly v Porozumění dva body, které mají tento bod 

blíže vysvětlit.  

Pozorumění k tomuto ve svém bodě 6 uvádí: „Rozumí se, že agrese je nejvážnější a 

nejnebezpečnější forma protiprávního použití síly, a že při rozhodnutí, zda byl spáchán útočný 

čin, je nutno vzít v úvahu všechny okolnosti každého případu jednotlivě v souladu s Chartou 

Organizace spojených národů, včetně závažnosti jednání a jeho důsledků.“ 

Podle bodu 7 posouzení, zda se jedná o zjevné porušení Charty OSN „musí všechny tři prvky, 

tj. charakter, závažnost a rozsah, být natolik dostatečné, aby odůvodnily určení tohoto porušení 

za zjevné. Existence jednoho prvku nemůže být bez dalšího prokázáním splnění dvou prvků 

zbývajících.“ 

Jak si ovšem všímá Lipovský, body 6 a 7 jsou vlastně pozůstatkem neúspěšné snahy delegace 

Spojených států výslovně v Porozumění vyjmout humanitární intervenci ze zločinu agrese, 

přičemž výsledný text byl zmírněn naopak intervencí jiných delegací.
185

 

Opět se dostáváme k otázce využitelnosti rozsudků MVT a MVTDV při interpretaci částí 

Definice. Již jsem popsal jak MVTDV posuzoval pohraniční incidenty mezi Japonskem a SSSR 
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v roce 1938.
186

 Na základě toho pak Kreß dovozuje, že koncept „omezené války“ je součástí 

obyčejového acquis, a tudíž je nutno posuzovat případy s ohledem na požadavek větší míry 

intenzity ozbrojeného útoku, ačkoliv zároveň není třeba, aby tento útok dosáhl maximální 

intenzity.
187

 Jestliže MTS bude tuto část Definice aplikovat v souladu s rozsudkem MVTDV, dá 

se předpokládat, že bude aplikovat i jeho část, kdy roli, zda došlo, k válce hraje i cíl/účel 

dotyčného útočného činu. 
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5 Jurisdikce 

Tato kapitola se bude zabývat jurisdikcí MTS nad zločinem agrese. Nejprve zde popíšu 

standardní jurisdikční režim pro zbylé tři zločiny podle mezinárodního práva, aby bylo možné 

následné srovnání. Poté stručně rozeberu jurisdikci zločinu agrese včleněnou do čl. 15 bis a 15 

ter ŘS. Následovat bude samostatná kapitola, do které jsem vyčlenil aktivaci jurisdikce MTS. 

Nakonec se v poslední kapitole budu zabývat vstupem změn v platnost.  

Důvodem proč jsem vstup v platnost změn Římského statutu umístil až na konec je ten, že 

smluvními stranami vybraný režim vstupu v platnost podstatně komplikuje už tak komplexní 

systematiku jurisdikce zločinu agrese. Z toho důvodu jsem se rozhodl nejdříve popsat ideální 

stav jurisdikce a teprve následně vysvětlit, proč tohoto stavu nebylo dosaženo vzhledem 

k vybranému režimu vstupu v platnost. 

 

5.1 Jurisdikce v Římském statutu 

Nejprve k obecné úpravě vtělené do ŘS bez Kampalských dodatků, jíž užijeme k následnému 

srovnání.  

Jurisdikce MTS je dána rovinou věcnou
188

, časovou
189

, místní
190

 a osobní
191

, přičemž ŘS 

vytváří v podstatě dva jurisdikční režimy odvislé od toho, kdo podává podnět k zahájení 

vyšetřování. Režimy můžeme pracovně nazvat Režim smluvní strany/proprio motu
192

 a Režim 

Rady bezpečnosti. Tyto režimy se odlišují v rovině místní a osobní. Rovina věcná a časová je 

naopak pro oba režimy stejná. 

Věcná rovina jurisdikce vymezuje okruh zločinů, na které se vztahuje Římský statut. Tento 

okruh je vymezen v čl. 5 ŘS a jedná se o čtyři zločiny podle mezinárodního práva (genocida, 

zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, agrese). Jinými zločiny se MTS zabývat nemůže. Časová 

rovina jurisdikce je vymezena v čl. 11 ŘS a stanoví, že MTS má jurisdikci pouze vůči zločinům 

spáchaným po nabytí účinnosti ŘS. Jedná se o jasný projev zákazu retroaktivity, kdy nelze právo 
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 Proprio motu = z vlastní iniciativy (prokurátora) 



 

45 

 

vymáhat zpětně. Čl. 11 ŘS je zároveň doplněn čl. 24 ŘS, který vylučuje retroaktivitu ve vztahu 

k rovině osobní. 

V Režim smluvní strany/proprio motu může podnět k zahájení šetření podat buďto 

smluvní strana ŘS
193

, nebo šetření zahájí prokurátor
194

 sám z vlastní iniciativy
195

. Tento režim je 

v rovině místní a rovině osobní omezen tím, že MTS může vykonávat jurisdikci pouze nad 

územím či občany států, které jsou smluvní stranou ŘS
196

, či které jurisdikci soudu přijaly 

prohlášením u tajemníka MTS
197

. Na základě toho pro založení jurisdikce postačí, jestliže 

smluvní stranou ŘS bude stát místa zločinu nebo stát příslušnosti pachatele. Není třeba, aby oba 

se oba požadavky překrývaly. Je nutno dodat, že RB OSN může dle čl. 16 ŘS vyšetřování 

pozastavit na dobu 12 měsíců rezolucí přijatou podle kapitoly VII Charty OSN, čímž může 

vyšetřování přinejmenším znesnadnit. Dále je vyšetřování proprio motu omezeno tím, že 

prokurátor musí požádat o povolení vyšetřování přípravný senát MTS, který přezkoumává 

zjištěné informace, jestli jsou dostatečné pro zahájení vyšetřování, čímž je vytvořen další 

jurisdikční filtr.
198

 

Režim Rady bezpečnosti je spuštěn podnětem podaným RB OSN v souladu s kapitolou VII 

Charty OSN
199

. Pro tento režim omezení pro případy zahájení z podnětu smluvní strany či 

prokurátora neplatí. Podle Šturmy tak RB OSN může svými rozhodnutími zavazovat i třetí státy 

(nikoli jen smluvní strany ŘS) a „v důsledku rozhodnutí Rady bezpečnosti by se tak normativní 

obsah Statutu MTS mohl stát závazným pro všechny členské státy OSN bez ohledu na to, zda 

Statut jako takový ratifikovali“.
200

 

 

5.2  Jurisdikce zločinu agrese 

I přes to, že RB může dle čl. 16 ŘS vyšetřování MTS pozastavit, je vyšetřování MTS na RB 

OSN v podstatě nezávislé. Právě tato nezávislost vyšetřování na RB OSN představuje dle 
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McDougall důvod, proč takové množství států podporuje MTS a zároveň je taktéž důvodem, 

proč v Kampale panovalo takové napětí právě v otázce jurisdikce.
201

 Hlavně stálí členové RB 

OSN nechtěli ztratit možnost kontroly nad zločinem agrese. Výsledný kompromis je pak vtělen 

právě do článků 15 bis ŘS a 15 ter ŘS a i do následného Porozumění. 

I v případě zločinu agrese tak došlo k rozdělení procesních režimů. Článek 15 bis řeší výkon 

jurisdikce MTS nad zločinem agrese v případě oznámení státem či iniciace samotným 

prokurátorem. Článek 15 ter upravuje výkon jurisdikce MTS při oznámení podaném RB OSN.  

5.2.1 Juridikce na základě oznámení RB OSN 

Z obou jurisdikčních režimů zločinu agrese je režim zahájený oznámením podaným RB OSN 

ten jednodušší a během jednání v Kampale na něm existovala od počátku shoda.  

Článek 15 ter ŘS obsahuje pouze 5 odstavců. Podle čl. 15 ter odst. 1 ŘS „soud může 

vykonávat jurisdikci nad zločinem agrese v souladu s čl. 13 odst. b) ŘS“. Tímto je jurisdikce nad 

zločinem agrese při oznámení podaným RB OSN včleněna do Režimu Rady bezpečnosti (který 

je popsán v předchozí kapitole) a čl. 15 ter ŘS tak nevytváří odlišný jurisdikční režim. Odstavce 

2 a 3 čl. 15 ter ŘS upravují pouze podmínky a způsob aktivace jurisdikce soudu nad zločinem 

agrese a jsou řešeny níže. Článek 15 ter odst. 4 ŘS stanoví, že „určení útočného činu mimo Soud 

nebude zavazovat Soud v jeho vlastním posouzení“. Podle čl. 15 ter odst. 5 ŘS pak ustanovení 

článku nemají ovlivňovat podmínky jurisdikce ostatních zločinů obsažených v ŘS. Obsah čl. 15 

ter odst. 4 a 5 ŘS je již obsažen v jiných ustanoveních ŘS
202

, ale přesto byly z opatrnosti do 

Kampalských dodatků vloženy.
203

 

Pro připomenutí dodejme, že MTS není v tomto režimu vázán souhlasem státu s jurisdikcí 

soudu, což potvrzuje i Porozumění v bodu 2: „Rozumí se, že Soud vykonává jurisdikci nad 

zločinem agrese na základě oznámení podaného Radou bezpečnosti v souladu s čl. 13 odst. b) 
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Statutu bez ohledu na to, zda dotčený stát přijal jurisdikci Soudu nad zločinem agrese.“ Toto 

platí i v případě, že se stát pokusí využít možnost opt-outu dle čl. 15 bis odst. 4 ŘS.
204

  

5.2.2 Jurisdikce na základě oznámení státu/proprio motu a pravomoci prokurátora/ky 

Článek 15 bis ŘS je na rozdíl od čl. 15 ter ŘS komplexnější. Důvodem této komplexnosti je 

fakt, že článek představuje kompromis mezi dvěma názory panujícími během Kampalské 

konference. Na jedné straně byly státy, které chtěly jurisdikci podmínit souhlasem státu, na 

druhé straně stály státy odmítající nutnost souhlasu s touto jurisdikcí.
205

 Důsledkem tohoto 

kompromisu je, že podmínky pro výkon jurisdikce MTS nad zločinem agrese jsou mnohem užší 

při vyšetřování zahájeném na základě oznámení státu či proprio motu než u ostatních tří zločinů 

podle mezinárodního práva, čímž dochází k vytvoření třetího jurisdikčního režimu, který 

můžeme nazvat Režim smluvní strany/proprio motu pro zločin agrese. 

Článek. 15 bis odst. 1 ŘS stanoví že, „Soud může vykonávat jurisdikci nad zločinem agrese 

v souladu s čl. 13 písm. a) a c) s výhradou ustanovení tohoto článku.“ Tímto článkem je tak soud 

autorizován vykonávat jurisdikci při oznámení státu nebo proprio motu.  

Odstavce 2 a 3 opět řeší aktivaci, která je řešena v kapitole 5.3. 

Odstavec 4 poskytuje státům možnost tzv. opt-outu. Článek stanoví, že MTS vykonává 

jurisdikci nad zločinem agrese, „který vychází z útočného činu spáchaného smluvní stranou, 

ledaže tento stát již dříve prohlásil, že nepřijímá tuto pravomoc, podáním prohlášení 

tajemníkovi.“ Účelem opt-outu je v podstatě dát nově přistoupivším smluvním stranám možnost 

se vyvázat z jurisdikce nad zločinem agrese, protože dle čl. 12. odst. 1 ŘS přijetím Římského 

statutu přijímá smluvní strana jurisdikci MTS nad zločiny v čl. 5 ŘS, ve kterém je uveden právě i 

zločin agrese.
206

 Dodejme, že institut opt-outu v podstatě porušuje Římský statut, protože dle čl. 

120 ŘS nemohou být k ŘS učiněny žádné výhrady, přičemž i přes rozdílný název plní institut 

shodnou roli. Nakonec druhá věta odst. 4 umožňuje prohlášení o opt-outu kdykoli stáhnout a 

přezkoumat do tří let. 
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Odstavec 5 stanoví, že MTS nemůže vykonávat jurisdikci nad zločinem agrese spáchaným 

příslušníky státu, který není smluvní stranou Římského statutu, nebo pokud ke spáchání zločinu 

došlo na jeho území. Tímto odstavcem je tak jurisdikce omezena jen na smluvní strany ŘS, čímž 

dochází k odklonu od obecné jurisdikce dle čl. 12 ŘS, který ji umožňuje vykonávat i v případě, 

kdy se týká pouze jedné ze stran zločinu (stát místa zločinu nebo stát příslušnosti pachatele). 

Odstavec 6, 7 a 8 je nutno vnímat v těsné souvislosti. Podle odst. 6 v případě, že prokurátor 

shledá opodstatněný důvod zahájit vyšetřování, nejprve prověří, jestli RB OSN určila, že došlo 

ke spáchání útočného činu
207

. Prokurátor zároveň musí o situaci před Soudem zpravit tajemníka 

OSN. Podle Barrigy a Blokkera pak generální tajemník zpráví o tomto RB OSN, která, pokud 

tak již neučinila, se může rozhodnout útočný čin určit, nerozhodnout vůbec či podat podnět 

k vyšetřování MTS.
208

 Podle odst. 7 „tam kde Rada Bezpečnosti provedla takové určení 

(útočného činu pozn. aut.), může žalobce
209

 zahájit vyšetřování zločinu agrese“. Podle ost. 8 pak, 

pokud RB OSN toto určení neprovede do 6 měsíců od oznámení, smí prokurátor zahájit 

vyšetřovánív případě, že přípravný úsek
210

 toto vyšetřování povolí v souladu s již výše 

uvedeným postupem dle čl. 15 ŘS a RB OSN si nevynutí odklad podle čl. 16 ŘS. Odst. 8 tak 

přidává jako další jurisdikční filtr ještě přípravný úsek pro případ, že by se RB OSN 

z nejrůznějších důvodů rozhodla neangažovat. 

Odst. 6,7 a 8 tak potvrzují názor většiny delegací v Kampale, že RB OSN by měla mít jako 

první možnost určit, že došlo ke spáchání zločinu agrese, což bylo považováno za nejlepší 

možný scénář vzhledem k roli jakou RB OSN má v mezinárodní bezpečnosti.
211

 Zároveň ale 

umožnění nezávislého vyšetřování poskytuje pojistku pro případ nečinnosti RB OSN. 
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5.3  Odklad výkonu a aktivace jurisdikce MTS 

Odstavce 2 a 3 čl. 15 bis a 15 ter ŘS, jsem záměrně vyčlenil do samostatné kapitoly z důvodu 

jejich komplexnosti. Tyto články řeší aktivaci jurisdikce MTS, která byla jednak odložena na 

pozdějí dobu a zároveň byla podmíněna dalšími podmínkami. Důvodem proč se tak stalo, byla 

snaha dát soudu „prostor pro nadechnutí“ za účelem seznámení se s komplexní úpravou zločinu 

agrese.
212

   

Nyní k samotným podmínkám. Odstavce 2 a 3 čl. 15 bis a 15 ter ŘS stanovují tři kumulativní 

podmínky pro aktivaci rezoluce: 

1. Dodatky přijme či ratifikuje třicet smluvních stran ŘS. 

2. Jurisdikce může být vykonávána nejdříve jeden rok poté, co třicátá smluvní strana změnu 

ratifikuje. 

3. Smluvní strany ŘS přijmou rozhodnutí o aktivaci většinou potřebnou pro přijetí změny 

statutu, přičemž toto rozhodnutí může být přijato nejdříve po 1. lednu 2017. 

 

Porozumění v bodě 3 stanovilo dále, že rozhodující je později splněná podmínka. Dodejme, 

že podmínka třiceti ratifikací byla splněna 26. června 2016, kdy Dodatky ratifikovala 

Palestina.
213

 Tím pádem byla druhá podmínka splněna 26. června 2017. Co se týče podmínky 

třetí, tedy nutnosti aktivovat juridikci rozhodnutím smluvních stran, byla tato podmínka splněna 

při 16. zasedání Shromáždění smluvních stran dne 16. prosince 2017, kdy byla konsenzem 

přijata rezoluce č. ICC-ASP/16/Res.5. V této rezoluci ovšem smluvní strany stanovily dodatečně 

ještě podmínku čtvrtou, kdy jurisdikce byla definitivně aktivována ke dni 17. července 2018.
214

 

Reálně tak je jurisdikce MTS nad zločinem agrese aktivována, nicméně ještě je nutno vyřešit, 

nad kým (v rámci vztahů mezi smluvními stranami) konkrétně MTS svoji jurisdikci vykonává, 

což je tématem následující kapitoly. 
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5.4  Vstup Dodatků v platnost 

Na závěr, jsem si ponechal pravděpodobně nejkontroverznější téma celého jednání v 

Kampale, kterým je vstup Dodatků v platnost. O této „problematické technikálii“ jsem se již 

zmínil v kapitole 2.4.3. 

Když smluvní strany přijímaly znění Římského statutu, těžko si mohly představit, jaký 

problém bude v budoucnu představovat ustanovení čl. 5 odst. 2 ŘS. Toto ustanovení bylo přijato 

v návaznosti na (blanketní) začlenění agrese jako jednoho ze čtyř zločinů podle mezinárodního 

práva do výčtu v  čl. 5 odst. 1 ŘS. Odstavec 2 stanovil, že jurisdikci zločinu agrese bude MTS 

vykonávat, až budou v souladu s čl. 121 a 123 ŘS přijata ustanovení definující tento zločin. 

Bohužel nebylo stanoveno, kterým konkrétním způsobem dle čl. 121 ŘS, což se z dnešního 

pohledu ukázalo být chybou, protože se tím otevřela možnost jurisdikci dle čl. 15 bis ŘS výrazně 

omezit. Vzhledem k tomu, že čl. 123 ŘS řeší nutnost svolat revizní konferenci po sedmi letech 

od přijetí ŘS, což bylo naplněno v Kampale, bude nás zajímat hlavně čl. 121 ŘS, který upravuje 

změny ŘS. 

5.4.1 Změny Římského statutu 

Čl. 121 ŘS rozlišuje 2 způsoby přijetí a vstupu změn v platnost.  

Obecné pravidlo změn ŘS je obsaženo v odst. 4, které zní: „S výjimkou ustanovení odstavce 

5 vstupuje změna v platnost pro všechny smluvní strany jeden rok poté, co sedm osmin z nich 

uloží ratifikační listiny či listiny o přijetí u generálního tajemníka Organizace spojených 

národů.“ [zvýraznění dodáno] 

Odstavec 5 pak stanovoval zvláštní pravidlo přijetí změn týkajících se výčtu zločinů a jejich 

skutkových podstat: „Změna čl. 5, 6, 7 a 8 tohoto Statutu vstoupí v platnost pro ty smluvní 

strany, které tuto změnu přijaly, jeden rok od uložení jejich listin o ratifikaci či přijetí. Ve vztahu 

k smluvní straně, jenž tuto změnu nepřijala, nebude Soud vykonávat jurisdikci vůči zločinu, 

kterého se tato změna týká, pokud je tento zločin spáchán státními občany této smluvní strany, či 

na jejím území.“ 

5.4.2 Historie vývoje vstupu v platnost 

Vzhledem k omezenému rozsahu této práce konstatujme, že již před Kampalskou konferencí 

a následně v jejím průběhu otázka, který článek využít, rozvířila náročnou akademickou debatu, 
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která nakonec vyústila v rozhodnutí Kampalské dodatky přijmout podle odst. 5 čl. 121 ŘS 

v operativním paragrafu 1 Rezoluce RC/Res. 6.
215

 

Prakticky ihned poté ovšem došlo k dalšímu rozdělení názorů smluvních stran, tentokrát na 

aplikaci čl. 121 odst. 5 ŘS. Důvodem byla věta druhá odst. 5, která narušuje jurisdikční režim dle 

čl. 12 odst. 2  ŘS, podle kterého postačí k založení jurisdikce, aby pouze jeden z dotčených států 

byl smluvním státem dodatku ŘS. V případě aplikace celého odst. 5 to znamená, že jurisdikce 

zločinu agrese může být vykonávána pouze vůči těm pachatelům s občanstvím států, které 

přijaly/ratifikovaly Kampalské dodatky a zároveň došlo ke spáchání činu na území smluvní 

strany dodatku. Toto případné omezení se ovšem týká pouze režimu podle čl. 15 bis, tedy při 

oznámení státu nebo proprio motu.
216

 

Tábor odmítající aplikaci věty druhé názorově reprezentuje Barriga, podle kterého by věta 

druhá neměla být použita z následujících důvodů: 

1. Smluvní strany se dohodly, že podle čl. 121 odst. 5 ŘS vstoupí Dodatky v platnost, ale 

věta druhá se zabývá výkonem jurisdikce, 

2. Agrese byla do výčtu zločinů dle mezinárodního práva zařazena již na Římské 

konferenci, proto Kampalské dodatky nespadají do režimu změn podle věty první čl. 121 

odst. 5 ŘS, 

3. Systematika a jazyk čl. 15 bis ŘS podporují výklad, dle kterého jsou zavázány všechny 

smluvní strany ŘS, 

4. Z toho důvodu byla dána smluvním státům možnost opt-outu, která ovšem za těchto 

podmínek ztrácí smysl. 
217

 

 

Tábor zastávající použitelnost věty druhé názorově reprezentuje Akande, dle kterého: 

1. Státy nemohou být vázány smluvními dodatky proti své vůli podle odst. 4 čl. 40 VÚSP, 

2. Jazykový výklad čl. 121 odst. 5 ŘS je jasný a neumožňuje alternativní výklad, 

3. Věta druhá čl. 121 odst. 5 ŘS vytváří výjimku pro jurisdikci dle čl. 12 ŘS, 
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4. Kampalské dodatky neobsahují žádné porozumění ohledně toho, jak čl. 121 odst. 5 ŘS 

vykládat, z čehož je nutno usuzovat, že s jeho zněním byly spokojené.
218

 

 

Ke střetu obou táborů došlo v prosinci 2017 na Shromáždění smluvních stran u příležitosti 

aktivace jurisdikce MTS nad zločinem agrese. Státy usilující o vyloučení věty druhé narazily na 

odpor delegací Francie a Velké Británie, které odmítly jakkoli slevit ze svého požadavku, aby 

všechny státy přijaly čl. 121 odst. 5 v celém znění.
219

 

Nechtíc vyvolat hlasování a narušit tak dosavadní konsenzus, přijaly smluvní strany 

v rezoluci ICC-ASP/16/Res. 5 operativní paragraf 2 ve znění: 

„(Shromáždění smluvních stran) Potvrzuje že, v souladu s Římským statutem, změny 

Římského statutu týkající se zločinu agrese, přijaté na Kampalské revizní konferenci vstupují 

v platnost pro ty smluvní strany, které změny přijaly jeden rok od uložení ratifikační listiny či 

listiny o přijetí, a že v případě vyšetřování zahájeného z oznámení státu či proprio motu, Soud 

nebude vykonávat jurisdikci vůči zločinu agrese, pokud bude spáchán občanem státu, nebo na 

území smluvní strany, která dodatky nepřijala, či neratifikovala;“ 

Ačkoliv se následně objevily názory, podle kterých na této rezoluci nezáleží a důležitý bude 

názor MTS
220

, lze si těžko představit, že by se MTS rozhodl jít proti tak jasně formulovanému 

vyjádření smluvních stran.  

5.4.3 Vstup v platnost – výsledek 

Na závěr tedy shrňme, že Dodatky nabývají platnosti pro každý stát jeden rok od uložení 

ratifikační listiny či listiny o přijetí změn. Pro zajímavost uveďme, že Česká republika uložila 

Listinu o přijetí změn u generálního tajemníka OSN dne 12. března 2015, tudíž platnosti změny 

pro ČR nabyly dne 12. března 2016. 
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Jurisdikce MTS dle čl. 15 bis ŘS je dále omezena pouze na státy, které přijaly, či ratifikovaly 

Kampalské dodatky. 
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Závěr 

V úvodu této práce jsem si za cíl stanovil poskytnout vhled do vývoje zločinu agrese, 

zhodnotit jeho definici přijatou na revizní konferenci v Kampale a taktéž zhodnotit úpravu 

jurisdikce zločinu. Závěry této výzkumné práce jsou shrnuty níže. Předtím je ovšem třeba dodat, 

že z důvodu omezeného rozsahu této práce jsem si nemohl u některých otázek dovolit zajít do 

přílišných podrobností, jakkoli by si to problematika zasloužila. 

Kapitola první poskytla kontext problematiky široké interpretace pojmů a rozdílné 

systematiky, která je charakteristická pro mezinárodní trestní právo. Ukázala, že postavení 

zločinu agrese vůči ostatním třem zločinům podle mezinárodního práva není oddělené a zločiny 

podle mezinárodního práva tvoří spíše vzájemně se doplňující systém. 

V souladu s vytyčenými cíli jsem se v kapitole druhé věnoval historickému vývoji zločinu 

agrese, který byl dosti komplikovaný. Od počátečních snah omezit válku jako prostředek 

mezinárodní politiky přes mezinárodní vojenské tribunály v Norimberku a Tokiu až po přijetí 

Římského statutu s Kampalskou revizní konferencí. Je smutným paradoxem, že některé 

mocnosti, které iniciovaly zrod mezinárodního trestního práva v roce 1945, se dnes staví proti 

jeho dalšímu rozvoji. Spojené státy a Ruská federace nejsou smluvními stranami Římského 

statutu. Velká Británie a Francie sice smluvními stranami jsou, ale zároveň v Kampale odmítly 

širší výkon jurisdikce MTS nad zločinem agrese, čímž jeho potenciál výrazně omezily. Spojené 

státy dokonce aktuálně uvalily sankce na vyšetřovatele MTS, poté co se MTS rozhodl prošetřit 

obvinění amerických občanů ze spáchání válečných zločinů v Afghánistánu.
221

 V každém 

případě se dá říci, že na světě asi neexistuje zločin, který by měl podobně turbulentní vývoj jako 

zločin agrese. 

V kapitole třetí jsem se dále věnoval agresi jako obyčejové normě mezinárodního práva a 

tomu, do jaké míry Definice přijatá v Kampale této normě odpovídá. Agrese se nepochybně stala 

obyčejovou normou mezinárodního práva, což dokládá hlavně Rezoluce 3314 a případ R. 

v Jones. Co se týče samotné Definice, její materiální prvek obyčejovému právu odpovídá i 

z důvodu toho, že části Rezoluce 3314 byly do Definice přejaty. Co se týče personálního prvku, 
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tak pachatel je Definicí vymezen natolik nejednoznačně, že do jeho vymezení samotným MTS 

nelze přesně říci, nakolik obyčeji odpovídá, byť jej jistě minimálně částečně reflektuje. 

Dalším cílem bylo zhodnocení samotné Definice. Z hlediska samotných Kampalských 

dodatků představuje problém právní význam Přílohy III. Porozumění. Na rozdíl od Přílohy II. 

Znaky nemá toto porozumění oporu v Římském statutu a odborná veřejnost se neshodne, do jaké 

míry budou Porozumění zavazovat MTS. Dá se ovšem očekávat, že k nim MTS zcela jistě 

přihlédne vzhledem k tomu, že Porozumění představují shodu smluvních stran na tom, jak 

Definici interpretovat. 

Samotná skutková podstata zločinu agrese ponechává dosti široký prostor pro výklad MTS. 

To se týká obzvláště definice pachatele zločinu agrese. Klíčovým aspektem zde bude postoj 

soudců MTS k otázce, do jaké míry je efektivní kontrola nad státem a jeho politickými či 

vojenskými akcemi kolektivní. Z tohoto pojetí se pak bude i odvíjet, do jaké míry bude možné 

využít při výkladu i rozsudky mezinárodních vojenských tribunálů. Osobně se kloním k názoru, 

že rozsudky při výkladu využity budou a měly by být, protože i v diktaturách bývá řízení státu 

ovlivněno vícero frakcemi a spíše výjimečně bývá veškerá moc v rukách jediné osoby.  

Dalším aspektem, který bude muset MTS pečlivě uvážit, bude „prahová doložka“ která je 

definována jako zjevné porušení Charty OSN. Také u tohoto aspektu bude zajímavé, nakolik 

MTS využije rozsudky mezinárodních vojenských tribunálů. V případě širší reference by pak 

vedle povahy, závažnosti a rozsahu dotyčného útočného činu, jak stanoví Definice, bylo nutno 

zkoumat i samotný účel tohoto činu. Každopádně, bude v otázce pachatele a zjevného porušení 

zajímavé sledovat, jaký postoj MTS zaujme. 

Hlavním „kamenem úrazu“ je ovšem jurisdikce. Založení jurisdikce zločinu agrese na 

restriktivním pojetí čl. 121 odst. 5 ŘS znamená její omezení pouze na smluvní strany Římského 

statutu, které Kampalské dodatky (a tudíž zločin agrese) ratifikovaly. Potenciálně odstrašující 

efekt vůči nesmluvním stranám Římského statutu a Kampalských dodatků je tak prakticky 

vyloučen. Navíc je zde institut opt-outu, který mohou zneužít smluvní strany a jednostranným 

prohlášením vyloučit pravomoc MTS nad sebou. Samozřejmě, je možné, že by se MTS sám 

postavil proti projevené vůli smluvních stran v rezoluci ICC-ASP/16/Res. 5 a jurisdikci si 

rozšířil. To by ovšem mohlo narušit roky pracně budovanou důvěru smluvních stran v MTS. Ion 

Galea poukazuje na fakt, že spor o pojetí čl. 121 odst. 5 ŘS je vlastně sporem o dva principy 

v mezinárodním právu, kterými jsou na jedné straně ochrana mezinárodního společenství a na 
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druhé straně suverenita státu a nemožnost být zavázán bez svého souhlasu.
222

 Osobně se kloním 

k závěru, že MTS zaujme konzervativnější postoj a jurisdikci ve vztahu ke zločinu agrese bude 

vykládat restriktivně. 

Čímž se dostáváme k závěrečnému zhodnocení zločinu agrese. Ačkoliv se v nejbližší době, 

vzhledem k omezené jurisdikci, nelze očekávat, že MTS začne zahajovat řízení proti 

potenciálním pachatelům zločinu agrese, nedá se říci, že by Kampalská revizní konference 

nesplnila očekávání. Poprvé po sedmdesáti letech existuje definice zločinu agrese, které bylo 

dosaženo konsenzem smluvních stran, včetně dvou stálých členů Rady bezpečnosti. Na této 

definici se dá stavět a pozornost diplomatů i právních expertů je možné upřít novým směrem. 

Například k další rezivní konferenci, která se má odehrát v roce 2025. 

Nelze opomenout ani fakt, že zvyšující se počet ratifikací Kampalských dodatků bude 

vytvářet tlak na další členy RB OSN, aby minimálně zvážili přistoupení k Římskému statutu.  

To není málo, přihlédneme-li k jistému napětí v mezinárodním společenství v poslední době. 

Co více, přijetí Definice je i vysláním zprávy mezinárodního společenství, že je ochotno postavit 

před soud ty, kteří by chtěli narušit mezinárodní mír. I takovéto deklarace jsou potřeba. Vývoj 

v mezinárodním společenství nedává v poslední době moc důvodů k optimismu. Rusko 

anektovalo část Ukrajiny, Turecko vojensky vstoupilo na území Sýrie, mezi Indií a Čínou 

začínají opět propukat pohraniční incidenty a Severní Korea dle vlastních prohlášení obnovuje 

vojenskou přítomnost v demilitarizované zóně. Přijetí definice zločinu agrese a aktivace 

jurisdikce MTS tak představuje jednu z mála pozitivnějších zpráv v době, kterou i jeden z tvůrců 

moderního světového řádu označil za „znepokojivou“.
223

  

Vývoj zločinu agrese rozhodně v Kampale neskončil a můžeme jen doufat, že okolnosti jeho 

dalšího rozvoje nebudou podobně turbulentní, jako při jeho vzniku. 
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Seznam použitých zkratek 

Čl./čl. – článek 

Odst./odst. – odstavec 

Definice – čl. 8 bis v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu 

Komise – Komise OSN pro mezinárodní právo 

MVT – Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku 

MVTDV – Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný východ v Tokiu 

MTS - Mezinárodní trestní soud 

OSN – Organizace spojených národů 

SN – Společnost národů 

SWGCA – Speciální přípravná komise pro zločin agrese 

RB OSN – Rada bezpečnosti Organizace spojených národů 

ŘS – Římský statut Mezinárodního trestního soudu 

VMS – Versailleská mírová smlouva 
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Přílohy 

Příloha č. 1  
 

Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkající se zločinu agrese 

 

1. Čl. 5 odst. 2 Statutu se vypouští. 

 

2. Za čl. 8 Statutu se vkládá následující text: 

 

Článek 8 bis 

Zločin agrese 

 

1.  Pro účely tohoto Statutu „zločin agrese“ znamená plánování, přípravu, zahájení nebo provedení 

útočného činu, který svou povahou, závažností a rozsahem zakládá zjevné porušení Charty Organizace 

spojených národů, osobou v postavení, které jí umožňuje efektivně vykonávat kontrolu nad státem nebo 

řídit jeho politické nebo vojenské akce. 

 

2.  Pro účely odstavce 1 „útočný čin“ znamená použití ozbrojené síly státem proti svrchovanosti, 

územní celistvosti nebo politické nezávislosti jiného státu nebo jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným 

s Chartou Organizace spojených národů. Kterýkoliv z následujících činů, bez ohledu na to, zda byla 

vyhlášena válka, bude v souladu s rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů 3314 

(XXIX) ze dne 14. prosince 1974 považován za útočný čin: 

 

(a)  vpád nebo útok ozbrojených sil státu na území jiného státu nebo jakákoli vojenská okupace, 

byť i dočasná, jež je výsledkem takového vpádu nebo útoku, anebo jakékoliv připojení území 

jiného státu nebo jeho části, při němž bylo použito síly; 

 

(b)  bombardování ozbrojenými silami státu území jiného státu, nebo použití jakýchkoliv zbraní 

státem proti území jiného státu; 

 

(c)  blokáda přístavů nebo pobřeží státu ozbrojenými silami jiného státu; 

 

(d)  útok ozbrojených sil státu na pozemní, námořní nebo letecké síly anebo námořní a letecké 

flotily jiného státu; 

 

(e)  použití ozbrojených sil jednoho státu, které se nacházejí na území jiného státu se souhlasem 

přijímajícího státu, v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto souhlasu, anebo prodloužení 

jejich přítomnosti na takovém území po ukončení platnosti tohoto souhlasu; 

 

(f)  jednání státu, který dovolil, aby jeho území, jež dal k dispozici jinému státu, bylo tímto jiným 

státem použito ke spáchání útočného činu proti třetímu státu; 

 

(g)  vyslání státem nebo jeho jménem ozbrojených band, skupin, příslušníků nepravidelných 

ozbrojených sil nebo žoldnéřů, kteří používají ozbrojenou sílu proti jinému státu v tak závažné 

míře, že se to rovná činům vypočteným výše nebo podstatné účasti státu na nich.  

 

3. Za čl. 15 Statutu se vkládá následující text: 

Článek 15 bis 

Podmínky pro výkon jurisdikce nad zločinem agrese 

(oznámení státu, proprio motu) 
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1.  Soud může vykonávat jurisdikci nad zločinem agrese v souladu s čl. 13 písm. a) a c) s výhradou 

ustanovení tohoto článku.  

 

2.  Soud může vykonávat jurisdikci pouze ve vztahu ke zločinům agrese spáchaným jeden rok po 

ratifikaci nebo přijetí změn třiceti smluvními stranami. 

 

3.  Soud bude vykonávat jurisdikci nad zločinem agrese v souladu s tímto článkem pod podmínkou 

rozhodnutí přijatého po 1. lednu 2017 stejnou většinou smluvních stran, jaká je nezbytná pro přijetí 

změny Statutu. 

 

4.  Soud může v souladu s čl. 12 vykonávat jurisdikci nad zločinem agrese, který vychází z útočného 

činu spáchaného smluvní stranou, ledaže tento stát již dříve prohlásil, že nepřijímá tuto pravomoc, 

podáním prohlášení tajemníkovi. Stažení tohoto prohlášení může být provedeno kdykoliv a bude 

přezkoumáno smluvní stranou do tří let. 

 

5.  Pokud jde o stát, který není smluvní stranou tohoto Statutu, Soud nebude 

vykonávat svou jurisdikci nad zločinem agrese, který byl spáchán státními příslušníky tohoto státu nebo 

na jeho území. 

 

6.  Tam, kde žalobce shledá, že zde existuje opodstatněný důvod zahájit vyšetřování zločinu agrese, 

nejprve prověří, zda Rada bezpečnosti určila, že byl spáchán útočný čin dotčeným státem. Žalobce zpraví 

generálního tajemníka Organizace spojených národů o posuzované situaci před Soudem, včetně všech 

relevantních informací a dokumentů. 

 

7.  Tam, kde Rada bezpečnosti provedla takovéto určení, žalobce může zahájit vyšetřování zločinu 

agrese. 

 

8.  Tam, kde takovéto určení není provedeno do 6 měsíců po datu oznámení, žalobce může zahájit 

vyšetřování zločinu agrese za podmínky, že přípravný úsek povolil zahájení vyšetřování zločinu agrese 

v souladu s postupem stanoveným v čl. 15 a Rada bezpečnosti v souladu s čl. 16 nerozhodla jinak. 

9.  Určení útočného činu orgánem mimo Soud nebude zavazovat Soud v jeho vlastním posouzení 

podle tohoto Statutu. 

 

10.  Tento článek není na újmu ustanovením týkajícím se podmínek výkonu jurisdikce nad  

jinými zločiny uvedenými v čl. 5. 

 

4. Za čl. 15 bis Statutu se vkládá následující text: 

 

Článek 15 ter 

Výkon jurisdikce nad zločinem agrese 

(oznámení podané Radou bezpečnosti) 

 

 

1.  Soud může vykonávat jurisdikci nad zločinem agrese v souladu s čl. 13 odst. b) s výhradou 

ustanovení tohoto článku.  

 

2.  Soud může vykonávat jurisdikci pouze ve vztahu ke zločinům agrese spáchaným jeden rok po 

ratifikaci nebo přijetí změn třiceti smluvními stranami. 
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3.  Soud vykonává jurisdikci nad zločinem agrese v souladu s tímto článkem  pod podmínkou 

rozhodnutí přijatého po 1. lednu 2017 stejnou většinou smluvních stran, jaká je nezbytná pro přijetí 

změny Statutu. 

 

4.  Určení útočného činu orgánem mimo Soud nebude zavazovat Soud v jeho vlastním posouzení 

podle tohoto Statutu. 

 

5.   Tento článek není na újmu ustanovením týkajícím se podmínek výkonu jurisdikce nad 

jinými zločiny uvedenými v čl. 5. 

 

5. Za čl. 25 odst. 3 Statutu se vkládá následující text: 

 

3 bis.  S ohledem na zločin agrese se ustanovení tohoto článku vztahují pouze na osoby, které jsou v 

postavení, jež jim umožňuje efektivně vykonávat kontrolu nad státem nebo řídit jeho politické nebo 

vojenské akce. 

 

6. První věta čl. 9 odst. 1 Statutu se nahrazuje následující větou: 

 

Znaky skutkové podstaty zločinů pomáhají Soudu při výkladu a provádění čl. 6, 7, 8 a 8 bis. 

 

7. Návětí čl. 20 odst. 3 Statutu se nahrazuje následujícím odstavcem, zbytek odstavce zůstává nezměněn: 

 

3. Osoba, která již byla souzena jiným soudem pro jednání uvedené v čl. 6, 7, 8 nebo 8 bis, nemůže být 

souzena Soudem pro totéž jednání, s výjimkou případů, kdy řízení před jiným soudem: 

 

 

Příloha č. 2  

Změny Znaků skutkových podstat zločinů 

 

 Článek 8 bis 

 Zločin agrese 

Úvod 

1.  Rozumí se, že jakýkoliv čin obsažený v čl. 8 bis odst. 2 se kvalifikuje jako útočný čin. 

2.  Neexistuje žádný požadavek prokázat, že pachatel právně vyhodnotil použití ozbrojené síly 

státem jako neslučitelné s Chartou Organizace spojených národů. 

3.  Pojem „zjevný“ je objektivním kvalifikátorem. 

4.  Neexistuje žádný požadavek prokázat, že pachatel právně vyhodnotil povahu porušení Charty 

Organizace spojených národů jako „zjevné“. 

Znaky 

1.  Pachatel naplánoval, připravoval, zahájil nebo vykonal útočný čin. 
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2.  Pachatel byl osobou
224

 v postavení, které jí umožňuje efektivně vykonávat kontrolu nad státem, 

který spáchal útočný čin, nebo řídit jeho politické nebo vojenské akce. 

3.  Útočný čin – použití ozbrojené síly jedním státem proti svrchovanosti, územní celistvosti nebo 

politické nezávislosti druhého státu nebo jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s Chartou 

Organizace spojených národů – byl spáchán. 

4.  Pachatel si byl vědom faktických okolností zakládajících neslučitelnost použití ozbrojené síly 

státem s Chartou Organizace spojených národů. 

5.  Útočný čin svým charakterem, závažností a rozsahem byl zjevným porušením Charty Organizace 

spojených národů. 

6.  Pachatel si byl vědom faktických okolností zakládajících takové zjevné porušení Charty 

Organizace spojených národů. 

 

Příloha č. 3  

Porozumění o změnách Římského statutu Mezinárodního trestního soudu ve vztahu ke zločinu 

agrese 

 

Oznámení podané Radou bezpečnosti 

1.  Rozumí se, že Soud může vykonávat svou jurisdikci na základě oznámení podaného Radou 

bezpečnosti v souladu s čl. 13 odst. b) Statutu jen s ohledem na zločiny agrese spáchané po 

učinění rozhodnutí v souladu s článkem 15 ter odst. 3 a jeden rok po ratifikaci nebo přijetí změn 

třiceti smluvními stranami, přičemž rozhodující je později splněná podmínka. 

2.  Rozumí se, že Soud vykonává jurisdikci nad zločinem agrese na základě oznámení podaného 

Radou bezpečnosti v souladu s čl. 13 b) Statutu bez ohledu na to, zda dotčený stát přijal jurisdikci 

Soudu nad zločinem agrese. 

 

Příslušnost ratione temporis 

3.  Rozumí se, že v případě čl. 13 odst. a) nebo c) může Soud vykonávat svoji jurisdikci pouze ve 

vztahu k zločinům spáchaným po učinění rozhodnutí v souladu s čl. 15 bis odst. 3 a jeden rok po 

ratifikaci nebo přijetí změn třiceti smluvními stranami, přičemž rozhodující je později splněná 

podmínka. 

                                                 

 

 

224
 Ve vztahu k aktu agrese může být více než jedna osoba, která splňuje tato kritéria. 
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Vnitrostátní jurisdikce nad zločinem agrese 

4.  Rozumí se, že změny, které se zabývají definicí útočného činu a zločinu agrese, jsou učiněny pro 

účely tohoto Statutu. Změny nemohou být v souladu s čl. 10 Římského statutu vykládány jako 

omezení nebo předjímání stávajících nebo budoucích pravidel mezinárodního práva, která slouží 

jiným účelům než účelům tohoto Statutu. 

5.  Rozumí se, že změny nemohou být vykládány jako vznik práva nebo povinnosti vykonávat 

vnitrostátní jurisdikci nad útočným činem spáchaným jiným státem. 

Ostatní prvky shody nad porozuměním 

6.  Rozumí se, že agrese je nejzávažnější a nejnebezpečnější forma protiprávního použití síly a že při 

rozhodnutí, zda byl spáchán útočný čin, je nutno vzít v úvahu všechny okolnosti každého případu 

jednotlivě v souladu s Chartou Organizace spojených národů, včetně závažnosti jednání a jeho 

důsledků. 

7.  Rozumí se, že při posouzení, zda útočný čin nepředstavuje zjevné porušení Charty Organizace 

spojených národů, musí všechny tři prvky, tj. charakter, závažnost a rozsah, být natolik 

dostatečné, aby odůvodnily určení tohoto porušení za zjevné. Existence jednoho prvku nemůže 

být bez dalšího prokázáním splnění dvou prvků zbývajících. 
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Zločin agrese v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá zločinem agrese, který je jedním ze čtyř zločinů podle 

mezinárodního práva stíhaných Mezinárodním trestním soudem. Definice tohoto zločinu byla 

přijata na Kampalské revizní konferenci v roce 2010 a jurisdikce Mezinárodního trestního soudu 

nad tímto zločinem byla aktivována v roce 2018. Jedná se o významný milník ve vývoji 

mezinárodního trestního práva, protože poprvé od konce druhé světové války je možné stíhat 

„vůdce“ států za spáchání útočného činu proti jiným státům. 

Cílem této práce je poskytnout stručné shrnutí historického vývoje zločinu agrese, analyzovat 

a zhodnotit nově přijatou definici. Zhodnocena bude taktéž jurisdikce Mezinárodního trestního 

soudu nad zločinem agrese. V neposlední řadě se práce zabývá tím, jestli se agrese stala 

obyčejovou normou mezinárodního práva. 

Kapitola první se věnuje postavení zločinu agrese vůči ostatním zločinům podle 

mezinárodního práva a problematice užívaných pojmů a systematiky v mezinárodním trestním 

právu. Kapitola druhá popisuje složitý historický vývoj zločinu agrese. V rámci historické 

kapitoly je pozornost věnována hlavně mezinárodním vojenským tribunálům v Norimberku a 

Tokiu, kde byly formulovány zločiny proti míru, které jsou předchůdcem zločinu agrese. Na to 

navazuje kapitola třetí zabývající se agresí jako obyčejovou normou mezinárodního práva. Ve 

čtvrté kapitole je podrobně rozebrána skutková podstata zločinu agrese a dále se kapitola věnuje 

použitelnosti norimberských a tokijských rozsudků pro interpretaci definice. Finální kapitola se 

zabývá jurisdikcí Mezinárodního trestního soudu. Začátek se zabývá standardním jurisdikčním 

režimům Mezinárodního trestního soudu a poté je rozebrán zvláštní jurisdikční režim pro zločin 

agrese. Závěr kapitoly se věnuje složité otázce vstupu Kampalských dodatků v platnost. 

 

 

 

 

Klíčová slova: zločin agrese, Římský statut, Mezinárodní trestní soud  
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The Crime of Aggression under the Rome Statute of the 

International Criminal Court 

Abstract 

This diploma thesis deals with the Crime of Aggression, one of the four crimes under 

international law prosecuted by the International Criminal Court. The definition of this crime 

was adopted at the Kampala Review Conference in 2010 and the jurisdiction of the International 

Criminal Court was activated in 2018. This is a significant milestone in the development of 

international criminal law, as it means a possibility of prosecuting state „leaders“ for acts of 

aggression against other states for the first time since the end of the Second World War. 

The goal of this thesis is to provide a brief summary of the historical development of the 

Crime of Aggression, to analyse and to evaluate the newly adopted definition. The jurisdiction of 

the International Criminal Court over the Crime of Aggression of the will be also assessed. Last 

but not least, the paper elaborates on whether the Crime of Aggression has become a custom in 

international customary law.  

The first chapter deals with the position of the Crime of Aggression in relation to other 

crimes under international law and the issue of terms and scheme of international criminal law. 

Chapter two describes the complex historical development of the Crime of Aggression. In the 

historical chapter, attention is paid mainly to the international military tribunals in Nuremberg 

and Tokyo, where crimes against peace, which are the forerunners of the Crime of Aggression, 

were formulated. This is followed by the third chapter, dealing with aggression as a custom in 

international customary law. The fourth chapter discusses in detail the elements of the Crime of 

Aggression, and then deals with the applicability of the Nuremberg and Tokyo judgments to the 

interpretation of the definition. The final chapter is devoted to the jurisdiction of the International 

Criminal Court. The beginning deals with the standard jurisdictional regimes of the International 

Criminal Court and then the special jurisdictional regime for the Crime of Aggression is 

discussed. The conclusion of the chapter addresses the complex issue of the Kampala 

amendments’ entry into force.  

Key words: Crime of Aggression, Rome Statute, International Criminal Court 


