
 

 

 

 

     POSUDEK 

 

   na diplomovou práci Elišky Hodysové „Okolnosti vylučující protiprávnost v mezinárodním  

trestním právu“ předloženou na Univerzitě Karlově Právnické fakultě 

 

 

 Diplomová práce je věnována problematice mezinárodního trestního práva. Práce  je 

členěna na úvod, tři části a závěr. Diplomová práce má celkový rozsah 79 stran. Práce byla 

odevzdána (datum  uzavření rukopisu) dne  26. 9.  2014.  

 Cílem  práce je podle autorky  představit právní vývoj tísně a rozkazu nadřízeného 

v mezinárodním trestním právu a zjistit, zda a případně jaký vliv měla  rozhodnutí 

poválečných tribunálů a ICTY na současnou  právní úpravu těchto okolností vylučujících 

protiprávnost  v Římském statutu (str. 8).  V případě tísně  si klade za cíl  zkoumat odlišná 

pojetí v různých právních řádech. U rozkazu nadřízeného si klade za cíl prezentovat různé 

doktríny, které se touto okolností v průběhu 20. století zabývaly. Pokud jde o metody 

zpracování zvolila si autorka analytický a komparativní přístup.  

V první kapitole se uchazečka zabývá samotným pojmem okolnosti vylučující 

protiprávnost poukazuje na to, že v různých právních systémech je pojímán odlišně.  Na str. 

12 konstatuje,že Římský statut neobsahuje taxativní výčet okolností vylučující protiprávnost 

v čl. 31. Na základě toho je možné se zamyslet na základě jakého pravidla (zásady) by mohl 

Soud dospět i k dalším případům okolností vylučujících protiprávnost?  Dále se diplomantka 

zabývá okolnostmi vylučující protiprávnost v Římském statutu  v obecnosti a následně 

rozebírá jednotlivé okolnosti. Nejprve se zabývá ospravedlněním a omluvou v anglosaské 

právní kultuře. Následně konstatuje, že je předmětem sporu do jaké míry mezinárodní trestní 

právo mezi kategoriemi omluvy a ospravedlnění rozlišuje (str. 16).  Dále uchazečka navrhuje 

na vhodnost zvážení zařazení tohoto  dělení i do Římského statutu. Do jaké míry může být, 

podle jejího názoru v činnosti  Mezinárodního trestního soudu,  toto dělení postrádáno? 

Následně se zabývá pojmem tíseň, který odlišuje  od nouze. Konstatuje, že  někteří akademici 

tyto pojmy v odborné literatuře zaměňují. Autorka však označuje tíseň za případ ve kterém 

byla hrozba navozena jinou osobou (str. 18), zatímco nouze je vyvolána objektivními 

okolnostmi. Podrobně rozebírá případ Erdemovič (str. 32 a násl.). Jaký je její názor na 



disentní stanovisko soudce Li citované na str. 33, podle kterého „existuje obyčej 

mezinárodního práva podle kterého tíseň není přípustnou okolností vylučující protiprávnost 

v případech zabití“? V této souvislosti by se mohla diplomantka vyjádřit ke stanovisku soudce 

Cassese (str. 36 a násl.). Další část diplomové práce je zaměřena jednání na rozkaz 

nadřízeného. (str. 41 a násl.). Zabývá se i otázkou vztahu skutkového a právního omylu ve 

vztahu k rozkazu nadřízeného. Na str. 59 konstatuje, že skutkový omyl, který se často 

vyskytuje ve spojení s rozkazem nadřízeného obvykle zbavuje pachatele trestní odpovědnosti, 

právní omyl tak činí pouze výjimečně. Toto své  tvrzení by měla uchazečka při ústní obhajobě 

vysvětlit. Následuje závěr obsahující shrnutí poznatků. Při ústní obhajobě by měla vysvětlit 

své konstatování na str. 63, že v Římském statutu chybí a mělo by být doplněno, je podmínka 

předchozího zavinění pachatele. 

Lze konstatovat, že v diplomové práci diplomantka naplnila vymezený cíl.   Je zřejmé, 

že se uchazečka podrobně seznámila s problematikou, která je předmětem práce. Jednotlivé 

okolnosti dokázala kvalifikovaně analyzovat. Zkoumala otázky okolností vylučující 

protiprávnost jak z hlediska mezinárodního trestního práva, tak i se blíže seznámila s národní 

úpravou v rámci  anglosaské a v kontinentální právní  kultuře. Provedla i srovnání těchto 

úprav a vyjádřila i vlastní názory de lege ferenda, při svém rozboru vycházela z judikatury 

mezinárodních i národních soudů. 

Pokud jde o literaturu, použila diplomantka řadu děl zahraniční i české literatury, i 

internetové zdroje, dokumenty a soudní judikaturu. Na schopnost autorky  práce obsahuje 

také na  240 poznámek pod čarou. Práce je napsána srozumitelným, čtivým jazykem. 

 Diplomovou práci doporučuji  k ústní obhajobě a hodnotím ji známkou výborně. 

 Při ústní obhajobě doporučuji, aby se diplomantka zaměřila na  otázky obsažené 

v textu posudku. 

 

V Praze dne 24. 10. 2014        

 

                                                                                             doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 

    

  

      

 

 

 

 


