
Stručný posudek školitele k disertační práci Mgr. Milan Lipovský: Zločin agrese 

v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu po revizní konferenci v Kampale    

 

Doktorská disertační práce standardního rozsahu (154 s. vlastního textu + přílohy) se 

zabývá tématem, které patří mezi relativně nová a v české odborné literatuře dosud málo 

zpracovaná témata. Definice zločinu agrese byla dlouho očekávaná, předvídaná v čl. 5 

Římského statutu, do jisté míry překvapivě přijatá na revizní konferenci v Kampale. Tato 

definice a zejména zvláštní podmínky pro výkon jurisdikce MTS však ukazují značné 

složitosti i to, že vstup v platnost a fungování nového mechanismu není jisté.     

Z hlediska struktury se práce dělí, vedle úvodu a závěru, do šesti různě rozsáhlých, 

dále vnitřně členěných kapitol. V metodologickém úvodu doktorand mimo jiné formuloval 

hypotézu práce: „Může být takto vytvořená Definice být v dohledné době po 1.1.2017 

aktivována, a pokud ano, efektivně fungovat?“ V historicky laděné kap. 2 se autor zabývá 

cestou k dnešní definici zločinu agrese, a to jak definicí aktu státu, tak trestněprávní definicí 

zločinu. Na ní navazuje v krátké kap. 3 rozbor termínů agrese a útočný čin v mezinárodním 

právu, zejm. Chartě OSN. Jádro práce začíná kap. 4, která popisuje a hodnotí vstup v platnost 

a aktivaci definice. Zde rozlišuje možné modely: adopce (čl. 121 odst. 3), kvalifikovaná 

většina (odst. 4) a ratifikace (odst. 5); zabývá se i rolí tzv. Porozumění. Další dvě kapitoly se 

zaměřují na definici skutkové podstaty agrese (čl. 8 bis) a podmínky pro výkon jurisdikce 

MTS. Kap. 7 ve stručnosti přibližuje možnost stíhání agrese podle českého trestního práva a 

ratifikaci změny Římského statutu (práce nepřesně hovoří o ratifikaci Definice). Celá práce je 

završena poměrně obsáhlým a výstižným závěrem, který shrnuje a hodnotí dosažené 

poznatky. 

 Doktorand v práci vzhledem k jejímu tématu musel pracovat, vedle primárních 

dokumentů, především se zahraniční, zčásti též českou literaturou, jakož i s politickými 

dokumenty a rozhodnutími mezinárodních soudních orgánů. Práce je napsána odborným 

jazykem a s náležitou pečlivostí, i když občas je vyjadřování zatížené zbytečnou složitostí. 

Závěry jsou většinou řádně argumentované a přesvědčivé, spíše v konkrétní části, rozebírající 

vlastní obsah Kampalských dodatků. 

 Práce Mgr. Milana Lipovského podle mého názoru přináší některé nové poznatky a 

splňuje požadavky na disertační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 7.9.2015 

                                                                                                Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.  


