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     POSUDEK 

 

na dizertační práci Mgr. Milana Lipovského  předložené na Univerzitě Karlově, Právnické   

fakultě na téma „Zločin agrese v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu po revizní  

    konferenci v Kampale“ 

 

Dizertační práce je zaměřena na aktuální téma z oblasti mezinárodního trestního práva.  

Práce je členěna úvod, šest kapitol a na závěry, celkový rozsah práce včetně příloh je 176 

stran. Práce je založena na rozboru a zhodnocení rezoluce, která obsahuje definici zločinu 

agrese jež byla přijata na revizní konferenci v Kampale v roce 2010.  Cílem práce je podle 

autora kriticky zhodnotit  kvalitu dohodnutého textu a pokusit se odhalit důvody, které 

delegace ke shodnutí se na právě takové podobě rezoluce vedly (str. 12). V rámci tohoto 

hodnocení si klade autor za cíl činit návrhy ke „zlepšení“  daného textu, ale pouze v rámci 

možností, které byly zkoumány smluvními stranami. Vychází pouze z existujícího stavu a 

v rámci diskusí o něm uvažovaných alternativ. Z logického důvodu, že se jedná o 

mezinárodní smlouvu jejíž vznik je podmíněn souhlasem  smluvních stran se autor vyhýbá 

navrhování řešení, které jdou nad tento rámec. Daný přístup je logický a je věcí autora si 

vymezit cíl své práce, nicméně vhledem ke spíše skepticky dané odpovědi na vymezenou 

hypotézu je možná škoda, že se uchazeč vdává možnosti navrhnout další řešení. Pokud jde o 

samotnou hypotézu je koncipována tak, zda „může takto vytvořená definice být v dohledné 

době po 1. lednu 2017 aktivována, a pokud ano, efektivně fungovat?“ Sám autor vyjádřil na 

str. 14 názor, že „vstoupit v platnost a být aktivována sice může, ale je to málo 

pravděpodobné a pokud k tomu dojde, její fungování bude daleko od efektivnosti“. Pokud jde 

o metody použité v disertační práci zahrnují metodu analytickou a historickou, metodu 

komparativní a také metodu deskriptivní. Práce jak uvádí sám autor se nevyhne jistému 

komentářovému charakteru, ten je však zaměřen kritickým způsobem a neomezuje se na 

pouhý popis stavu (str. 12).  

Vzhledem  k takto vymezenému cíli je disertační práce členěna tak, že svým dělením 

odpovídá tematickému řazení ustanovení  Rezoluce, kterou byla přijata definice agrese, někdy 

se od něho však liší (str. 11). Práce je členěna na úvod, kapitolu zahrnující historický exkurs 

ke zločinu agrese. Následuje kapitola obsahující pojem agrese v Chartě OSN a její vztah 

k přijaté definici. Následuje problematika vstupu v platnost a aktivace Definice. Další kapitola 

je zaměřena na definici skutkové podstaty agrese, čl. 8 bis, následuje kapitola o výkonu 
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jurisdikce. V další kapitole se autor zabývá českým právem a zločinem agrese a následují 

závěry.  

Kapitola zahrnující historický exkurs je logickým základem pro další pojednání, autor 

zde věcně správně rozlišuje pojmy mezinárodní zločiny a zločiny podle mezinárodního práva 

(str. 15) V kapitole je obsažen  rozbor  různých mezinárodních dokumentů, které se vztahují 

k problematice zákazu použití síly a k agresi. Mimo jiné zde zmiňuje rezoluci VS OSN o 

agresi z roku 1974 a podrobněji zmiňuje její čl. 5, který nebyl přejat do definice zločinu 

agrese v roce 2010. V souvislosti s čl. 5 zmiňuje v obecnosti výjimky ze zákazu použití síly 

podle Charty OSN. Jakékoliv jiné použití síly již agresí, podle rezoluce o agresi být podle 

autora může, včetně tzv. humanitární intervence. Příliš jasná zde není zmínka o humanitární 

intervenci (str. 23). V kapitole je rozebrán i rozsudek Norimberského tribunálu a dále vývoj 

který vedl k přijetí definice o zločinu agrese.  

Následující kapitola je zaměřena na termín agrese v mezinárodním právu. Autor se zde 

mimo jiné zabývá výkladem pojmu agrese z hlediska Charty OSN a pozornost věnuje i pojmu 

ozbrojeného útoku v čl. 51 Charty OSN. Porovnává zde různá jazyková znění (anglické, 

francouzské, český překlad) a na str. 40 konstatuje, že útok a agrese jsou v češtině synonyma. 

Je možné si položit otázku zda ozbrojený útok v čl. 51 Charty OSN je kvalifikovaným 

případem útočného činu, který postihuje pouze závažnější případy ve smyslu pojetí 

Mezinárodního soudního dvora. V této souvislosti by mohl uchazeč vysvětlit své tvrzení na 

str. 41, že ozbrojený útok je intenzivní formou útočného činu a vyvolává právo na 

sebeobranu.  Uchazeč by měl vysvětlit rozdíl mezi agresí a útočným činem na str. 43 (navíc je 

zde uveden  rok 2002, v poznámce 109 se ale odkazuje  na rezoluci z roku 1976). Na str. 45 

autor uvádí, že Definice zločinu agrese počítá s existencí jiných útočných činů, jejichž 

spáchání vyvolá pouze odpovědnost státní, nikoliv též individuální. O jaké případy by se 

mohlo jednat? V závěru kapitoly se autor zabývá problematikou humanitární intervence 

z hlediska souladu s Chartou OSN a posouzení podle čl. 8bis – definice zločinu agrese. 

Vyvstává otázka proč  uchazeč ve své práci zdůrazňuje tyto otázky. Lze souhlasit s názorem 

autora v závěru kapitoly, že se pojmem agrese ve smyslu Definice a a OSN  má na mysli 

tentýž obsah (str. 47). Následující kapitola je  věnována otázce vstupu v platnost a aktivace 

definice jurisdikce ratione temporis. V této se autor zabývá složitými procedurálními 

otázkami které upravují vstup v platnost Definice. Mimo jiné se zde věnuje zvláštnímu 

postupem opt-out, který je obsažen v čl. 15 bis odst. 4 a zamýšlí se nad smyslem tohoto 

ustanovení. Vyjadřuje svůj názor na důvody přijetí tohoto postupu. V páté kapitole se uchazeč 

zaměřil na rozbor definice skutkové podstaty agrese jak je obsažena v čl. 8 bis. Na str. 75 
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autor konstatuje, že se pro účely právního rozboru zločinu agrese bude držet členění 

základních znaků skutkové podstaty (4-5) jak jsou členěny v české teorii trestního práva. Toto 

členění je logické, vyvstává však otázka zda podle jiných právních řádů by nemohlo být 

provedeno členění odlišné, zahrnující např. i další či jiné  znaky.  V kapitole 5. 4. věnované 

objektivní stránce autor rozebírá otázku útočného činu a vymezení případů útočného činu v čl. 

8 bis odst. 2. Definice jak konstatuje autor nikde neuvádí zda se  jedná o taxativní výčet těchto 

činů nebo o výčet demonstrativní (str. 105),  při ústní obhajobě by mohl v tomto směru 

vyjádřit svůj názor. V této souvislosti i na dalších místech uvádí text Porozumění o změnách 

Římského  statutu, jaký je jejich právní význam?  Na str. 62 konstatuje, že Rezoluce neuvádí 

nic o charakteru dokumentu, zmiňuje zde však čtyři možnosti jak Porozumění vnímat. Není  

zcela jasné konstatování na str. 109 práce , kde  autor konstatuje, že „důsledkem takového 

výkladu je, že proti státu umožňujícímu průchod cizím útočícím jednotkám není možné použít 

právo na sebeobranu dle článku 51 Charty OSN (pouze na základě obvinění z povolení 

průchodu)“. Za jakých  podmínek by bylo v této souvislosti možné použít právo na 

sebeobranu? Předposlední kapitola je zaměřena na podmínky výkonu jurisdikce 

Mezinárodního soudního dvora pokud jde o zločin agrese a v poslední se věnuje problematice 

českého práva a zločinu agrese. Jak autor konstatuje, Česká republika se stala 23. Smluvní 

stranou  Definice.  Na str. 142 autor  konstatuje, že  trestní zákoník neuvádí příklady útočného 

činu. Na základě čeho dospívá  k závěru, že případná judikatura by s velkou 

pravděpodobností vyšla z čl. 8 bis odst. 2 Římského statutu? V závěrech autor mimo jiné 

odpovídá na otázku obsaženou v úvodní kapitole, zda se hypotéza naplnila či nikoli. Otázkou 

je, na základě čeho dospěl uchazeč ke konstatování, že „se může stát, že MTS zpětně dojde 

k závěru, že v první řadě mělo být postupováno tak, aby nejdříve platil ad hoc mechanismus 

vstupu v platnost… dle čl. 121 odst. 4 Římského statutu“ (str. 146). Kriticky v závěrech také 

poukazuje na nejednoznačnost Definice a na problémy, které mohou být spojeny s její 

aplikací. Například nejasnost v otázce postižitelnosti nebo nepostižitelnosti v případě 

humanitární intervence. Zde však může být základní problém v tom jak vymezit humanitární 

intervenci, tudíž problematiku jdoucí mimo rámec dané Definice. Souhlasit lze s tím, že 

nevyhovující je podoba čl. 8 bis odst. 2 Římského statutu nebo nedostatkem je nemožnost 

stíhat jednotlivce, kteří se činu nedopustili v rámci státních struktur (str. 148).   

Pokud jde o hodnocení, uchazeč ve své práci naplnil cíle své disertační práce. V práci 

autor také reaguje na  vymezenou  hypotézu zda vytvořená Definice bude po 1. lednu 2017 

aktivována a zda může efektivně fungovat. Dospívá k závěru, že vzhledem ke 

komplikovanosti problému nelze v současnosti přesvědčivě uzavřít, zda Definice může 
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v dohledné době po 1. 1. 2017 vstoupit dle čl. 121 odst. 5 Římského statutu v platnost. Dané 

řešení je naznačeno již v úvodu práce, nicméně se dá konstatovat, že  autor dostatečně 

podrobně a pečlivě analyzoval danou otázku, takže nejednoznačná odpověď je v práci 

vysvětlena.  

 Pokud jde o zhodnocení postupu řešení problémů, práce má logickou koncepci. Autor 

prokázal své znalosti a orientaci ve složité problematice, která je předmětem disertace. 

Uchazeč  aplikoval na zvolené téma  vědecké metody, které v úvodu vymezil a prokázal svou 

schopnost vědecky pracovat.  

Práce je napsána srozumitelným jazykem, čtivou formou. Seznam použitých pramenů 

obsahuje jak příslušné dokumenty – mezinárodní smlouvy, judikaturu, tak  řadu položek děl 

zejména zahraničních, ale i českých autorů. Pro její zpracování byla použita řada 

internetových zdrojů.  O práci s literaturou svědčí i na 321 poznámek pod čarou. 

Dizertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práce. Na základě výše 

uvedeného  dle čl. 66 odst. 8 Vnitřního předpisu, kterým se mění pravidla pro organizaci 

studia na PF UK: „Práci  doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu 

disertačních prací“. Zároveň doporučuji, aby při ústní obhajobě uchazeč reagoval na otázky 

a připomínky obsažené v posudku. Po úspěšné obhajobě navrhuji udělení vědeckého titulu 

Ph.D. 

 

V Praze dne  25. 8.  2015 

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

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 


