
Zápis o obhajobě doktorské dizertační práci 

 

 

Datum : 29.9. 2015 

Jméno: Mgr. Milan Lipovský 

Téma: Zločin agrese v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu po 

revizní konferenci v Kampale 

Přítomni: Prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc., předsedkyně komise, Doc. 

JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA., členka komise, JUDr. Milan 

Beránek, doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., oponenti, Prof. JUDr. Pavel 

Šturma, DrSc., školitel 

 

Předsedající prof. Hofmannová přivítala přítomné členy komise a seznámila je s 

uchazečem. Konstatovala, že byly splněny všechny podmínky ke konání ústní 

obhajoby, včetně publikování práce. Poté doktorand přednesl úvodní slovo a 

představil svou práci. Hovořil o východiscích, cílech práce a stěžejních 

otázkách, které v práci řešil. Zabýval se zejména definicí zločinu agrese a 

problematikou vstupu v platnost a fungování nového mechanismu. 

 

První oponent dr. Beránek doporučil práci k obhajobě. Uvedl, že autor prokázal 

schopnost samostatné vědecké práce, ambici zvládnout náročnou materii, 

způsobilost orientovat se v ní a nabídnout i obhajitelné závěry. Položil 

doktorandovi otázku k vysvětlení doktorandova názoru na povahu, úlohu a 

vzájemné vztahy Definice, rezoluce a Porozumění z hlediska mezinárodního 

smluvního práva. 

 

Druhý oponent doc. Ondřej hodnotil práci kladně. Ocenil logickou koncepci 

práce a schopnost doktoranda se orientovat ve složité problematice, která je 

předmětem dizertace. Pochválil práci s prameny, mezinárodními smlouvami, 

judikaturou a literaturou českých a zahraničních autorů. Konstatoval, že práce 

reaguje na hypotézu zda Definice bude po 1. lednu 2017 aktivována a zda může  

efektivně fungovat. 

 

      Uchazeč odpověděl na dotazy a připomínky oponentů.  Vyjádřil se 

k definici a rozboru termínů agrese a útočný čin v mezinárodním právu, zejm. 

Chartě OSN. 

 

Ve všeobecné diskusi vystoupila doc. Bílková (dotaz na hmotněprávní a 

procesněprávní funkční definici a princip legality, vysvětlení významu zjevné 

porušení Charty), doc. Šturma (nullum crimen sine lege, definice zločinu agrese, 

problém Porozumění) a dr. Beránek (dotaz na dokumenty, ucelenost pojmu 

v Římském statutu). 

 



V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem (5/0). 

 

Zapsala: Alexandra Hochmanová  

 


