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Medzinárodnoprávne aspekty znovuvybudovania štátnych 

štruktúr v postkonfliktných oblastiach 

 
Anotácia 

Dizertačná práca Medzinárodnoprávne aspekty znovuvybudovania štátnych 

štruktúr v postkonfliktných oblastiach sa zaoberá problematikou tvorby, akceptovania a 

implementácie mierových dohôd. Dôraz sa kladie na povahu, funkciu a postavenie 

mierových dohôd v rámci medzinárodného práva. Druhou hlavnou oblasťou výskumu je 

právna úprava implementácie mierových dohôd počas obdobia medzi ukončením 

ozbrojeného konfliktu a znovuvybudovaním spravodlivého a udržateľného mieru na 

území štátu, na ktorom prebiehal ozbrojený konflikt. Implementačný proces je 

mimoriadne zložitý a fragmentovaný, čo si vyžaduje veľké úsilie, aby bol zabezpečený 

efektívny a účinný výsledok celého procesu. V osobitnej časti sa zameriavame na 

prípadové štúdie implementačných procesov (t.j. riešenie právnych vzťahov medzi 

Sudánom a Južným Sudánom). Pre danú právnu úpravu sa v doktríne medzinárodného 

práva používa koncept jus post bellum, ktorý sa snaží nadviazať na právo ozbrojených 

konfliktov. Okrem jus post bellum spomenieme aj nové prístupy k medzinárodnej 

mediácii, Responsibility to Protect, Transitional Justice a lex pacificatoria. Výsledkami 

práce sú zistenia, že až na vzácne výnimky mierová dohoda nie je formálnym 

prameňom medzinárodného práva. Na druhej strane má obrovský dopad na rozvoj 

a stabilizáciu hypotéz trichotómie právnych noriem použiteľných v implementačnom 

procese. Úspešný implementačný proces si vyžaduje pre svoju realizáciu potrebné 

podmienky a dostatočnú súčinnosť medzi implementačnými mechanizmami, ktoré ho 

tvoria.  

Kľúčové slová: mierová dohoda, mierový proces, implementačný proces, 

medzinárodná mediácia, ius post bellum, Sudán a Južný Sudán.  

International Legal Aspects of Rebuilding State Structures in 

Post-Conflict Areas 

 
Abstract 

The dissertation thesis International Legal Aspects of Rebuilding State 

Structures in Post-Conflict Areas deals with creation, acceptance and implementation of 

peace agreements. The emphasis is on nature, functions and status of the peace 
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agreements within international law. The second major area of research is a legislation 

of the implementation of peace agreements in the period between the termination of 

armed conflict and rebuilding a just and sustainable peace in the country when the 

armed conflict was undergoing. The implementation process is extremely complex and 

fragmented, which requires major efforts to ensure an effective and efficient outcome of 

the process. In a specific section we are focusing on case studies of implementation 

processes (i.e. solution of legal relations between Sudan and South Sudan). The concept 

of jus post bellum, which seeks to build on the law of armed conflict, is used for the 

legislation of the implementation in the doctrine of international law. In addition to jus 

post bellum we will mention also new approaches to international mediation, 

Responsibility to Protect, Transitional Justice and lex pacificatoria. As results of the 

work are findings that the peace agreement, excluding rare exceptions, is not a formal 

source of international law. On the other hand, it has an enormous impact on the 

development and stabilization of hypotheses of trichotomy of legal norms applicable in 

the implementation process. Successful implementation process requires necessary 

conditions and sufficient coherence between the implementing mechanisms that form it 

for its implementation. 

Key words: peace agreement, peace process, implementation process, international 

mediation, ius post bellum, Sudan and South Sudan.    
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strán)  

  

AU   - African Union (Africká únia)   

AUCISS - The Commission of inquiry on South Sudan (Komisia vyšetrovania 

Južného Sudánu zriadená Africkou úniou) 

AUHIP - The African-Union High-Level Implementation Panel (implementačný 

panel Africkej únie zložený z troch bývalých afrických prezidentov)  

AUPSC - The Peace and Security Council of the African Union (Mierová 

a bezpečnostná rada Africkej únie) 

 

BBC  - British Broadcasting Corporation (Britský verejnoprávny rozhlas a 

              televízia) 

 

CIA  -The Central Intelligence Agency (Ústredná spravodajská agentúra USA) 

CMI  - Conflict Management Initiative (fínska mimovládna organizácia 

   zaoberajúca sa medzinárodnou mediáciou)  

 

CPA   - Comprehensive Peace Agreement (hlavná mierová dohoda medzi  

  sudánskou vládou a juhosudánskymi povstalcami) 

 

čl.  - článok    

 

DOR  - demobilizácia, odzbrojenie a reintegrácia  

DORZ  - demobilizácia, odzbrojenie, reintegrácia a zmier  

DRK  - Demokratická republika Kongo 

Dvor  - Medzinárodný súdny dvor   

EÚ  - Európska únia 

FNL  - Forces nationales de libération (burundská povstalecká skupina) 



 
 

xi 
 

GOS  - The Government of Sudan (sudánska vláda)   

GOSS  - The Government of South Sudan (juhosudánska vláda)  
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Úvod  

 
Problematika a ciele dizertačnej práce  
 

Všeobecné záležitosti 

Medzinárodnoprávne aspekty znovuvybudovania štátnych štruktúr 

v postkonfliktných oblastiach sú mimoriadne aktuálnou témou medzinárodného práva. 

V dnešnej dobe vidíme, že je mimoriadne náročné implementovať ustanovenia 

mierových dohôd. Môžeme spomenúť Minské dohody, ktoré sa snažia riešiť právne 

vzťahy medzi ukrajinskou vládou a separatnými skupinami na východe Ukrajiny. Tiež 

sa stretávame s narastajúcim počtom konfliktných zón, kde prebiehajú vnútroštátne 

resp. medzinárodné ozbrojené konflikty. Tie svojou komplexnosťou a nelineárnym 

postupom neumožňujú, aby bol opätovne nastolený úplný mierový stav. Môžeme 

spomenúť ozbrojený konflikt v Sýrii alebo v Južnom Sudáne. Inými slovami povedané, 

objavujú sa nám nové vývojové paradigmy vedenia a vnímania ozbrojených konfliktov, 

na ktoré musí medzinárodné právo vedieť adekvátne a promptne reagovať.          

Stretávame sa čoraz častejšie s väčším predĺžovaním doby implementácie mierových 

dohôd. Je to spôsobené komplexnejším riešením vzťahov medzi všetkými 

zainteresovanými stranami, prienikom medzinárodného práva do ústavného práva 

postihnutého štátu resp. technickými parametrami implementačných mechanizmov. Ide 

o obdobie prechodu, transformácie a rekonštrukcie stavu, ktorý je stále mimoriadne 

ovplyvňovaný účinkami ozbrojeného konfliktu. Na druhej strane už došlo k tvorbe 

a podpísaniu mierovej dohody resp. sústavy mierových dohôd. 

Stahn hovorí: „Zdá sa, že stále viac ľudí si uvedomuje, že ukončenie nepriateľských 

akcií si vyžaduje nielen opatrenia na ukončenie konfliktu (conflict termination), ale aj 

aktívne kroky na budovanie mieru (peacemaking). Túto zmenu vo vnímaní je vidieť v 

dvoch oblastiach: v konsolidácii konceptu "pozitívneho mieru" v mierotvornej praxi 

Organizácie spojených národov a v štátnej praxi v oblasti mierových zmlúv.“
1
 

                                                           
1
 STAHH, Carsten. Jus ad bellum – Jus in bello … Jus post bellum: Towards a Tripartite Conception of 

Armed Conflict In: European Society of International Law-Société européenne de droit international 
[online prezentácia]. [cit. 2015-5-16 ]. Dostupné z:  http://www.esil-
sedi.eu/sites/default/files/Stahn2_0.PDF  

http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/Stahn2_0.PDF
http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/Stahn2_0.PDF
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Obdobie sa končí implementáciou všetkých relevantných ustanovení mierovej dohody 

resp. sústavy mierových dohôd na území postihnutého štátu resp. postihnutých štátov. 

Tým dochádza k normalizácii právnych vzťahov medzi všetkými zainteresovanými 

stranami a úplnému návratu do mierového stavu. Dané obdobie je spravované ius (jus) 

post bellum, ktoré tvorí súčasť práva ozbrojených konfliktov podľa časti doktríny 

medzinárodného práva. 

V dizertačnej práci sa budeme venovať najmä povahe, funkciám a postaveniu 

mierových dohôd v rámci medzinárodného práva. Kľúčová otázka, na ktorú budeme 

hľadať odpoveď je: „V akom štádiu sa nachádza uznanie mierovej dohody ako prameňa 

medzinárodného práva?“ Kvôli lepšiemu uchopeniu správnej odpovede treba si položiť 

ešte dve pomocné otázky: „Prečo je dôležité správne klasifikovanie mierovej dohody 

v rámci medzinárodného práva?“ a „Akými prostriedkami resp. procesmi upravenými 

v medzinárodnom práve sa realizuje mierová dohoda?“  

Druhou hlavnou teoretickou oblasťou výskumu sú implementačné procesy, ktoré 

realizujú ustanovenia mierových dohôd v praxi, a mierové procesy. Spolu vytvárajú 

väčší ucelený proces.  

Vzhľadom na vyššie spomenuté časové rozdelenie, ktoré oddeľuje implementačné 

obdobie od obdobia tvorby a podpísaniu mierových dohôd, sme sa rozhodli mierovo-

implementačný proces rozdeliť na mierový a implementačný proces. Ide vyslovene 

o praktické rozdelenie pre dizertačnú prácu, lebo akcent budeme dávať na 

implementačný proces. V samotnom texte práce zistíme, že v praxi sa len veľmi ťažko 

dá oddeliť implementačný proces od mierového a často aj mierový proces od 

implementačného.     

Implementačný proces vychádza z mierového procesu, ktorý transformuje systémové 

a okamžité príčiny ozbrojeného konfliktu najprv na žiadosti a potreby, a následne  na 

práva a povinnosti všetkých zainteresovaných strán. Jeho špecifickým znakom, ktorým 

sa odlišuje od mierového procesu, je tvorba a aplikácia implementačných mechanizmov 

v čase implementačného procesu. V práci budeme sledovať a skúmať ako všeobecné 

implementačné mechanizmy, tak aj osobitné.  
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Implementačný proces nemôžeme zamieňať s dlhodobým budovaním mieru (long-term 

peacebuilding). Von Hehn tento rozdiel upresňuje: „Implementácia mieru...pokrýva iba 

týždne, mesiace a roky po podpísaní mierovej dohody, počas ktorej sa kladie dôraz na 

implementáciu úloh, ktoré boli alebo mali byť stanovené v dohode, a na vytvorenie 

nevyhnutných podmienok umožňujúcich dlhodobú záruku budovania mieru. To je 

budovanie trvajúceho mieru v rámci konfliktnej spoločnosti, čo je veľmi dlhý proces, 

ktorý možno zaberie desaťročia alebo pravdepodobnejšie generácie.“
2
           

Pod pojmom mierový proces chápeme proces, ktorý začína prípravou podmienok pre 

mierové rozhovory, prijatím základných princípov pre celý mierový proces a jeho 

výsledky, ktoré sa premietajú najmä do mierových dohôd, podpísaním mierových 

dohôd a ich vstupom do platnosti.  

Na základe vyššie uvedených téz sa nám objavuje jedna hlavná otázka: „Ako 

ovplyvňuje kvalita a konzistentnosť mierových dohôd efektívnosť a účinnosť 

implementačných procesov?“ „V prípade zistenia porúch a následnej nápravy 

implementačných procesov aké kontrolné a korekčné mechanizmy existujú v rámci 

implementačných procesov?“   

Mierový proces a aj implementačný proces sú ovplyvnené aplikáciou mierových 

prostriedkov riešenia medzinárodných sporov. V práci opíšeme predovšetkým 

poskytnutie dobrých služieb, medzinárodnej mediácie a facilitácie. Po studenej vojne 

došlo k výraznému rozvoju medzinárodnej mediácie. Po roku 2011 je tu aj snaha 

o posilnenie a rozšírenie medzinárodnej miediácie zo strany Organizácie Spojených 

národov. Vyvrcholením snaženia Organizácie Spojených národov je vydanie 

Sprievodcu OSN pre efektívnu mediáciu v roku 2012. Jej hlavným prínosom je, že 

identifikovala osem základných mediačných princípov medzinárodnej mediácie, ktoré 

sa objavujú v mediačných procesoch. Z toho dôvodu budeme bližšie skúmať osem sa 

                                                           
2
 VON HEHN, Arist.  The Internal Implementation of Peace Agreements after Violent Intrastate  Conflict: 

Guidance for Internal Actors Responsible for Implementation. Leiden: Koninklijke Brill,©2011. ISBN 978 
9004 195 875. Dostupné tiež z: 
http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/9789004215894#  
Citácia: VON HEHN, ref.2, s. 4.  
Prevzatá citácia : LEDERACH, John Paul. The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace. 
Oxford, MA: Oxford University Press,© 2005. ISBN 978-0199747580. LEDERACH, John Paul, ref. 2, s.138-
147.     
 

http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/9789004215894
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formujúcich princípov medzinárodnej mediácie a ich aplikáciu na mierový 

a implementačný proces.  

Ďalší fenomén, ktorý sa čoraz viac intenzívnejšie objavuje, je hybridizácia mierových 

dohôd. To znamená, že mierová dohoda sa stáva nielen právnym prameňom 

medzinárodného práva, ale aj ústavného práva postihnutého štátu. V našej práci 

poukážeme na tento rozmer, keď budeme skúmať Súhrnnú mierovú dohodu uzavretú 

medzi sudánskou vládou a juhosudánskou povstaleckou skupinou SPLM/A v roku 

2005. Na jednej strane budeme podrobnejšie analyzovať jej vzťah s osobitnými 

mierovými dohodami a implementačnými dohodami, ktoré priamo z nej vychádzajú. Na 

druhej strane tiež poukážeme na jej väzby s Dočasnou národnou ústavou Sudánskej 

republiky a Prechodnou ústavou Juhosudánskej republiky. 

Stručne sa pozrieme aj na úlohu a postavenie mierových misií, ktoré majú presadiť 

a uľahčiť implementačný proces v postihnutých štátoch. Ide o štáty, ktoré nechcú, alebo 

nevedia v ňom pokračovať resp. sa dopustili závažných chýb pri implementácii 

ustanovení mieroých dohôd. 

Osobitné záležitosti 

Okrem všeobecných záležitostí sa sústredíme aj na osobitné. Hlavnou osobitnou 

témou, ktorá tvorí jadro celej dizertačnej práce, je medzinárodnoprávny vzťah medzi 

Sudánom a Južným Sudánom. Budeme ho sledovať od prípravy Súhrnnej mierovej 

dohody v roku 2001 až po rok 2013. V roku 2012 bolo schválených deväť mierových 

dohôd, ktoré ukončili tzv. vojnu o hranice medzi Sudánom a Južným Sudánom. 

Význam implementačného procesu celej komplexnej sústavy, ktorá vychádza zo 

Súhrnnej mierovej dohody, spočíva v jeho priebehu a výsledkoch. V súčasnej dobe 

neexistuje po formálnej stránke, tak detailná a rozvinutá mierová sústava, akou je 

sústava Súhrnnej mierovej dohody. Tiež spomínaná mierová sústava zaznamenala aj 

úspešné výsledky najmä vyhlásenie nezávislosti Južného Sudánu 9.júla 2011 po 

regulárnom referende. Tým sa odlišuje od somálskej mierovej sústavy resp. od mierovej 

sústavy Demokratickej republiky Kongo.  
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Vďaka podrobnému výskumu vyššie spomenutého implementačného procesu môžeme 

lepšie pochopiť celú dynamiku procesu, dodržíavanie záväzkov zo strany zúčastnených 

strán, a aj zotrvačnosť systémových a okamžitých príčin ozbrojených konfliktov. 

Zistíme, akú námahu vynakladajú predstavitelia medzinárodného spoločenstva, aby 

zabezpečili konsolidáciu a normalizáciu právnych vzťahov medzi konfliktnými 

stranami.  

Sudán a Južný Sudán sa nachádzajú vo veľmi zložitom regióne. Z toho dôvodu sa 

pozrieme stručne aj na mierové dohody, ktoré riešili konflikty v Keni, Ugande alebo 

Demokratickej republike Kongo. Zistíme do akej miery sa snažia predstavitelia oboch 

štátov riadiť mierové riešenie ozbrojených konfliktov aj mimo Sudánu a Južného 

Sudánu.  

Vzhľadom na mimoriadne bohatý materiál, ktorý nám ponúka sústava Súhrnnej 

mierovej dohody a jej implementácia v praxi môžeme nachádzať veľmi zaujímavé 

výstupy pre našu dizertačnú prácu. Predovšetkým budeme hľadať, identifikovať, 

analyzovať a hodnotiť dobrú prax a naučené lekcie. Tie môžu byť prínosom pre rozvoj 

medzinárodného práva na úseku práva ozbrojených konfliktov (ius post bellum) resp. 

zmluvného práva. Rovnako budeme skúmať vonkajšie vplyvy na formovanie mierového 

a implementačného procesu, a obsahu mierových a implementačných dohôd medzi 

sudánskou vládou a SPLM/A resp. medzi Sudánom a Južným Sudánom. 

1. Základný rámec dizertačnej práce 

1.1. Použité metódy 

V dizertačnej práci sa zameriavame na právne metódy- na gramatickú, logickú, 

systémovú, historickú, komparatívnu a axiologicko-teleogickú metódu. Pre lepšie 

pochopenie kontextu konkrétnych prípadov sme použili aj deskriptívnu metódu. 

Hlavný dôraz kladieme na logickú, systémovú a axiologicko-teleogickú metódu. 



 
 

6 
 

Logická metóda sa zameriava na hĺbkovú analýzu prípadových štúdií. Ďalej na 

dedukciu a indukciu, ktoré majú sledovať vzájomné spätné väzby medzi všeobecnými 

medzinárodnoprávnymi normami a osobitnými v rámci ich širšieho kontextu. 

Použitá systémová metóda skúma vzájomné vzťahy medzi vnútornými právnymi 

normami konkrétnej mierovej alebo implementačnej dohody. Tiež sleduje vzťahy medzi 

právnymi normami v rámci celej sústavy mierových a implementačných dohôd. 

Napokon ju používame pri skúmaní vzťahu medzi právnymi normami sústavy 

mierových a implementačných dohôd, a právnymi normami všeobecného zmluvného 

práva resp. zmluvného práva medzinárodných organizácií.   

Okrem toho systémová metóda bude použitá aj na preskúmanie súvzťažnosti medzi 

dokumentmi, ktoré vytvárajú podmienky pre efektívnu a účinnú implementáciu 

mierových a implementačných dohôd. V tomto prípade použijeme ustanovenia 

Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.  

Teleologickú metódu (teleologicko-axiologickú metódu)
3
 použijeme v prípade 

skúmania ôsmich formujúcich sa zásad medzinárodnej mediácie. Prostredníctvom 

metódy zistíme, či spomínané mediačné princípy sú novými princípmi, alebo 

prebratými princípmi z iných medzinárodnoprávnych odvetví. Tiež budeme hľadať 

ciele, ktoré sa sledujú aplikáciou týchto zásad počas mierového a implementačného 

procesu. Napokon nám metóda poslúži pri objasnení vzťahov medzi mediačnými 

princípmi a zásadami medzinárodného práva resp. všeobecnými právnymi zásadami 

akceptovaných civilizovanými národmi. 

Analogicky teleologickú-axiologickú metódu použijeme aj v prípade skúmania zásad 

sústavy, ktorá vychádza zo Súhrnnej mierovej dohody.     

 

                                                           
3
 Prof. Gerloch vo svojej práci Teorie práva definuje teleologický resp. teleologicko-axiologický výklad 

nasledovne: „Do teleologického výkladu lze řadit zejména tři argumentační okruhy: 1. právní principy, 2. 
hodnoty, k jejichž naplnění a ochraně právo směřuje (finální cíle práva), 3. lidská práva. Dochází přitom 
k poměřování významu těchto standardů v relací k danému případu (princip proporcionality).“ In: 
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. vyd.. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-233-2. Citácia: 
GERLOCH, Aleš, ref.3, s. 136.      
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1.2. Použité medzinárodnoprávne koncepty 

V dizertačnej práci sme priamo alebo nepriamo použili päť 

medzinárodnoprávnych konceptov.  

1.2.1 Ius post bellum  

Prvým konceptom je ius post bellum. Momentálne je to teoretický koncept. Na 

druhej strane sú tu snahy o transformáciu tohto teoretického konceptu do normatívneho 

rámca. Stahn hovorí: „Zdá sa, že existujú najmenej tri oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšie 

objasnenie konceptu jus post bellum. Konkrétne sa má na mysli, či sa rozvíja z 

teoretického princípu do normatívneho rámca (from a theoretical principle into a 

normative framework) organizácie prechodu od konfliktu k mieru. Tými oblasťami sú: 

povaha konceptu, jeho vecný obsah a jeho účinnosť.“
4
 

Posledným pokusom je syntetická práca Jus Post Bellum: Mapping the Normative 

Foundations,
5
 ktorá sa snaží o určitý konsenzus medzi medzinárodnoprávnymi 

teoretikmi v oblasti normatívneho rámca jus post bellum. Iverson potvrdzuje, že 

neexistuje ešte autoritatívna definícia jus post bellum, aj keď už bolo veľa definícií 

ponúknutých. Autor pojem jus post bellum definuje ako súbor právnych noriem, ktoré 

sa aplikujú na celý proces prechodu od ozbrojeného konfliktu k spravodlivému 

a udržateľnému mieru.
6
   

1.2.1.1. Ius post bellum a tradičná teória spravodlivej vojny           

Podľa Randalla Lesaffera ius post bellum formuje tretiu logickú časť práva 

ozbrojených konfliktov, ktorá sa uplatní po ius ad bellum (právo použitia sily) a ius in 

bello (vojnové právo). Ius post bellum rieši široký súbor právnych noriem o ukončení 

                                                           
4
 STAHN, Carsten:  Jus Post Bellum: Mapping the Discipline(s).  American University International Law 

Review [online]. 2007, vol. 23, no.2 [cit. 2015-5-13].  ISSN 1520-460X. Dostupné z: 
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=auilr Citácia :  
STAHN, Carsten, ref.4, s.315.    
5
 STAHN,C., J. S. EASTERDAY and J. IVERSON, eds. Jus Post Bellum: Mapping the Normative Foundations. 

New York: Oxford University Press, ©2014.  ISBN 978-0-19-968589-9.  
6
 IVERSON, Jens. Contrasting the Normative and Historical  Foundations of Transitional Justice and Jus 

Post Bellum: Outlining the Matrix of Definitions in Comparative Perspective.  In: STAHN,C., J. S. 
EASTERDAY and J. IVERSON, eds. Jus Post Bellum: Mapping the Normative Foundations. New York: 
Oxford University Press, ©2014,  s.80-101. ISBN 978-0-19-968589-9.  Citácia: IVERSON, Jens, ref.6, s.85.        

http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=auilr
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vojny a obnovení mieru. Tie sú artikulované v mierových zmluvách.
7
 V dizertačnej 

práci zistíme, že ius post bellum sa používa aj v prípade uzatvárania mierových dohôd.  

Pri delení práva ozbrojených konfliktov na ius ad bellum, ius in bello a ius post bellum 

vychádza Lesaffer z práce De jure belli libri tres, ktorú vydal v roku 1598 taliansky 

medzinárodný právnik Alberico Gentili
8
: „Potom, čo sa [Gentili- pozn. autora] zaoberal 

ius ad bellum - podmienkami, za ktorých vojna je legitímna- a ius in bello -právo 

upravujúce samotné vedenie vojny- v prvých dvoch knihách, venoval tretiu knihu ius 

post bellum, právu upravujúcemu ukončenie vojny a obnovenie mieru. Gentili rozoznal 

dva hlavné spôsoby ako to spraviť: prostredníctvom víťazstva - ius victoriae - 

a prostredníctvom zmluvy- ius ad pacem [označenie ius ad pacem pochádza od 

Lesaffera- pozn. autora]. Tým [Gentili- pozn. autora] zlúčil ius belli a ius pacis, ktoré 

tradične boli predmetmi odlišných pojednaní, do jedného práva a vytvoril ius post 

bellum ako logickú tretiu časť "práva vojny a mieru", ktoré bolo naďalej čoraz 

známejšie ako „vojnové právo.“ “
9
 

Gentili sa vo svojom diele zaoberal aj úvahami o vzťahu medzi vojnou a mierom
10

, o 

zmene stavu
11

 alebo o ustanovujúcom budúcom mieri
12

. Ide o úvahy, ktoré sa zaoberajú 

aj otázkami ius post bellum. 

V podobnom duchu sa tvoril aj opis projektu Jus Post Bellum
13

, ktorý má názov Od 

ukončenia konfliktu po vytvorenie mieru: Úloha a kontúry súčasného „Jus Post 

Bellum“. V opise projektu sa píše: „Koncept jus post bellum má svoju zavedenú tradíciu 

v teórii spravodlivej vojny (an established tradition in just war theory). Formuje časť 

                                                           
7
LESAFFER, Randall. Peace Treaties and the Formation of International Law. In: FASSBENDER, Bardo and 

Anne, PETERS eds;  PETER, Simone and Daniel, HÖGGER assistant eds. The Oxford Handbook of the 
History of International Law. Oxford: Oxford University Press,© 2012, s. 71-94. ISBN 978-0-19-959975-2.  
LESAFFER, Randall, ref. 7, s.72.    

 
  

8
 GENTILIS, Alberici. De Iure Belli Libri Tres. Edited by Thomas Erskine HOLLAND. Oxonii: E  Typographeo 

Clarendoniano, © 1877.  
9
 LESAFFER, Randall. Review of the book On the Law of Peace: Peace Agreements and the Lex 

Pacificatoria, C.Bell, 2008. Leiden Journal of International Law. 2011, Vol. 24, Iss, 2, s. 519-522. ISSN 
0922-1565. LESAFFER, Randall, ref. 9, s. 520.   
10

 Pozri kapitolu I: De belli et pace. In: GENTILIS, Alberici, ref. 8, s. 277.   
11

 Pozri kapitolu X: De statu mutando. In: GENTILIS, Alberici, ref. 8., s. 323.  
12

 Pozri kapitolu XIII: De pace futura constituenda. In: GENTILIS, Alberici, ref. 8, s. 338. 
13

 Projekt Jus Post Bellum sa uskutočnil v Grotiovom Centre pre medzinárodnoprávne štúdie (Grotius 
Centre for International Legal Studies) na Leidenskej univerzite v Holandsku. Pozri: GROTIUS CENTRE. Jus 
Post Bellum. Grotius Centre for International Legal Studies [online]. ©2010 [cit. 2015-05-16]. Dostupné 
z:     http://www.grotiuscentre.org/page1115011.aspx  

http://www.grotiuscentre.org/page1115011.aspx
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etiky vedenia vojny (part of ethics of warfare) od čias scholastických spisov (napr. od 

Vitoriu, Suareza) a klasických prác o medzinárodnom práve (napr. od Gentileho, Grotia, 

Vattela, Wolffa, Kanta).“
14

 

1.2.1.2. Vzťah medzi ius post bellum na jednej strane a ius ad bellum a ius in bello 

na druhej strane  

Ďalej opis projektu Jus Post Bellum (ďalej len opis projektu) bližšie opisuje 

dopad teórie spravodlivej vojny na vytvorenie konceptu jus post bellum a spomína aj 

vzťah medzi jus post bellum na jednej strane a  jus ad bellum a  jus in bello na druhej 

strane: „Obnovenie mieru sa uznáva ako neodmysliteľná súčasť spravodlivého vedenia 

vojny klasickými spisovateľmi, akými sú sv. Augustín, Gentili, Suarez (Suaraz 

rozlišoval tri obdobia spravodlivej vojny: jej počiatok, vedenie vojny pred dosiahnutým 

víťazstva a obdobie po víťazstve) alebo Kant. Títo myslitelia vytvorili pádny argument: 

Ak vojna má správnu príčinu a bojuje sa spravodlivo, tak musí tiež viesť 

k spravodlivému povojnovému vyrovnaniu (just post-war settlement). Na začiatku 21. 

storočia koncept jus post bellum je svedkom jeho znovuzrodenia v morálnej filozofii 

(Walzer, Orend). Na  jus post bellum sa čoraz viac nazerá ako na dôsledok jus ad bellum 

a  jus in bello. Používa sa ako mierka pre posúdenie legitimity a dôsledkov intervencií, 

vrátane morálnych povinností víťazov po vojne.“
15

 

Téza poukazuje na potrebu vytvorenia konzistetnosti resp. vnútornej integrity medzi jus 

ad bellum, jus in bello a  jus post bellum, ktoré upravujú vzťahy medzi subjektmi 

poznačenými ozbrojeným konfliktom. Doposiaľ lepšie argumenty sa nachádzajú 

v morálnej filozofii ako v medzinárodnom práve. 

O potrebe vnútornej integrity hovorí aj Správa generálneho tajomníka OSN, ktorá sa 

nazýva: Žiaden odchod bez stratégie: Vytváranie rozhodnutí Bezpečnostnou radou 

a uzavretie alebo prechod operácií OSN zameraných na udržiavanie mieru (ďalej len 

                                                           
14

 UNIVERSITEIT LEIDEN, CampusDenHaag.nl. From conflict  termination to peacemaking: Role and 
contours of a contemporary „Jus Post Bellum“ [online prezentácia]. 2010 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
http://www.grotiuscentre.org/resources/1/jpb%20project%20web%20doc.pdf Citácia: UNIVERSITEIT 
LEIDEN, ref.14, s.1.  
15

UNIVERSITEIT LEIDEN, ref.14, s.2.  

http://www.grotiuscentre.org/resources/1/jpb%20project%20web%20doc.pdf
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správa Žiaden odchod bez stratégie)
16

. V ods. 6 generálny tajomník OSN konštatuje: 

„...dobrá stratégia odchodu alebo prechodu závisí od dobrej stratégie vstupu (a good exit 

or transition strategy depends on a good entrance strategy).“
17

 Nižšie poukážeme na 

niektoré mandáty zahájenia mierových operácií OSN, ktoré musia byť v súlade s cieľmi 

a zásadami Charty OSN, a tým aj v súlade s jus ad bellum a jus in bello. To len 

potvrdzuje potrebu zabezpečenia vyššie spomenutej vnútornej integrity.  

Objavujú sa nám tri kľúčové otázky: prvou otázkou je vzťah medzi právom a morálkou; 

druhou otázkou je vzťah medzi jus post bellum a jus ad bellum; treťou otázkou je vzťah 

medzi jus post bellum a jus in bello.  

Podľa opisu projektu vzťah medzi právom a morálkou je nasledujúci: „Právne 

a morálne úvahy sa často miešajú v ospravedlnení intervencie (napr. odvolávaním sa na 

rozdiel vo vyjadrení „nelegálne, ale legitímne“ podľa jus ad bellum) a v definícii práv 

a povinností po konflikte (napr. rozdielom medzi morálnymi a právnymi povinnosťami 

v post-konfliktnej rekonštrukcii)...objavy príslušných disciplín sa môžu navzájom 

rozvíjať z hľadiska autority, kritéria a objasnenia právnych obmedzení počas obnovy 

mieru.“
18

  

Táto téza je pre ďalší výskum problematiky vzťahu medzi právom a morálkou v rámci 

dizertačnej práce kľúčová, najmä ak hovoríme o metodike riešenia vzťahov medzi 

obidvoma disciplínami.   

V prípade vzťahu medzi jus post bellum a jus ad bellum opis projektu hovorí: „Teória 

spravodlivej vojny a medzinárodné právo sa odlišujú vo svojom ponímaní vzťahu medzi 

jus ad bellum a jus post bellum. S obidvoma kategóriami sa zachádza ako so vzájomne 

závislými (interdependent) v etike vedenia vojny, ale pevne oddelenými (firmly 

distinguished) v právnej disciplíne („zásada rozdielu“- „principle of distinction“) 

z praktických a normatívnych dôvodov (to je z dôvodu dodržiavania-compliance). 

                                                           
16

 ANNAN,Kofi. Report of the Secretary-General. No exit without strategy: Security Council decision-
making and the closure or transition of United Nations peacekeeping operations. New York: Organizácia 
Spojených národov,2001, 13 s. Triediaci znak  S/2001/394. Dostupné tiež z: 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/PKO%20S%202001%20394.pdf Citácia: ANNAN,Kofi, ref. 16.       
17

ANNAN,Kofi, ref.16, s.2.   
18

UNIVERSITEIT LEIDEN, ref.14, s.5.  

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/PKO%20S%202001%20394.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/PKO%20S%202001%20394.pdf
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(Vyskytujú sa úvahy- pozn. autora) v akej miere je koncept jus post bellum obsiahnutý 

v jus ad bellum a ako zváženia jus post bellum môžu rozvíjať posúdenia proporcionality 

a donútenia podľa jus ad bellum (to je motív, aby sa neuchyľovali k použitiu sily alebo 

predbežný záväzok voči obnove mieru). (Ďalej sa objavujú- pozn. autora) riziká, ktoré 

sú obsiahnuté v súvislosti medzi jus ad bellum a  jus post bellum (napr. oprávnenie ex 

post facto- ex post facto validation).“
19

  

Ukazuje sa, že vzťah medzi jus ad bellum a jus post bellum v rámci medzinárodného 

práva ešte nie je dostatočne rozvinutý. V niektorých prípadoch zbližovanie obidvoch 

právnych koncepcií je takmer nemožné (v prípade dodržiavania), v iných je to 

príspustné (posúdenia proporcionality a donútenia) a v ďalších zas rizikové (oprávnenie 

ex post facto). Vzhľadom na nekonzistentnosť vzťahu medzi jus ad bellum a jus post 

bellum a neistotu rozvoja tohto vzťahu v rámci medzinárodného práva nemôžeme 

momentálne hovoriť o tom, že jus post bellum nadväzuje na jus ad bellum. To je možné 

iba v prípade teórie spravodlivej vojny, ktorá má v sebe obsiahnutý morálny imperatív 

zachovania spravodlivosti ako počas vojny, tak aj počas mieru. 

Napokon vo vzťahu medzi jus post bellum a jus in bello sa opis projektu vyjadril 

nasledujúco: „Vzťah medzi jus in bello a jus post bellum je tradične nepreskúmaný. Jus 

in bello je zamerané na správanie v konflikte a poskytuje iba obmedzený priechod (a 

limited gateway) pre „odchod“ („exit“) z konfliktu. (Vyskytujú sa úvahy- pozn. autora) 

v akej miere môže koncept jus post bellum zabrániť „umelému presahu“ („artificial 

overreach“) jus in bello (napr. rozšírenie okupačného práva). (Tiež- pozn. autora) v akej 

miere môže jus post bellum uložiť obmedzenia jus in bello- napr. uvedením nového 

štandardu posúdenia okupácie alebo povinnosti minimalizovať civilné straty na 

životoch a zabrániť neurčitému predĺženiu ozrbrojeného konfliktu. (napr. izraelsko-

palestínskeho).“
20

  

V prípade vzťahu medzi jus post bellum a jus in bello v rámci medzinárodného práva 

vidíme väčší prienik ako to bolo v predošlom vzťahu medzi jus post bellum a jus ad 

bellum. Úloha jus post bellum spočíva v dvoch oblastiach. Prvou oblasťou je 

zabezpečenie výkladu a implementácie jus in bello v oblasti prípravy na ukončenie 

                                                           
19

UNIVERSITEIT LEIDEN, ref.14, s.4- 5. 
20

 UNIVERSITEIT LEIDEN, ref.14,  s.5. 



 
 

12 
 

ozbrojeného konfliktu. Rovnako aj správny odchod je dôležitý, aby sa zabezpečil 

udržateľný mier aj po odchode cudzích ozbrojených jednotiek. Druhou oblasťou je 

obmedzenie „tvrdého dopadu“ jus in bello predovšetkým na civilné obyvateľstvo. To 

znamená, že príprava a presadzovanie mieru môžu byť iba tak kvalitné ako kvalitne sa 

implementovali právne normy jus in bello počas ozbrojeného konfliktu. 

Nižšie poukážeme na skutočnosť, že obdobie od ukončenia ozbrojeného konfliktu po 

tvorbu mieru je riadené najmä stranami, ktoré stáli proti sebe počas ozbrojeného 

konfliktu. Z toho dôvodu je dôležité myslieť na tvorbu mieru už počas ozbrojeného 

konfliktu. 

Oprieť sa môžeme o tzv. Martensovu klauzulu, ktorá znie: „(...) v případech, které 

nejsou pojaty v ustanoveních Řádu (Haagské úmluvy IV o zákonech a obyčejích války 

pozemní- pozn. autora), zůstanou obyvatelstvo a válčící pod ochranou a vládou zásad 

mezinárodního práva, jak jsou patrny z obyčejů mezi civilizovanými národy, ze zákonů 

lidskosti a z požadavků veřejného svědomí.“
21

  

Martensovu klauzulu interpretuje Türk nasledovne: „Martensova klauzule předpokládá 

v případě, že problém není řešitelný platným smluvným právem, tři úrovně ochrany: a) 

zásady mezinárodního práva vychazející z obyčejů uplatňovaných mezi civilizovanými 

národy, tedy mezinárodní obyčejové právo; b) zákony lidskosti, tedy morální normy, 

které jsou základem obyčejového a smluvního práva, a c) požadavky veřejného 

svědomí, tedy požadavky lidskosti a morálky v nejširším slova smyslu.“
22

 

Z toho podľa Türka vyplýva: „Martensova klauzule dala mezinárodnímu 

humanitárnímu právu také dynamický rozměr, neboť v každé sporné otázce, v níž se na 

ni účastníci války odvolávají, musí být zjištěn stav obyčejového práva, zákonů lidskosti 

a požadavků veřejného svědomí. Diskuze o tom umožňuje krystalizaci norem 

o nepřípustném chování ve válce.“
23

 

                                                           
21

 TÜRK, Danilo. Základy mezinárodního práva. Preložil David BLAŽEK. 1. vyd. Beroun: Eva 
Rozkotová,2010. ISBN 978-80-904209-9-1. Citácia : TÜRK, Danilo, ref.21,  s. 464.      
22

 TÜRK, Danilo, ref.21, s.465. 
23

TÜRK, Danilo, ref.21, s.465.   
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Na základe Martensovej klauzuly môžeme tvrdiť, že niektoré zásady jus post bellum, 

ktoré momentálne nie sú presne zadefinované v rámci medzinárodného zmluvného 

práva alebo medzinárodného obyčajového práva sa nachádzajú vo sfére zákonov 

ľudskosti a požiadaviek verejného svedomia. Ide ešte o zložitý proces, lebo momentálne 

neexistuje opinio juris a ani potrebná prax, na základe ktorých by vznikli nové a 

osobitné zásady jus post bellum.     

Okrem toho existujú zásady medzinárodného práva, ktoré sú upravené v Deklarácii 

zásad medzinárodného práva týkajúcich sa priateľských vzťahov a spolupráce medzi 

štátmi, ktoré sú súčasťou ius cogens
24

. Z toho dôvodu môžu tieto zásady tvoriť 

významné prepojenie medzi jus in bello a jus post bellum. 

Napokon posledným stimulom rozvoja vzťahu medzi jus in bello a jus post bellum je 

vznikajúci prístup zameraný na udržateľný mier, ktorý sa spomína aj v desiatom odseku 

správy Žiaden odchod bez stratégie: „Udržateľný domáci mier (A sustainable domestic 

peace) predstavuje... zložitejšie výzvy. Ten sa stáva udržateľným, nie keď sú všetky 

konflikty odstránené zo spoločnosti, ale keď prirodzené konflikty spoločnosti možno 

vyriešiť mierovou cestou prostredníctvom výkonu štátnej suverenity a ,všeobecne, 

prostredníctvom participatívneho spravovania (participatory governance).“
25

  

V prípade udržateľného mieru je dôležité zamerať sa najmä na prirodzené konflikty 

spoločnosti, ktoré sa objavujú aj v čase ozbrojeného konfliktu, aj v čase obnovenia 

mieru. Z dôvodu zachovania mierového riešenia prirodzeného konfliktu po ozbrojenom 

konflikte je veľmi dôležitá správna implementácia jus in bello. Práve správne nastavený 

implementačný mechanizmus v danej záležitosti počas ozbrojeného konfliktu bude mať 

dopad na tvorbu a realizáciu podobného implementačného mechanizmu v čase 

obnovenia mieru, kedy by sa to riešilo podľa jus post bellum.        

Napriek týmto argumentom si uvedomujeme, že proces reálneho prepojenia medzi jus 

in bello a jus post bellum v rámci medzinárodného práva je iba na začiatku, lebo 

doposiaľ samotné jus post bellum je zatiaľ skôr konceptom doktríny ako súčasťou 

platného medzinárodného práva.  

                                                           
24

 Pozri s. 53-55  tejto práce. 
25

ANNAN,Kofi, ref.16, s.2.    



 
 

14 
 

Okrem vzťahov medzi jus ad bellum a jus post bellum resp. medzi jus in bello a jus post 

bellum sa treba pozrieť aj na vzťah medzi právom ozbrojených konfliktov a jus post 

bellum.  

1.2.1.3. Vzťah medzi ius post bellum a právom ozbrojených konfliktov  

Prvá vážna úvaha o vzťahu medzi medzinárodným právom ozbrojených 

konfliktov a jus post bellum sa nachádza v práci Stahna Jus Post Bellum: Mapping the 

Discipline(s)
26

. V prvom rade poukazuje na obdobie, kedy sa jus post bellum uplatňuje 

resp. by sa mohlo uplatniť. Ide o obdobie prechodov od vojny k mieru. Z toho dôvodu 

by mala vzniknúť nová normatívna paradigma, lebo doposiaľ sa medzinárodné právo 

vnímalo ako bipolárny systém zameraný na prísne rozlišovanie medzi vojnovým stavom 

a mierovým stavom.
27

 

O post-konfliktnej povahe jus post bellum píše v novšej štúdii aj Easterday: „...jus post 

bellum môže byť novým spôsobom formovania (a new way of conceiving) systému 

právnych noriem, noriem a praxe, ktoré existujú počas búrlivého prechodu (tumultuous 

transition) od konfliktu k mieru.“
28

  

Z toho vyplýva, že časová pôsobnosť platných právnych noriem, ktoré rieši jus post 

bellum, sa nachádza v čase prechodu medzi vojnou resp. ozbrojeným konfliktom na 

jednej strane a mierom na druhej strane. Naopak časová pôsobnosť práva ozbrojených 

konfliktov sa nachádza v čase ozbrojeného konfliktu resp. vojny. To znamená, že 

z pohľadu časovej pôsobnosti jus post bellum nie je súčasťou práva ozbrojených 

konfliktov. 

Tiež treba podotknúť, že časová pôsobnosť jus post bellum priamo nadväzuje na časovú 

pôsobnosť práva ozbrojených konfliktov. To znamená, že v čase ukončenia aplikácie 

práva ozbrojených konfliktov by malo nastúpiť jus post bellum. Určenie hraníc medzi 

                                                           
26

 STAHN, Carsten. Jus Post Bellum: Mapping the Discipline (s). In: STAHN, Carsten and Jann K. KLEFFNER, 
eds. Jus Post Bellum: Towards a Law of Transition From Conflict to Peace. The Hague: T.M.C. Asser Press, 
©2008, s. 93-112. ISBN 978-90-6704-272-7.  Citácia:  STAHN, Carsten, ref. 26.  
27

STAHN, Carsten, ref. 26, s. 95.    
28

 EASTERDAY, Jennifer S.. Peace Agreements as a Framework for Jus Post Bellum. In:  STAHN,C., J. S. 
EASTERDAY and J. IVERSON, eds. Jus Post Bellum: Mapping the Normative Foundations. New York: 
Oxford University Press, ©2014,  s.379-415. ISBN 978-0-19-968589-9. 

 
Citácia: EASTERDAY, Jennifer S., 

ref. 28, s. 383.  
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obidvoma časovými pôsobnosťami je mimoriadne náročné, o čom svedčí aj označenie 

prechodu ako búrlivého.  

Medzinárodnoprávna doktrína sa snaží vyriešiť vyššie spomenutú dilemu 

prostredníctvom integratívnej vecnej pôsobnosti jus post bellum. Stahn konštatuje: 

„Prechody od konfliktu k mieru sa riadia konglomerátom pravidiel a zásad 

(conglomerate of rules and principles) z odlišných oblastí práva. Napr. medzinárodné 

vojenské sily, ktoré sú tradične viazané vojnovými záväzkami, môžu byť zaviazané, aby 

rešpektovali určité mierové štandardy (ako napr. záruky habeas corpus), keď 

vykonávajú verejnú moc (exercising public authority) v post-konfliktom prostredí. 

Naopak, civilné úrady môžu uplatniť určité výnimky z mierových štandardov, ktoré sú 

spojené s konfliktom (certain conflict-related exceptions from peacetime standards), 

aby udržali pokojnú vládu.“
29

  

Rovnako aj Easterday zdôrazňuje integratívnu vecnú pôsobnosť jus post bellum: „...jus 

post bellum sa skladá ako z právnych noriem a noriem prameniacich zo súčasných 

etablovaných odvetví medzinárodného práva (current settled bodies of international 

law), tak aj z rozvíjajúcej sa normatívnej praxe neštátnych aktérov a organizácií.“
30

  

Keď to zhrnieme, tak iba v čase prechodu z časovej pôsobnosti práva ozbrojených 

konfliktov na časovú pôsobnosť jus post bellum, kedy ešte nie je úplne jasná 

konsolidácia nových pomerov, je prípustná určitá aplikácia práva ozbrojených 

konfliktov. Tiež v tomto čase sa uplatňujú aj ďalšie odvetvia medzinárodného práva. 

Môžeme spomenúť aplikáciu práva ľudských práv (záruky habeas corpus), ktorá je 

zameraná na budovanie pozitívneho mieru. 

Určité rozdiely medzi právom ozbrojených konfliktov a jus post bellum sa nachádzajú aj 

v personálnej pôsobnosti. Okrem zúčastnených strán ozbrojeného konfliktu, ktoré sú 

subjektmi práva ozbrojených konfliktov, vstupujú aj ďalšie subjekty medzinárodného 

práva. Stahn poukazuje na príchod nových subjektov v čase implementácie a kontroly 

mierových dohôd: „...regulačné normy (upravené v mierových dohodách- pozn. autora) 

sú doplnené štruktúrami a inštitucionálnymi rámcami, vrátane súdnych orgánov 

                                                           
29

 STAHN, Carsten, ref. 26, s. 99.  
30

 EASTERDAY, Jennifer S., ref. 28, s. 380.  
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a mechanizmov monitorovania treťou stranou, aby podporili dodržiavanie právnych 

záväzkov.“
31

 Na tomto mieste môžeme spomenúť Zjednotený hraničný, verifikačný 

a monitorovací mechanizmus (a Joint Border Verification and Monitoring Mechanism), 

ktorý sleduje správnu implementáciu vzájomných záväzkov vyplývajúcich z mierových 

dohôd medzi Sudánom a Južným Sudánom pozdĺž ich spoločných hraníc.
32

   

Napokon treba spomenúť aj miestnu pôsobnosť práva ozbrojených konfliktov resp. jus 

post bellum. Podľa medzinárodnoprávnej doktríny je hlavným zámerom jus post bellum 

vytvoriť „spravodlivú“ spoločnosť po vojne.
33

 To znamená, že ako právo ozbrojených 

konfliktov, tak aj jus post bellum riadia spoločnosť, ktorá sa nachádza na rovnakom 

území. V tomto prípade sú miestna pôsobnosť práva ozbrojených konfliktov a miestna 

pôsobnosť jus post bellum totožné. 

Na základe vyššie uvedenej analýzy tvrdíme, že koncept jus post bellum síce vychádza 

z práva ozbrojených konfliktov, navzájom sa ovplyvňujú a podmieňujú, ale nie je 

súčasťou práva ozbrojených konfliktov. Zistili sme, že iba miestna pôsobnosť obidvoch 

medzinárodnoprávnych systémov je rovnaká. V prípade vecnej a personálnej pôsobnosti 

je iba čiastočná zhoda a v prípade časovej pôsobnosti je minimálna (takmer žiadna).  

Zámerom medzinárodnoprávnej doktríny je vytvoriť novú normatívnu paradigmu, ktorá 

by zaplnila priestor medzi právom ozbrojených konfliktov na jednej strane a mierovým 

právom na druhej strane. Z toho vyplýva, že ak sa bude záväzne formovať jus post 

bellum, tak by malo vzniknúť nové odvetvie medzinárodného práva, avšak úzko 

napojené na právo ozbrojených konfliktov. Môžeme hovoriť o vzájomnej závislosti 

a prepojenosti medzi obidvoma odvetviami medzinárodného práva.                                                     

1.2.2. Nové prístupy k medzinárodnej mediácii  

Druhým konceptom je medzinárodná mediácia, ktorá je sformulovaná 

v Sprievodcovi OSN pre efektívnu mediáciu
34

. Zo strany Organizácie Spojených 

                                                           
31

 STAHN, Carsten, ref. 26, s. 100.  
32

 Pozri časť práce s názvom 10.4.2. Úloha UNISFA v oblasti ochrany hraníc medzi Sudánom a Južným 
Sudánom.   
33

 EASTERDAY, Jennifer S., ref. 28, s. 383.  
34

UNITED NATIONS. United Nations Guidance for Effective Mediation.  New York: United Nations, 
©2012. Dostupné tiež z: 
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národov je snaha o rozšírenie a posilnenie úlohy medzinárodnej mediácie v mierových 

riešeniach ozbrojených konfliktov. Podľa Sprievodcu medzinárodná mediácia vychádza 

z ôsmich zásad, vrátane zásady national ownership
35

 a zásady inkluzivity. V práci 

bližšie opíšeme tieto zásady. 

1.2.3. Responsibility to Protect  

Tretím konceptom je Zodpovednosť chrániť (Responsibility to Protect- R2P), 

ktorý vznikol na pôde Organizácie Spojených národov. Základným prameňom, 

v ktorom je upravený koncept R2P, je Výstupný dokument zo Svetového summitu 

Spojených národov z roku 2005 (A/RES/60/1, para. 138-140).  

V paragrafe 138 Výstupného dokumentu sa hovorí: „Každý jednotlivý štát má 

povinnosť chrániť svoje obyvateľstvo pred genocídou, vojnovými zločinmi, etnickou 

čistkou a zločinmi proti ľudskosti. Táto zodpovednosť zahŕňa prevenciu týchto 

trestných činov, vrátane ich podnecovania, vhodnými a nevyhnutnými prostriedkami. 

Akceptujeme túto zodpovednosť a budeme konať v súlade s ňou. Medzinárodné 

spoločenstvo by malo, podľa potreby, podporovať a pomáhať štátom vykonávať túto 

zodpovednosť a podporovať Organizáciu Spojených národov pri vytváraní schopnosti 

včasného varovania.“ 

V paragrafe 139 sa zas píše: „Medzinárodné spoločenstvo v rámci Organizácie 

Spojených národov, má tiež zodpovednosť použiť vhodné diplomatické, humanitárne a 

iné mierové prostriedky, v súlade s kapitolami VI a VIII Charty, aby pomáhalo chrániť 

obyvateľstvá pred genocídou, vojnovými zločinmi, etnickou čistkou a zločinmi proti 

ľudskosti. V tejto súvislosti sme pripravení na kolektívnu akciu, včasným a 

rozhodujúcim spôsobom, prostredníctvom Bezpečnostnej rady, v súlade s Chartou, 

vrátane kapitoly VII, od prípadu k prípadu, a v spolupráci s relevantnými regionálnymi 

organizáciami, ak je to vhodné, a ak by boli mierové prostriedky nedostatočné a 

vnútroštátne orgány by zjavne zlyhali v ochrane svojich obyvateľstiev pred genocídou, 

                                                                                                                                                                          
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%20Guidance%20for%20Effective%
20Mediation.pdf Citácia: UNITED NATIONS, ref. 34. 
35

Pozri časť práce s názvom 3.3.5. National ownership.  

 

http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/World%20Summit%20Outcome%20Document.pdf#page=30
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%20Guidance%20for%20Effective%20Mediation.pdf
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%20Guidance%20for%20Effective%20Mediation.pdf
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vojnovými zločinmi, etnickou čistkou a zločinmi proti ľudskosti. Zdôrazňujeme potrebu 

pre Valné zhromaždenie, aby aj naďalej bralo do úvahy zodpovednosť chrániť 

obyvateľstvá pred genocídou, vojnovými zločinmi, etnickou čistkou a zločinmi proti 

ľudskosti a jej dôsledky, berúc do úvahy princípy Charty a medzinárodného práva. 

Máme tiež v úmysle zaviazať samých seba, ak to bude potrebné a vhodné, aby sme 

pomáhali štátom budovať kapacity, aby chránili svoje obyvateľstvá pred genocídou, 

vojnovými zločinmi, etnickou čistkou a zločinmi proti ľudskosti a asistovať tým 

(štátom- pozn. autora), ktoré sú pod tlakom, predtým ako vypuknú krízy a konflikty.“
36

 

1.2.4. Prechodná spravodlivosť (Transitional Justice) 

Predposledným konceptom je koncept prechodnej spravodlivosti (Transitional 

Justice). Mutua v editoriáli renomovaného odborného časopisu The International 

Journal of Transitional Justice, ktorý patrí do rodiny Oxford Journals, definuje 

prechodnú spravodlivosť nasledovne: „Prechodná spravodlivosť je podmnožinou, 

odnožou hnutia za ľudské práva. Jej normy a projekty – komisie pravdy, súdne procesy, 

multisektorové reformy v právnych a donucovacích sektoroch a otvorené konkurenčné 

politické systémy - nesú určitú víziu spoločnosti, ktorú sa snažia vytvoriť (zástancovia 

daného konceptu- pozn. autora). Voľba prechodnej spravodlivosti ako prostriedku 

zmeny (the medium of change) zahrňuje určité hodnoty a konečné výsledky.“
37

 

1.2.5. Lex pacificatoria  

Posledným konceptom je lex pacificatoria. Bell lex pacificatoria definuje takto: 

„Potreby a dilemy praxe mierového usporiadania si začali vynucovať interpretačnú 

revíziu medzinárodného práva v priebehu posledných dvadsiatich rokov tejto 

praxe...Najlepšie tento vývoj môžeme chápať ako nové právo "lex pacificatoria" alebo 

"právo mierotvorcov" (‘law of the peacemakers’). Toto právo (lex) nesie podobnosť 

s konceptom lex mercatoria v tom, že je menej plnohodnotným novým právnym 

režimom a viac súborom zvyklostí (a set of practices), ktoré sa pohybujú normujúcim 

                                                           
36

 Resolution adopted by the General Assembly 60/1. 2005 World Summit Outcome (A/RES/60/1), 38 s. 
37

 MUTUA, Makau. What Is the Future of Transitional Justice? International Journal of Transitional 
Justice [online]. 2015, vol.9, is.1 [cit. 2015-5-14]. ISSN 1752-7724. Dostupné z: 
http://ijtj.oxfordjournals.org/content/early/2015/01/28/ijtj.iju032.full Citácia: MUTUA, Makau, ref.37,  
s. 3.  

http://ijtj.oxfordjournals.org/content/early/2015/01/28/ijtj.iju032.full
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smerom (a normativized direction)... (Zvyklosti- pozn. autora) sú stále viac 

kodifikované štandardami soft law...; rozvíjajú sa a sú súčasťou výkladov záväzných 

právnych inštrumentov; príležitostne ovplyvňujú alebo určujú súdne rozsudky. Avšak sa 

navrhuje, že normatívny dopad (the normative impact) nového práva (lex) bude menej 

spočívať na týchto normatívnych dopadoch a viac na spôsoboch, ktorými sú zvyklosti 

artikulované, aby boli v súlade s (medzinárodným právom- pozn. autora). Dokonca sa 

treba zamerať aj na kreatívne rozšírenie tradičných právnych doktrín.“
38

 

Keď to zhrnieme, tak koncept lex pacificatoria sa zameriava na normotvorné 

podmienky, ktoré dokážu formovať a ovplyvňovať prax subjektov medzinárodného 

práva v oblasti tvorby mieru. Ide o zabezpečenie tvorby štandardov soft law, ktoré 

regulujú správanie subjektov medzinárodného práva počas tvorby mieru. Vzhľadom aj 

na metaprávny resp. morálny aspekt týchto štandardov nemôžeme hovoriť o rozvoji 

opinio juris, ale určite môžeme tvrdiť, že vytvárajú potrebné zázemie pre rozvoj opinio 

juris. 

Na koncept lex pacificatoria nadviazal aj prebiehajúci projekt Lauterpachtovho centra 

medzinárodného práva (Lauterpacht Centre for International Law) na Cambridgskej 

univerzite. Projekt sa nazýva Právne nástroje pre tvorbu mieru (The Legal Tools for 

Peace-Making Project).
39

             

1.3. Použité pramene 

Vzhľadom na dôraz na hĺbkovú analýzu sústavy, ktorá vychádza zo Súhrnnej mierovej 

dohody, použijeme najmä tieto pramene: 

Právne pramene a pramene, ktoré pomáhajú vytvárať právne pramene: 

                                                           
38

 BELL, Christine.  Peace Settlements and International Law: From lex pacificatoria to jus post bellum.  
In: UNIVERSITY OF EDINBURGH, SCHOOL OF LAW: Research Paper Series, No 2012/16,  2012, s.1-57.  
Dostupné tiež z: 
http://www.research.ed.ac.uk/portal/files/14539618/Bell_Peace_Settlements_and_International_Law.
pdf  Citácia:  BELL, Christine , ref.38, s. 6.  
39

 LAUTERPACHT CENTRE FOR INTERNATIONAL LAW, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. About the Legal Tools 
for Peace-Making Project. Lauterpacht Centre for International Law [online]. [cit. 2015-05-06].  
Dostupné z: http://www.lcil.cam.ac.uk/legal_tools/about-legal-tools-peace-making-project  Citácia: 
LAUTERPACHT CENTRE FOR INTERNATIONAL LAW, ref. 39. 
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1.) mierové dohody: Súhrnná mierová dohoda, rámcové mierové dohody, osobitné 

mierové dohody, implementačné dohody, memorandá o porozumení, deklarácie 

princípov a deklarácia;  

2.) zmluvné pramene: multilaterálne medzinárodné zmluvy pod gesciou OSN, 

zakladajúce zmluvy Africkej únie a Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD-u), 

osobitné bezpečnostné dohody atď; 

3.) deklarácia Valného zhromaždenia OSN: Všeobecná deklarácia ľudských práv; 

4.) rezolúcie OSN: rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a rezolúcie Valného 

zhromaždenia OSN; 

5.) rozsudok Medzinárodného súdneho dvora;   

6.) zatykač na páchateľa zo strany prokurátora Medzinárodného trestného súdu; 

7.) konečné rozhodnutie Stáleho rozhodcovského súdu;  

8.) vnútroštátne právne pramene: dočasné/prechodné ústavy a osobitné zákony; 

9.) Správy a iné oficiálne dokumenty medzinárodných organizácií a MVČK: správy 

generálneho tajomníka OSN, správa Medzinárodného trestného súdu, poznámky 

Vysokopostaveného implementačného panelu Africkej únie, správa Rady Európskej 

únie, správa Európskeho parlamentu a správa Medzinárodného výboru Červeného kríža 

atď;    

10.) doktrína a iná odborná literatúra: právna a mediačná literatúra
40

.  

Pomocné pramene: 

1.) výpovede priamych účastníkov mierového resp. implementačného procesu;  

2.) masmediálne a iné pomocné pramene. 

                                                           
40

 Pozn.: Kvôli zachovaniu autenticity textu mediačnej literatúry sme použili preklad pôvodného textu aj 
v prípade neprávnych pojmov, ak sa riešila otázka implementácie mierovej dohody v praxi.  
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Spracovanie mnohých primárnych prameňov medzinárodného práva a oficiálnych správ 

medzinárodných organizácií a Medzinárodného výboru Červeného kríža obsadilo 

fakticky celý rozsah dizertačnej práce. Nezahrnutie všetkých primárnych prameňov by 

nedokázalo vytvoriť potrebný obraz pre dôkladné pochopenie kontextu mierového 

a implementačného procesu v Sudáne a Južnom Sudáne. 

Doktrínu sme použili ako konceptuálnu základňu pre pochopenie základných náležitostí 

súčasných mierových dohôd a medzinárodnej mediácie. V prípade ďalšieho výskumu 

by sme sa chceli zamerať na hlbšiu analýzu medzinárodnoprávnej doktríny na úseku ius 

post bellum.   

Je to spôsobené aj tým, že relevantná a autoritatívna doktrína, ktorá sa zaobera ius post 

bellum a špecificky implementačným procesom mierových dohôd sa ešte len formuje. 

O tom hovorí aj Lesaffer: „...mierové zmluvy sú tiež informatívnym a ustanovujúcim 

zdrojom dvoch základných, osobitných odvetví medzinárodného práva, zmluvného 

práva a ius post bellum. Týmto dvom aspektom prispenia mierových zmlúv do 

medzinárodného práva venujú vedci oveľa menšiu pozornosť ako si zaslúžia. Obzvlášť, 

druhé odvetvie má veľký význam pre štúdium medzinárodného práva a pre pochopenie 

jeho dopadu na ľudské životy.“
41

        

1.4. Definície niektorých kľúčových pojmov 

1.4.1. Podohodová fáza v mediačnom procese  

V podohodovej fáze (post-agreement phase) ide o implementáciu záväzkov, 

ktoré sú upravené v mierovej dohode. Dochádza k prechodu z hovorenia na robenie. 

Zložitosť tejto fázy vyplýva aj z toho, že prichádzajú aj noví aktéri, ktorí neboli 

súčasťou predošlých rokovaní, a preto môže dôjsť aj k nesprávnej implementácii. 

Ďalším problémom je zverejnenie celého implementačného procesu, čo môže narušiť 

výsledky skorších rokovaní, ktoré mali diskrétny charakter.
42

 Ide o premostenie rozdielu 
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LESAFFER, Randall, ref.7, s.72.    
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 Pozri: GÜNDÜZ, Canan. Mediating the implementation of peace agreements: is there a difference? In: 

mediatEUr [online]. April 02, 2013 [cit.2014-11-01 ]. Dostupné z:  
http://www.themediateur.eu/blog/item/329-implementation_of_agreements  Pozn.: The mediatEUr je 
európskym fórom pre medzinárodnú mediáciu a dialóg. Zakladajúcimi partnermi organizácie sú napr. 
ministerstvá zahraničných vecí Fínska, Švédska, Belgicka a Írska resp. Európska komisia. Operačným 
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medzi normami a činmi.
43

 Z toho vyplýva, že je potrebné zachovávať integritu 

a konzistentnosť celého mierového procesu na jednej strane a adaptovať implementáciu 

mierovej dohody na nové podmienky na druhej strane.  

V osobitnej časti sa budeme venovať najmä podohodovej fáze, a preto je dôležité 

poukázať na jej základnú charakteristiku v úvode dizertačnej práce.   

1.4.2. Systémové a okamžité/bezprostredné príčiny  

Systémové príčiny 

Počas mierových rozhovorov sa skúmajú systémové príčiny ozbrojeného 

konfliktu resp. post-konfliktnej situácie. Pod pojmom systémové príčiny (root 

causes)rozumie britská mimovládna organizácia Quiet Diplomacy slabé kapacity štátu, 

ekonomickú a politickú nestabilitu, nerovnosť a diskrimináciu, ktoré často vyvolávajú 

násilný konflikt. Hlbšia definícia systémových príčin hovorí: „Systémové príčiny 

konfliktu sú základnými socio-ekonomickými, kultúrnymi a inštitucionálnymi faktormi, 

ktoré vytvárajú podmienky pre napätia, skupinovú mobilizáciu a potenciálne násilie. 

Opakujúce systémové príčiny zahŕňajú slabé spravovanie, systematickú diskrimináciu, 

nezabezpečenie politickej participácie, nerovnaké ekonomické príležitosti a neprávosti 

vo veci alokácie prírodných zdrojov.“
44

  

Okamžité/bezprostredné príčiny 

Okrem systémových príčin existujú aj bezprostredné/okamžité príčiny (proximate 

causes), ktoré sa podieľajú na eskalácii napätia a vytvárajú okamžite umožňujúce 

prostredie pre násilie. Zvyčajne sú to  symptómy hlbších (to je systémových) 

problémov. Ako príklady môžeme uviesť porušovania ľudských práv, rozširovanie 
                                                                                                                                                                          
partnerom je napr. Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Pozri: mediatEUr . Partners and Networks. 
mediatEUr [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z:  
http://www.themediateur.eu/collaborating/partners-networks    
43 INITIATIVE ON QUIET DIPLOMACY.IQd approach. Initiative on Quiet diplomacy [online]. [cit. 2014-11-
01]. Dostupné z: http://www.iqdiplomacy.org/iqd-approach   Pozn.: Quiet Diplomacy je členom 
Mediačnej podpornej siete (MSN). Pozri: MEDIATION SUPPORT NETWORK. Member organizations. 
Mediation Support Network [online] . [cit. 2014-11-01]. Dostupné z:   
http://mediationsupportnetwork.net/member-organizations/  Pozri aj poznámku pod čiarou č. 67.      
44

 INITIATIVE ON QUIET DIPLOMACY. Prevention.  Initiative on Quiet diplomacy [online]. [cit. 2014-11-
01]. Dostupné z: http://www.iqdiplomacy.org/iqd-approach/prevention  Citácia: INITIATIVE ON QUIET 
DIPLOMACY, ref. 44.      
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malých strelných zbraní, zhoršovanie ekonomických podmienok, agresívnu rétoriku 

a násilné zrážky. Ako špecifické spúšťače môžeme uviesť voľby, vojenský prevrat, 

zavraždenie, alebo legislatívnu reformu, ktorá negatívne postihuje určité skupiny.
45

  

2. Koncepcie mieru v súčasných mierových dohodách  

Skôr ako prejdeme k implementačným mechanizmom univerzálneho 

a partikulárneho zmluvného práva je dôležité si objasniť historicko-právny rozvoj 

mierových zmlúv. Budeme vychádzať z odbornej štúdie Peace Treaties and the 

Formation of International Law od Randalla Lesaffera. V prvom rade budeme sledovať 

evolučný vývoj koncepcií mieru, ktoré zohrávajú významnú úlohu v dnešných 

mierových dohodách resp. zmluvách. V druhom prípade sa zas zameriame na funkcie 

a formu dnešných mierových dohôd resp. zmlúv.  

Mierové dohody majú za cieľ obnoviť a zachovať medzinárodný mier. V dnešnej dobe 

vidíme snahu o synergiu a konvergenciu piatich prístupov k medzinárodnému mieru. 

2.1. Koncepcia trvalého mieru 

Prvým prístupom je trvalý mier. Spomínaný prístup má korene už v 16. storočí. 

Podľa Lesaffera väčšina mierových zmlúv zo 16. do začiatku 19. storočia expresívne 

stanovila, že mier by mal byť trvalý. Nešlo o vyjadrenie  právneho záväzku, že sa už 

nikdy neobnoví vojna, ale o uskutočnenie špecifickejších implikácií v súlade s 

medzinárodným právom. Vzhľadom na kogentnosť udržania medzinárodného mieru sa 

v dnešnej dobe trvalosť mieru a jej špecifickejšie implikácie presadili. Pojem trvalý sa 

v niektorých dohodách, ktoré súvisia s budovaním a udržaním mieru, zamieňa za pojmy 

ako udržateľný alebo stabilný a mier je aj podmieňovaný ďalšími 

medzinárodnoprávnymi inštitútmi.  

Ako príklad si zoberieme Tokijskú deklaráciu partnerstva pre sebadôveru v Afganistane 

z prechodu do transformácie z 8. júla 2012. V ods. 5 deklarácia sa hovorí: „Účastníci 

opätovne potvrdili ich rešpekt voči suverenite, jednote, územnej integrite a nezávislosti 

Afganistanu, ktoré ustanovujú integrálnu súčasť mieru, blahobytu a prosperity regiónu 
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a širšieho rámca. Účastníci opätovne potvrdili, že mier a bezpečnosť sú základom, na 

ktorom je vybudovaná stabilná a prosperujúca spoločnosť.
46

 

Keď to zhrnieme, tak môžeme tvrdiť, že trvalý resp. stabilný mier závisí od vzájomných 

väzieb rôznych medzinárodnoprávnych inštitútov a od kvality týchto väzieb. V prípade 

Afganistanu ide o posun z prechodnej fázy implementácie k transformačnej fáze, čo je 

postupné skvalitňovanie vzájomných väzieb. Treba ešte podotknúť, že trvalý mier sa 

nevníma ako absolútna hodnota, ale ako relatívna hodnota, ktorá závisí od konkrétnych 

podmienok.  

2.2. Koncepcia všeobecného mieru  

Druhý prístup sa zameriava na všeobecný mier. Otázka všeobecného resp. 

univerzálneho mieru sa objavuje už v ranej fáze moderného veku (17.- 1. pol. 18. 

storočia). Lesaffer píše: „Niektoré mierového zmluvy ranej fázy moderného veku 

osobitne tie, ktoré vzišli z multilaterálnych mierových konferencií expresívne 

vyjadrovali začiatok univerzálneho mieru pod pojmom, ktorý bol chápaný kresťanskou 

Európou. Zdá sa, že tieto požiadavky k univerzálnosti boli potvrdené zvykom „zahrnúť“ 

početné tretie sily do zmlúv.“
47

 Ďalej hovorí, že niektoré zmluvy z toho obdobia môžu 

byť považované za „ustanovujúce“ voči európskemu poriadku do rozsahu, že urovnali 

väčšie dynastické a územné spory a reflektovali niektoré vedúce princípy európskeho 

poriadku.
48

  

V dnešnej dobe sa univerzálnosť mieru prejavuje v dvoch rovinách. Prvá rovina 

nadväzuje na zahrnutie početných tretích síl do mierového a implementačného procesu. 

Prejavuje sa to napr. v mediačnom princípe inkluzivity resp. v súhrnných mierových 

dohodách. V rámci súhrnných mierových zmlúv môžeme spomenúť Implementačný 

protokol k Dohode o súhrnných riešeniach. Implementačný protokol rieši vnútroštátny 

ozbrojený konflikt medzi vládou Ugandskej republiky a Lord's Resistance 

Army/Movement, ktorý bol oficiálne ukončený uzavretím Dohody o súhrnných 
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riešeniach dňa 2.mája 2007. Implementačný protokol bol uzavretý dňa 22. februára 

2008. Medzi svedkami podpísania implementačného protokolu boli predstavitelia 

Južného Sudánu (predstaviteľ Južného Sudánu bol aj hlavným mediátorom), 

Organizácie Spojených národov, Demokratickej republiky Kongo, Kene, Tanzánie, 

Južnej Afriky, Nórska, Európskej únie, Kanady a Spojených štátov amerických.
49

         

Druhá rovina nadväzuje na úzke väzby medzi medzinárodným mierom a dodržiavaním 

kľúčových ľudských práv a základných slobôd resp. medzinárodného humanitárneho 

práva, ktoré svojou kogentnou povahou majú univerzálny charakter. Ide o formovanie 

základného ustanovujúceho rámca medzinárodného práva podobne ako to bolo v ranej 

fáze moderného veku.  

Keď zhrnieme prístup ku všeobecnému mieru, tak vidíme, že aj napriek zmene obsahu 

medzinárodnoprávnych inštitútov, formy pretrvávajú najmä inkluzivita zúčastnených 

strán a ustanovujúca úloha základných medzinárodnoprávnych noriem. 

2.3. Koncepcia spravodlivého mieru  

Tretí prístup rieši otázku spravodlivého mieru. Tento prístup sa objavuje 

v medzinárodnom práve v 18. storočí. Lesaffer píše: „Na základe dôslednej aplikácie 

doktríny spravodlivej vojny spravodlivá vojna musela byť ukončená v spravodlivom 

mieri....Wolff a Vattel objavili, že je to (aplikácia spravodlivého mieru- pozn. autora) 

úplne nepraktické, lebo vo väčšine prípadov bolo nemožné, aby sa rozoznal ten, kto 

držal spravodlivú príčinu a nebolo možné očakávať, že by sa suveréni podriadili 

rozsudku iných suverénov. Väčšina spisovateľov od Grotia, Wolffa a Vattela vyhnala 

spravodlivosť vojny do sféry prirodzeného práva, ktoré bolo vymožiteľné iba vo 

svedomí.“
50

   

V súčasnosti došlo k prehodnoteniu spravodlivého mieru. Spravodlivý mier je spájaný 

s národným zmierom alebo prechodnou spravodlivosťou, čo je síce vo sfére 
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prirodzeného práva, ale skôr to súvisí so zásadami vlády zákona a dobrého spravovania 

ako s doktrínou spravodlivej vojny. 

Ako príklad spravodlivého mieru môžeme uviesť dohodu s názvom Kenský národný 

dialóg a zmier: Komisia pravdy, spravodlivosti a zmieru. Dohoda bola podpísaná 

kenskou vládou a Oranžovým demokratickým hnutím dňa 4. marca 2008. V úvode 

dohody sa píše, že je v duchu zmieru a národného uzdravenia. Vo všeobecných 

náležitostiach sa hovorí: „Komisia bude vyšetrovať porušenia ľudských práv vrátane 

tých, ktoré boli spáchané štátom, skupinami alebo jedincami. To zahŕňa, ale nie je to 

limitované voči politicky motivovanému násiliu, vraždám, komunitným 

premiestneniam, osídleniam a vysťahovaniam. Komisia bude tiež vyšetrovať väčšie 

hospodárske zločiny, obzvlášť závažnú korupciu, historické pôdne nespravodlivosti 

a nelegálne, alebo nerovné nadobudnutie pôdy, zvlášť, ak sú spojené s konfliktom alebo 

násilím. Ďalšie historické nespravodlivosti musia byť tiež vyšetrované.“
51

  

V podobnom duchu spravodlivého mieru sú spravované vzťahy aj na okresnej úrovni 

v Keni. V Preambule Mierovej dohody o okrese Nakuru v Keni
52

 sa píše: „Ako starší 

z komunít Agikuyu a Kalenjin v okrese Nakuru sme sa najprv spolu zišli v apríli 2011 

prostredníctvom Národného riadiaceho výboru pre budovanie mieru a riadenie 

konfliktov a Národnej komisie pre súdržnosť a integráciu. Pozadím bola naša okresná 

história komunálneho násilia a násilia spojeného s voľbami. Ako starší hlavných 

protagonistických komunít v našom okrese sme začali dialóg, ktorý viedol k tejto 

dohode. V tých časoch tento proces bol bolestivý pre nás všetkých. Diskutovali sme o 

príčinách konfliktov medzi našimi komunitami, o nespravodlivostiach, ktoré obidve 

strany pocítili, o našich bolestiach z urážok a hanlivého jazyka uplatňovaných na členov 

našich komunít, o našich dojmoch z každého z nás, o našich podozreniach a našich 

nádejách. Niekedy si naše pohľady priamo odporujú. Ale všetci sme uznali veľké 
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utrpenie v okrese Nakuru obzvlášť v násilí v 1992, 1997, 2002 a 2008. Pre mnohých 

dané utrpenie pokračuje.“
53

 

Súčasný prístup k spravodlivému mieru sa zameriava na vytvorenie rovnakých 

podmienok pre všetky zúčastnené strany, ktoré sa stali buď obeťami alebo páchateľmi 

závažných zločinov podľa medzinárodného práva. To vidíme aj vo vyššie citovaných 

dohodách, ktoré riešia rovnako páchateľstvo štátu, skupín a jedincov na jednej strane 

a vyšetrovanie všetkých historických nespravodlivostí na druhej strane. 

Spomínaný súčasný koncept spravodlivého mieru má náležitosti aj právneho aj 

morálneho konceptu. Právnymi náležitosťami v prvom prípade sú: zriadenie 

vyšetrovacej komisie, ktorá bude riešiť porušenia ľudských práv a iné závažné zločiny- 

inštitucionálna výstavba; zabezpečenie samotného vyšetrovacieho procesu a rovnosti 

všetkých procesných strán- zásady vnútroštátneho trestného práva procesného. 

V druhom prípade právnou náležitosťou je zabezpečenie autority, pôsobností 

a kompetencií orgánov verejnej správy na úseku budovania mieru a riadenia konfliktov. 

Morálnymi náležitosťami v obidvoch prípadoch sú: zachovanie ducha zmieru 

a národného uzdravenia; budovanie historickej pamäte, aby sa nezabudlo na minulé 

nespravodlivosti a násilie; zabezpečenie súdržnosti a integrácie medzi zainteresovanými 

stranami. 

Z kontextu obidvoch prípadov vyplýva, že dôraz sa dáva na morálny aspekt 

spravodlivého mieru.                  

2.4. Koncepcia formálneho mieru  

Veľmi blízky vzťah je medzi spravodlivým mierom a formálnym mierom. 

Formálny mier sa tiež začal výraznejšie formovať v ranej fáze moderného veku. 

Lesaffer o tom hovorí: „Vonkajšie vymožiteľné právo národov sa zaoberalo iba otázkou 
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legality vojny. Mier, ktorý odpovedal na tak formálnu alebo legálnu vojnu by sa 

nemohol zaoberať otázkou spravodlivosti, ale by bol kompromisom dosiahnutým 

prostredníctvom rokovania a schváleným súhlasom strán...Počas vojny bojovníci 

uplatňovali zákony vojny na všetkých bojovníkov bez žiadnej diskriminácie pre 

spravodlivosť alebo nespravodlivosť ich zachovávaných pozícií. Tiež nezohrávali 

žiadnu úlohu požiadavky na spravodlivosť vojny vo vytváraní mieru prinajmenšom 

medzi európskymi suverénmi. Inými slovami, európske zvrchované mocnosti šli do 

spravodlivej vojny, bojovali vo formálnej vojne a vytvárali formálny mier.“
54

  

Určenie presných pravidiel a noriem, ktoré sa odzrkadľujú vo formálnych prameňoch 

medzinárodného práva ozbrojených konfliktov a platia pre všetky zúčastnené strany 

rovnako, zohráva významnú úlohu aj pri formovaní mieru. Mier je pokračovaním 

ozbrojeného konfliktu len s tým rozdielom, že je zbavený násilia. To znamená, že aj 

mier ako výsledok mimoriadne komplexného mierového procesu a ako základný rámec 

pre implementačný proces musí mať svoje formálne pravidlá a normy. V rámci našej 

práce poukazujeme na formálnosť mierového a implementačného procesu aj 

prostredníctvom dôkazov, a preto sa odvolávame na ďalší text v práci.     

2.5. Koncepcia pragmatického mieru  

Posledný súčasný prístup k mieru je pragmatický resp. funkcionalistický. 

Vychádza z riadenia konfliktov, ktoré sa presadzuje pri mierových misiách Organizácie 

Spojených národov. Mier sa nevníma len ako právny stav v rámci medzinárodného 

práva, ale aj ako medzinárodnoprávny princíp, ktorý reálne formuje a koriguje mierový 

a implementačný proces. Inými slovami povedané, mier je významným 

medzinárodnoprávnym inštitútom nielen v hmotnoprávnej, ale aj v procesnoprávnej 

rovine. Ako príklad nám môže poslúžiť Východosudánska mierová dohoda, ktorá bola 

podpísaná 19. júna 2006 medzi sudánskou vládou a Východosudánskym frontom. 

O mieri ako o normotvornej hodnote je zmienka v čl. 1 ods. 4: „Politický systém 

v Sudáne musí zabezpečiť rešpekt, ochranu a podporu ľudských práv a základných 

slobôd pre všetkých občanov; dobrú vládu, politický pluralizmus a mierový mocenský 
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prechod prostredníctvom spravodlivých, slobodných a pozorovaných volieb; a stabilitu 

a udržateľný rozvoj.“
55

  

2.6. Zhrnutie koncepcií mieru  

Keď zhrnieme celú diskusiu o mieri a o jeho aplikácii v konkrétnych mierových 

dohodách, tak môžeme konštatovať dve veci: 1.) Súčasné vnímanie mieru a jeho 

používanie v mierových dohodách je výsledkom dlhodobého procesu, ktorý môžeme 

sledovať už od 17. storočia. Napriek určitým turbulentným procesom a zmenám vo 

vnímaní mieru prevláda určitá zotrvačnosť, ktorá posilňuje autoritu a funkčnosť mieru. 

2.) Všetky vyššie spomínané prístupy k mieru sa navzájom dopĺňajú a posilňujú. 

Pomáhajú mieru ako princípu sa integrovať do komplexných štruktúr mierových 

a implementačných procesov a naopak. Inými slovami povedané, všetky právne úkony 

zúčastnených strán v rámci daných procesov sa vzťahujú na mier.  

3. Úvod do súčasnej medzinárodnej mediácie  

Aj keď medzinárodná mediácia je súčasťou mierových prostriedkov riešenia 

medzinárodných sporov už po druhej svetovej vojne, jej rozvoj nastal po ukončení 

studenej vojny, kedy mediácia býva používaná pri pokuse o vyriešenie ozbrojených 

konfliktov a medzinárodných kríz.
56

  

Ochrana, udržiavanie a rozvoj medzinárodného mieru a bezpečnosti sú čoraz viac 

globálnymi výzvami, kde je dôležitá vzájomná závislosť. Uvedieme len niekoľko 

údajov. Podľa fínskej mimovládnej organizácie Conflict Management Initiative (CMI), 

ktorú vedie bývalý fínsky prezident a diplomat Martti Ahtisaari, 1,5 miliardy ľudí žije 

v krajinách, ktoré sú postihnuté konfliktom alebo násilím. V roku 2014 celkový počet 

utečencov prekročil 50 miliónov po prvýkrát od druhej svetovej vojny. Ďalej 90% 
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súčasných ozbrojených konfliktov sú znovuzapálené/obnovené staré konflikty. 

Napokon uvedieme ešte jeden údaj: V roku 2014 Organizácia Spojených národov po 

prvýkrát súbežne vyhlásila štyri krízy za najdôležitejšie naliehavé prípady: Irak, Južný 

Sudán, Sýria a Stredoafrická republika. Všetky krajiny sú aktívnymi konfliktnými 

zónami.
57

   

Cieľom mediačného procesu, ktorý je súčasťou rozsiahlejšieho mierového alebo 

implementačného procesu, je odstránenie násilných činov v politických alebo 

spoločenských sporoch a konfliktoch, ktoré sú bežnou súčasťou medzinárodných 

a vnútroštátnych vzťahov. Na danú skutočnosť upozorňuje aj nemecká organizácia the 

Berghof Foundation
58

: „Zatiaľ čo považujeme konflikt za integrálnu a často aj za 

nevyhnutnú súčasť politického a spoločenského života, veríme, že násilie v konflikte 

nie je nevyhnutné. Sme presvedčení, že dlhotrvajúce násilné konflikty môžu byť 

transformované do udržateľnej spolupráce, kde priestory pre transformáciu konfliktu 

umožňujú aktérom zmeny (drivers of change), aby prosperovali a konštruktívne zapájali 

druhú stranu.“
59

 

Keď to zhrnieme, tak môžeme konštatovať, že cieľom mierového resp. 

implementačného procesu je transformácia násilného konfliktu na mierový konflikt, 

zabezpečenie udržateľnej a konštruktívnej spolupráce a rozvoja.          

3.1. Rozvoj medzinárodnej mediácie po prijatí Sprievodcu OSN pre 

efektívnu mediáciu  

Rozvoj medzinárodnej mediácie, rozšírenie aktívnych aktérov a zmena štruktúry 

systémových príčin ozbrojených konfliktov alebo post-konfliktných situácií si vyžadujú 

unifikáciu a kodifikáciu celého mediačného procesu resp. vytvorenie stabilného 

a udržateľného opinio iuris, ktoré by sa premietalo v mediačnej praxi. 
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Ešte v roku 2010 neexistovala jednotná predstava medzinárodnej mediácie. O tom 

svedčí aj nezáväznosť definície Medzinárodného mediátorského inštitútu, ktorá 

konštatuje, že mediácia je dobrovoľnou a nedonucovacou formou riadenia konfliktov, 

ktorá zahŕňa tretiu stranu. Ďalej definuje: [Mediácia- pozn. autora] je proces, kde dve 

alebo viaceré strany ustanovia tretiu nezávislú stranu („mediátora“), aby im pomohla 

v nezáväznom dialógu vyriešiť spor a/alebo uzavrieť podmienky dohody.
60

  

Prelom nastal v septembri 2012, kedy vyšiel Sprievodca OSN pre efektívnu mediáciu 

(United Nations Guidance for Effective Mediation). Sprievodca bol pripravený ako 

odpoveď na požiadavku Valného zhromaždenia a v súlade s Chartou OSN. Sprievodca 

má za cieľ informovať o náčrte a riadení mediačných procesov. Je mienený ako zdroj 

pre mediátorov, štáty a iných účastníkov, ktorí podporujú mediačné úsilia, ale tiež je 

relevantný pre konfliktné strany, občiansku spoločnosť a ďalšie zainteresované strany.
61

   

V sprievodcovi sa definuje medzinárodná mediácia nasledujúco: „Mediácia je proces, 

kde tretia strana asistuje dvom alebo viacerým stranám s ich súhlasom zabrániť 

konfliktu, riadiť a riešiť konflikt, tým, že im pomáha rozvinúť vzájomne akceptované 

dohody. Predpokladom mediácie je, že konfliktné strany v správnom prostredí môžu 

zlepšiť svoje vzťahy a pohnúť sa ku kooperácii. Mediačné výstupy môžu byť 

obmedzené cieľom, zaoberaním sa špecifickou záležitosťou v usporiadaní zadržania 

alebo riadenia konfliktu, alebo môžu uchopiť širokú škálu záležitostí v súhrnnej 

mierovej dohode. 

Mediácia je dobrovoľným úsilím, v ktorom konsenzus strán je kritický pre 

životaschopný proces a trvanlivý výstup. Úloha mediátora je ovplyvnená povahou 

vzťahov medzi stranami: mediátori zvyčajne majú významný priestor pre tvorbu 

procedurálnych návrhov a riadenie procesov, zatiaľ čo cieľ hmotnoprávnych návrhov 

kolíše a môže sa meniť počas času.“
62
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Ak porovnáme definície Medzinárodného mediátorského inštitútu a Organizácie 

Spojených národov, tak zistíme, že v základných bodoch sú si totožné alebo veľmi 

podobné. To znamená, že sa dlhší čas formovala základná definícia medzinárodnej 

mediácie. Ide o prirodzený vývoj posilňovania medzinárodnej mediácie v rámci 

mierového riešenia medzinárodných konfliktov.        

Napriek tomu samotný sprievodca ešte nevytvára medzinárodné právo, ale môže byť 

základom pre právnu obyčaj a následne aj pre kodifikovanú formu medzinárodného 

práva. Okrem Charty OSN, ktorá vytvára prostredníctvom ustanovenia čl. 33 priestor 

pre špecifickú medzinárodnoprávnu úpravu mediácie, sa vytvára aj základný konsenzus 

v rámci Organizácie Spojených národov.  

Základný konsenzus v rámci Organizácie Spojených národov sa vytvára najmä na 

úrovni Valného zhromaždenia, Bezpečnostnej rady, alebo v rámci vzťahu s generálnym 

tajomníkom. To isté platí aj v prípade medzinárodnej mediácie. Cieľom základného 

konsenzu je zabezpečenie legitímneho a legálneho mandátu pre medzinárodných 

mediátorov v oblasti tvorby mieru (peacemaking).  

3.2. Rezolúcia 65/283 Valného zhromaždenia: Posilnenie úlohy 

mediácie v mierovom riešení sporov, zabránení konfliktov a riešení 

V júli 2011 Valné zhromaždenie schválilo konsenzom svoju prvú rezolúciu 

špecificky zameranú na mediáciu. Míľniková rezolúcia nazvaná „Posilnenie úlohy 

mediácie v mierovom riešení sporov, zabránení konfliktov a riešení“ (A/RES/65/283)
63

 

uznala zvyšujúcu úlohu mediácie, reflektovala súčasné výzvy, ktorým čelí 

medzinárodné spoločenstvo v takých mediačných úsiliach a vyzvala kľúčových aktérov, 

aby rozvíjali svoje mediačné kapacity.
64
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Už na základe názvu rezolúcie môžeme len potvrdiť, že dochádza k zvýšeniu 

mediačných konaní, a tým aj formovaniu štruktúrovaného procesu, ktorý by bol 

medzinárodnoprávne záväzný pre štáty a ďalšie subjekty podľa medzinárodného práva. 

3.3. Osem mediačných princípov podľa Sprievodcu OSN pre efektívnu 

mediáciu  

Sprievodca identifikoval osem mediačných princípov, ktoré by sa mali brať do 

úvahy počas mediačného úsilia. Mediačnými princípmi sú: pripravenosť; súhlas; 

nestrannosť; inkluzivita; national ownership; medzinárodné právo a iné normatívne 

rámce; súčinnosť, koordinácia a komplementarita mediačných úsilí; a kvalita mierových 

dohôd.
65

  

3.3.1. Pripravenosť 

V Sprievodcovi sa píše: „Vzhľadom na nemožnosť predurčenia výsledku, 

príprava si vyžaduje rozvoj stratégií pre odlišné fázy (ako napr. predrokovania, 

rokovania a implementácia). Tieto fázy sú založené na súhrnnej analýze konfliktu 

a mapovaní zainteresovaných strán, vrátane preskúmania predošlých mediačných úsilí. 

Vzhľadom na fakt, že mediačný proces nie je nikdy lineárny a nie všetky elementy 

môžu byť plne kontrolované, stratégie musia byť flexibilné, aby mohli odpovedať na 

meniaci sa kontext.“
66

 

Demonštrujú sa tu tri základné elementy: nelineárny proces, komplexnosť procesu 

a pochopenie kontextu procesu. Medzi všetkými troma elementmi sú pevné väzby 

a navzájom sa ovplyvňujú. V osobitnej časti našej práce, kde sa venujeme najmä 

zmluvnej sústave medzi Sudánom a Južným Sudánom, zistíme, že do mierového resp. 

implementačného procesu, ktoré sú riadené aj mediačným procesom, vstupujú rôzne 

systémové a okamžité príčiny ozbrojených konfliktov. Ich vstupy majú odlišnú intenzitu 

a rozsah a objavujú sa v rôznych fázach. Z toho dôvodu je mimoriadne dôležité 

vytvárať alternatívne stratégie, lebo sa môže stať, že už je spustený implementačný 

proces a zrazu sa objavia závažné chyby v pochopení príčin ako to zistíme v osobitnej 

časti práce. Následne sa zúčastnené strany musia vrátiť na začiatok tvorby novej 
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mierovej dohody. Keď to zhrnieme, tak najdôležitejšie je pochopiť kontext ozbrojeného 

konfliktu a zostať v danom kontexte.  

O tom hovorí aj komentár Sprievodcu OSN pre efektívnu mediáciu Preloženie 

mediačného sprievodcu do praxe
67

: „Pripravenosť a najlepšia prax musia byť užitočné 

v generovaní myšlienok a podporovaní lokálnych aktérov. Je dôležité, aby zostali citlivé 

voči lokálnym, kultúrnym prístupom k mediácii.“
68

  

3.3.2. Súhlas  

Podľa Sprievodcu je mediácia dobrovoľným procesom, ktorý si vyžaduje súhlas 

konfliktných strán, aby bol efektívnym. Bez súhlasu je nepravdepodobné, že strany 

budú rokovať v dobrej viere, alebo budú zaviazané voči mediačnému procesu.
69

 

Zaujímavý postoj k definícii súhlasu má komentár Preloženie mediačného sprievodcu 

do praxe: „Koncept „dostatočného súhlasu“ („sufficient consent“)  v Sprievodcovi OSN 

je pragmatický, uznávajúc, že plnohodnotný súhlas je ťažko dosiahnuteľný.“ Podľa 

komentára ide o obmedzený súhlas (limited consent).
70

  

Z toho vyplýva, že aby bola mediácia efektívnym procesom, tak musí byť dobrovoľná 

a so súhlasom konfliktných strán, ktorý zabezpečí dobromyseľnosť a zaviazanosť. 

Pritom stačí, ak je súhlas dostatočný, aby mohol zabezpečiť udržateľnosť celého 

mediačného procesu.  
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3.3.3. Nestrannosť 

Nestrannosť (impartiality) je základným kameňom mediácie- ak mediačný 

proces je považovaný za zaujatý, tak to môže oslabiť účelný progres vyriešenia 

konfliktu. Mediátor by mal byť schopný dosiahnuť vyvážený proces, aby zaobchádzal 

so všetkými aktérmi spravodlivo a nemal by mať materiálny záujem na výsledku. To si 

tiež vyžaduje, aby mediátor bol schopný hovoriť so všetkými aktérmi vhodne kvôli 

vyriešeniu konfliktu.
71

 

Ukazuje sa, že nestrannosť mediátora obsahuje aj ďalšie všeobecné právne princípy ako 

nezaujatosť mediátora, účelnosť progresu, vyváženosť procesu, spravodlivé 

zaobchádzanie so všetkými stranami, nezávislosť mediátora od výsledku mediácie alebo 

vhodná komunikácia so všetkými aktérmi.     

Nestrannosť nie je synonymom pre neutralitu (neutrality), lebo mediátor, obzvlášť 

mediátor Organizácie Spojených národov je zvyčajne poverený, aby potvrdzoval určité 

univerzálne princípy a hodnoty, a bolo by potrebné, aby explicitne o nich dal vedieť 

stranám.
72

  

Ako príklady univerzálnych zásad a hodnôt môžeme spomenúť nediskrimináciu žien 

v mierovom resp. mediačnom procese, nemožnosť amnestovať páchateľov závažných 

zločinov podľa medzinárodného práva, alebo povinnosť trestne stíhať týchto 

páchateľov. Nižšie o týchto záležitostiach píšeme podrobnejšie. 

3.3.4. Inkluzivita  

Inkluzivita sa vzťahuje na rozsah a spôsob, v ktorých pohľady a potreby 

konfliktných strán a iných zúčastnených strán sú zastúpené a integrované do procesu 

a výsledku mediačného úsilia. Inkluzívny proces dokáže pravdepodobnejšie 

identifikovať a riešiť systémové príčiny konfliktu, a zabezpečiť, aby potreby 

postihnutých odvetví populácie boli riešené. Inkluzivita tiež zvyšuje legitimitu a 

national ownership mierovej dohody a jej implementácie. Okrem toho, znižuje 

pravdepodobnosť, že vylúčení aktéri budú podkopávať proces. Inkluzívny proces 
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neznamená, že všetky zainteresované strany sa priamo zúčastňujú formálnych rokovaní, 

ale uľahčuje interakciu medzi konfliktnými stranami a ďalšími zainteresovanými 

stranami a vytvára mechanizmy, ktoré by zahrnuli všetky perspektívy v procese.
73

 

Komentár Preloženie mediačného sprievodcu do praxe poukazuje aj na výzvy, ktorým 

čelí tento princíp. V komentári sa spomínajú nevôľa alebo neschopnosť strán sa 

zúčastniť mediačného procesu resp. Medzinárodný trestný súd a jeho úloha v mierovom 

procese. Okrem toho sa v komentári píše: „...je tiež dôležité si pamätať, že konflikty sú 

neodmysliteľne komplexné, a že zabezpečenie inkluzivity môže byť náročné v praxi. 

Uznávanie niektorých týchto výziev je krokom voči lepšiemu vysporiadaniu sa 

s nimi.“
74

  

Princíp inkluzivity sa snaží čo najlepšie identifikovať, uchopiť a riešiť systémové 

príčiny ozbrojeného konfliktu. Z toho dôvodu sa snaží zapojiť všetky relevantné 

zainteresované strany a pochopiť ich potreby a pohľady. Tým sa lepšie dajú formulovať 

adekvátne práva a povinnosti všetkých zainteresovaných strán a ich implementačné 

mechanizmy. Cieľom je zabezpečenie udržateľnosti celého mierového resp. 

implementačného procesu. 

Na druhej strane je princíp inkluzivity obmedzený, nestabilný a ťažko realizovateľný. 

O tom svedčí aj výhrada komentára. Ťažko sa dá predpokladať, že v mediačnom 

procese budú známe všetky potreby a pohľady, ktoré aj presne a účinne budú reagovať 

na systémové príčiny. Kvôli skvalitneniu celého procesu a posilneniu inkluzivity by 

bolo potrebné zlepšiť aktívny prístup a vnímanie právnej zodpovednosti všetkých 

zainteresovaných strán. To si bude vyžadovať patričný čas.  

3.3.5. National ownership  

National ownership znamená, že konfliktné strany a širšia spoločnosť sa 

zaväzujú k mediačnému procesu, dohodám a ich implementácii. To má kritickú 

dôležitosť, lebo sú to komunity, ktoré trpia z dôvodu závažnejšieho dopadu konfliktu. 

Konfliktné strany, ktoré tvoria rozhodnutie, aby zastavili bojovanie a spoločnosť ako 

celok, ktorý musí pôsobiť  smerom k budúcnosti. Zatiaľ čo riešenia nemôžu byť 
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predpísané, mediátori môžu byť nápomocní v generovaní myšlienok, ktoré by vyriešili 

konfliktné záležitosti. National ownership si vyžaduje, aby mediačné procesy sa 

prispôsobili lokálnym kultúram a normám, zatiaľ čo by sa tiež bralo do úvahy 

medzinárodné právo a normatívne rámce (normative frameworks). 
75

 

Určité výhrady k tomuto mediačnému princípu má komentár Preloženie mediačného 

sprievodcu do praxe: „Avšak zatiaľ čo je tu konsenzus, že national ownership je 

užitočný pre nárast legitimity a udržateľnosti mierových dohôd, je tu stále nejasnosť 

okolo toho ako sa má zadefinovať a dosiahnuť.“
76

         

Keď to zhrnieme, tak koncepcia national ownership sa snaží doplniť priestor medzi 

suverénnymi právami a povinnosťami štátu na jednej strane a právami a povinnosťami 

podriadených subjektov, ktoré doposiaľ patrili do vnútroštátnej súkromnoprávnej 

oblasti. Ide o hybridizáciu zodpovednosti za dodržiavanie princípov a hodnôt, ktoré sú 

upravené v mierových dohodách.  

Aj keď tento princíp posilňuje aktívnu úlohu zainteresovaných strán a zvyšuje legitimitu 

a udržateľnosť celého mierového procesu a jeho výsledkov, predsa len nie je doposiaľ 

akceptovaný v plnom rozsahu. Ide skôr o vznikajúci princíp, ktorý sa musí ešte oprieť 

buď o opinio juris a dostatočnú prax, alebo o zmluvnú kodifikáciu. Z toho dôvodu ho 

budeme vnímať ako špecifický princíp, ktorý sa môže objaviť v konkrétnej mierovej 

dohode, ale nie ako univerzálny.  

3.3.6. Medzinárodné právo a normatívne rámce 

V Sprievodcovi sa hovorí: „Mediátori musia byť poučení a oboznámení s 

aplikovateľným medzinárodným právom a normatívnymi rámcami a mali by: 1.) Byť 

jasní a vyjadriť svoje mandáty a právne náležitosti aplikovateľné na ich prácu. 2.) Uistiť 

sa, že strany chápu požiadavky a obmedzenia aplikovateľných dohovorov 

a medzinárodnoprávnych noriem. 3.) Uistiť sa, že komunikácie s konfliktnými stranami 

a ďalšími zúčastnenými stranami o právnych otázkach a normatívnych očakávaniach sú 

konzistentné; to je obzvlášť dôležité v prípadoch súbežne vedených alebo spoločných 

mediácií. 4.) Byť jasní, že nemôžu súhlasiť s mierovými dohodami, ktoré zabezpečia 
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amnestie za genocídu, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny alebo za hrubé 

porušovania ľudských práv, vrátane sexuálneho a rodového násilia; amnestie za ostatné 

zločiny a za politické trestné činy, ako je zrada alebo povstanie, môžu byť zvážené - a 

často sú podporované – v situáciách nemedzinárodného ozbrojeného konfliktu. 5.) 

Preskúmať s konfliktnými stranami a ďalšími zainteresovanými stranami načasovanie a 

radenie súdnych a mimosúdnych prístupov k riešeniu zločinov spáchaných počas 

konfliktu. 6.) Vyvážiť potrebu dodržiavania medzinárodných noriem bez toho, aby 

zjavne prevzali úlohu advokácie; uľahčiť prístup partnerom a aktérom občianskej 

spoločnosti, aby sa mohli priamo zapojiť s konfliktnými stranami a ďalšími 

zainteresovanými stranami vo veci aplikovateľných noriem.“
77

 

V prvom rade si treba ujasniť pojem normatívne rámce, ktorý sa dáva do súvislosti 

s medzinárodným právom. Zaujímavú definíciu normatívnych rámcov máme 

v Komentári: „Široký pohľad Sprievodcu na normatívne rámce zahŕňa pluralitu 

formálnych a neformálnych, lokálnych a medzinárodných noriem a niekedy mimoriadne 

odlišných pochopení spravodlivosti, pravdy a zmieru u odlišných aktérov, ktorí sa 

angažujú v mierových procesoch.“
78

 Na inom mieste používa Komentár synonymá pre 

normatívne rámce ako aplikovateľné pravidlá alebo relevantné normatívne očakávania 

konfliktných aktérov.
79

  

Z pohľadu teórie medzinárodného práva ide o problematickú definíciu, ktorá môže 

vyvolať nielen posilnenie konzistentnosti a komplementarity v rámci mierového 

a implementačného procesu, ale aj vyvolať chaos a nejasnosť v aplikácii daného 

mediačného princípu. 

Hľadanie spoločných normatívnych princípov medzinárodného práva a iných 

normatívnych rámcov posilňuje integritu konfliktných strán a ďalších zúčastnených 

strán. Tiež ale treba podotknúť, že normatívne rámce, ktoré vychádzajú z kultúrnych, 

filozofických alebo náboženských prístupov, nemôžu nahradiť a ani sa zameniť za 

formálne a platné medzinárodné právo alebo vnútroštátne právo, ktoré implementuje 

medzinárodné normy do svojho systému. To by mohlo veľmi nešťastne zasiahnuť do 
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funkcie, podstaty a štruktúry spomínaných právnych systémov. Samozrejme iné je, keď 

neprávne normatívne rámce budeme považovať za fakticity alebo materiálne pramene 

medzinárodného práva, ktoré ovplyvňujú obsah medzinárodnoprávnych noriem, ktoré 

sa objavia v mierovom zmluvnom rámci.  

Inou dôležitou informáciou je, že prostredníctvom spomínaného mediačného princípu 

dochádza k posilneniu nielen samotných mierových dohodových rámcov, ktoré sú 

výsledkami mierového a implementačného procesu, ale aj pomocných dohodových 

rámcov. Pod pojmom pomocné zmluvné resp. dohodové rámce chápeme mandáty, ktoré 

poverujú predstaviteľov zúčastnených strán prezentovať ich záujmy a postoje, darovacie 

zmluvy, ktoré uľahčujú pokrok a rozvoj mierového a implementačného procesu, alebo 

jednoduché dohody o mieste a čase zahájenia mierových alebo implementačných 

rokovaní. Spomínaný emancipačný proces posilňuje autoritu a životaschopnosť 

mierových dohôd alebo zmlúv, lebo nielen samotné mierové dohody resp. zmluvy sú 

záväzné, ale aj celý medzinárodnoprávny rámec, ktorý je za logistikou mierových 

dohôd resp. zmlúv. 

V definícii sa nachádza informácia o akceptovaní vysoko odlišných pochopení 

spravodlivosti, pravdy a zmieru odlišných aktérov. Väčšina súčasných mierových dohôd 

alebo zmlúv má povahu spoločenskej zmluvy. To znamená, že je založená na spoločnej 

definícií právnych inštitútov a na princípoch ich interpretácií. Ide o zachovanie 

objektívneho prístupu k všeobecným právnym zásadám uznávaným civilizovanými 

národmi ako je aj spravodlivosť, pravda alebo zmier. Na druhej strane dosiahnutie 

objektívneho prístupu, ktoré by bolo kompatibilné aj so všeobecným medzinárodným 

právom je výsledkom celého mierového procesu. V tom prípade je prípustné, že 

zúčastnené strany vstupujú do mierového procesu so svojou špecifickou interpretáciou 

základných právnych princípov a treba vedieť s týmito interpretáciami pracovať 

dovtedy, kým sa nevytvorí potrebný konsenzus.  

Zaujímavý je aj pojem relevantné normatívne očakávania konfliktných aktérov. Tento 

pojem je tiež problematický. Nie je úplne jasné, či ide iba o právne záujmy konfliktných 

aktérov, alebo aj o etické resp. iné normatívne záujmy. Nevyjasnenie pojmu môže 

spôsobiť aj aplikačné problémy počas mierového alebo implementačného procesu.  



 
 

40 
 

V Komentári sa spomínajú tri kľúčové lekcie z prípadových štúdií, ktoré sa ponúkajú 

ako ďalší priestor pre prehĺbenie a zdokonalenie programových téz pre vytvorenie 

opinio juris.  

Prvá kľúčová lekcia sa zaoberá potrebou špecifického mapovania právnej situácie 

konkrétneho prípadu. Podľa komentára všeobecný sprievodca môže zabezpečiť širokú 

orientáciu, ale nikdy nemôže nahradiť špecifickú konfliktnú analýzu prípadu, ktorá by 

mohla obsahovať precízne opisy relevantných medzinárodných štandardov a noriem, 

pravidiel, a normatívnych očakávaní zahrnutých aktérov rovnako ako možných 

protirečení medzi týmito normatívnymi rámcami. Jasnosť zameraná na právny stav 

rovnako ako na pochopenie a prioritizáciu noriem a očakávaní v danom prípade je 

vitálna pre vyjasnenie toho, čo je akceptovateľné a legitímne v príslušnom urovnaní 

konfliktu, aby boli dosiahnuté national ownership a medzinárodná podpora.
80

 

Na základe vyššie spomenutej kľúčovej lekcie vidíme, že mierový proces vychádza 

z dvoch fáz. V prvej fáze sa rieši zber medzinárodných štandardov a noriem, pravidiel, 

a normatívnych očakávaní. Ide o kvantitatívny prístup, ktorý má zabezpečiť zmapovanie 

reálnych potrieb všetkých zainteresovaných strán, ktoré vytvárajú potrebný hodnotový 

a normatívny rámec pre mierový a implementačný proces. V druhej fáze sa už rieši 

hierarchizácia noriem. Ide o kvalitatívny prístup, ktorý má zabezpečiť potrebnú dohodu, 

ktorá by bola schopná sebaregulačne riadiť potenciálne spory a konflikty 

zainteresovaných strán. V tomto prípade je mimoriadne dôležité, aby aplikovateľné 

medzinárodné právo, ktorým je spravovaný celý mierový zmluvný rámec, zabezpečilo 

svoju integračnú, zmierovaciu, konštitutívnu a informačnú funkciu. Definícia 

nespresňuje vzťah medzi prvou a druhou fázou a tak sa nedá presne určiť vzájomné 

vplývanie na seba. Pravdepodobne až ďalší vývoj ukáže do akej mieri sa bude mediačné 

konanie resp. podobné konanie v rámci týchto fáz mierového resp. implementačného 

procesu ešte viac formalizovať alebo sa spomalí daný trend.  

Druhou kľúčovou lekciou je tvrdenie, že právne opatrenia nie sú zatiahnuteľnými 

formami tlaku. V Komentári sa hovorí: „Aj keď je jasné, že rôzne formy tlaku by mohli 
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byť potrebné vedľa dialógu a mediácie, aby pohli strany dopredu, právne rámce nie sú 

užitočné ako zatiahnuteľné zdroje tlaku kvôli zabezpečeniu spolupráce.“
81

 

Vidíme tu posun z normatívnych rámcov na právne rámce. Poukazuje sa na 

donucovaciu resp. kvázi-donucovaciu úlohu právnych opatrení. Tento text v Komentári 

nie je konzistentný s textom Sprievodcu, kde sa jasne tvrdí, že zúčastnené strany 

v mediačnom konaní musia zabrániť amnestovaniu páchateľov závažných zločinov 

podľa medzinárodného práva. Okrem toho aj Medzinárodný trestný súd vyžaduje zo 

strany mediátorov, aby upozorňovali a zdôrazňovali konfliktným stranám nemožnosť 

beztrestnosti vyššie spomenutých páchateľov. Na druhej strane treba tiež podotknúť, že 

mediátori alebo facilitátori nemôžu vystupovať ako oficiálne autority, ktoré môžu 

vydávať záväzné právne akty pre zúčastnené strany, alebo môžu použiť silné 

donucovacie prostriedky.  

Podľa Komentára je veľkou výzvou pre mediačné tímy načrtnúť procesy a dohody, 

ktoré rešpektujú aj normatívne rámce konfliktných strán a ovplyvnených spoločností 

rovnako ako aj aplikovateľné medzinárodnoprávne štandardy. Zvlášť nemôžu byť 

obmedzené ľudské práva. Vo väčšine prípadov nejaká kombinácia perspektív bude 

potrebná, aby zadefinovala náležitú úlohu normatívnych štandardov.
82

  

Posledná kľúčová lekcia nadväzuje na prvé dve kľúčové lekcie a ich dopĺňa. Ak prvé 

dve lekcie sa zaoberali iba vecnou stránkou aplikácie skúmaného mediačného princípu, 

tak posledná aj procedurálnou.  

Keď zhrnieme vyššie uvedené naučené lekcie, tak môžeme konštatovať, že dochádza 

k snahe o integráciu vnímania právnych princípov a noriem zo strany zúčastnených 

strán a úlohy medzinárodného práva v mierovom procese. Dáva sa dôraz na primárnu 

úlohu pochopenia normatívnych očakávaní zo strany zúčastnených strán a až keď je 

zvládnutý tento proces, tak dochádza k harmonizácii resp. k unifikácii s medzinárodným 

právom. Centrom celého harmonizačného alebo unifikačného procesu je proces ochrany 

a posilnenia ľudských práv.  
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Komentár vo veci mediačného princípu, ktorý sa zameriava na medzinárodné právo 

a normatívne rámce je určite prínosom pre lepšie pochopenie a aplikáciu Sprievodcu 

v praxi, ale zanechal aj niekoľko „bielych miest“, na ktoré nenašiel adekvátne 

odpovede. Z toho dôvodu sa bude pravdepodobne ešte čakať na upravenú a ucelenejšiu 

verziu, ktorá by mohla vážnejšie vstúpiť do procesu tvorby opinio juris. 

3.3.7. Súčinnosť, koordinácia a komplementarita mediačného úsilia 

Vzhľadom na rastúci počet a rozsah subjektov zapojených do mediácie sú 

súčinnosť, koordinácia a komplementarita mediačných úsilí nevyhnutnými, ale aj 

náročnými záležitosťami. Súčinnosť zahŕňa dohodnuté a/ alebo koordinované prístupy, 

zatiaľ čo komplementarita odkazuje na potrebu jasného rozdelenia práce na základe 

komparatívnej výhody medzi mediačnými aktérmi pôsobiacimi na rôznych úrovniach.
83

 

Tento princíp je dôležitý najmä z pohľadu medzinárodnej podpory pre mierový resp. 

implementačný proces. Zabezpečenie súčinnosti, koordinácie a komplementarity 

mediačného úsilia je dôležité najmä v prípadoch mimoriadne zložitých ozbrojených 

konfliktov alebo v štátoch, ktoré nemajú potrebné kapacity a spôsobilosti sa dostať 

z ozbrojeného konfliktu samostatne. V osobitnej časti, ktorá sa zaoberá mierovým 

a implementačným procesom, ktorý nastal po ukončení druhej sudánskej občianskej 

vojny, bližšie poukážeme na možnosti a obmedzenia realizácie princípu súčinnosti, 

koordinácie a komplementarity.  

3.3.8. Kvalita mierových dohôd 

V prípade princípu kvality mierových dohôd sa v Sprievodcovi píše: „Mierové 

dohody by mali ukončiť násilie a zabezpečiť platformu na dosiahnutie udržateľného 

mieru, spravodlivosti, bezpečnosti a zmierenia. V každej situácii v maximálne možnej 

miere by sa mali venovať ako minulým krivdám, tak aj tvorbe spoločnej vízie pre 

krajinu. Berúc tiež do úvahy odlišné dôsledky pre všetky segmenty spoločnosti. By mali 

tiež rešpektovať medzinárodné humanitárne právo, právo ľudských práv a utečenecké 

právo. 
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Charakteristiky procesu a obsahu dohody určujú životaschopnosť mierovej dohody. Jej 

trvanlivosť je všeobecne založená na úrovni politického záväzku konfliktných strán, 

získaného od populácie a v akom rozsahu sa venuje systémovým príčinám konfliktu. 

Tiež či môže odolávať tlakom implementácie- obzvlášť či existujú adekvátne procesy, 

ktoré sa vysporiadajú s možnými nezhodami, ktoré vznikajú počas implementácie.“
84

  

Aj v tomto prípade má komentár Preloženie mediačného sprievodcu do praxe určité 

výhrady. V jeho texte sa hovorí: „Hodnotenie "kvality" mierovej dohody nemožno 

vykonať len pri pohľade na to, čo je napísané na papieri. Je to potrebné vnímať v 

súvislosti s konfliktom, ktorý sa snaží riešiť, s procesom, ktorý bol použitý na jej 

vytvorenie, a s druhom mieru, ktorý  dosahuje. Niektoré mierové dohody, ktoré boli zlej 

kvality (na papieri) vedú k mieru, zatiaľ čo niektoré "dokonalé" mierové dohody (na 

papieri) zlyhávajú. Avšak, technické aspekty mierovej dohody prispievajú ku kvalite 

dohody, napr., že neexistujú žiadne vnútorné rozpory, žiadne veľké medzery (napr. s 

ohľadom na pohlavie). Tiež neexistuje žiadna kreatívna dvojznačnosť (nejasný, vágny 

jazyk), ani nejasnosť implementačných modalít. Jeden jednoduchý spôsob pôvodného 

posudzovania kvality mierovej dohody je požiadať strany, do akej miery oni vidia 

mierovú dohodu ako "spravodlivú", "múdru", "účinnú", a "trvajúcu".“
85

 

Vzhľadom na skutočnosť, že v osobitnej časti sa venujeme problematike prípravy, 

podpisovania a implementácie mierových dohôd a ich ďalších úprav, budeme sa 

venovať bližšie kvalite mierových dohôd v osobitnej časti.  

3.3.9. Zhrnutie 

Vyššie spomenuté mediačné princípy sa navzájom ovplyvňujú a podmieňujú. 

Vychádzajú z aktuálneho teoretického a praktického poznania, o čom svedčia aj 

pramene, ktoré sme citovali. V osobitnej časti práce preukážeme ich možnosti a limity 

pri ich aplikácii počas mierového resp. implementačného procesu. 

Niektoré z nich sú vyvodené už zo zaužívaných princípov z iných oblastí 

medzinárodného práva ako napr. pripravenosť; súhlas; nestrannosť, aplikovateľnosť 
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medzinárodného práva a iných normatívnych rámcov; súčinnosť, koordinácia, 

komplementairta. Tieto princípy sa používajú aj napr. v medzinárodnom súdnictve resp. 

v medzinárodnej arbitráži. Princíp kvality mierovej dohody vychádza aj z princípov 

Viedenského dohovoru zmluvného práva. 

Napriek stabilizácii týchto princípov v iných medzinárodnoprávnych odvetviach, 

v oblasti medzinárodnej mediácie resp. tvorby mierových dohôd nemôžeme hovoriť 

o takej kvalite stability a udržateľnosti. Podľa nášho názoru hlavnou prekážkou je, že 

doposiaľ sa nenašli patričné prístupy, ktoré by adekvátnejšie riešili systémové 

a okamžité príčiny ozbrojených konfliktov a následne by vedeli výsledky premietnuť do 

medzinárodnoprávnej resp. inej normatívnej roviny.  

Posledné dva princípy- inkluzivita a national ownership sa ešte formujú či po stránke 

obsahovej alebo funkčnej. Doposiaľ ani v ich prípadoch nemôžeme hovoriť 

o univerzálnej akceptácii, a tým ani o formovaní medzinárodnoprávnych princípov. 

Momentálne môžeme skúmať iba jednotlivé prípady aplikácie týchto princípov v praxi 

a hovoriť o dlhodobom zbieraní dobrej praxe a naučených lekcií, z ktorých sa môže 

následne formovať obyčajové právo.  

3.4. Skupina priateľov mediácie a jej dokumentačné výstupy 

V rámci Valného zhromaždenia vznikla 24. spetembra 2010 Skupina priateľov 

mediácie. Na čele skupiny je Fínsko a Turecko. Spolu má 40 členských štátov a 8 

medzinárodných organizácií. Medzi členské štáty patria aj Belgicko, Brazília, Nemecko, 

Holansko, Japonsko, Taliansko, Indonézia, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, 

Juhoafrická republika alebo USA. Z medzinárodných organizácií sú to Organizácia 

Spojených národov, Africká únia, Európska únia, Liga arabských štátov, Asociácia 

juhovýchodných ázijských národov, Organizácia amerických štátov, Organizácia pre 

bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Organizácia islamskej spolupráce.
86

 Vidíme, že 

 každý kontinent má aspoň jedného svojho silného zástupcu, aj keď treba priznať, že 

okrem USA nie je v Skupine už žiaden iný stály člen Bezpečnostnej rady.  
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Členovia Priateľov mediácie sa zaväzujú k podporovaniu kultúry mediácie vo svojich 

národných politikách, rovnako aj regionálne a medzinárodne.
87

 Na základe danej 

skutočnosti môžeme tvrdiť, že existujú právotvorné kroky aj zo strany štátov v oblasti 

zabezpečenia postavenia, posilnenia a štruktúrovania medzinárodnej mediácie.  

26. septembra 2013 sa uskutočnilo v New Yorku ministerské stretnutie Priateľov 

mediácie. Počas stretnutia sa riešila ako prvá otázka problematika zlepšenia 

financovania mediačných aktivít Organizácie Spojených národov. 

Druhým bodom bolo riešenie posilnenia úlohy a kapacity regionálnych 

a subregionálnych organizácií v mediačných aktivitách a zlepšenie spolupráce s OSN. 

Mnoho účastníkov vyjadrilo svoju podporu pre spoločnú marocko-španielsku iniciatívu 

„Mediácia v Stredozemí“ ako príkladu rozširujúcich aktivít Priateľov mediácie na 

regionálnej úrovni. Členovia boli podporení, aby založili skupiny Priateľov mediácie vo 

svojich rešpektovaných regionálnych organizáciách. 

Napokon ministerské stretnutie zdôraznilo potrebu posilniť úlohu žien v mediácii ako 

po kvantitatívnej, tak aj po kvalitatívnej stránke.
88

 

Cieľom ministerského stretnutia bola potreba pripraviť a garantovať substantívnu 

rezolúciu reflektujúcu dôležitosť určitých aspektov mediácie, aby bola prijatá 68. 

Valným zhromaždením OSN. Na tomto bode sa ministri dohodli konsenzuálne.
89

  

Diskusia medzi ministrami Priateľov mediácie neponúka nové programové 

medzinárodnoprávne normy, ktoré by zakladali nové práva a povinnosti subjektov 

medzinárodného práva. Dôraz sa dáva na zlepšenie implementácie už existujúcich 

medzinárodnoprávnych noriem. Organizácia Spojených národov a jej členské štáty si 

čoraz viac uvedomujú čoraz intenzívnejšie uplatňovanie platných 

medzinárodnoprávnych noriem v praxi, lebo existujú závažné hrozby pre medzinárodný 
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mier a bezpečnosť. Bezpečnostné hrozby sa nielen čoraz viac diverzifikujú, ale svojou 

komplexnosťou aj výrazným spôsobom zaťažujú kapacity štátov a medzinárodných 

organizácií. 

Kľúčovou otázkou diskusie je konsolidácia procedurálnych postupov mierových riešení 

medzinárodných sporov a konfliktov. Nárast a modifikácia ozbrojených konfliktov 

v posledných rokoch si vyžaduje posilnenie neformálnych mierových prostriedkov, 

ktoré sú ponúkané tretími stranami. Takými sú dobré služby, facilitácia, moderovanie 

národného dialógu, mediácia alebo zmier.   

Konsolidácia procedurálnych procesov mierových riešení je otvoreným procesom pri 

tvorbe medzinárodného práva.  

3.5. Zapojenie žien do tvorby mieru a mediačných aktivít  

Otázka zapojenia žien do tvorby mieru (peacemaking), a tým aj do mediačných 

aktivít, je mimoriadne aktuálna a dôležitá. Problematika vychádza z rezolúcie č.1325 

z roku 2000, ktorú odsúhlasila Bezpečnostná rada OSN.
90

 Rámcovým zámerom členov 

Bezpečnostnej rady bolo prijatie míľnikovej rezolúcie, ktorá sa zameriava na ženy, mier 

a bezpečnosť. Rezolúcia mala potvrdiť dôležitú úlohu žien od prevencie, riešenia 

konfliktov, mierových rokovaní až po post-konfliktnú rekonštrukciu. Takisto vyzýva 

všetky strany konfliktu, aby prijali špeciálne opatrenia na ochranu žien a dievčat pred 

pohlavne zameraným násilím, zvlášť pred znásilnením a inými formami sexuálneho 

zneužívania v ozbrojených konfliktoch.
91

 Otázka je dôležitá aj pre zabezpečenie 

a ochranu ľudských práv a základných slobôd resp. pre humanitárne právo špecifické 

pre ženy a dievčatá.
92
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Z pohľadu posilnenia úlohy medzinárodného práva v oblasti prevencie a v rámci 

používania mierových prostriedkov je  najdôležitejší ods. 9 rezolúcie č.1325: 

„[Bezpečnostná rada- pozn. autora] vyzýva všetky strany ozbrojeného konfliktu, aby 

plno rešpektovali medzinárodné právo, ktoré je aplikovateľné na práva a ochranu žien 

a dievčat, zvlášť ako civilistiek, obzvlášť záväzky aplikovateľné voči nim, ktoré spadajú 

pod Ženevské dohovory z 1949 a Dodatkové protokoly z 1977, Dohovor o utečencoch 

z 1951 a Protokol z 1967, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie proti 

ženám z 1979 a Opčný protokol z 1999 a Dohovor OSN o právach dieťaťa z 1989 

a Opčné protokoly z 25. mája 2000,a mať na mysli relevantné opatrenia Rímskeho 

štatútu Medzinárodného trestného súdu.“
93

             

V oblasti primárnej represie zas treba poukázať na ods. 11 Rezolúcie 1325: 

„[Bezpečnostná rada- pozn. autora] zdôrazňuje zodpovednosť všetkých štátov, aby 

ukončili beztrestnosť a stíhali tých, ktorí sú zodpovední za genocídu, zločiny proti 

ľudskosti a vojnové zločiny vrátane tých, ktoré sú prepojené na sexuálne a iné násilie 

proti ženám a dievčatám a z tohto pohľadu zvýrazňuje potrebu vylúčiť tieto zločiny, kde 

je to prípustné, z amnestovaných opatrení.“
94

    

Stíhanie a trestanie páchateľov, ktorí spáchali násilné zločiny na ženách a dievčatách, 

posilňuje postavenia a ochranu žien a dievčat nielen počas ozbrojeného konfliktu, ale aj 

počas mierových rokovaní a post-konfliktnej rekonštrukcie. Už zo samotnej dikcie 

odseku 11 vyplýva, že sa formuje medzinárodné právo, ktoré nadobúda kogentný 

charakter. O tom svedčí výzva Bezpečnostnej rady OSN voči všetkým, teda aj 

nečlenským štátom OSN.  Vzhľadom na úzke väzby medzi spomínanou trestnoprávnou 

ochranou žien a dievčat a ochranou ich postavenia a úlohy v rámci mierových riešení 

sporov a konfliktov môžeme tvrdiť o integračnom procese ustanovení rezolúcie. Treba 

však priznať, že konsolidácia a zefektívnenie všetkých implementačných opatrení 

v danej veci si vyžaduje určitý čas. Neraz ide o odstránenie alebo zmenu závažných 

systémových príčin, ktoré stoja za diskrimináciou žien v mierovom procese.  
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3.6. Úprava medzinárodnej spravodlivosti v medzinárodnej mediácii 

Pozrime sa bližšie na problematiku medzinárodnej spravodlivosti. Ide o riešenie 

vzťahov medzi mediátormi a páchateľmi závažných zločinov ako zločinu genocídy, 

vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti alebo závažných porušení ľudských práv.  

Podľa Rezolúcie 65/283 je spravodlivosť základným stavebným blokom udržateľného 

mieru.
95

 Francúzske stanovisko sa stotožňuje s postojom Medzinárodného trestného 

súdu
96

, ktoré vyzvalo medzinárodných mediátorov, aby zaujali pevné pozície pri riešení 

týchto záležitostí počas uzatvárania konečnej mierovej dohody. 

 

3.6.1. Vylúčenie každej formy amnestie alebo beztrestnosti pre najzávažnejšie 

zločiny v dohodách, ktoré sú pod záštitou Organizácie Spojených národov 

Vylúčenie každej formy amnestie alebo beztrestnosti pre najzávažnejšie zločiny 

v dohodách, ktoré sú pod záštitou Organizácie Spojených národov: „Mierové dohody, 

ktoré sú podporované Organizáciou Spojených národov nemôžu nikdy sľúbiť amnestie 

pre genocídu, vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a závažné porušenia ľudských 

práv“ [správa generálneho tajomníka o vláde zákona a prechodnej spravodlivosti 

v konfliktných a post-konfliktných spoločnostiach (S/2004/616, ods. 10) a správa 

generálneho tajomníka o zlepšení mediácie a jej podporných aktivitách (S/2009/189, 

ods. 36)....mediátori môžu tiež ovplyvniť obsah dohôd potvrdením, že klauzuly 

o amnestii alebo beztrestnosti pre vážne zločiny sú vylúčené.“
97

                  

Zákaz zabezpečenia amnestie alebo beztrestnosti pre páchateľov závažných zločinov 

podľa medzinárodného práva je výrazným zásahom do mierových rokovaní. To len 

potvrdzuje, že mierový proces vrátane mediačného procesu má v sebe zaintegrované aj 

prvky donucovania zo strany medzinárodného spoločenstva.  
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Na druhej strane treba tiež podotknúť, že zásah medzinárodného spoločenstva musí byť 

svojím rozsahom a intenzitou primeraný a nespôsobiť iné závažné škody. O tom svedčí 

aj ustanovenie Rezolúcie 65/283: „ [Valné zhromaždenie- pozn. autora] zdôrazňuje 

dôležitosť mediačných aktivít pri budovaní mieru a obnovovacích procesoch, zvlášť 

v prípade ochrany post-konfliktných štátov od návratu do konfliktu.“
98

  

Budovanie mieru (peacebuilding) sa skladá zo širokej škály aktivít: monitorovanie 

prímerí, demobilizácia a reintegrácia kombatantov, asistencia počas návratu utečencov 

a vysídlených ľudí, podporovanie implementácie mierového procesu, zabezpečenie 

volebnej asistencie, podporovanie spravodlivosti a reformy bezpečnostného sektora, 

zlepšenie foriem ochrany ľudských práv a staranie sa o zmier po bývalých 

ukrutnostiach.
99

  

Komplexnosť a diverzifikácia oblastí, ktoré musia byť zabezpečené počas budovania 

mieru, poukazujú na potrebnú citlivosť pri hodnotení závažných zločinov podľa 

medzinárodného práva a zabezpečení medzinárodnej spravodlivosti. Rovnako ako 

v prípade identifikácie, porozumenia a spravovania systémových a okamžitých príčin, 

tak aj v prípade zabezpečenia systému budovania mieru a obnovovacích procesov treba 

porozumieť všetkým súvislostiam a detailom.  

O vzájomnej prepojenosti rôznorodých vzťahov a ich častí hovorí aj Kancelária 

právnych záležitostí OSN (OLA): „V narastajúcom vzájomne prepojenom svete progres 

v oblastiach rozvoja, bezpečnosti a ľudských práv musí ísť bok po boku s rozvojom, 

bezpečnosťou a ľudskými právami. Inak nebude žiadny rozvoj bez bezpečnosti a žiadna 

bezpečnosť bez rozvoja. A ako rozvoj, tak aj bezpečnosť sú závislé od rešpektu 

ľudských práv a vlády zákona.“ (V širšej slobode: Ku rozvoju, bezpečnosti a ľudským 

právam pre všetkých. 21. marca 2005.)
100
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Keď zhrnieme tento bod, tak môžeme konštatovať, že vláda zákona, ochrana ľudských 

práv a medzinárodná spravodlivosť na jednej strane a rozvoj, bezpečnosť na druhej 

strane musia byť vo vzájomnej harmónii a rovnováhe. 

3.6.2. Poznanie súdnych procesov pred Medzinárodným trestným súdom 

a vyhovenie týmto procesom  

Poznanie súdnych procesov pred Medzinárodným trestným súdom a vyhovenie 

týmto procesom je kľúčovým elementom pre zodpovednú medzinárodnú mediáciu: 

„Teraz, keď bol Medzinárodný trestný súd založený, mediátori môžu vyjasniť 

medzinárodnoprávnu pozíciu stranám. By mali pochopiť, že ak je v zvláštnej situácii 

založená jurisdikcia Medzinárodného trestného súdu ako nezávislého súdneho orgánu, 

tak súd bude pokračovať vo svojom konaní s jurisdikciou v súlade s relevantnými 

opatreniami Rímskeho štatútu a proces spravodlivosti si zoberie svoj smer“ 

(S/2009/189, ods. 37). 

Mediátori by mali byť tiež podporovaní, aby sa oboznámili s použiteľným právom a 

prípadne so súčasnými procesmi pred Medzinárodným trestným súdom, ak je zameraný 

na štáty a regióny, v ktorých mediátori intervenujú (objavovanie, vyšetrovanie a fázy 

stíhania). By bolo prospešné pre mediátorov a ich tímy, keby mali príručku opisujúcu 

odlišné fázy súdnych procesov pred Medzinárodným súdnym dovorom.  

Mediátori musia mať vždy jasno, že ak je založená jurisdikcia Medzinárodného 

trestného súdu, tak proces, ktorý je stanovený v Rímskom štatúte a v niektorých 

prípadoch v záväzných rezolúciách Bezpečnostnej rady, musí si zobrať svoj smer 

a nezávislosť súdu musí byť zachovaná.“
101

    

Ak v prvom prípade šlo o zásah do právnej oblasti zúčastnených strán, tak v druhom 

prípade ide o arbitrážnu úlohu mediátora a o rozšírenie účastníkov mierového procesu 

o Medzinárodný trestný súd. Ukazuje sa, že mediátori nemôžu vo všetkých 

záležitostiach, ktoré sú predmetom mierového procesu, vystupovať ako nezávislá 

a nehodnotiaca strana. V prípade ochrany a posilnenia medzinárodnej spravodlivosti 

musia vystupovať arbitrážne a chrániť záujmy medzinárodného spoločenstva. Inými 
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slovami povedané, primárna zodpovednosť štátov za škody musí byť pripomínaná 

mediátorom.  

V prípade vstupu Medzinárodného trestného súdu do mierového procesu, počas ktorého 

prebieha aj mediačné konanie, je ešte výraznejšia zmena kvality vzťahov medzi 

účastníkmi konania. Za iných okolností sú si všetci účastníci konania rovnocenní 

vrátane mediátora, ktorí facilituje celý proces. V tomto prípade súd má evidentne 

postavenie nadriadeného účastníka konania, ktorý má vo svojej spôsobilosti aj rozdávať 

príkazy ostatným účastníkom konania. 

Objavuje sa nám jedna závažná otázka. Ako by mali medzi sebou vychádzať rôzne 

mierové prostriedky riešenia medzinárodných sporov a konfliktov resp. zabránenia 

nových ozbrojených konfliktov, zvlášť ak ide o komplementaritu medzi formálnymi 

a neformálnymi prostriedkami?  

Určitá odpoveď sa nachádza v rezolúcii 2171 z roku 2014 o použití systému širokého 

prístupu ku zabráneniu konfliktu. V rezolúcii sa hovorí: „...súhrnná stratégia zabránenia 

konfliktu by mala zahrnúť okrem iného včasné varovanie, preventívnu diplomaciu, 

mediáciu, preventívne rozmiestnenie, uchopenie mieru (peacekeeping), praktické 

odzbrojenie a ďalšie opatrenia ku prispeniu boja proti rozširovaniu a nelegálnemu 

obchodovaniu so zbraňami, zodpovednostné opatrenia rovnako aj inkluzívne post-

konfliktné budovanie mieru (peace-building) a uznávajúc, že tieto komponenty sú 

navzájom závislé, komplementárne a nenasledujú po sebe.“
102

 

Medzinárodnoprávna sila rezolúcie a jej záväznosť vychádza napr. z ods. 5: 

„[Bezpečnostná rada- pozn. autora] potvrdzuje svoj záväzok, že spory bude riešiť 

mierovými prostriedkami a podporovaním nevyhnutných preventívnych akcií ako 

odpoveď na spory alebo situácie, ktorých priebeh by mohol ohroziť udržanie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti.“
103

     

Ďalším ustanovením, ktoré posilňuje medzinárodnoprávnu silu rezolúcie a zameriava sa 

na trestné stíhanie páchateľov závažných zločinov podľa medzinárodného práva, je: 
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„Zdôrazňujúc dôležitosť zodpovednosti (accountability) kvôli zabráneniu budúcim 

konfliktom a opakovaniu závažných porušení medzinárodného práva, vrátane 

medzinárodného humanitárneho práva a práva ľudských práv  a umožňujúc udržateľný 

mier, spravodlivosť, pravdu a zmier a potvrdzujúc v tomto kontexte zodpovednosť 

(responsibility) štátov za  konanie v zhode so svojimi relevantnými záväzkami ukončiť 

beztrestnosť a k tomu koncu dôkladne vyšetrovať a stíhať osoby zodpovedné za 

genocídu, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a iné závažné porušenia 

medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva ľudských práv.“
104

  

Zaujímavá je diskusia o rozvoji komplementarity,  vzájomnej závislosti a nadviazanosti 

medzi uplatňovaním mierových prostriedkov a stíhaním páchateľov, ktorá je posilnená 

aj stanoviskom Medzinárodného trestného súdu. 

Aj keď ešte nemôžeme tvrdiť, že v tejto oblasti dochádza k vzniku obyčajového práva, 

alebo dokonca kodifikovaného práva, predsa len sa vytvára priestor pre získavanie 

dobrej praxe a naučených lekcií. Vzhľadom na štandardizovaný postup zo strany 

Medzinárodného trestného súdu v oblasti súdnych konaní a postupnú štandardizáciu 

postupu v rámci medzinárodnej mediácie môžeme predpokladať, že dôjde aj ku 

štandardizácii vyššie uvedenej dobrej praxe a naučených lekcií. 

V prípade, ak je mediačné konanie podporované Organizáciou Spojených národov, tak 

koordinátorom celého integrujúceho procesu by mal byť generálny tajomník OSN. 

3.6.3. Individuálna zodpovednosť páchateľov za zločiny podľa medzinárodného 

práva  

 

V rezolúcii č. 2171 z roku 2014 sa stretávame s dvoma formami zodpovednosti. 

Prvou formou zodpovednosti  je accountability. Autori monografie Zodpovednosť za 

závažné porušenia ľudských práv v medzinárodnom práve: Za norimberským 

dedičstvom si v úvode svojej práce kladú základnú otázku: „Môže individuálna 

zodpovednosť (individual accountability) poskytnúť účelnú sankciu za ukrutnosti, ktoré 

spáchali vlády a ďalšie subjekty z pozície moci proti tým, ktorí sú pod ich 

kontrolou?“
105

  Ďalej sa v úvode monografie píše, že v hodnotení zodpovednosti treba 
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brať do úvahy morálny imperatív potrestania, zastrašovania a určitej formy uzdravenia 

obetí. Poukazuje sa aj na zložitosť súdnej správy, ktorá musí porozumieť komplexnému 

právnemu nastaveniu- pôsobnosti práva a prístupným mechanizmom predtým ako sa 

zaháji akákoľvek politika individuálnej zodpovednosti (any policy of individual 

accountability). Napokon sa zdôrazňuje, že už od čias Norimberského a Tokijského 

tribunálu sú jednotlivci zodpovední za porušenia ľudskej dôstojnosti, a preto úradníci 

(officials), ktorí nariadia alebo sa dopustia daného zneužívania, musia za to niesť 

zodpovednosť (must be held accountable). Daná zodpovednosť slúži dôležitým cieľom 

v občianskej spoločnosti, či ide o potrestanie, zastrašovanie, rehabilitáciu alebo trochu 

duchovnej reparácie obetiam
106

 (a modicum of spiritual reparation for victims).
107

  

Keď to zhrnieme, tak môžeme konštatovať, že pod pojmom accountability treba chápať 

zodpovednosť jedincov, ktorí zastupujú štátne orgány, za nariadenie alebo spáchanie 

závažných zločinov podľa medzinárodného práva. To sa dá dosiahnuť jedine v prípade 

zabezpečenia komplexného právneho nastavenia. Totižto koncepcia individuálnej 

zodpovednosti nemá len represívne účinky, ale aj preventívne a reparačné, aby mohol 

byť obnovený a udržaný právny stav. 

3.6.4. Zodpovednosť štátov za medzinárodne protiprávne správanie  

V druhom prípade hovoríme o zodpovednosti štátov (responsibility of states). 

Ide o zodpovednosť štátov za medzinárodne protiprávne správanie. Je upravená 

v Návrhu článkov o medzinárodnom protiprávnom správaní. Posledný Návrh článkov 

vypracovala Komisia pre medzinárodné právo v roku 2001. Návrh je opublikovaný 

v Ročenke Komisie pre medzinárodné právo z roku 2001.
108

 

V ods. 1 Všeobecného komentára sú zadefinované povaha a zámer navrhnutých článkov 

o zodpovednosti štátov za medzinárodne protiprávne správanie. V odseku sa píše: 

„Tieto články sa usilujú formulovať základné pravidlá medzinárodného práva týkajúce 

sa zodpovednosti štátov (the responsibilty of States) za ich medzinárodne protiprávne 

                                                                                                                                                                          
©2009. ISBN 978-0-19-954667-1 (Pbk.). Citácia: RATNER, S. R., J. ABRAMS and J. BISCHOFF, ref. 105, s. 
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správanie prostredníctvom kodifikácie a progresívneho rozvoja. Dôraz sa dáva na 

sekundárne pravidlá štátnej zodpovednosti: to znamená, že ide o všeobecné podmienky 

podľa medzinárodného práva pre štát, ktorý je považovaný za zodpovedného za 

protiprávne konania alebo opomenutia a právne následky, ktoré plynú z toho. Články sa 

nepokúšajú o definovanie obsahu medzinárodných povinností, ktorých porušenie 

vyvoláva zodpovednosť (responsibility). To je funkcia primárnych pravidiel, ktorých 

kodifikácia by zahrnula preformulovanie väčšiny obyčajového a zmluvného 

(conventional) medzinárodného práva hmotného.
109

“   

Ďalej sa v ods. 2 hovorí: „Roberto Ago, ktorý bol zodpovedný za založenie základnej 

štruktúry a orientácie projektu, videl články ako určujúce: „zásady, ktorými sa riadi 

zodpovednosť štátov za medzinárodne protiprávne správanie, zachovávajúc pritom 

striktné oddelenie tejto úlohy od úlohy definovania pravidiel kladajúcich povinnosti 

štátom. Porušením týchto pravidiel môže vzniknúť zodpovednosť (responsibility)... 

Jednou vecou je definovať pravidlo a obsah ukladacej povinnosti a ďalšou vecou je 

určenie, či táto povinnosť bola porušená, a aké by mali byť dôsledky tohto 

porušenia.“
110

“
111

 

Vidíme, že medzi zodpovednosťou ako accountability a zodpovednosťou ako 

responsibility je niekoľko rozdielov. Accountability rieši trestnú zodpovednosť 

jedincov, ktorí ako predstavitelia orgánov štátu nariadili alebo spáchali závažné zločiny 

podľa medzinárodného práva. Z toho vyplýva, že ide o výlučnú oblasť medzinárodného 

trestného práva a zodpovedným subjektom medzinárodného práva je výlučne jedinec, 

ktorý buď konal sám alebo v kolektíve s ďalšími jedincami. Právne dôsledky 

zabezpečenia individuálnej trestnej zodpovednosti majú najmä dopad na postihnutú 

spoločnosť.  

Na rozdiel od accountability responsibility sa zameriava na medzinárodne protiprávne 

správanie štátov. Tento typ zodpovednosti vzniká porušením medzinárodných 
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povinností štátov, ktoré sú upravené v primárnych pravidlách. Vznikom zodpovednosti 

štátov sa zakladajú sekundárne pravidlá, na základe ktorých musí zodpovedný štát riešiť 

dôsledky porušenia primárnych pravidiel z jeho strany. Právne dôsledky zabezpečenia 

zodpovednosti štátov sa prejavujú v rámci vzťahov medzi štátmi. Vzhľadom na 

komplexnosť súčasných vzťahov medzi štátmi zodpovednosť štátov za uplatnenie 

beztrestnosti a neochotu alebo neschopnosť vyšetrovať a stíhať páchateľov závažných 

zločinov podľa medzinárodného práva presahuje rámec medzinárodného trestného 

práva. Môžeme napr. poukázať na mierové riešenie medzinárodných sporov.  

Na druhej strane sa accountability a responsibility navzájom ovplyvňujú a podmieňujú. 

Za ukončenie beztrestnosti, a začatie vyšetrovania a stíhania páchateľov závažných 

zločinov podľa medzinárodného práva je zodpovedný štát, ktorý má jurisdikciu nad 

danými páchateľmi. Často dané zločiny buď spáchali občania zodpovedného štátu alebo 

zločiny boli spáchané na jeho území. Tým porušil zodpovedný štát primárne pravidlá, 

a tak sa musí podriadiť sekundárnym pravidlám. V rámci sekundárnych pravidiel musí 

byť uplatnená aj individuálna trestná zodpovednosť za dané zločiny.
112

      

Koncepcia zodpovednosti štátov za medzinárodne protiprávne správanie, ktorú 

vypracovala Komisia OSN pre medzinárodné právo, poukazuje aj na primárne pravidlá. 

Tie riešia medzinárodné povinnosti štátov. Zo štruktúry koncepcie zodpovednosti štátov 

vyplýva, že ak chcú štáty riešiť sekundárne pravidlá, tak musia poznať aj pravidlo 

a obsah primárnych povinností, ktoré boli porušené. 

V našom prípade sa bližšie pozrieme na primárnu povinnosť štátov za mierové riešenie 

medzinárodných sporov a za stíhanie  páchateľov, ktorí sa dopustili závažných zločinov 

podľa medzinárodného práva. 

3.6.5. Primárna povinnosť štátov za mierové riešenie medzinárodných sporov  

Primárna povinnosť štátov za mierové riešenie medzinárodných sporov je 

upravená v Charte OSN. V čl.1 ods. 1 Charty sa píše: „Ciele Organizácie Spojených 

národov sú tieto: Zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť a pre tento cieľ robiť 
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účinné kolektívne opatrenia, aby sa predišlo ohrozeniu mieru, odstránilo sa jeho 

ohrozenie a potlačil každý útočný čin alebo iné porušenie mieru, a v zhode so zásadami 

spravodlivosti a medzinárodného práva uskutočňovať mierovými prostriedkami úpravu 

alebo riešenie sporov alebo situácií, ktoré by mohli viesť k porušeniu mieru.“
113

   

Z ustanovenia odseku jasne vyplýva, že mierové riešenia medzinárodných sporov majú 

zabrániť porušeniu mieru, a tým zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť, čo je aj 

hlavným cieľom Organizácie Spojených národov. Štruktúra čl. 1 Charty OSN sa skladá 

z cieľov a zásad. Cieľ čl. 1 ods. 1 sme už pomenovali a vidíme tiež, že uskutočňovanie 

mierových prostriedkov sa dá zabezpečiť iba v zhode so zásadami spravodlivosti 

a medzinárodného práva. Vzhľadom na skutočnosť, že nevyhnutnými náležitosťami 

mierového riešenia medzinárodných sporov sú zásady spravodlivosti a medzinárodného 

práva, môžeme tvrdiť, že aj samotné mierové  riešenia medzinárodných sporov sú 

zásadou medzinárodného práva. 

Kodifikačné oddelenie Kancelárie právnych záležitostí OSN (Office of Legal Affairs-

Codification Division) vydalo v roku 1992 Príručku o mierovom riešení sporov medzi 

štátmi.
114

 V treťom odseku príručky sa píše: „Zásada mierového riešenia 

medzinárodných sporov je spojená s rôznymi ďalšími zásadami medzinárodného práva. 

V tejto súvislosti možno pripomenúť, že podľa Deklarácie o priateľských vzťahoch
115

 

zásady, ktoré sú riešené v deklarácii- konkrétne, zásada, že štáty sa musia zdržať vo 

svojich medzinárodných vzťahoch hrozby silou alebo použitia sily proti územnej 

celistvosti alebo politickej nezávislosti iného štátu, alebo akéhokoľvek iného spôsobu 

nezlučiteľného s cieľmi Organizácie Spojených národov; zásada že štáty musia riešiť 

svoje medzinárodné spory mierovými prostriedkami takým spôsobom, že neohrozia 
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medzinárodný mier a bezpečnosť a spravodlivosť; zásada zameraná na povinnosť 

nezasahovať do vnútorných záležitostí iného štátu v súlade s Chartou; povinnosť štátov, 

aby navzájom spolupracovali v súlade s Chartou; zásada rovnakých práv a sebaurčenia 

národov; zásada zvrchovanej rovnosti štátov; a zásada, že štáty sú povinné v dobrej 

viere napĺňať povinnosti, ktoré prijali v súlade s Chartou- sú vzájomne prepojené v ich 

výklade a vykonávaní a každá zásada by mala byť chápaná v kontexte ďalších 

zásad.“
116

 

Na základe výkladu Deklarácie zásad medzinárodného práva týkajúcich sa priateľských 

vzťahov a spolupráce medzi štátmi zo strany Kodifikačného oddelenia Úradu právnych 

záležitostí OSN tvrdíme, že dodržiavanie zásady mierových riešení medzinárodných 

sporov je primárnou povinnosťou štátov. Vzhľadom na prepojenosť a podmienenosť 

zásady so zásadou zdržania hrozby silou alebo použitia sily, ide o medzinárodné 

obyčajové právo a ius cogens. 

Vychádzame z argumentácie Azuda: „Podľa teórie možno hodnotiť ich funkcie a úlohu 

(základných zásad medzinárodného práva- pozn. autora), lebo vyjadrujú najdôležitejšie 

funkcie medzinárodného práva, mier a medzinárodnú bezpečnosť štátov, ochranu 

ľudských práv a slobôd a medzinárodnú spoluprácu i ďalšie úlohy. Predstavujú riadiace 

pravidlá súčasného systému všeobecného medzinárodného práva a tvoria do istej miery 

možno povedať jeho ústavu, ústavu súčaného medzinárodného spoločenstva a dôležité 

je, že mnohé z nich majú kogentnú povahu a sú nadradené ostatným pravidlám. Preto 

ich možno považovať za základné zásady medzinárodného práva. To je stručná 

definícia základných zásad medzinárodného práva.“ 

Ďalej Azud dodáva: „Je tiež dôležité pripomenúť aj v tejto súvislosti, že zásady Charty 

OSN, obsiahnuté v tejto Deklarácii zásad..., predstavujú základné zásady 

medzinárodného práva.“
117

         

Druhou spomínanou primárnou povinnosťou štátov je stíhanie páchateľov, ktorí sa 

dopustili závažných zločinov podľa medzinárodného práva. K tejto primárnej 
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povinnosti štátov sa veľmi výstižne vyjadrila napr. Rada Európskej únie, ktorá 5. 

februára 2015 predstavila Stratégiu Siete EÚ pre genocídu v oblasti boja proti 

beztrestnosti páchateľov trestného činu genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových 

zločinov v rámci Európskej únie a jej členských štátov
118

. 

V kapitole Stratégie Siete EÚ pre genocídu Povinnosť štátov vyšetrovať a stíhať 

najzávažnejšie medzinárodné trestné činy sa hovorí: 

„Povinnosti štátov vyšetrovať a stíhať najzávažnejšie medzinárodné trestné činy sa 

vyvíjali najmä v posledných dvoch storočiach a kodifikácia noriem platných v takýchto 

situáciách má okrem iného počiatky v Petrohradskej deklarácii z roku 1868, haagskych 

dohovoroch z rokov 1899 a 1907, Versaillskej zmluve z roku 1919, chartách 

Norimberského a Tokijského vojenského tribunálu, dohovore o genocídiu z roku 1948 a 

ženevských dohovoroch z roku 1949 a ich dodatkových protokoloch. 

Na základe nasledujúcich zdrojov medzinárodného práva majú vnútroštátne orgány 

možnosť, a niekedy aj povinnosť, pátrať po osobách zodpovedných za spáchanie 

najzávažnejších medzinárodných trestných činov, vyšetrovať a stíhať či vydať ich bez 

ohľadu na miesto spáchania týchto trestných činov a na štátnu príslušnosť páchateľa 

alebo obete: 

Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídia z roku 1948 (články 1, 5 a 6), štyri 

ženevské dohovory z roku 1949 (I. ženevský dohovor, článok 49; II. ŽD, článok 50; III. 

ŽD, článok 129; IV. ŽD, článok 146) a tri dodatkové protokoly (DP I, článok 85), 

haagsky Dohovor o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu z roku 

1954 (článok 28) a jeho druhý dodatkový protokol (článok 17 ods. 1), Medzinárodný 

dohovor o potlačení a trestaní zločinu apartheidu z roku 1976 (článok 4), Dohovor proti 

mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 

trestaniu z roku 1984 (článok 5 ods. 2 a článok 7 ods. 1), Rímsky štatút 

Medzinárodného trestného súdu z roku 1998 (odôvodnenia 4, 6 a 10 preambuly, článok 
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1), Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím z 

roku 2006 (články 3, 4, 6 a článok 9 ods. 2), medzinárodné obyčajové právo.“
119

   

Veľmi dôležité sú aj dve poznámky Stratégie Siete EÚ pre genocídu. Prvá poznámka sa 

zaoberá poradným stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k Výhradám k 

Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídia z 28. mája 1951, v ktorom súd 

uviedol, že „zásady, z ktorých dohovor vychádza, uznávajú civilizované národy ako 

zásady, ktoré sú pre štáty záväzné, a to aj bez zmluvného záväzku,“ čím tento dohovor 

získava postavenie medzinárodného obyčajového práva, a teda je záväzným pre všetky 

štáty.
120

 

Druhá poznámka sa zameriava na existenciu povinnosti stíhať alebo vydať osobu: „Pre 

podrobnejší prehľad o existencii povinnosti stíhať alebo vydať osobu pozri 

MITCHELL, Claire: Aut Dedere, aut Judicare: The Extradite or Prosecute Clause in 

International Law
121

. Prílohy 2 a 4 k tomuto dokumentu sa týkajú viacero rezolúcií 

OSN, ktoré predznamenávajú vznik tejto zásady ako súčasti medzinárodného 

obyčajového práva. Dostupné na stránke http://iheid.revues.org/312.“
122

  

V prípade primárnej povinnosti štátov vyšetrovať, stíhať alebo vydať osobu, ktorá 

spáchala zločin podľa medzinárodného práva, môžeme povinnosť štátov rozdeliť do 

dvoch oblastí. Prvou oblasťou je vyšetrovanie, stíhanie alebo vydanie osoby, ktorá 

spáchala zločin genocídia. Na základe vyššie uvedeného poradného stanoviska 

Medzinárodného súdneho dvora vyplýva, že ide o medzinárodné obyčajové právo a ius 

cogens.  

Druhou oblasťou je vyšetrovanie, stíhanie alebo vydanie osoby, ktorá spáchala zločiny 

proti ľudskosti, vojnové zločiny a ďalšie zločiny podľa medzinárodného práva. Podľa 

Stratégie Siete EÚ pre genocídu tu ešte nemôžeme hovoriť o medzinárodnom 

obyčajovom práve a ius cogens ako v prípade zločinu genocídie. Na druhej strane 

existujú relevantné predpoklady, že aj tieto medzinárodnoprávne normy sa stanú 

súčasťou medzinárodného obyčajového práva a ius cogens. 
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Keď to zhrnieme, tak sa nám formuje zásada, ktorá môže mať rovnakú povahu 

a funkciu ako zásady, ktoré sú upravené v Deklarácii zásad medzinárodného práva 

týkajúcich sa priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi. V prípade, ak budú 

naplnené všetky potrebné procedurálne a obsahové náležitosti, bude aj zásada aut 

dedere aut judicare považovaná za jednu zo základných zásad medzinárodného práva.                 

Vidíme tu možnosť prepojenosti a podmienenosti medzi primárnou povinnosťou za 

mierové riešenie medzinárodných sporov a za stíhanie  páchateľov, ktorí sa dopustili 

závažných zločinov podľa medzinárodného práva. To znamená, že by bolo potrebné 

vykladať a vykonávať obidve povinnosti v súlade so súbežným naplnením obidvoch 

povinností. V prípade spáchania zločinu genocídia už musia všetky zainteresované 

strany takto postupovať. V prípade spáchania ďalších zločinov podľa medzinárodného 

práva sa podporuje vytvorenie potrebného opinio juris a potrebnej praxe zo strany 

Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie. Ak sa obidve podmienky 

naplnia, tak dôjde k dôslednej integrácii medzi obidvoma primárnymi povinnosťami 

štátov.             

3.6.6. Vylúčenie každého kontaktu s osobou, ktorá je subjektom zatykača 

Vylúčenie každého kontaktu s osobou, ktorá je subjektom zatykača, ibaže daný 

kontakt je nevyhnutný pre naplnenie misie: „Kontakty medzi predstaviteľmi 

Organizácie Spojených národov a osobami, ktoré sú obvinené medzinárodnými 

trestnými jurisdikciami a majú pozíciu autority vo svojich rešpektovaných krajinách 

môžu byť obmedzené, ak je to striktne vyžadované pre uskutočňovanie mandátnych 

aktivít Organizácie Spojených národov. By sa malo zabrániť prítomnosti predstaviteľov 

Organizácie Spojených národov na ceremoniálnej alebo podobnej príležitosti s danými 

jedincami. Keď sú kontakty absolútne nevyhnutné, pokus o nadviazanie kontaktu by 

mohol byť spravený s neobvinenými jedincami tej istej skupiny alebo strany“ (právne 

názory Kancelárie právnych záležitostí Organizácie Spojených národov, International 

Organizations Law Review, 25. septembra 2006, s.397).
123

   

V tomto bode treba poukázať, že zabezpečenie aplikovateľnosti medzinárodnej 

spravodlivosti sa musí vnímať v širších súvislostiach. Udržateľnosť a trvalosť 
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mierového procesu, ktorý je mimoriadne komplexný, môžu byť ohrozené, ak 

aplikovateľnosť medzinárodnej spravodlivosti nie je správne načasovaná 

a odkomunikovaná. Iba vtedy sa preukáže efektívnosť mierových prostriedkov riešenia 

konfliktov. O tom svedčia aj zatykače od Medzinárodného trestného súdu.  

3.6.7. Zatykač na Ahmada Muhammada Haruna  

Prvým príkladom je zatykač na Ahmada Haruna v prípade prokurátor proti 

Ahmadovi Muhammadovi Harunovi („Ahmadovi Harunovi“) a Ali Muhammadovi Al 

Abd-al-Rahmanovi („Au Kushaybovi“) vo veci situácie v Darfúre, Sudáne z 27. apríla 

2007.
124

 Ahmad Huran je bývalým sudánskym štátnym ministrom vnútra a ministrom 

pre humanitárne záležitosti. Je údajne trestne zodpovedný za 42 bodov obžaloby na 

základe individuálnej trestnej zodpovednosti pod článkami 25 (3) (b) a 25 (3) (d) 

Rímskeho štatútu, vrátane:  

20 bodov obžaloby je zameraných na zločiny proti ľudskosti: vražda (čl. 7 (1) (a)); 

prenasledovanie (čl. 7 (1) (h)); násilný presun obyvateľstva (čl. 7 (1) (d)); znásilnenie 

(čl. 7 (1) (g)); neľudské činy (čl. 7 (1) (k)); uväznenie a závažné obmedzenie slobody 

(čl. 7 (1) (e)); a mučenie (čl. 7 (1) (f)); a  

22 bodov obžaloby je zameraných na vojnové zločiny: vražda (čl. 8 (2) (c) (i)); útoky 

proti civilnému obyvateľstvu (čl. 8 (2) (e) (i)); zničenie vlastníctva (čl. 8 (2) (e) (xii)); 

znásilnenie (čl. 8 (2) (e) (vi)); plienenie (čl. 8 (2) (e) (v); a zneuctenie osobnej 

dôstojnosti (čl. 8 (2) (c) (ii)).
125

 

V závere zatykača na Ahmada Haruna sa píše: „...vzhľadom na udelené bývalé 

a súčasné oficiálne pozície Ahmada Haruna vo vláde Sudánu, sa ukazuje jeho zatknutie 

za nevyhnutné v tejto fáze v rámci významu článku 58 (1) (b) (i) a (ii) Štatútu, aby sa 
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zabezpečila jeho prítomnosť pred súdom, a aby sa zabezpečilo, že nebude brániť alebo 

neohrozí vyšetrovania.“
126

  

Z dikcie zatykača vyplýva, že hlavným zámerom Medzinárodného trestného súdu je, 

aby nedošlo k mareniu spravodlivosti zo strany Ahmada Haruna alebo sudánskej vlády. 

Z toho vyplýva, že vydanie zatykača je krajným riešením. Ukazuje sa, že závažná 

intervencia Medzinárodného trestného súdu do mierového procesu sa využíva 

primeraným a presne zameraným spôsobom.         

Na veľmi striktné podmienky, kedy sa môže vydať zatykač, poukazuje aj tlačová správa 

prokurátora Luisa-Morena Ocampa. Vo svojej tlačovej správe prokurátor 

Medzinárodného trestného súdu vyhlásil v prípade zahájenia vyšetrovania v Darfúre: 

„Vyšetrovanie si bude vyžadovať trvalú spoluprácu od štátnych a medzinárodných 

úradov. Bude súčasťou kolektívneho úsilia, ktoré sa doplní o iniciatívy Africkej únie 

a ďalšie iniciatívy, aby došlo k ukončeniu násilia v Darfúre a k podpore spravodlivosti. 

Tradičné africké mechanizmy môžu byť dôležitým nástrojom pre doplnenie týchto úsilí 

a dosiahnutie lokálneho zmieru.“
127

   

Ďalej prokurátor Luis-Moreno Ocampo hovorí: „Počas svojho rozhodnutia musí 

prokurátor zvážiť: 

a) jurisdikciu: informácie dostatočne poskytujú rozumný základ, aby sa verilo, že zločin 

v rámci jurisdikcie súdu bol alebo je spáchaný; 

b) test prípustnosti: situácia, ktorá by zahrňovala prípady, ktoré by mohli byť prípustné, 

si vyžaduje posúdenie závažnosti a či štátne súdne konania sú skutočne vykonávané 

s rešpektom k prípadu;  
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c) záujmy spravodlivosti: treba brať do úvahy závažnosť zločinu a záujmy obetí 

a napriek predmetným dôvodom domnievať sa, že vyšetrovanie bude slúžiť záujmom 

spravodlivosti.“
128

                    

Z vyhlásenia prokurátora a vydaného zatykača na Ahmada Haruna vyplýva snaha 

o kontinuitu v mierovom procese v Darfúre, aj keď vstup Medzinárodného trestného 

súdu do mierového procesu ho výrazne ovplyvňuje a predurčuje ďalší smer. 

Po substantívnej stránke vidíme, že dôraz sa kladie na zabezpečenie medzinárodného 

mieru a bezpečnosti, na zachovanie princípu aut dedere aut judicare, na integráciu obetí 

do mierového procesu a zabezpečenie vlády zákona a spravodlivosti. Na základe vyššie 

uvedených údajov môžeme konštatovať, že naozaj dochádza k snahe o naplnenie týchto 

princípov aj prostredníctvom súdneho konania zo strany Medzinárodného trestného 

súdu. 

Po procedurálnej stránke je tu snaha o zachovanie princípu komplementarity, ktorý je 

upravený v ustanovení čl. 17 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu. V čl. 

17 ods. 1 písm. a) sa píše: „...Súd určí, že prípad je neprípustný, ak prípad vyšetruje 

alebo trestne stíha štát, ktorý má v prípade jurisdikciu s výnimkou, keď tento štát nie je 

ochotný alebo nie je schopný skutočne vykonávať vyšetrovanie alebo trestné stíhanie.“ 

Ďalej sa v písm. b) hovorí: „prípad vyšetroval štát, ktorý má v prípade jurisdikciu, a štát 

rozhodol nestíhať danú osobu s výnimkou, keď rozhodnutie je výsledkom neochoty 

alebo neschopnosti štátu skutočne vykonať trestné stíhanie.“ V tomto prípade vidíme, že 

podmienka testu prípustnosti je ovplyvnená princípom komplementarity.       

Vydanie zatykača na Ahmada Haruna má charakter priamej intervencie 

Medzinárodného trestného súdu, teda medzinárodného spoločenstva v čase ozbrojeného 

konfliktu, aby sa predišlo ďalším vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti. 

Evidentne ide aj o preventívnu intervenciu, ktorá má ukončiť narušenie 

medzinárodného mieru a jeho opätovné nastolenie v Darfúre. Okrem preventívnej 

a represívnej stránky intervencie, ktoré spadajú do oblasti tvorby mieru (peacemaking) 
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a zabezpečenia mieru (peacekeeping), je tu aj záležitosť post-konfliktnej rekonštrukcie 

a rehabilitácie zvlášť vo vzťahu k ľudským právam obetí. 

Keď to zhrnieme, tak vidíme, že táto intervencia má prierezový charakter a jej 

implementácia má plný význam až vtedy, keď je ukončený ozbrojený konflikt. Pre 

naplnenie spravodlivosti je zásadné zabezpečiť záujmy obetí. Spomeňme zločiny proti 

ľudskosti ako násilný presun obyvateľstva resp. uväznenie a závažné obmedzenie 

slobody, alebo vojnové zločiny ako zničenie majetku resp. zneuctenie osobnej 

dôstojnosti. To sa dá dosiahnuť len vtedy, keď sa uzavrie súhrnná mierová dohoda 

medzi všetkými zainteresovanými stranami a pod gesciou Organizácie Spojených 

národov, kde sa jasne a jednoznačne vymedzia práva a povinnosti všetkých strán najmä 

pre implementáciu dohody.   

3.6.8. Udržateľnosť spolupráce medzi Sudánom a Medzinárodným trestným 

súdom 

Rovnako to platí aj o vzťahu medzi Sudánom a Medzinárodným trestným 

súdom. O tom hovorí aj prokurátor Luis-Moreno Ocampo: „Vyšetrovanie si vyžaduje 

udržateľnú spoluprácu od národných a medzinárodných autorít. Bude formovať časť 

kolektívneho úsilia, doplňujúc iniciatívy Africkej únie a ďalších k ukončeniu násilia 

v Darfúre a podporovaniu mieru. Tradičné africké mechanizmy môžu byť dôležitým 

nástrojom k doplneniu týchto úsilí a dosiahnutiu lokálneho zmieru.“
129

   

Vo vyhlásení prokurátora Luisa-Morena Ocampa sú dôležité tri aspekty. Prvým 

aspektom je posilnenie spolupráce s národnými, subregionálnymi, regionálnymi 

a medzinárodnými autoritami. Tým sa zdôrazňuje princíp inkluzivity aj v rámci širšieho 

geografického rámca, čo je dôležité pre udržateľnosť a trvalosť medzinárodného mieru 

a spravodlivosti. Druhým aspektom je podpora tradičných afrických mechanizmov 

riešenia sporov a konfliktov. V tomto smere môžeme hovoriť o rozšírení mierových 

prostriedkov o tradičné mechanizmy, ktoré sú pre domáce obyvateľstvo 

najprirodzenejšie. Čoraz viac sa zdôrazňuje potreba reálneho riešenia konfliktov, ktoré 

sa nebudú opakovať, a preto medzinárodné spoločenstvo musí napomáhať domácemu 

obyvateľstvu, aby dospelo ku konečnému riešeniu. Tretím aspektom je dosiahnutie 
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lokálneho zmieru ako konečného cieľa mierového procesu a základného princípu pre 

post-konfliktnú rekonštrukciu.  

3.6.9. Irak a Medzinárodný trestný súd  

Iným príkladom bola situácia Iraku v roku 2006, kedy sa rozhodovalo 

o priebežných vyhodnoteniach. 9. februára 2006 Luis Moreno-Ocampo, vtedajší 

prokurátor MTS, vyhlásil svoje rozhodnutie, že nevidí autorizáciu, aby zahájil 

vyšetrovanie situácie v Iraku, lebo na základe informácií, ktoré boli v tom čase 

prokurátorovi prístupné, neexistoval požadovaný stupeň závažnosti podľa Rímskeho 

štatútu (the required gravity threshold of the Rome Statute was not met). V tomto 

rozhodnutí prokurátor naznačil, že tento záver môže byť prehodnotený vo svetle nových 

faktov a evidencie v súlade s článkom 15 (6) Rímskeho štatútu.
130

      

Z rozhodnutia prokurátora Medzinárodného trestného súdu jasne vyplýva, že 

zasahovanie súdu do mierové procesu a jeho implementácie môže nastať iba v prípade 

jasne odôvodnených prípadov. Ide o mimoriadne zložitý proces, lebo priebežné 

vyhodnotenia, alebo dokonca vyšetrovania vstupujú aj do problematiky systémových 

a okamžitých príčin ozbrojeného konfliktu.  

4. Povaha, funkcia a postavenie mierových dohôd 

v medzinárodnom práve 

Pod pojmom mierové dohody rozumieme právne akty, ktoré uzatvárajú všetky 

zainteresované strany vnútroštátnych ozbrojených konfliktov, internacionalizovaných 

vnútroštátnych konfliktov (internationalised intrastate conflict)
131

 resp. medzinárodných 

ozbrojených konfliktov. Všetky tieto konflikty sú ozrbrojené konflikty, kde jednou zo 
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strán je vláda štátu (state-based armed conflict)
132

.   V rámci našej práce sa budeme 

zaoberať výlučne mierovými dohodami, ktoré majú písomnú formu.   

Vzťah medzi mierovými dohodami a medzinárodným právom je komplexný. Môžeme 

ho rozdeliť do troch základných kategórií: 1.) proces tvorby mierových dohôd; 2.) 

forma a obsah mierových dohôd; 3.) zabezpečenie implementácie mierových dohôd.  

Aj keď kľúčovým bodom je bod 2.), extenzívnejší pohľad na vzťah medzi mierovými 

dohodami a medzinárodným právom ľepšie vystihne zväčšujúci záujem doktríny 

medzinárodného práva o mierové dohody. 

4.1. Proces tvorby mierových dohôd 

V práci vychádzame z teoretického rámca, ktorý vypracovalo Lauterpachtovo 

centrum pre medzinárodné právo na Cambridgeskej univerzite (Lauterpacht Centre for 

International Law)
133

. Dôraz sa kladie na právne nástroje tvorby mieru (the legal Tools 

for Peace-Making),
134

 ktoré stoja za procesom tvorby mierových dohôd.  

Podľa Lauterpachtovho centra je dôležité zabezpečiť súčinnosť pre rastúcu prax 

internacionalizovanej tvorby mieru (internationalised peace-making) a ponúknuť 

sprievodcu pre mediátorov, ktorý by bol relevantný pre prax. Zároveň získať dôležité 

koncepčné pohľady na povahu tejto rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti práva. V súčasnosti je 

približne 40 prebiehajúcich internacionalizovaných mierových rokovaní.
135

 

4.1.1. Internacionalizácia tvorby mieru  

Definícia poukazuje na tri dôležité faktory. Prvým faktorom je 

internacionalizácia tvorby mieru. To znamená, že do tvorby mieru nevstupujú len 

vnútroštátni aktéri, ale aj medzinárodní. Vstup medzinárodných aktérov do 

vnútroštátnej tvorby mieru si neraz vyžaduje aj uzavretie písomných medzinárodných  
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zmlúv medzi postihnutým štátom resp. postihnutými štátmi na jednej strane 

a pomáhajúcimi štátmi resp. medzinárodnými organizáciami na druhej strane
136

.  

Internacionalizácia tvorby mieru úzko súvisí s medzinárodnou ochranou ľudských práv 

a medzinárodného humanitárneho práva v prípade neochoty alebo neschopnosti 

zodpovedných štátov, ktoré sú zodpovedné za porušenie svojich medzinárodných 

záväzkov. Konkrétne ide o medzinárodný systém ochrany ľudských práv. Podľa 

Brownlieho „účinnosť „systému“ (systému ochrany ľudských práv- pozn. autora) ako 

takého záleží na vnútroštátnych právnych systémoch štátov. Rozhodnutia a odporúčania 

kontrolných a monitorovacích orgánov je možné vykonať len prostredníctvom 

zákonodárnych a správnych orgánov zmluvných strán rozličných normotvorných 

zmlúv. Po druhé, uplatnenie ľudských práv je súčasťou širšieho problému- viery vo 

vládu práva a jej zachovania, vrátane existencie nezávislého súdnictva v rámci 

vnútroštátnych právnych systémov.“ Ďalej Brownlie poukazuje aj na rozvoj 

mechanizmov dohľadu a kontroly ľudských práv, ktoré sú súčasťou obyčajového alebo 

všeobecného medzinárodného práva.
137

  

V spojistosti s internacionalizovanou tvorbou mieru môžeme tvrdiť, že ide o 

medzinárodný mechanizmus nápravy, a následného dohľadu a kontroly dodržiavania 

ľudských práv zo strany zodpovedného štátu. Predovšetkým sa sleduje zabezpečenie 

výkonu právomocí a kompetencií zo strany zákonodárnych a správnych orgánov 

zodpovedného štátu na úseku ľudských práv. V tomto prípade hovoríme o deľbe moci 

(power-sharing), deľbe bohatstva (wealth-sharing) alebo o inštitucionálnej výstavbe 

(institution-building). V širšom ponímaní úlohou internacionalizovanej tvorby mieru je 

opätovné nastolenie vlády práva, obnovenie dôvery vo vládu práva a zabezpečenie 

súladu medzi medzinárodným právom a vnútroštátnym právom.  

Na podobný mechanizmus upozorňuje aj Lauterpachtovo centrum. Centrum poukazuje 

na všeobecné a osobitné problémy, ktoré typicky vyvstávajú v mierových rokovaniach 
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[napr. navrhované mechanizmy na podporu demokratických praktík, deľby moci, 

reformy súdneho a bezpečnostného sektora (judicial and security sector reform) atď.]
138

  

Keď to zhrnieme, tak internacionalizovaná tvorba mieru sa zameriava na tvorbu 

efektívnych mechanizmov pre obnovenie ochrany ľudských práv a vlády práva. 

4.1.2. Mierové riešenie medzinárodných sporov a konfliktov počas tvorby mieru 

Druhým faktorom teoretického rámca, ktoré vypracovala Lauterpachtovo 

centrum, je mierové riešenie medzinárodných sporov a konfliktov počas tvorby mieru. 

Predovšetkým sa dáva dôraz na medzinárodnú mediáciu.
139

 Vzhľadom na prepojenosť 

a podmienenosť zásad medzinárodného práva zásada mierového riešenia 

medzinárodných sporov a konfliktov úzko súvisí so zásadou nevmiešovania sa do 

vnútorných záležitostí iného štátu.  

V tomto bode sa môžeme inšpirovať stanoviskom Medzinárodnej komisie pre 

intervenciu a štátnu suverenitu (the International Commission on Intervention and State 

Sovereignty): „ (Aj vtedy- pozn. autora)...keď štát nie je schopný alebo ochotný 

napraviť situáciu, by mali byť vždy brané do úvahy menej nešetrné a donucovacie 

opatrenia (less intrusive and coercive measures) predtým ako sú použité viac 

donucovacie a nešetrnejšie opatrenia (more coercive and intrusive measures).“
140

 Ďalej 

Bílková spomína, že štáty by sa mali usilovať rešpektovať, do takej miery ako sa len dá, 

normu nevmiešovania sa, ktorá je „ekvivalentom Hippokratovej zásady 

v medzinárodných záležitostiach- na prvom mieste, nespôsobiť škodu (first, do no 

harm).“
141
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V prípade mierových prostriedkov sa tiež najprv používajú šetrnejšie mierové 

prostriedky a až v prípade ich neefektívnosti sa použijú menej šetrné mierové 

prostriedky, aby zásah zo strany medzinárodného spoločenstva nespôsobil škodu 

postihnutému štátu.  

Pozrime sa na ustanovenie ods. 19 Príručky o mierovom riešení sporov medzi štátmi. 

V ustanovení sa píše o zásade slobodnej voľby mierového prostriedku: „Zásada 

slobodnej voľby prostriedkov je stanovená v čl. 33 ods. 1 Charty OSN a zopakovaná 

v piatom odseku príslušnej kapitoly Deklarácie o priateľských vzťahoch a v kapitole 

I ods. 3 a 10 Manilskej deklarácie. Ako je uvedené vyššie, ako Deklarácia o 

priateľských vzťahoch, tak aj Manilská deklarácia vyjasňujú, že obrátenie sa na 

urovnávací postup, alebo jeho uznanie, je slobodným súhlasom ohľadne existujúcich 

alebo budúcich sporov, a preto sa nepovažuje za nezlučiteľné so suverénnou rovnosťou 

štátov.“
142

 

Ďalej v ods. 20 sa hovorí: „Podľa Deklarácie o priateľských vzťahoch (druhý odsek 

príslušnej kapitoly) a Manilskej deklarácie (ods. 5 kapitoly I) je na stranách, aby sa 

dohodli na konkrétnych mierových prostriedkoch, ktoré môžu byť vhodné vzhľadom na 

podmienky a povahu ich sporu.“
143

  

Príručka o mierovom riešení sporov jasne poukazuje na náležitosti, ktoré musia byť 

brané do úvahy pri výbere a realizácii mierového prostriedku. Tými náležitosťami sú 

zásada slobodnej voľby, zásada suverénnej rovnosti štátov, vhodnosť výberu mierového 

prostriedku a udržanie priateľských vzťahov a spolupráce medzi národmi.  

Lauterpachtovo centrum poukazuje na realistické možnosti urovnania (realistic 

settlement options), ktoré by sa mohli použiť v aktuálnych mierových rokovaniach 

a mohli by byť prístupné Organizácii Spojených národov, Africkej únii, EÚ a ďalším 

mediačným agentúram.
144
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Keď to zhrnieme, tak sa poukazuje na realistický prístup, ktorý by zahrňoval vyššie 

spomenuté náležitosti výberu a realizácie mierového prostriedku. Okrem toho by bol 

šetrný voči postihnutému štátu resp. štátom, aby nedošlo k spôsobeniu škody.          

Z toho dôvodu mediácia zohráva čoraz výraznejšiu úlohu pri riešení ozbrojených 

konfliktov. Zvlášť je vhodným mierovým prostriedkom pre vnútroštátne ozbrojené 

konflikty. V osobitnej časti, ktorá sa zaoberá mierovými procesmi medzi Sudánom 

a Južným Sudánom, zistíme, že práve mediácia sa najviac používala počes týchto 

procesov. 

4.1.3. Rastúca medzinárodná prax v oblasti procesu tvorby mierových dohôd  

Tretím faktorom teoretického rámca je rastúca medzinárodná prax v oblasti 

procesu tvorby mierových dohôd. Prax je mimoriadne dôležitým aspektom pre rozvoj 

medzinárodného práva. V tomto prípade sa zameriame na prax ako kategóriu, ktorá 

vytvára nové medzinárodné právo a následne ho upresňuje. Inými slovami povedané, 

sústredíme sa na tvorbu obyčajového práva. Najprv sa pozrime, aké náležitosti musí 

mať prax, aby mohla formovať medzinárodnú obyčaj. Následne sa pozrieme, či v rámci 

tvorby mierových dohôd dochádza ku formovaniu medzinárodnej obyčaje, a ak áno, tak 

v akom rozsahu, a aké dokazovacie metódy sa používajú. 

Čl. 38 (Štatútu Medzinárodného súdneho dvora- pozn. autora) uvádza „medzinárodnú 

obyčaj ako dôkaz všeobecnej praxe prijímanej ako právo“ a Brierly poznamenáva, že 

„tu ide o skúmanie, či štáty určitú prax všeobecne uznávajú za záväznú (obligatory)“
145

. 

Ide o mimoriadne komplexný proces. Aby mohla vzniknúť medzinárodná obyčaj, tak 

musia byť splnené určité konštitutívne prvky jej tvorby. Čepelka a Šturma vo svojej 

práci tvrdia: „Teoretickým problémem je...napětí mezi „obecnou praxi“ a jejím 

„uznáním“, mezi neformální povahou obyčeje a jeho chápaním jako formálního 

pramene práva, mezi obyčejem jako formou (pramenem) práva a důkazem o existenci 

pravidla, mezi procesem obyčejové normotvorby a obyčejem jako statickým výsledkem, 

mezi nepsanou povahou obyčeje a jeho písemným zachycením ve formě kodifikace. To 

se projevovalo a projevuje v různých teoriích obyčeje, které se více či méně zdařile 
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pokoušejí o vysvětlení podstaty tohto pramene mezinárodního práva. I tak se ovšem 

přiznáva, že přesná povaha procesu vzniku obyčeje byla vždy zahalena tajemstvím. 

Nicméně existuje přesto shoda alespoň v tom základním, což se vyjadřuje jako teorie 

dvou konstitutivních prvků obyčeje.“
146

 

Konštitutívnymi prvkami právnej obyčaje sú: 1.) všeobecná a ustálená prax; 2.) opinio 

iuris et necessitatis.  

Ohľadne všeobecnej a ustálenej praxe Brownlie poukazuje na všeobecnosť, jednotnosť 

a konzistentnosť uplatňovania určitej praxe: „Ak sa preukáže všeobecnosť 

a konzistentnosť (jednotnosť) určitej praxe, konkrétna doba jej trvania sa 

nevyžaduje...Nie je nevyhnutná úplná jednotnosť, ale vyžaduje sa podstatné 

jednotnosť.“ Ďalej poukazuje na najdôležitejšie stanovisko Súdneho dvora, ktoré sa 

nachádza v rozsudku v prípade Diplomatický azyl (Asylum): „Strana, ktorá sa odvoláva 

na obyčaj,...musí preukázať, že táto obyčaj je zavedená (ustálená) takým spôsobom, že 

sa stala záväznou pre druhú stranu..., že táto obyčaj...je v súlade s konštantnou 

a jednotnou praxou dotknutých štátov a že táto prax je vyjadrením práva štátu, ktorý 

udeľuje azyl, a povinnosti zaväzujúcej teritoriálny štát. Toto vyplýva z článku 38 

Štatútu Súdneho dvora, ktorý definuje medzinárodnú obyčaj „ako dôkaz všeobecnej 

praxe prijímanej ako právo“.“
147

   

Ďalej Brownlie dodáva, „že tu nie je možné rozpoznať konštantnú a jednotnú prax 

prijímanú ako právo.“
148

  

Keď to zhrnieme, tak medzinárodná obyčaj musí byť nielen konštantnou a jednotnou 

praxou štátov, ale že ju aj štáty  uznávajú za záväznú a vyjadrením práva štátu.  

V prípade procesu tvorby mierových dohôd nenachádzame doposiaľ vyššie spomínané 

náležitosti medzinárodnej obyčaje. Existujú štyri hlavné dôvody, prečo nemôžeme 

zatiaľ hovoriť o vzniku medzinárodnej obyčaje na úseku procesu tvorby mierových 

dohôd vo vzťahu k všeobecnosti a konzistentnosti určitej praxe.  
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Prvým hlavným dôvodom je, že skúmaný proces tvorby mierových dohôd sa delí na 

menšie procesy, počas ktorých sa používajú tzv. diplomatické mierové prostriedky. 

Diplomatické prostriedky sa používajú zvyčajne v politických sporoch. Türk o tom 

hovorí: „(Politické spory- pozn. autora) obsahují politické požadavky nebo jsou natolik 

politicky citlivé, že strany musí zajistit kompletní dohled nad řešením,a proto spor 

nemohou svěřit orgánu, který o něm rozhoduje na základě práva. Spory, které se týkají 

vitálních zájmů
149

, prestiže a cti státu nebo státního území, se uvádějí jako typičtí 

zástupci politických sporů.“
150

  

Okrem toho existujú aj určité obmedzenia pre neštátne subjekty ohľadne súdneho 

riešenia. V čl. 34 ods.1 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora, ktorý sa zaoberá 

príslušnosťou Dvora sa píše: „Stranami v sporech na Dvůr vznesených mohou býti jen 

státy.“
151

 V prípade arbitrážneho riešenia môžu byť stranami arbitrážneho konania aj 

neštátne subjekty, ale stáva sa, že nedochádza k vykonaniu rozhodnutia arbitrážneho 

orgánu. V tom prípade sa sporné strany vracajú k diplomatickým mierovým 

prostriedkom.
152

  

Z toho vyplýva, že doposiaľ proces tvorby mierových dohôd sa považuje skôr za 

politický proces ako za právny, aj keď to neplatí absolútne. Už vyššie sme sa zmienili o 

zákaze beztrestnosti a o povinnosti vydať alebo trestne stíhať páchateľov, ktorí sa 

dopustili závažných zločinov podľa medzinárodného práva
153

. V tomto prípade síce ide 

o právny proces, ale sa tu rieši medzinárodné trestné právo, a tým tieto otázky spadajú 

do iného medzinárodnoprávneho režimu.  

Druhým hlavným dôvodom je, že výsledky procesov, počas ktorých sa používajú 

diplomatické mierové prostriedky ako dobré služby alebo mediácie nie sú právne 

záväzné pre sporné strany. Čepelka a Šturma poukazujú na nezáväznosť mediácie alebo 

dobrých služieb: „Prostředky smírného řešení sporů dělíme na ty formy, jejichž závěry 
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mají povahu poradní neboli jsou pouhým doporučením, adresovaným sporným stranám, 

a proto se též lépe hodí k řešení sporů politické povahy. To k odlišení od forem, jejichž 

závěry jsou naopak právně závazné, tedy arbitrážní nálezy a soudní rozsudky, jež jsou 

určeny k řešení sporů právních.“
154

 

Ak čiastkové procesy, počas ktorých sa používajú mierové prostriedky ako dobré služby 

alebo mediácia, sú právne nezáväzné, tak potom aj celostný proces tvorby mierových 

dohôd je právne nezáväzný. Tým sa nemôže formovať záväznosť praxe tvorby 

mierových dohôd.   

Tretím hlavným dôvodom je nejednotnosť a nekonzistentnosť praxe. Na to poukazuje aj 

Lauterpachtovo centrum: „Ohľadom väčšiny mierových urovnaní prevláda prístup ad 

hoc. Každá otázka, o ktorej sa bude rokovať, musí byť znova preskúmaná mediačným 

tímom za predpokladu, že tím má kapacitu a schopnosť podniknúť takéto úsilie. S 

výnimkou osobných skúseností tých, ktorí sú zapojení, neexistuje žiaden vecný zdroj 

prístupov (substantive repository of approaches) k vysporiadaniu konkrétnych otázok 

na základe predchádzajúcej praxe. To zahŕňa preskúmanie stoviek mierových urovnaní 

v každom prípade, keď je potrebné identifikovať užitočné predchádzajúce príklady a 

skúsenosti. Navyše, aj tam, kde sa nachádzajú predchádzajúce príklady, nie je čas 

zhodnotiť, ako bol prístup v otázke implementovaný, a s akými výsledkami.“
155

  

Aj keď argument Lauterpachtovho centra poukazuje na nejednotnosť 

a nekonzistentnosť praxe, a tým nepriamo potvrdzuje, že neexistuje dostatočná prax, 

aby mohla vzniknúť právna obyčaj, predsa len sa tam nachádzajú zaujímavé podnety na 

diskusiu. Argument potvdzuje potrebu zavedenia mediačnej zásady súčinnosti, 

koordinácie a komplementarity.
156

 Okrem všeobecných technických prístupov sa 

argument zameriava aj na potrebu harmonizácie resp. unifikácie prístupov, 

a zabezpečenie efektivity mediácie. Na základe vyššie spomenutých náležitostí vzniká 

priestor na predvídateľnosť, udržateľnosť, transparentnosť alebo vymožiteľnosť 
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výsledkov mierových urovnaní. To znamená, že dochádza k pokusu o „legalizáciu“ 

politických procesov. Práve Lauterpachtovo centrum dodáva, že predvída potrebu brať 

do úvahy minulé mierové urovnania a skúsenosti s nimi, spolu s použiteľnými právymi 

štandardmi (the applicable legal standards), v každom súbore medzinárodných 

mierových rokovaní.
157

 

Pojem právne štandardy resp. normy definuje Aust následovne: „Sir Robert Jennings, 

bývalý predseda Medzinárodného súdneho dvora, kedysi slávne povedal, že by neuznal 

normu, pokiaľ by ju stretol na ulici. Ale niektorí medzinárodní právnici hovoria o 

normách medzinárodného práva. V angličtine norma znamená štandard (In English, 

norm means a standard).  Zdá sa, že použitie slova spopularizoval profesor Hans 

Kelsen, ktorý videl medzinárodné právo na vrchole hierarchie práva (at the top of 

a hierarchy of law). Termín viac používajú právnici vychovaní v občianskoprávnej 

tradícii ako právnici vychovaní v tradícii common law. To môže byť užitočné v 

teoretickej analýze niektorých otázok medzinárodného práva práva. Nanešťastie, sa to 

tiež používa voľne, aby sa zahrnuli nielen zavedené zásady a pravidlá, ale aj lex ferenda 

... a niekedy bez jasného vykonaného rozlíšenia medzi tými, ktoré sú zavedené, 

a obyčajnými ašpiráciami. Je to nezvyčajné, aby sa pojem „norma“ nachádzal 

v zmluvách.“
158

  

Práve aj definícia Lauterpachtovho centra trpí určitou nejasnosnosťou, keď používa 

slovné spojenie použiteľné právne štandardy. Tak nemôžeme určiť, či ide o právne 

pravidlá, ktoré majú už povahu lex lata, alebo aj lex ferenda. Okrem toho nie je jasné, 

aký je vzťah medzi použiteľnými právnymi štandardmi ako lex ferenda a tvorbou 

právnej obyčaje na úseku tvorby mierových dohôd. Vzhľadom na fakt, že projekt 

Lauterpachtovho centra je iba na začiatku musíme ešte počkať na ich odôvodnenie 

týchto argumentov.     

Posledným hlavným dôvodom je, že medzinárodnú obyčaj vytvárajú výlučne štáty. 

V prípade procesu tvorby mierových dohôd zohrávajú významnú úlohu aj 

medzinárodné organizácie. Vyššie sme spomenuli Organizáciu Spojených národov, 
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Africkú úniu alebo Európsku úniu. To znamená, že ak prax medzinárodných organizácií 

sa netransformuje do praxe štátov, tak ju nemôžeme brať do úvahy ohľadne tvorby 

medzinárodnej obyčaje.  

Dokonca treba poukázať na dve formy vzťahov medzi štátmi, ktoré sa môžu formovať. 

Prvou formou sú vzťahy medzi spornými stranami, ktoré uzatvárajú medzi sebou 

mierové dohody. Druhou formou sú vzťahy medzi spornými stranami na jednej strane 

a donorskými štátmi na druhej strane.
159

    

Keď to zhrnieme, tak vidíme, že doterajšia prax v oblasti procesu tvorby mierových 

dohôd je nedostačujúca, aby mohla formovať obyčajové právo. Na druhej strane je tu 

pokus o „legalizáciu“ politického procesu, akým je aj proces tvorby mierových dohôd 

prostredníctvom použiteľných právnych štandardov. Doposiaľ nie je úplne jasné, či ide 

iba o rozšírenie politického procesu o medzinárodnoprávne inštitúty resp. o 

všeobecné právne inštitúty, alebo ide o pokus o čiastočnú alebo úplnú transformáciu 

politického procesu na právny proces. Vzhľadom na počiatočný vývoj skúmaného 

smerovania robiť závažné závery je ešte predčasné.       

Druhým konštitutívnym prvkom je opinio iuris et necessitatis. Brownlie opinio iuris et 

necessitatis následovne: „V praxi Medzinárodného súdneho dvora- ktorá poskytuje 

všeobecné vodiace pravidlo k podstate tohto problému- existujú dva spôsoby prístupu. 

V mnohých prípadoch je Súdny dvor ochotný uznať existenciu opinio iuris na základe 

dôkazu všeobecnej praxe alebo konsenzu v literatúre alebo predchádzajúcich záverov 

Súdneho dvora alebo iných medzinárodných tribunálov. Vo významnom, aj keď 

menšinovom počte prípadov však Súdny dvor zaujal rigoróznejší postoj a žiadal viac 

pozitívnych dôkazov o uznávaní platnosti dotknutého pravidla v praxi štátov. Zdá sa, že 

voľba prístupu závisí od povahy veci (t.j. právny status môže byť východiskom 

v predmete sporu) a od posúdenia (discretion) Súdnym dvorom.“
160

   

Ďalej sa Brownlie odvoláva na rozsudok Súdneho dvora vo veci Nikaragua v. Spojené 

štáty (Rozhodovanie vo veci samej), kde sa výslovne odvolal (Súdny dvor- pozn. 

autora) na sériu prípadov Severomorský kontinentálny šelf:  
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„Po posúdení vyššie uvedeného správania musí Súdny dvor zdôrazniť, že tak ako bolo 

uvedené už v prípadoch Severomorský kontinentálny šelf (North Sea Continental Shelf), 

na to, aby sa vytvorilo nové pravidlo obyčajového práva, dotknuté konanie musí mať 

nielen kvalitu „ustálenej praxe“, ale musí ho sprevádzať opinio iuris sive necessitatis. 

Buď štáty, ktoré takto konajú, alebo štáty, ktoré na toto konanie reagujú, sa musia 

správať tak, že ich správanie je „dôkazom presvedčenia, že táto prax je záväzná 

z dôvodu existencie právneho pravidla, ktoré ju vyžaduje. Nevyhnutnosť takéhoto 

presvedčenia, t.j. existencia subjektívneho prvku, vyplýva zo samotného pojmu opinio 

iuris sive necessitatis“ [ICJ Reports (1969), 44, ods. 77].“
161

 

Vidíme, že konštitutívny prvok opinio iuris sive necessitatis je priamo ovplyvnený 

a podmienený všeobecnou a konzistentnou praxou štátov. To znamená, že ak neexistujú 

podmienky pre vznik všeobecnej praxe, tak rovnako nemôžu existovať podmienky aj 

pre opinio iuris. To len potvrdzuje, že neexistuje medzinárodná obyčaj na úseku tvorby 

mierových dohôd. 

Zatiaľ sa môže prax oprieť o zásady medzinárodného práva najmä o zásadu mierového 

riešenia medzinárodných sporov a konfliktov. Ďalej sa môže oprieť o kontrolný 

a napravovací mechanizmus zameraný na ochranu ľudských práv. Mimo právnej roviny 

existujú aj použiteľné právne štandardy, ktoré síce vychádzajú z práva, ale zámer ich 

použitia nie je doposiaľ úplne jasný (politický alebo právny).  

4.2. Forma a obsah mierových dohôd 

Mierové dohody zohrávajú čoraz váčšiu úlohu v medzinárodných vzťahoch po 

druhej svetovej vojne. Podľa Lauterpachtovho centra okolo 1000 mierových dohôd bolo 

uzavretých od roku 1945. Táto prax tvorby mieru (practice of peace-making) sa 

zrýchlila s ukončením studenej vojny.
162

 

Vzľadom na skutočnosť, že mierové dohody sú výsledkami procesu tvorby mieru, ktorý 

sme práve vyššie podrobnejšie opísali, musíme počas skúmania povahy a funkcie 

mierových dohôd vychádzať z výsledkov procesu tvorby mieru. Dôraz sa bude klásť na 
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riešenie otázky, či mierové dohody resp. sústavy mierových dohôd sú súčasťou 

medzinárodného práva. Ak áno, tak do akej miery? 

4.2.1. Konzervatívny prístup k mierovej dohode   

Konzervatívna definícia mierovej dohody sa nachádza v monografii Čepelku a Šturmu: 

„Nespočet ozbrojených konfliktů mělo též podobu národně-osvobozeneckého boje či 

jen boje za realizaci národního sebeurčení vo formě občanské války. I v této oblasti se 

k ukončení dané občanské války ustálil instrument „mírová dohoda“ (a contrario: 

„mírová smlouva“), a to jako dokument politického narovnání, jímž se zde přijatým 

závazkem mělo budoucímu znovuvzplaní bojů zabránit (the obligation to refrain from 

further acts of hostility).“
163

  

Definícia potvrdzuje, že ide o ustálený inštrument, ktorý uzatvrárajú zúčastnené strany 

vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu. To znamená, že aspoň jedna strana je neštátnym 

subjektom. V tom prípade nemôžu byť spravované Viedenským dohovorom 

o zmluvnom práve
164

. V čl. 3 tohto dohovoru sa hovorí: „Skutočnosť, že sa tento 

dohovor nevzťahuje na medzinárodné dohody dojednané medzi štátmi a inými 

subjektmi medzinárodného práva alebo medzi týmito subjektmi medzinárodného 

práva...“  

Rovnako sa na mierové dohody nevzťahuje Viedenský dohovor o zmluvách medzi 

štátmi a medzinárodnými organizáciami a medzi medzinárodnými organizáciami 

navzájom z roku 1986, ktorý doposiaľ nie je v platnosti
165

. V čl. 1 sa píše: „Tento 

dohovor sa vzťahuje: a) na zmluvy medzi jedným alebo viacerými štátmi a jednou alebo 
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viacerými medzinárodnými organizáciami, a b) na zmluvy medzi medzinárodnými 

organizáciami.“
166

  

Vidíme, že viedenské dohovory nezahrnuli „mierové dohody“ do kategórie zmlúv, ktoré 

spadajú do pôsobnosti jedného alebo druhého dohovoru. To znamená, že nemôžu byť 

upravované kodifikovaným zmluvným právom resp. možným kodifikovaným 

zmluvným právom. 

Pozrime sa na medzinárodné obyčajové právo. V čl. 3 Viedenského dohovoru 

o zmluvnom práve sa poukazuje aj na medzinárodné dohody dojednané medzi štátmi a 

inými subjektmi medzinárodného práva alebo medzi týmito subjektmi medzinárodného 

práva. V čl. 3 ods. iv Viedenského dohovoru o zmluvách medzi štátmi 

a medzinárodnými organizáciami a medzi medzinárodnými organizáciami navzájom sa 

píše: „Skutočnosť, že sa tento dohovor nevzťahuje na medzinárodné dohody medzi 

subjektmi medzinárodného práva inými ako štáty alebo medzinárodné organizácie 

(international agreements between subjects of international law other than States or 

international organizations).“ 

V doktríne sa  objavuje tiež striktný výklad čl. 3 Viedenského dohovoru o zmluvnom 

práve. Aust vo svojej monografii Moderné zmluvné právo a prax (Modern Treaty Law 

and Practice) hovorí: „Zmluva môže byť uzavretá medzi štátom a iným subjektom 

medzinárodného práva, obzvlášť, ak ide o medzinárodnú organizáciu alebo medzi 

medzinárodnými organizáciami navzájom.“
167

 Ďalej Aust tvrdí: „Aj keď sa niekedy 

stáva, že dohoda medzi štátom a spoločnosťou (a company) (neštátnym subjektom- 

pozn. autora) stanovuje, že musí byť celá alebo jej časť interpretovaná odvolávaním sa 

na pravidlá medzinárodného práva, to z nej nerobí zmluvu.“
168

 

Napokon Aust rieši dohody, ktoré boli uzavreté medzi štátmi a pôvodnými národmi 

resp. medzi štátmi a predstaviteľmi tradičných foriem územnej samosprávy. V mnohých 
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prípadoch aj mierové dohody spĺňajú formálne a obsahové náležitosti týchto dohôd.
169

 

Aust píše: „V 19. storočí dohody medzi imperiálnymi mocnosťami a predstaviteľmi 

domorodých národov (representatives of indigenous peoples), ako napr. Zmluva 

z Waitangi z roku 1840, ktorou hlavní predstavitelia Maorov postúpili Nový Zéland 

britskej korune (the British Crown), boli často načrtnuté v rovnakej forme ako zmluva 

a ako také opísané. Ale keďže územie, ktoré bolo okupované týmito národmi, nebolo 

v tom čase považované za štát, takéto dohody neboli zmluvami, aj keď mali, 

a pokračujú mať, účinky vo vnútroštátnom práve.“
170

                         

Z toho vyplýva, že mierové dohody, ktoré ukončujú vnútroštátne ozbrojené konflikty 

resp. internacionalizované vnútroštátne ozbrojené konflikty, nie sú zmluvami podľa 

medzinárodného práva. To znamená, že sú dokumentmi politického narovnania resp. 

formálnymi prameňmi vnútroštátneho práva daného štátu. 

Na druhej strane nič nebráni stranám týchto mierových dohôd, aby podpísali mierové 

dohody, ktoré majú formu medzinárodných zmlúv a sú v nich spomenuté inštitúty 

medzinárodného práva. Tiež sa môžu strany dohodnúť, že budú interpretovať 

a implementovať mierové dohody odvolávaním sa na pravidlá medzinárodného práva. 

4.2.2. Snaha o prepojenie a vzájomnú závislosť medzi medzinárodným právom 

a vnútroštátnym právom  

Vidíme snahu o prepojenie a vzájomnú závislosť medzi medzinárodným právom 

a vnútroštátnym právom. Dá sa to odôvodniť dvoma prístupmi. Prvým prístupom je 

monizmus. Ide o doktrínu medzinárodného práva, ktorú rozvinuli aj významní 

predstavitelia doktríny ako Hersch Lauterpacht a Hans Kelsen.  

Brownlie interpretuje Lauterpachta nasledujúco: „V tejto doktríne (Lauterpachtovej- 

pozn. autora) sa prejavuje antipatia k právnym dôsledkom existencie suverénnych štátov 

a postavenie vnútroštátneho práva sa v nej redukuje na pritakávača medzinárodného 

práva. Prejavuje sa tu averzia voči štátu vnímanému ako abstrakcia, ktorá nevzbudzuje 

dôveru, že by mohla byť prostriedkom na ochranu ľudských práv: Hlavným predmetom 

pôsobnosti medzinárodného práva, rovnako ako práva vnútroštátneho, by totiž mala byť 
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úprava správania sa jednotlivcov a ich blaho. Medzinárodné právo je vnímané ako 

najlepší dostupný regulátor ľudských záležitostí a tiež ako logická podmienka právnej 

existencie štátov a tým aj vnútroštátnych systémov práva vo sfére právomoci štátov.“
171

  

Z argumentácie vyplýva, že medzinárodné právo je najlepším garantom ochrany 

ľudských práv, a preto je aj nepostrádateľné vo vzťahu k jednotlivcom a ich blahu aj 

v rámci vnútroštáneho práva. Okrem toho vnútroštátne systémy práva musia 

odvodzovať svoju právnu existenciu od rešpektovania a naplňovania medzinárodného 

práva.  

Brownlie o Kelsenovom prístupe k monizmu vraví: „Podľa základných Kelsenových 

premís sa monizmus vedecky zakladá na tom, že medzinárodné právo a vnútroštátne 

právo sú súčasťou toho istého systému noriem, pričom ich platnosť a obsah sa 

odvodzuje intelektuálnou operáciou od základnej normy. Túto základnú normu 

sformuloval takto: „Štáty by sa mali správať tak, ako sa vždy tradične 

správali.“...“Keďže základné normy vnútroštátnych právnych poriadkov sú určované 

normou medzinárodného práva, sú základnými normami iba v relatívnom zmysle. Je to 

práve základná norma medzinárodného právneho poriadku, ktorá je aj konečnou 

príčinou platnosti vnútroštátnych právnych poriadkov.“
172

         

Brownlie zjemňuje určité tvrdenia Kelsena, keď tvrdí, že platnosť každej z nich je však 

skôr vo vzťahu vzájomnej závislosti než v hierarchickom vzťahu.
173

   

Ak Kelsen hovorí o základnej norme medzinárodného práva, ktorá je príčinou platnosti 

nielen medzinárodného práva, ale aj vnútroštátnych právnych poriadkov, tak Brownlie 

poukazuje na vzájomnú závislosť, ktorá podmieňuje platnosť každej z nich. V obidvoch 

prípadoch vidíme, že právna norma vnútroštáneho práva, ktorá upravuje fundamentálnu 

a nepostrádateľnú otázku medzinárodného práva, musí byť v súlade s medzinárodným 

právom, lebo inak by medzinárodné právo strácalo svoju efektívnosť a opodstatnenosť.  

Z toho dôvodu dochádza k harmonizácii a unifikácii postupov všetkých domácich aj 

medzinárodných subjektov, ktoré formujú mierové dohody.   
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Ak prvý prístup, ktorý sa odvoláva na doktrínu monizmu, a tak posilňuje vnútroštátne 

právo prostredníctvom vplyvu medzinárodného práva na vnútroštátne právo na úseku 

tvorby mierových dohôd, tak rovnako je dôležité zachytiť aj opačný prístup.  

Vnútroštátne právo by sme mohli kvalifikovať za materiálny prameň medzinárodného 

práva. Totižto vnútroštátne právo je súčasťou spoločenskopolitických a mocenských 

okolností. Čepelka a Šturma tvrdia: „...spoločenskopolitické a mocenské okolnosti 

(materiální prameny) jsou v abstraktním vyjádření obsaženy v hypotéze pomyslné 

trichotomie právní normy, a jejich trvání nejen podmiňuje realizaci subjektivních práv 

a korelativních povinností, určených dispozicí dané normy..., má ale i dopad na 

případnou realizaci svépomocné sankce, řečenou trichotomií rovněž předvídané.“
174

 

Brownlie takisto poukazuje na dôležitosť materiálnych prameňov pre rozvoj 

medzinárodného práva: „Materiálne pramene poskytujú dôkaz o existencii pravidiel, 

ktoré ak sa preukážu, majú povahu právne záväzných všeobecne uplatniteľných 

noriem.“
175

 V tomto prípade sa zdôrazňuje prax štátov ako materiálny prameň 

medzinárodného práva
176

.  

V tomto prípade mierové dohody, ktoré výrazným spôsobom formujú vnútroštátne 

právo daného štátu
177

, môžu tiež silno ovplyvniť aj prax štátov na úseku ukončenia 

ozbrojeného konfliktu a opätovného nastolenia mieru. Tak by sa vytvoril konštitutívny 

predpoklad pre ustálenie praxe medzi štátmi. Vzľadom na potrebu stabilizácie 

a reinterpretácie hypotézy, ktorá by zabezpečila efektívnejšie a účinnejšie 

implementovanie dispozície (použiteľných noriem ius post bellum) môžeme 

predpokladať, že dôjde k pokusom o lepšie zadefinovanie hypotézy. 

4.2.3. Mierové dohody uzavreté medzi štátmi           

Okrem vyššie spomenutých mierových dohôd existujú aj mierové dohody, ktoré 

sú uzavreté medzi štátmi. Známym príkladom mierovej dohody uzavretej medzi štátmi 

je Dohoda z Lusaky (the Lusaka Agreement), ktorá bola podpísaná dňa 10.júla 1999 
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v Lusake, Zambii. Stranami dohody sú Angola, Demokratická republika Kongo, 

Namíbia, Rwanda, Uganda a Zimbabwe. Predmetom mierovej dohody je zastavenie 

streľby.
178

  

Otázka povahy Dohody z Lusaky sa stala spornou a tak vznikol právny spor medzi 

Demokratickou republikou Kongo (ďalej len DRK) a Ugandou. Spor sa dostal až na 

Medzinárodný súdny dvor, ktorý dňa 19. decembra 2005 vydal rozsudok vo veci 

ozbrojených aktivít na území Konga.
179

  

Presné znenie otázky, ktorú si položil Medzinárodný súdny dvor, je: „Založili dohody 

z Lusaky, Kampaly a Harare súhlas DRK ohľadne prítomnosti ugandských jednotiek? 

(Did the Lusaka, Kampala and Harare Agreements constitute any consent of the DRC to 

the presence of Ugandan troops?)“ Rozsudok sa touto otázkou zaoberá v odsekoch 92-

105. 

V ods. 98, ktorý považujeme za kľúčový, sa píše: „Dohoda vzala ako východiskový bod 

skutočnosti na mieste (the realities on the ground). Medzi týmito skutočnosťami boli 

hlavné rozmiestnenie ugandskej armády pozdĺž širokých oblastí DRK a masívne straty 

na životoch počas predchádzajúcich mesiacov. Opatrenia prijaté v Lusake na 

dosiahnutie pokroku smerom k stiahnutiu zahraničných síl a prípadnému mieru, so 

zabezpečením všetkých zúčastnených, boli zamerané na tieto faktory na mieste a na 

skutočnosti nestabilnej politickej a bezpečnostnej situácie. Ustanovenia Dohody z 

Lusaky tak predstavovali dohodnutý modus operandi pre strany. Stanovili ako by sa 

mali strany pohnúť dopredu. Nemali za cieľ kvalifikovať ugandskú vojenskú 

prítomnosť z právneho hľadiska. Prijatím tohto modus operandi DRK "nesúhlasila" (did 

not “consent”) s prítomnosťou ugandských jednotiek. Jednoducho sa zhodli na tom, že 

by tam mal byť proces, ktorý túto skutočnosť ukončí usporiadane. DRK bola ochotná 

postupovať od situácie na mieste, ktorá vtedy existovala, a dohodnutým spôsobom, ako 

sa len dalo, aby zabezpečila výsledok stiahnutia zahraničných jednotiek v stabilnom 

prostredí. Ale tým neuznala situáciu na mieste za právnu ani pred Dohodou z Lusaky, 

ani v období, ktoré malo prejsť až do splnenia jej podmienok.“  
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Keď to zhrnieme, tak Dohoda z Lusaky, ako mierová dohoda medzi štátmi, predstavuje 

dohodnutý modus operandi, ktorý vychádza z prijatia momentálnej skutočnosti na 

mieste, aby sa mohli strany pohnúť dopredu. Vzhľadom na fakt, že neexistoval záujem 

kvalifikovať ugandskú vojenskú prítomnosť z právneho hľadiska, tak nemohol ani 

vzniknúť súhlas zo strany DRK. V tom prípade dohodnutý modus operandi nespĺňa 

náležitosti právneho prameňa. To znamená, že ide o dokument politického narovnania.  

Ďalšie spresnenie stanoviska Medzinárodného súdneho dvora sa nachádza v ods.105: 

„Súd preto dospel k záveru, že jednotlivé zmluvy (the various treaties) zamerané na 

dosiahnutie a udržanie zastavenia streľby, na stiahnutie zahraničných síl a stabilizáciu 

vzťahov medzi DRK a Ugandou neboli považované za súhlas DRK ohľadne prítomnosti 

ugandských jednotiek na svojom území počas obdobia po júli 1999 v tom zmysle, že 

prítomnosť jednotiek bola právne osvedčená (in the sense of validating that presence in 

law). Jediná obmedzená výnimka sa týka pohraničného regiónu pohoria Ruwenzori (the 

border region of the Ruwenzori Mountains), ktorá je obsiahnutá v Dohode z Luandy.“ 

Odsek 105 rozsudku pripúšťa určitú obmedzenú výnimku, kedy môže vzniknúť súhlas 

v právnych otázkach, a tak naznačil, že aj z mierovej dohody uzavretej medzi štátmi sa 

môže stať úplne alebo čiastočne medzinárodná zmluva. 

Rozsudok sa odvoláva na Dohodu z Luandy, ktorá vychádza z predošlej Dohody z 

Lusaky. Článok 4 Dohody z Luandy sa zaoberá právnymi vzťahmi medzi DRK 

a Ugandou. V ustanovení článku sa píše: „Strany súhlasia, že nájdu vzájomne prijateľnú 

formuláciu (mutually acceptable formula) vyriešenia každého existujúceho alebo 

vznikajúceho právneho problému medzi nimi.“
180

  

4.2.3.1. Podrobnejšia analýza mierovej dohody ako modus operandi  

Aj keď samotná Dohoda z Lusaky nie je medzinárodnou dohodou, predsa len 

rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora musí vychádzať z medzinárodného práva, 
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a preto musíme hľadať súvislosti medzi označením mierovej dohody ako modus 

operandi a medzinárodným právom. 

Vychádzame zo základnej otázky: „Založili dohody z Lusaky, Kampaly a Harare súhlas 

DRK ohľadne prítomnosti ugandských jednotiek?“, a zo spomínaného rozsudku. Ako 

základnú otázku, tak aj rozsudok musíme vnímať v kontexte čl. 36 ods. 2 Štatútu 

Medzinárodného súdneho dvora. Zvlášť chceme upriamiť pozornosť na písm. b) a c) 

daného ustanovenia: „...příslušnost Dvora ve všech právních sporech, které se týkají: b) 

kterékoli otázky mezinárodního práva; c) skutečnosti jakéhokoli faktu, který by, jestliže 

by byl prokázán, zakládal porušení některého mezinárodního závazku.“  

Aby Medzinárodný súdny dvor mohol vyriešiť spomínaný právny spor musel sa oprieť 

o formálne pramene medzinárodného práva, ktoré sú upravené v čl. 38 ods.1. Konkrétne 

šlo o pramene upravené v písm. b) a c): „Dvůr, jehož úkolem je rozhodovati podle 

mezinárodního práva spory, které jsou mu předloženy, bere za podklad: b) mezinárodní 

zvyklost jako průkaz obecné praxe přijímané za právo; c) obecné zásady práva, uznané 

civilisovanými národy.“ 

Formálne pramene sa nachádzajú v Dohode z Lusaky. O tom svedči aj dané ustanovenie 

rozsudku: „Nič v ustanoveniach Dohody z Lusaky nemôže byť interpretované ako 

potvrdenie, že bezpečnostné záujmy Ugandy už vyžadovali prítomnosť ugandských síl 

na území DRK od septembra 1998.“
181

 

 

V Preambule Dohody z Lusaky sa spomínajú najmä zásady medzinárodného práva, 

ktoré majú kogentnú povahu a sú súčasťou medzinárodného obyčajového práva. Ide 

o tieto zásady: „zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti; právo na suverenitu; 

územná integrita a neporušiteľnosť štátnych hraníc, ktoré vychádzajú z nezávislosti 

štátu; zásady medzinárodného humanitárneho práva; zabránenie a trestanie zločinu 

genocídia; zásady dobrého susedstva (good neighbourliness) a nezasahovania do 

vnútorných záležitostí iných štátov.“   

 

Len kvôli poriadku spomenieme aj všeobecnú zásadu práva uznanú civilizovanými 

národmi, ktorá sa tiež spomína v Preambule Dohody z Lusaky: „...sa opätovne 
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potvrdzuje, že všetky etnické skupiny a národnosti, ktorých ľudia a územie založili 

Kongo (teraz DRK) v čase vyhlásenia nezávislosti, musia požívať rovnaké práva 

a ochranu podľa zákona ako občania.“ 

  

Na základe vyššie spomenutých zásad medzinárodného práva a v kontexte rozsudku 

MSD sa treba pozrieť na riešenie otázky sebaobrany vo svetle preukázaných faktov 

(Self-Defence in the Light of Proven Facts) zo strany MSD. Rozhodnutie MSD vo veci 

sebaobrany Ugandy sa nachádza v par. 106-147. V par. 147 sa píše: „...Dvor nachádza, 

že neboli prítomné žiadne právne a skutkové okolnosti pre výkon práva na sebaobranu 

zo strany Ugandy proti DRK...[V]zhľadom na fakt, že neexistujú predpoklady pre 

výkon sebaobrany v okolnostiach prítomného prípadu, Dvor nemá žiadnu potrebu, aby 

zistil, či takýto nárok na sebaobranu bol v skutočnosti vykonaný za nutných okolností a 

spôsobom, ktorý bol primeraný.“ 

 

Keď to zhrnieme, tak Ugande nevznikol nárok na výkon práva na sebaobranu na 

území DRK od septembra 1998. Vzhľadom na rozmiestnenie ugandských síl na území 

DRK Medzinárodný súdny dvor riešil aj otázku použitia sily zo strany Ugandy. 

Odôvodnenie rozhodnutia MSD sa nachádza v par. 148-166. Táto časť rozsudku sa 

nazýva Právne závery o zákaze použitia sily (Findings of Law on the Prohibition 

Against the Use of Force). V par. 162 MSD potvrzuje, že vychádza z medzinárodného 

obyčajového práva. V par. 165 sa hovorí: „...Dvor spoločne došiel k záveru, že Uganda 

porušila suverenitu a tiež územnú integritu DRK. Konania Ugandy boli podstatou 

zasahovania ako do vnútorných záležitostí DRK, tak aj do občianskej vojny tam 

zúriacej. Neoprávnená vojenská intervencia zo strany Ugandy bola v takom rozsahu 

a dĺžke, že Dvor uvažuje o závažnom porušení zákazu použitia sily (it to be a grave 

violation of the prohibition on the use of force) vyjadrenom v článku 2 paragrafe 4 

Charty.“ 

        

Z toho vyplýva, že Dohoda z Lusaky ako modus operandi vychádza z obyčajového 

práva ako medzinárodnoprávneho rámca, ktorý celkovo upravuje vzťahy medzi DRK a 

Ugandou. Už samotné označenie dohody ako modus operandi poukazuje na fakt, že ide 

iba o operatívny resp. implementačný mechanizmus.  
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Existuje niekoľko interpretácií skúmaného modus operandi v doktríne. Striktnejšia 

interpretácia tvrdí, že Dohoda z Lusaky ako modus operandi reguluje vojenskú 

prítomnosť zahraničných ozbrojených síl v DRK. Mierová dohoda upresňuje použitie 

povolenej sily (the use of permitted force), alebo zakazuje použitie sily, aby zabránila 

ďalšiemu konfliktu (its prohibition in order to prevent further conflict).
182

  

 

Lang poukazuje na širšiu interpretáciu Dohody z Lusaky: „Súd nehovorí, že Dohoda z 

Lusaky vysvetluje modus operandi, ale stanovuje, že samotná dohoda „predstavuje... 

modus operandi“. Okrem toho sa odvoláva na celú dohodu ako „na ustanovenia modus 

operandi.“ Zdá sa teda, že Dvor zrovnáva Dohodu z Lusaky s modus operandi. Dohoda 

z Lusaky nepredpisuje modus operandi. Samotná dohoda je modus operandi (It is a 

modus operandi itself).    

 

Tento rozdiel je kľúčový, lebo kvalifikácia Dohody z Lusaky ako modus operandi 

ovplyvňuje jej právnu povahu, zatiaľ čo jednoduchý opis právneho režimu, vysvetlený 

dohodou, by sa vzťahoval len na jej obsah. Tento rozdiel ovplyvňuje to ako chápeme 

súdne odmietnutie ugandského argumentu vo veci súhlasu (the Court’s rejection of 

Uganda’s consent argument). Kvalifikácia dohody ako modus operandi vytvára právnu 

povahu dohody, ktorá je nevhodná pre založenie súhlasu. Naproti tomu, ak modus 

operandi iba opisuje obsah Dohody z Lusaky, Dvor by musel analyzovať, či jednotlivé 

ustanovenia dohody by mohli byť interpretované tak, aby mohli založiť súhlas s 

prítomnosťou ugandských jednotiek na konžskom území -niečo, čo súd neurobil.“
183

 

Existujú dva dôvody prečo MSD nemohol uznať Dohode z Lusaky právnu povahu. Prvý 

dôvod sa nachádza v čl. 52 Charty OSN: „Nijaké ustanovenie tejto Charty nebráni, aby 

existovali oblastné dohody alebo orgány na riešenie otázok udržania medzinárodného 

mieru a bezpečnosti, ktoré sa hodia pre akcie oblastného charakteru, za predpokladu, že 

takéto dohody alebo orgány a ich činnosť možno zlúčiť s cieľmi a zásadami 

                                                           
182

 WÄHLISCH, Martin. Peace Settlements and the Prohibition of the Use of Force. In: WELLER. Marc, ed. 
The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law. New York: Oxford University Press, 2015, 
s. 962-987. ISBN 978-0-19-967304-9. Citácia: WÄHLISCH, Martin, ref. 182, s. 966.   
183

LANG, Andrej. "Modus Operandi” and the ICJ’s  Appraisal of the Lusaka Ceasefire Agreement in the 
Armed Activities Case: The Role of Peace Agreements in International Conflict Resolution. In: New York 
University Law Journal of International Law and Politics. 2008, Vol. 40, (Special Issue) 107, s. 107-169. 

ISSN  0028-7873. Dostupné tiež z: http://nyujilp.org/wp-content/uploads/2013/02/40.S-Lang.pdf. 
Citácia: LANG, Andrej, ref. 183, s. 117.     

http://nyujilp.org/wp-content/uploads/2013/02/40.S-Lang.pdf


 
 

87 
 

Organizácie Spojených národov.“ V tomto prípade Uganda porušila ciele a zásady 

Organizácie Spojených národov, a preto nemôžeme považovať Dohodu z Lusaky za 

oblastnú dohodu, ktorá by riešila modus operandi pre vojenskú prítomnosť cudzích 

ozbrojených síl na území DRK.  

Druhým dôvodom je riziko vytvorenia právne nemožnej situácie pre Ugandu (creating 

a legally impossible situation for Uganda). Na túto skutočnosť upozornil sudca Parra-

Aranguren vo svojom svojom minoritnom vóte (dissenting opinion): „Na jednej strane, 

ak by sa Uganda podrobila svojim zmluvným záväzkom a zostala na území DRK až do 

vypršania dohodnutnutých harmonogramov (until the expiration of the timetables 

agreed upon), Uganda by porušila medzinárodné právo, pretože by nebolo zmenené 

právne postavenie jej prítomnosti. Postavenie jej vojenských síl v DRK by bolo 

porušením medzinárodného práva. Na druhej strane, ak by sa Uganda rozhodla 

neporušiť medzinárodné právo ohľadne svojej vojenskej prítomnosti v DRK, a preto by 

stiahla svoje jednotky z územia DRK inak ako v súlade s dohodnutými 

harmonogramami, Uganda by porušila svoje zmluvné záväzky a to by bolo tiež v 

rozpore s medzinárodným právom.“
184

  

Konečným výsledkom je, že MSD účinne zaobchádzal s dohodou ako s politickou 

dohododou bez žiadnych rozoznateľných právnych následkov.
185

 

Keď to zhrnieme, tak Dohoda z Lusaky musí byť celostne vnímaná ako modus 

operandi. Hlavným dôvodom tejto kvalifikácie dohody je neuznanie jej právnej povahy 

zo strany Medzinárodného súdneho dvora a zachovanie jej výlučnej politickej povahy. 

Poukázali sme na dva hlavné dôvody, prečo Medzinárodný súdny dvor nemohol uznať 

dohodu za prameň medzinárodného práva. V prvom rade to vyplýva z ex lege, lebo 

žiadne oblastné dohody nemôžu byť v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie 

Spojených národov resp. s kogentnými normami všeobecného medzinárodného práva. 

Vyššie sme poukázali, že Uganda neoprávnene použila silu na území DRK, čím 

porušila kogentnú normu. 
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Druhým dôvodom je zabránenie vzniku právne nemožnej situácii. Videli sme, že ak by 

bolo v prvom prípade vykonané plnenie zmluvných záväzkov zo strany Ugandy, tak by 

dochádzalo k porušeniu medzinárodného práva, lebo postavenie ugandských jednotiek v 

DRK by aj tak bolo protiprávne. Naopak, ak by sa stiahli ugandské jednotky z DRK, tak 

by zas neboli plnené zmluvné záväzky, čo by opäť bolo v rozpore s medzinárodným 

právom. To znamená, že by nikdy nemohli byť súčasne splnené obidve právne 

podmienky zo strany Ugandy, a tak by sa vždy dostala do protiprávneho stavu.  

4.2.3.2. Náležitosti uznania mierovej dohody ako medzinárodnej zmluvy          

Ak chceme hovoriť o mierovej dohode ako o medzinárodnej zmluve, tak strany 

(štáty) musia explicitne vyjadriť svoj zámer uznať svoje vzájomné právne vzťahy a 

riešiť právne problémy medzi nimi v rámci mierovej dohody. Okrem toho musia 

existovať právne podmienky a okolnosti, ktoré nespochybňujú celý proces tvorby 

mierovej dohody. To znamená, že celý proces tvorby (od zahájenia procesu až po 

podpis mierovej dohody) musí prebiehať v súlade s medzinárodným právom. Inak 

nevznikne medzinárodná zmluva.      

Podľa Türka môže byť označenie medzinárodnej zmluvy rôzne. Vo svojej monografii 

píše: „K označování mezinárodních smluv se používají různé názvy: dohoda, pakt, 

úmluva, protokol, memorandum o porozumění atd. Sám použitý název neovlivňuje 

právní povahu mezinárodní smlouvy, ale může naznačovat její obsah nebo způsob 

uzavření.“
186

 V tom prípade aj Dohoda medzi vládami Demokratickej republiky Kongo 

a Ugandskej republiky o stiahnutí ugandských jednotiek z Demokratickej republiky 

Kongo, o spolupráci a normalizácii vzťahov medzi obidvoma krajinami
187

 (Dohoda 

z Luandy) je v súlade s uvedenou praxou označovania medzinárodných zmlúv.          

Vzhľadom na striktný výklad zo strany Medzinárodného súdneho dvora môžeme však 

očakávať, že takáto transformácia bude veľmi výnimočná.              
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4.3. Zabezpečenie implementácie mierových dohôd 

Treťou oblasťou, ktorú budeme skúmať v tejto kapitole, je zabezpečenie 

implementácie mierových dohôd z pohľadu medzinárodného práva. Cieľom 

podkapitoly je zistiť, či implementácia mierových dohôd je regulovaná medzinárodným 

právom, alebo nie je.  

Vyššie sme spomenuli, že mierové dohody, ktoré upravujú vzťahy medzi 

zainteresovanými subjektmi po vnútroštátnom ozbrojenom konflikte resp. po 

internacionalizovanom vnútroštátnom ozbrojenom konflikte majú povahu dokumentu 

politického narovnania. Mierové dohody, ktoré riešia medzinárodné ozbrojené 

konflikty, majú zvyčajne povahu modus  operandi. Iba výnimočne sa transformujú do 

medzinárodných zmlúv (nie do mierových zmlúv!). 

V tom prípade by komplexná sústava mierových dohôd nemusela byť regulovaná 

medzinárodným právom. Lenže existujú aj iné pramene komplexnej sústavy mierových 

dohôd, ktoré spĺňajú náležitosti formálnych prameňov medzinárodného práva 

a zaoberajú sa implementáciou mierových dohôd. 

4.3.1. Dohody o medzinárodnej pomoci alebo o správnej implementácii mierových 

dohôd   

V prvom prípade treba poukázať na poskytovateľov medzinárodnej mediácie, 

ktorí sa zaväzujú, že poskytnú medzinárodnú pomoc alebo budú garantovať správnu 

implementáciu mierových dohôd. V ods. 138  Príručky o mierovom riešení sporov 

medzi štátmi sa píše: „Ak nie je dohodnuté inak, zvyčajne žiadne právne záväzky 

nevznikajú pre mediátora z riešenia, ktoré bolo dosiahnuté prostredníctvom mediácie. 

Existujú však prípady, kedy mediátori prevezmú na seba poskytnutie ďalšej pomoci, 

vrátane pomoci finančného charakteru pre implementáciu záverov mediácie, alebo 

garantovanie danej implementácie.“
188

 

Teda sa uzatvára medzinárodná dohoda medzi stranami mierovej dohody, ktoré 

prejavujú záujem daného štátu na jednej strane, a štátom a/alebo medzinárodnou 

organizáciou, ktoré poskytujú medzinárodnú mediáciu na druhej strane. Ide 
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o medzinárodnú dohodu, ktorá síce vychádza z mierovej dohody, ale nie je s ňou 

totožná. Maximálne prevezme od mierovej dohody obsah niektorých ustanovení.  

Ako príklad môžeme uviesť transformáciu ustanovenia právnej normy Súhrnnej dohody 

o zastavení streľby medzi vládou Burundskej republiky a Palipehutu- FNL, ktorá bola 

podpísaná dňa 7. septembra 2006 v Dar es Salaame v Tanzánii.
189

 Obsah ustanovenia čl. 

3 ods.1 danej dohody znie: „Overenie a kontrola zastavenia streľby budú vykonané 

Spoločným overovacím a monitorovacím mechanizmom (Joint Verification and 

Monitoring Mechanism- JVMM), ktorý zahrnie strany, Organizáciu Spojených národov 

(OSN) a Africkú úniu (AÚ).“ 

Ustanovenie čl. 3 ods. 1 je návrhom na uzavretie medzinárodnej dohody zo strany vlády 

Burundskej republiky a Palipehutu- FNL. Návrh smeruje Organizácii Spojených 

národov a Africkej únii. O prijatí tohto návrhu zo strany Organizácie Spojených 

národov svedčí tlačová správa z 28. novembra 2007, ktorá informovala o výsledku 

rokovania Bezpečnostnej rady OSN. V správe sa píše: „Charles Nqakula,...minister 

bezpečnosti a ochrany Južnej Afriky povedal, že napriek skutočnosti, že Palipehutu-

Forces nationales de libération (FNL) sa nezúčastnili programu odzbrojenia, 

demobilizácie a reintegrácie alebo Spoločného overovacieho a monitorovacieho 

mechanizmu- v dôsledku nedôvery medzi vládou a hnutím, rovnako aj z dôvodu 

„otrávenej“ politickej scény v roku 2006 (the “poisoned” political landscape in 2006)- 

okolo 2 700 kombatantov opustilo svoje pozície a boli k dispozícii odzbrojovaciemu 

programu. Pomoc potrebovali na začatie a dokončenie procesu.“
190

  

Vyššie uvedený príklad potvrdzuje, že dochádza aj k medzinárodným dohodám medzi 

stranami mierovej dohody na jednej strane a medzinárodnými organizáciami na druhej 

strane. Na tomto mieste nie je naším záujmom skúmať povahu, formu alebo 
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vymožiteľnosť medzinárodnej dohody, ale poukazať na jej previazanosť s mierovou 

dohodou a najmä na jej medzinárodnoprávny charakter. Samozrejme, že treba 

pristupovať k tejto medzinárodnej dohode veľmi opatrne, lebo je veľmi ťážké určiť do 

akej miery ide o dohodu s právnymi účinkami a do akej miery ide o jednoduché modus 

operandi. 

4.3.2. Jednostranné právne akty štátov postihnutých ozbrojenými konfliktami       

V druhom prípade ide o jednostranné právny akty štátov, na území ktorých 

prebiehali ozbrojené konflikty. Jednostranné právne akty sú najmä vo forme príslubov 

a riešia spoluprácu medzi štátom a Medzinárodným trestným súdom vo veci zabránenia 

beztrestnosti a trestného stíhania páchateľov závažných zločinov podľa medzinárodného 

práva. Ako príklad môžeme uviesť ustanovenie v Preambule Dohody o zodpovednosti 

a zmieri medzi vládou Ugandskej republiky a Lord´s Resistance Army/Movement
191

. 

Problémom príslubu je, že nemá isté postavenie v medzinárodnom práve. O tom píše aj 

Türk: „Příslib je jednostranné prohlášení, jímž subjekt mezinírodního práva přijme 

právní závazky ve vztahu k jnému státu, skupině států nebo ve vztahu ke všem státům 

(závazek erga omnes). Postavení takového typu jednostranného právního aktu 

v mezinárodním právu je nejisté. Částečnou autoritu získal rozsudkem Mezinárodního 

soudního dvora ve věci jaderných pokusů vyneseným r.1974. Ve sporu kvůli 

francouzským jaderným pokusům na atolu Muroroa v jižním Tichomoří mezi Austrálii 

a Novým Zélandem na jedné a Francií na druhé straně soud obdržel jednostranná 

prohlášení francouzského prezidenta a vládních představitelů, jimiž Francie formálně 

přislíbila, že v budoucnu nebude provádět jaderné pokusy na tomto území. Soud 

konstatoval, že jde o akty, které za daných okolností stát zavazují. Zdůraznil také zásadu 

dobré víry, která má základní význam v právních úkonech, čož platí i pro jednostranná 

prohlášení.“
192

            

Ako medzinárodná dohoda, tak aj jednostranný právny akt vo forme príslubu zohrávajú 

dôležitú úlohu v rámci implementácie mierových dohôd. Na druhej strane ich 

postavenie v rámci medzinárodného práva nie je ešte úplne zastabilizované, a preto ich 
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musíme kvalifikovať jednotlivo, lebo len v rámci širšieho kontextu sa dá presnejšie 

uričiť ich medzinárodnoprávny charakter. 

4.4. Riešenie otázky subjektivity strán mierových dohôd voči tretím 

subjektom  

Posledným bodom kapitoly bude riešenie otázky subjektivity strán mierových 

dohôd voči tretím subjektom. Ako sme si už vyššie všimli, strany, ktoré podpisujú 

mierové dohody, vystupujú voči tretím subjektom spoločne, keď s nimi uzatvárajú 

medzinárodné dohody. Inými slovami povedané, dochádza k uzatvoreniu 

medzinárodnej dohody medzi štátom, ktorý je tým spoločným subjektom, a iným 

subjektom medzinárodného práva. 

Kľúčová otázka znie: „Ako sa vníma štát počas uzatvárania a implementácie sústavy 

mierových dohôd v súčasnej dobe?“ 

Už sme sa vyššie zmienili o miediačnej zásade national ownership a zásade inkluzivity. 

Obidve zásady majú za cieľ vytvoriť spoločný súhlas všetkých zainteresovaných strán, 

ktoré sú signatármi mierovej dohody. Súhlas má vyjadriť nielen spoločnú vôľu, ale aj 

zabezpečiť naplnenie implementačného procesu mierovej dohody zo strany signatárov. 

Inými slovami povedané, medzinárodné spoločenstvo začína vnímať štát ako subjekt 

medzinárodného práva nielen prostredníctvom orgánov štátnej moci najmä vlády, ale aj 

prostredníctvom ozbrojených skupín (povstalcov), tradičných alebo náboženských 

predstaviteľov
193

. 

V doktríne sa začínajú formovať dva hlavné koncepty, ktoré poukazujú na zložitý vzťah 

medzi štátom a vyjadrením jeho súhlasu v rámci national ownership. Prvý koncept sa 

zaoberá tzv. fluktuačnou štátnosťou (fluctuating statehood). Bell v spojitosti 

s fluktuačnou štátnosťou hovorí: „...problém so súhlasom (consent) je, že mierové 

dohody majú hlavne za cieľ nanovo definovať štát a rozdeliť jeho moc prostredníctvom 

mechanizmov ako je deľba moci (power-sharing). Toto rozdelenie moci vyvoláva 
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otázku ohľadne toho, kto môže súhlasiť ako štát, ak dôjde k vynúteniu od tretej strany 

(third party enforcement) v prípade nedodržiavania mierovej dohody.“
194

 

Z toho vyplýva, že kolísavá štátnosť je rozdelenou štátnosťou, ktorá vychádza zo 

spoločnej dohody zainteresovaných subjektov, ktoré majú reálnu a efektívnu moc na 

území daného štátu.  

Druhým konceptom je tzv. hybridné sebaurčenie (hybrid self-determination). Bell 

o hybridnom sebaurčení píše: „...projekty hybridného sebaurčenia (devices of hybrid 

self-determination) maria medzinárodnoprávne predpoklady zjednoteného nezávislého 

štátu schopného dávať a odvolávať súhlas. Žiadna z domácich strán dohody- štát alebo 

neštátny subjekt- nepredstavuje „štát“ ako je nanovo definovaný dohodou. Kým 

kontinuita štátu môže byť uznaná za právnu záležitosť (as legal matter), nemôže 

pomôcť v rozhodovaní o tom, kto môže účinne dať alebo odoprieť súhlas v mene štátu 

počas obdobia po podpísaní dohody (the post-agreement period). Ak ústredné politické 

inštitúcie, ktoré sú upravené v dohode, nie sú implementované, tak potom nová 

definícia štátu upravená v mierovej dohode uviazla (stall). V tom prípade je nejasné, či 

staré mocenské štruktúry zastupujú štát dostatočne, aby odmietli vynútenia tretej strany 

(third party enforces).“
195

    

Vidíme, že proces zahrnutia všetkých zainteresovaných subjektov do tvorby novej 

štátnosti počas uzatvárania mierovej dohody môže spôsobiť aj závažné problémy. 

Zvlášť je veľmi náročné zistiť, aký je prejav vôle zo strany štátu, ak neexistuje jednotný 

súhlas resp. nové ústredné politické inštitúcie nie sú ešte založené. Problém môže nastať 

najmä vtedy, keď bude potrebné uzavrieť novú dohodu o medzinárodnej pomoci počas 

implementačného procesu mierovej dohody resp. mierových dohôd. Inak to nemá vplyv 

na uzavretú medzinárodnú dohodu.   

Podľa Wippmena jediným možným riešením ako dať alebo odvolať štátny súhlas 

ohľadne intervencie, ktorá sa odvoláva na mierovú dohodu (treaty-based intervention), 

je spoločné konanie zapojených komunít (joint action of the communities involved).
196
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Ide o pokus vytvoriť konsenzuálnú spoluprácu (consensual cooperation).
197

 To sa dá 

dosiahnuť jedine efektívnym a dlhodobým používaným mierových prostriedkov riešenia 

sporov.    

Napokon Bell poukazuje aj na riešenie situácie v prípade, ak štát stiahne svoj súhlas: 

„Nové právo (lex pacificatoria- pozn. autora) schváľuje praktickú dôležitosť súhlasu, 

ale chce chrániť možnosť nútenej implementácie v prípade, ak súhlas bude 

odvolaný.“
198

  

To znamená, že v prípade, ak dôjde k odvolaniu súhlasu zo strany štátu v čase 

implementácie dohody o medzinárodnej pomoci, tak druhá strana bude mať právo na 

nútenú implementáciu. Dôležité je to najmä v prípade zabezpečenia a ochrany 

základných zásad medzinárodného práva a ľudských práv. Druhou podmienkou by mal 

evidentný úmysel zo strany daného štátu porušiť dohodu. 

V tejto fáze sa ukazuje určitý spor medzi realitou a novými prístupmi medzinárodného 

práva, ktoré sa snažia riešiť aj vnútroštátne spory. Vzhľadom na odlišné povahy a 

funkcie vnútroštátnych právnych systémov a medzinárodného práva je veľmi náročné 

hľadať spoločné prieniky. Zvlášť citlivo a opatrne treba postupovať v prípade 

implementačného procesu, kde veľmi presne treba oddeľovať otázky vnútroštátneho 

práva, medzinárodného práva a zvlášť treba brať ohľad na otázky, ktoré sú súčasťou ako 

medzinárodného, tak aj vnútroštátneho práva. Z toho dôvodu je nevyhnutné podporovať 

vzájomné vzťahy medzi medzinárodným právom a vnútroštátnymi právnymi 

systémami.             

5. Zmeny v mierových dohodách po prijatí Charty OSN 

Po prijatí Charty OSN a formovaní inštitucionálneho rámca Organizácie 

Spojených národov došlo k výraznému posunu resp. k transformácii vo vnímaní 

mierových zmlúv resp. dohôd, ich foriem a funkcií. 
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5.1. Mierové zmluvy v tradičnom medzinárodnom práve a ich 

porovnanie so súčasnými mierovými dohodami  

 Mierová zmluva je tradične vnímaná ako formálny a právny výsledok ukončenia 

vojnového stavu a znovunastolenia mierového stavu medzi štátmi, ktoré proti sebe 

viedli vojnu. Prax tvorby, uzatvárania a implementácie mierových zmlúv sa 

zastabilizovala resp. konsolidovala v 19. storočí a na začiatku 20. storočia, kedy 

dochádzalo aj k výrazným kodifikáciám medzinárodného vojnového a humanitárneho 

práva
199

.  

Pre lepšie pochopenie mierovej zmluvy z obdobia tradičného medzinárodného práva je 

nutné si uvedomiť aj vzťah vtedajších štátov k vojne. Brownlie poukazuje na túto 

skutočnosť: „V praxi štátov v Európe devätnásteho storočia vojna často reprezentovala 

poslednú možnosť, t.j. formu riešenia sporov. Avšak prevažoval názor, že uchýliť sa 

k vojne je atribútom štátnosti, a uznávalo sa, že dobytie vytvára právny titul. Dobytie 

Alsaska-Lotrinska Nemeckou ríšou tak nebolo predmetom neuznania či už 

Francúzskom, alebo tretími štátmi.“
200

  

Z toho vyplýva, že vojna bola legálnou formou riešenia sporov z pohľadu 

medzinárodného práva, čoho následkom bola aj možnosť vzniku nového právneho titulu 

z dôvodu dobytia územia nepriateľského štátu. Práve legalita vojny ako formy riešenia 

sporov a vznik nových právnych titulov vytvorili priestor pre kontraktuálnu formu 

ukončenia vojnového stavu. Čepelka a Šturma konštatujú: „Institut mírové 

smlouvy...byl tedy kontraktuální formou ukončení válečného stavu v době plné volnosti 

států uchylovat se k síle.“
201

 Dochádzalo k rovnému právnemu postaveniu strán počas 

uzatvárania mierových zmlúv (on an equal footing).
202

 

Türk o mierovej zmluve vraví: „Mírová smlouva je z právního hlediska 

nejžádoucnejším způsobem ukončení válečného stavu. Jí se upravují všechny otázky 

války a jejím uplatněním nastáva stav míru.“
203
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Na základe vyššie spomenutých okolností nebránilo štátom uzatvoriť mierovú zmluvu 

v plnej forme. Ako príklad môžeme uviesť Mierovú zmluvu medzi Spojenými štátmi 

a Španielskom uzavretú dňa 10. decembra 1898 v Paríži.
204

 V úvode mierovej zmluvy 

sa poukazuje na výmenu plných mocí splnomocnencov, ktoré sa preukázali, že sú 

v náležitej a správnej forme (having exchanged their full powers, which were found to 

be in due and proper form). V čl. XVII. sa poukazuje na ratifikačný proce mierovej 

zmluvy: „Táto zmluva bude ratifikovaná prezidentom Spojených štátov, senátom s jeho 

radou a súhlasom s uvedenou zmluvou, a Jej Veličenstvom kráľovnou regentkou 

Španielska; a ratifikačné listiny budú vymenené vo Washingtone v lehote šiestich 

mesiacov od dátumu tejto zmluvy, alebo skôr, ak je to možné.“  

Naopak v prípade súčasnej mierovej dohody sa so žiadnou plnou mocou, a ani 

ratifikačným procesom nestretávame. Zoberme si príklad Dohody z Dohy uzavretej 

medzi Čadom a Sudánom dňa 3. mája 2009 v Dohe, v Katare.
205

 

V úvode dohody sa hovorí: „Delegácia z Čadskej republiky vedená Jeho Excelenciou 

pánom Moussom Fakim Mahamatom (Mr. Moussa Faki Mahamat), ministrom 

zahraničných vecí, a delegácia zo Sudánskej republiky vedená Jeho Excelenciou pánom 

Al-Tijanim Salihom Fidailom (Mr. Al-Tijani Salih Fidail), ministrom medzinárodnej 

spolupráce, sa zhromaždili od 29. apríla do 3. mája 2009 v Dohe a súhlasili 

s nasledovným...“ 

V ods. 9 dohody sa píše: „Táto dohoda vstúpi do platnosti po jej podpísaní obidvoma 

stranami.“   

Druhým závažným rozdielom medzi tradičnou mierovou zmluvou a súčasnou mierovou 

dohodou je oficiálne ukončenie vojnového stavu a znovunastolenie mierového stavu.  

V prvej vete úvodu Mierovej zmluvy medzi Spojenými štátmi a Španielskom sa 

vyslovene spomína ukončenie vojnového stavu: „Spojené štáty americké a Jej 
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Veličenstvo kráľovná regentka Španielska, v mene jej vznešeného syna Dona Alfonsa 

XIII, túžia ukončiť vojnový stav, ktorý teraz existuje medzi obidvoma krajinami...“   

 

Stačilo poukázať iba na ukončenie vojny, aby sa obnovil mier. Čepelka a Šturma v tejto 

súvislosti hovoria: „Touto právní formou byl pak institut mírové smlouvy, ukončující 

daný válečný stav, a tím obnovující předchozí podmínky vztahů mírových (condition of 

peace).“
206

  

V ods. 3 Dohody z Dohy sa stretávame: „Strany sa zaväzujú, že sa zdržia použitia sily 

alebo hrozby použitia sily proti sebe.“  

Vidíme posun v dvoch rovinách. Prvou rovinou je, že v prípade tradičnej mierovej 

zmluvy ukončenie vojnového stavu a nastolenie mierového stavu boli záležitosťami 

voľného rozhodnutia strán (túžia ukončiť vojnový stav), tak v prípade súčasnej mierovej 

dohody ide o naplnenie medzinároprávneho záväzku, ktorý je zakotvený v ius cogens 

(strany sa zaväzujú). 

Druhou rovinou je vecný posun od vojnového k stavu k použitiu sily alebo hrozby 

použitia sily.  

Obidva posuny treba vidieť v rozvoji a kodifikácii medzinárodného práva. Prvým 

závažným formálnym prameňom zmeny je Všeobecná zmluva o vzdaní sa vojny, ktorá 

odsúdila uchýlenie sa k vojne, a tým ju postavila mimo medzinárodné právo. V čl. 1 sa 

píše: „Vysoké zmluvné strany slávnostne vyhlasujú v mene svojich národov, že 

odsudzujú uchýlenie sa k vojne ako k prostriedku riešenia medzinárodných sporov 

a zriekajú sa ho ako prostriedku národnej politiky vo svojich vzájomných vzťahoch.“
207

  

Brownlie hovorí: „Všeobecná zmluva, na ktorú sa často  odkazuje ako na Briand-

Kellogov pakt, predstavovala pozadie formovania obyčajového práva v období pred 

prijatím Charty Organizácie Spojených národov. Práve v tejto súvislosti sa Briand-

Kellogov pakt dostáva do popredia ako základ praxe štátu v období rokov 1928 až 1945, 

vrátane trestného stíhania Medzinárodnými vojenskými tribunálmi v Norimbergu 
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a Tokiu. Briand-Kellogov pakt, tak ako je interpretovaný zmluvnými stranami, 

predznamenáva právny režim Charty. V skutočnosti existuje určitá úroveň nadväznosti 

medzi praxou obdobia rokov 1928 až 1945 a právnym režimom Charty.“
208

 

Druhým formálnym prameňom zmeny je Charta OSN, ktorá upravuje zákaz použitia 

sily alebo hrozby silou. V čl. 2 ods. 4 sa hovorí: „Všetci členovia Organizácie 

Spojených národov sa vystríhajú vo svojich medzinárodných stykoch hrozby silou alebo 

použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti každého štátu, ako aj 

každého iného spôsobu nezlučiteľného s cieľmi Organizácie Spojených národov.“ 

Tretím závažným rozdielom je otázka faktického vzťahu medzi víťazným a porazeným 

štátom. V čl. 2 Mierovej zmluvy medzi Spojenými štámi a Španielskom sa spomína: 

„Španielsko odstúpi Spojeným štátom ostrov Portoriko a ďalšie ostrovy, ktoré sú teraz 

pod španielskou suverenitou a sú súčasťou Západoindických ostrovov, a ostrov Guam 

v Mariánoch alebo Ladrones.“ 

Z ustanovenia čl. 2 jasne vyplýva povinnosť Španielska odstúpiť vyššie spomenuté 

ostrovy Spojeným štátom. Na druhej strane Spojeným štátom nevyplývajú žiadne 

povinnosti v danej záležitosti. Evidentne ide o nevyvážený faktický vzťah na základe 

výsledkov vojny medzi Spojenými štátmi a Španielskom.  

V prípade Dohody z Dohy sa dáva dôraz na solidárnu zodpovednosť Čadu a Sudánu 

voči medzinárodnému spoločenstvu. To posilňuje vyvážený vzťah medzi obidvoma 

stranami a nepoukazuje sa na víťaza alebo porazeného. Napr. v ods. 1 sa píše: „Strany 

sa zaväzujú, že urýchlia implementáciu vyššie spomenutých dohôd, aby znovu založili 

klímu dôvery a dobrého susedstva medzi nimi.“ 

Solidárna zodpovednosť určite súvisí aj s tým, že obidve strany sa dopúšťali porušenia 

zásady zdržania použitia sily alebo hrozby použitia sily, ktorá sa spomína v ods. 3 

dohody.  

Ďalším rozdielom je oprávnenie zasahovať do suverenity resp. vnútorných záležitostí 

druhého štátu. V prípade tradičnej mierovej zmluvy sme zistili, že Spojené štáty mohli 
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oprávnene zasahovať do suverenity Španielska, a dokonca žiadať od Španielska, aby sa 

vzdalo svojej suverenity na území niekoľkých ostrovov. 

Naopak v ods. 2 Dohody z Dohy sa ustanovuje: „Strany opätovne potvrdzujú svoje 

rozhodnutie nezasahovať do vnútorných záležitostí druhého štátu a zdržať sa 

podporovania každej ozbrojenej skupiny, ktorá je nepriateľská voči druhej strane.“  

Piatym a posledným závažným rozdielom je zmienka o mierovom riešení 

medzinárodných sporov. Mierová zmluva medzi Spojenými štátmi a Španielskom nemá 

žiadnu zmienku o mierovom riešení sporov. Pravdepodobne to súviselo aj s otvorenou 

možnosťou zachovať si vôľu viesť vojnu (animus belli gerendi)
209

. Okrem toho prvý 

Haagsky dohovor o mierovom riešení medzinárodných sporov bol prijatý až 29. júla 

1899 v Haagu
210

. 

V ods. 8 Dohody z Dohy sa hovorí: „Strany predložia každý spor týkajúci sa 

interpretácie ustanovení tejto dohody arbitráži s ohľadom na jej uznesenie.“  

Keď zhrnieme kompletné porovnanie tradičnej mierovej zmluvy so súčasnou mierovou 

dohodou, tak zistíme, že došlo k výrazným zmenám vo formálnom potvrdení ukončenia 

ozbrojeného konfliktu. Ak v tradičnom medzinárodom práve došlo k ukončeniu 

vojnového stavu prostredníctvom medzinárodnej zmluvy v plnej forme, tak v dnešnej 

dobe mierová dohoda sa neuzatvára v plnej forme, a dokonca nie je za bežných 

okolností ani považovaná za medzinárodnú zmluvu
211

. 

Ďalším rozdielom je, že momentálne sa už nehovorí o ukončení vojnového stavu ako to 

bolo v prípade tradičného medzinárodného práva, lebo samotná vojna resp. ozbrojený 

konflikt sú v rozpore s kogentnými normami medzinárodného práva. Práve zásady 

medzinárodného práva, ktoré majú aj kogentnú povahu, výrazným spôsobom zasiahli 

do formálnych a vecných náležitostí mierových dohôd. Okrem zásady sa zdržať použitia 

sily alebo hrozby silou, môžeme spomenúť aj zásadu nezasahovania do vnútorných 
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záležitostí iného štátu alebo zásadu mierového riešenia medzinárodných sporov. Tie sa 

už v mnohých oblastiach odlišujú od tradičných mierových zmlúv. Na základe týchto 

právnych skutočností sa mierové dohody už v mnohých oblastiach odlišujú od 

tradičných mierových zmlúv. 

Napokon treba zdôrazniť, že tradičná mierová zmluva sa zamerala najmä na 

zodpovednosť porazeného štátu, čo viedlo fakticky k nevyváženému vzťahu medzi 

zmluvnými stranami. Naopak súčasná mierová dohoda dáva dôraz na solidárnu 

zodpovednosť obidvoch štátov. Vyplýva to z porušenia kogentných noriem obidvoma 

štátmi, čo má aj právne účinky erga omnes
212

.                 

5.2. Rôznorodosť mierových dohôd  

Lesaffer poukazuje na štyri zmeny v mierových dohodách. Jeho prvá zmienka 

hovorí: „Pod vplyvom ius ad bellum po Charte OSN sa rozdiel medzi vojnovým stavom 

a mierovým stavom stal viac relatívnym a „vojny“ sú opäť skôr vnímané v termínoch 

separátnych vojnových aktov a nepriateľstva ako všezahŕňajúceho právneho stavu. 

Z toho dôvodu tradičná mierová zmluva padla do relatívneho nepoužívania...Formálne 

mierové zmluvy poznačujúce prechod z vojnového stavu do mierového stavu sa mohli 

stať relatívne vzácnejšími, ale celkovo sa nevytratili. Ako právne formy a koncepty 

medzištátnych ozbrojených konfliktov sa stali viac rôznorodými, tak aj právne formy 

a obsahy dohôd o ukončení sa stali podobne viac rôznorodými. Niektoré konflikty 

skončili prímerím a/alebo predbežnou dohodou, vzhľadom na rýchle alebo postupné 

opätovné dosiahnutie vzťahov na normálnej úrovni“.
213

 

Vo svojej práci Mezinárodní právo veřejné  poukazujú Čepelka a Šturma tiež na zmenu 

povahy, štruktúry a používania tradičných mierových zmlúv: „K ukončení válečného 

stavu...v minulosti často sloužila kategorie mírové smlouvy, která však s kogentním 

zákazem uchylování se k síle svůj někdejší funkční význam nejen ztratila, ale byla 

dokonce nahrazena instrumenty odlišnými, jež minulost neznala.“
214
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Ďalej sa v práci upresňuje kogentný zákaz uchylovania sa k sile: „Zákaz uchylování se 

k síle, jenž se (též v důsledku uplatnění koncepce totální války vedené zejména 

hitlerovským Německem) v průběhu 2.sv. války rychle obyčejově stabilizoval v zákaz 

kogentně normovaný, přinesl i obsahovou a funkční proměnu právních forem zastavení 

nepřátelství...Takovéto nové právní kvalifikace, jež pojmově staví původce války- 

agresora a stát/státy válčící v sebeobraně do odlišné právní situace, kterou minulost (s 

volností v uchylování se k síle) neznala...“
215

 

Napokon sa v práci poukazuje aj na vecnú a funkčnú zmenu mierovej zmluvy: 

„...uzavření Mírové smlouvy mezi Izraelem a Egyptem (Washington, 26.3.1979), jež 

ovšem už žádnou věcnou ani fuknční návaznost na tradiční institut mírové smlouvy 

nemá, a v době kogentního zákazu síly ani pojmově mít nemůže. Jejím smyslem totiž 

bylo, a to po vícerých válkách, do celé předmětné oblasti vnést podmínky budoucího 

předcházení dalším ozbrojeným konfliktům. To se ostatně na Blízkém východě ani 

následně nezdařilo a navíc tento konflikt přerostl až do současné podoby známých 

palestinských „sebevražedných“ teroristických výpadů.“
216

  

Keď to zhrnieme, tak vidíme, že po druhej svetovej vojne a po prijatí Charty OSN došlo 

k urýchlenej stabilizácii kogentnej normy, ktorá zakazovala uchylovať sa k použitiu 

sily. To malo za následok úpadok tradičnej mierovej zmluvy, ktorá sa mohla uzatvárať 

ešte pred vznikom kogentnej normy. Aj keď po druhej svetovej vojne sa uzatvárajú 

mierové zmluvy, ich význam, funkcia a vecný obsah sa výrazným spôsobom odlišujú 

od významu, funkcie a vecného obsahu tradičných mierových zmlúv. V súčasnosti sa 

dáva dôraz na zabezpečenie prevencie, ktorá by zabránila ďalším vojnám resp. 

ozbrojeným konfliktom medzi stranami, a na normalizáciu právneho stavu a vzťahov 

medzi stranami. Vzhľadom na ukončenie úpravy tradičných mierových zmlúv zo strany 

medzinárodného práva sa stretávame s rôznymi formami úpravy ukončenia 

medzištátnych ozbrojených konfliktov.                          

Mierové dohody majú tiež rôzne formy. V rámci tejto dizertačnej práce sa stretávame na 

rôznych miestach s rôznymi formami a konceptmi mierových dohôd resp. ukončení 

stavu ozbrojeného konfliktu. Tiež je dôležité podotknúť, že aj v prípade vnútroštátnych 
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ozbrojených konfliktov sa skôr stretávame s konkrétnymi násilnými porušeniami 

konkrétnych právnych objektov, ktoré sú chránené medzinárodným právom. Prakticky 

sa nestretávame s ohlásením vojnového stavu a ani jeho ukončením, lebo primárne ide 

o zmenu štandardných vzťahov medzi zúčastnenými stranami v rámci daného štátu.  

5.3. Hybridizácia mierových dohôd 

„Po druhé, roky od 1945 boli poznačené rozšírením vnútroštátnych ozbrojených 

konfliktov, v ktorých tretie sily boli často zaangažované. V tomto kontexte stovky 

mierových dohôd bolo vytvorených. Tieto dohody často berú formu medzinárodných 

zmlúv, ale väčšinou sú vo svojej podstate hybridné, lebo uchopujú medzištátne 

a vnútroštátne záležitosti. Viac ako inštrumenty riešenia konfliktov sú súčasné mierové 

dohody inštrumentmi konštitučného formovania, ktoré prekračujú hranice medzi 

domácim a medzinárodným poriadkom. Zahŕňajú detailné regulácie konštitučného 

formovania a konštitučnej reformácie.“
217

 

5.3.1. Dohoda o súhrnných riešeniach medzi vládou Ugandskej republiky a Lord´s 

Resistance Army/Movement  

Medzi hybridné dohody môžeme zaradiť Dohodu o súhrnných riešeniach medzi 

vládou Ugandskej republiky a Lord´s Resistance Army/Movement zo dňa 2. mája 2007. 

Dohoda bola podpísaná okrem predstaviteľov konfliktných strán aj svedkami Južného 

Sudánu (vtedy ešte Južný Sudán bol autonómnou oblasťou Sudánu), Kene, Mozambiku, 

Južnej Afriky, Tanzánie a Organizácie Spojených národov. Predstaviteľ juhosudánskej 

vlády bol vzápätí aj výkonným mediátorom mierových rozhovorov.
218

 V tomto prípade 

môžeme predpokladať, že juhosudánska vláda vychádzala zo skúseností 

z medzinárodnej mediácie, ktorú vykonával Medzivládny úrad pre rozvoj (IGAD) 

medzi sudánskou vládou a Sudánskym ľudovooslobodzujícim hnutím/Armádou
219

. Tým 
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sa formujú dobrá prax a naučené lekcie, ktoré môžu prispieť k formovaniu 

medzinárodného resp. regionálneho obyčajového práva.       

V preambule dohody sa hovorí: „...strany sú určené, aby mierovo vyriešili konflikt, 

ktorý postihuje severnú a severovýchodnú Ugandu a akceptovali s uznaním mediáciu 

vlády Južného Sudánu a podporu medzinárodného spoločenstva pre negociačné riešenie 

konfliktu.“ 

Spomínané ustanovenie rieši otázky medzinárodného práva. Z pohľadu medzinárodného 

práva sú podstatné tri aspekty, ktoré sa objavujú v Preambule. Prvým aspektom je 

záväzok dodržiavať a zabezpečovať medzinárodný mier. Druhým aspektom je zas  

používanie mierových riešení konfliktu. Napokon tretím je zabezpečenie a ochrana 

medzinárodnej podpory. Všetky tieto aspekty sú mimoriadne dôležité práve 

v implementačnom procese, ktorý je veľmi technický.   

V časti C dohody, ktorá sa zaoberá účasťou v národnej politike a inštitúciách, sú 

upravené záležitosti inštitucionálnej povahy budovania štátu (State building). Konkrétne 

ide o princípy vládnutia, systém vlády, inkluzívnosť v účasti vo vláde, zabezpečenie 

rovnakých príležitostí, účasť v štátnych inštitúciách, súdnictvo, inštitucionálne opatrenia 

pre bezpečnostné orgány. Aj keď v samotnej dohode sa nenachádza text ústavy, dohoda 

sa na ústavu dovoláva. V čl. 2 ods. 1 sa píše: „ Strany musia dodržiavať nasledujúce 

ciele a direktívne princípy zakotvené v ústave ako vedúce princípy v implementácii tejto 

dohody.“ Povaha a funkcia princípov je upravená v čl. 2 ods. 1 písm. a): „Štát musí byť 

založený na demokratických princípoch, ktoré posilňujú a povzbudzujú aktívnu účasť 

všetkých občanov na všetkých úrovniach ich vlastného vládnutia.“ V dohode princípy 

právneho a demokratického štátu posilňujú medzinárodnoprávne záväzky. 

Aj keď podľa klasifikácie Organizácie Spojených národov ide o vnútroštátnu mierovú 

dohodu,
220

 predsa len v nej existujú ustanovenia medzinárodnoprávnej povahy. 

Prvé ustanovenie sa nachádza v čl. 9 ods.3, ktoré sa zaoberá problematikou 

humanitárnych intervencií. V ustanovení sa píše: „Strany vyzývajú medzinárodné 
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spoločenstvo, aby pokračovalo a zvýšilo svoju pomoc ľuďom zo zasiahnutých oblastí v 

zlepšovaní dopadu konfliktu.“ Ide o jednostranný medzinárodnoprávny akt zo strany 

Ugandy, ktorý má povahu návrhu na uzavretie medzinárodnej dohody. V tomto prípade 

Ugandu reprezentujú vláda Ugandskej republiky a Lord´s Resistance Army/Movement, 

čo je v súlade s mediačnými zásadami national ownership a inkluzivity.  

Na vyššie spomenutú výzvu reagovala napr. juhosudánska vláda. O tom svedčí aj druhá 

časť Správy hlavného mediátora
221

 mierového procesu medzi vládou Ugandskej 

republiky a Lord´s Resistance Army/Movement zo 16. júna 2008. V ods.23 písm. d) 

správy, ktorý má názov Využívanie zdrojov na dočasnú implementáciu, sa hovorí: 

„Zatiaľ čo naša vláda bude pokračovať v investovaní do tohto procesu , aj keď so 

zmenšenou infraštruktúrou, dočasná implementácia si bude vždy vyžadovať ďalšie 

zdroje. Naše vlastné úsilia zamerané na prácu s ďalšími zainteresovanými stranami 

komunity si budú vždy vyžadovať výdavky, aby sa mohlo pokračovať v snahe 

o získanie podpisov.“
222

 

Na základe vyššie spomenutej správy, ktorá potvrdila medzinárodnú pomoc zo strany 

juhosudánskej vlády, môžeme tvrdiť, že juhosudánska vláda prijala návrh Ugandy na 

uzavretie dohody o medzinárodnej pomoci pre Ugandu.       

Druhé ustanovenie medzinárodnoprávnej povahy sa nachádza v čl. 17, ktorý má názov 

Konferencia zainteresovaných strán. Ustanovenie sa zameriava na úlohu mediátora: „Po 

podpísaní konečnej mierovej dohody a v rámci konzultácie so stranami mediátor zvolá 

stretnutie, ktoré sa uskutoční v Ugande. Stretnutie bude pozostávať z politických, 

občianskych, náboženských, tradičných a ďalších predstaviteľov, ktorí by mali po 

stretnutí správne vnímať ustanovenia dohody, ich úlohu v jej implementácii a podávať 

informácie širokej spoločnosti (to disseminate the information to the grassroots).“ 
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Doposiaľ nebola naplnená podmienka uzavretia konečnej mierovej dohody medzi 

ugandskou vládou a Lord´s Resistance Army/Movement
223

, a preto nemohla byť ani 

zrealizovaná dohoda medzi Ugandou a Južným Sudánom vo veci medzinárodnej 

mediácie. Napriek tomu podpísanie Dohody o súhrnných riešeniach na jednej strane 

a podtvrdenie záväzku juhosudánskej vlády pokračovať v mediácii na druhej strane (viď 

Správu hlavného mediátora) svedčia o uzavretí dohody o medzinárodnej mediácii.  

Keď to zhrnieme, tak Dohoda o súhrnných riešeniach je vnútroštátnou mierovou 

dohodu, čo sa týka jej komplexnej štruktúry. Na druhej strane sa v nej nachádzajú aj 

ustanovenia medzinárodnoprávnej povahy, a tak môžeme hovoriť o hybridizácii 

spomínanej mierovej dohody.           

5.4. Ustanovenia o všeobecných ľudských právach a o stíhaní porušení 

medzinárodného humanitárneho práva v mierových dohodách 

Tu sa dostávame k tretej výraznej inovácii mierovej dohody na konci 20. 

storočia. V poslednom čase dochádza k zahrňovaniu ustanovení o všeobecných 

ľudských právach vrátane politických a hospodárskych práv rovnako aj o stíhaní 

porušení medzinárodného humanitárneho práva.
224

 

Vo vyššie spomínanej dohode sa v čl. 2 ods. 1 písm. c) hovorí: „Každé úsilie musí byť 

vytvorené tak, že integruje všetkých ľudí Ugandy do vládnutia, aby v rovnakom čase 

uznávajúc existenciu ich etnickej, náboženskej, ideologickej, politickej a kultúrnej 

rozdielnosti.“ Dané ustanovenie rieši práve otázku všeobecných ľudských práv v 

Ugande.  

Otázka súdnictva sa rieši v čl. 7 dohody. V ods. 1 sa píše: „Strany súhlasia, že vláda 

musí obnoviť a posilniť inštitúcie vlády zákona na územiach Ugandy, ktoré boli 

zasiahnuté konfliktom a kde dané inštitúcie boli rozvrátené.“ Dané ustanovenie je 
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podporené ods. 2: „Vláda musí podporovať prístup k spravodlivosti na zasiahnutých 

územiach.“  

V dohode sa dáva dôraz na integračný prístup v oblasti všeobecných ľudských práv, čo 

súvisí aj s budovaním národnej jednoty v rámci právneho a demokratického štátu 

v súlade s medzinárodnoprávnymi normami. V Preambule dohody sa píše: „Znalí vízie 

a ideálov Ugandy, ktoré sú zakotvené v ústave a zákonoch Ugandskej republiky 

a v medzinárodných chartách a dohovoroch, ktoré podporujú, medzi inými, národnú 

jednotu, rovnosť, mierové a harmonické spolunažívanie, zastupovanie všetkých vo 

vláde a vládou, národný zmier, základné slobody a pozitívnu akciu, ktorá by napravila 

nerovnováhy.“ 

Ohľadne budovania a obnovenia súdnictva na zasiahnutých územiach Ugandy je 

dôležité zabezpečiť implementáciu inštitucionálneho rámca, ktorý je upravený v čl.11 

dohody. Čl. 11 ods. 1: „Súhrnné programy pre obnovu zasiahnutých území severnej 

a severovýchodnej Ugandy musia by implementované cez: b) Národný 

a sebazodpovedný orgán založený parlamentným zákonom, ktorý musí byť 

implementačnou agentúrou pre inštitucionálny a infraštrukturálny rozvoj zasiahnutých 

území konfliktom.“  

Inštitucionálny rámec obnovy orgánov vlády zákona v zasiahnutých územiach súvisí aj 

s medzinárodnou pomocou, ktorá je upravená v už spomínanom čl. 9 ods. 3 dohody. 

Na vyššie spomenutú dohodu nadväzuje osobitná dohoda s názvom Dohoda 

o zodpovednosti a zmieri medzi vládou Ugandskej vlády a Lord´s Resistance 

Army/Movement, ktorá bola uzavretá dňa 29.júna 2007 v Jube, Južnom Sudáne.
225

 

Je výsledkom Jubského mierového procesu resp. jubských mierových rozhovorov (the 

Juba Peace Talks). Spolu boli podpísané tri dohody, ktoré riešili body agendy 

mierových rozhovorov (ukončenie nepriateľstiev, už spomínané súhrnné riešenia 
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konfliktu, a zodpovednosť a zmier).
226

 Z toho vyplýva priama nadväznosť medzi 

dohodami.    

V Preambule Dohody o zodpovednosti a zmieri sa píše: „[Strany- pozn. autora] si 

uvedomujú závažné zločiny, porušenia ľudských práv a nepriaznivé socio-ekonomické 

a politické dopady konfliktu, a potrebu si uctiť utrpenie obetí podporovaním trvajúceho 

mieru so spravodlivosťou.” 

Ďalej sa v preambule hovorí: „[Strany- pozn. autora] sa zaväzujú, že zabránia 

beztrestnosti a podporia nápravu v súlade s ústavou a medzinárodnými záväzkami, 

a vzhľadom na toto spojenie pripomínajú aj požiadavky Rímskeho štatútu 

Medzinárodného trestného súdu (ICC) a obzvlášť princíp komplementarity.“ 

Už v daných ustanoveniach preambuly sa nachádzajú zmienky o všeobecných ľudských 

právach, stíhaní porušení medzinárodného humanitárneho práva a o medzinárodných 

záväzkoch. Ustanovenia vychádzajú z konceptov medzinárodnej spravodlivosti 

(International Justice) a prechodnej spravodlivosti (Transitional Justice). Z toho 

vyplýva, že v spomínanom duchu obidvoch konceptov treba interpretovať ďalšie 

ustanovenia dohody. 

V normatívnej časti dohody rieši ustanovenie čl. 2 ods.3 zmapovanie porušení ľudských 

práv a zločinov: „Strany veria, že súhrnná, nezávislá a nestranná analýza histórie 

a prejavov konfliktu, zvlášť porušení ľudských práv a zločinov spáchaných počas 

priebehu konfliktu, je základným prvkom dosiahnutia zmieru na všetkých úrovniach.“     

Ustanovenie čl.4 sa zas zaoberá individuálnou zodpovednosťou (accountabilty) 

páchateľov: „Formálne trestné a občianske súdne opatrenia musia byť použité na 

každého jedinca, ktorý údajne spáchal závažné zločiny alebo porušenia ľudských práv 

v priebehu konfliktu. Ak ide o štátnych aktérov, tak tí sa budú musieť podrobiť 
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existujúcim trestným súdnym procesom a nie osobitným súdnym procesom (special 

justice processes) podľa tejto dohody.“  

V ustanovení čl.14 sa hovorí aj o medzinárodných záväzkoch, ktoré má zabezpečiť 

ugandská vláda. V čl. 14 ods. 5 sa píše: „[Vláda- pozn. autora] podnikne všetky 

potrebné opísania skutočností alebo súdne konania na národnej alebo medzinárodnej 

úrovni, aby mohla implementovať princípy tejto dohody.“ Okrem toho sa v ods. 6 vláda 

zaviazala, že sa bude svedomito zaoberať otázkou zatykačov vzťahujúcich sa na 

predstaviteľov Lord´s Resistance Army/Movement, ktoré vydal Medzinárodný trestný 

súd.   

V týchto ustanoveniach dohody vidíme, že ugandská vláda sa opätovne zaväzuje, že si 

bude svedomito plniť svoje medzinárodné povinnosti v oblasti stíhania páchateľov 

závažných zločinov resp. riešenia porušení ľudských práv.  

5.5. Proces náčrtu budovania mieru 

Po štvrté tvorba mieru sa obrátila na proces náčrtu budovania mieru, 

implementujúc sériu dohôd a dokumentov. Nie je to kompletne nové, lebo aj v ranej 

fáze moderného veku sa vytváral úzus prímerí a predbežných mierových dohôd 

v príprave mierovej dohody rovnako ako osobitné dohody sledujúce odlišné aspekty 

tvorby mieru. Ale potom vždy bola formálna mierová dohoda v centre, ktorá poznačila 

okamžitý prechod z vojny do mieru. Ako sa vojna a mier stali relatívnymi konceptmi, 

tak pojem o náhlom prechode vytvoril miesto pre ten o prechodom procese.
227

 

5.5.1. Mierový a zmluvný rámec Demokratickej republiky Kongo  

Pozrime sa na konkrétny mierový a zmluvný rámec, ktorý spĺňa vyššie uvedené 

atribúty. Na tomto mieste môžeme stručne spomenúť mierové riešenie vnútroštátnych 

ozbrojených konfliktov v Demokratickej republike Kongo. Podľa webovej stránky 
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Peacemaker od roku 1999 do roku 2013 bolo uzavretých 15 mierových dohôd v rámci 

daného ozbrojeného konfliktu
228

. 

Medzi mierové dokumenty nachádzame aj Agendu pre dialóg medzi vládou 

Demokratickej republiky Konga (DRK) a M23 o situácii vo východnej DRK, ktorá bola 

podpísaná 16.januára 2013 v Kampale v Ugande. Okrem konfliktných strán ju podpísal 

aj facilitátor a ugandský minister obrany. Agenda okrem iného rieši ohodnotenie 

implementácie Dohody z 23. marca 2009, mechanizmus implementácie dohody 

a príbuzné záležitosti.
229

 Na príklade tejto agendy vidíme previazanosť medzi 

mierovými dohodami, implementačnými dohodami a čiastkovými dohodami. Je 

pozoruhodné, že aj agenda musela byť riešená ugandským facilitátorom a na území 

Ugandy.  

12. decembra 2013 došlo k podpísaniu niekoľkých dohôd, ktoré získali spoločný názov 

Výstupné dokumenty z ukončenia kampalského dialógu medzi vládou Demokratickej 

republiky Konga a M23 (ďalej len výstupné dokumenty).
230

 Konkrétne ide o tieto 

dokumenty: Spoločné záverečné komuniké ICGLR
231

-SADC
232

 o kampalskom dialógu; 
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Deklarácia vlády Demokratickej republiky Kongo o ukončení kampalských rozhovorov; 

Deklarácia Hnutia 23. marca o záväzkoch z ukončenia kampalského dialógu; Príloha A: 

Prechodné bezpečnostné opatrenia a Príloha B: Súvislosti a väzby.
233

 Treba podotknúť, 

že druhá príloha o súvislostiach a väzbách má povahu obyčajnej agendy. V prílohe sa 

píše: „ (1) Podpis; (2) 1. vojenský dištrikt a odzbrojenie; (3) Vyhlásenie Zákona 

o amnestiách prezidentom republiky; (4) Zahájenie demobilizačného a sociálno-

reintegračného procesu.
234

 V rámci výstupných dokumentov sa stretávame s niekoľkými 

úrovniami mierového a implementačného procesu, čo demonštruje fakt, že v rámci 

východnej časti Demokratickej republiky Konga prebieha ozbrojený konflikt, ktorý je 

súborom viacerých menších ozbrojených konfliktov. Z toho dôvodu treba pochopiť aj 

určité možnosti a ich limity zo strany účastníkov ozbrojeného konfliktu pri formovaní 

konečného výsledku mierového procesu a jeho implementácie.  

5.6. Zhrnutie poznatkov  

To svedčí o tom, že aj základné procedurálne procesy v rámci mierového alebo 

implementačného procesu si vyžadujú nemalé úsilia zúčastnených strán, a preto aj 

výsledky týchto predmierových resp. predimplementačných rozhovorov musia mať 

charakter formálnych dohôd, ktoré sú pre zúčastnené strany záväzné. Inými slovami 

povedané ide o dlhodobý proces, ktorý vychádza z mierového stavu. Po násilnom 

ozbrojenom konflikte sa treba vedieť vrátiť do mierového stavu, ktorý je obohatený 

o skúsenosti z ozbrojeného konfliktu. Každý formálny, ale aj neformálny vstup do 

mierového resp. implementačného procesu musí byť odsúhlasený zúčastnenými 

stranami, lebo môže závažným a negatívnym spôsobom ovplyvniť ďalšie smerovanie 

procesu. Potvrdzuje sa, že prístupy, formy, obsahy a dynamiky dokumentov, ktoré 

súvisia s tvorbou resp. budovaním mieru sú rôznorodé.  

Z toho vyplývajú štyri kľúčové otázky pre tvorbu a budovanie mieru v dnešnej dobe. 1.) 

Akú úlohu zohrávajú programové ustanovenia mierových dohôd a v akom rozsahu majú 
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byť? 2.) Je možné kodifikovať problematiku konkrétneho mierového procesu do jednej 

mierovej dohody? 3.) Aké sú vzťahy a hierarchia medzi dohodami a dokumentmi, ktoré 

sú integrované v mierovom resp. implementačnom procese? 4.) Aké sú fázy 

prechodného procesu? Vzhľadom na skutočnosť, že ide ešte o neukončený proces 

riešenia celej mierovej a implementačnej štruktúry, nemôžeme momentálne na otázky 

adekvátne odpovedať.   

6. Medzinárodnoprávne podmienky pre  založenie 

komplexnej zmluvnej sústavy medzi Sudánom na jednej 

strane  a SPLM/A a Južným Sudánom na druhej strane po 

ukončení druhej sudánskej občianskej vojny (2005-2014) 

6.1. Úvod do problematiky
235

 

Ukončenie ozbrojených konfliktov patrí medzi mimoriadne právne skutočnosti, 

ktoré upravujú medzinárodnoprávny systém, ale aj právny stav na území štátu, kde sa 

odohrával ozbrojený konflikt. Okrem závažnosti ukončenia ozbrojeného konfliktu 

musíme brať do úvahy aj mimoriadnu zložitosť implementácie ustanovení mierových 

dohôd, čo je spôsobené najmä rozpadom vlády zákona, stratou vzájomnej dôvery 

a dôveryhodnosti. Tiež aj závažné narušenie základných funkcií štátu ako je napr. 

zabezpečenie bezpečnosti, rozvoja alebo spravodlivosti, spôsobuje obrovské ťažkosti pri 

implementácii. 

Základným zámerom podrobnej analýzy bude sledovanie, skúmanie a hodnotenie 

implementačného procesu Súhrnnej mierovej dohody a sústavy dohôd, ktoré z nej 

vychádzajú. Ukážeme mimoriadnu komplexnosť a nelineárny postup pri implementácii 

mierových dohôd, vzhľadom na nestabilnú a mimoriadne závažnú situáciu v Sudáne 

a následne aj v Južnom Sudáne. Zistíme reakcie konfliktných strán a ďalších 

zainteresovaných strán, vrátane medzinárodného spoločenstva na zlyhávanie 

v implementácii ustanovení mierových dohôd. Obzvlášť bude zaujímavé sledovať 
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hľadanie a vytváranie inovatívnych  a invenčných implementačných mechanizmov, 

ktoré majú zefektívniť a uľahčiť celý implementačný proces.   

Ako už bolo vyššie naznačené, situácia v Sudáne  bola a stále aj je mimoriadne vážna. 

Aj keď v našej práci sa budeme venovať najmä riešeniu napätých vzťahov medzi 

severným a južným Sudánom po podpise Súhrnnej mierovej dohody v roku 2005, 

predsa len spomenieme aj ďalšie vnútroštátne ozbrojené konflikty v Sudáne: ozbrojený 

konflikt v Darfúre, ozbrojený konflikt v severnom Sudáne a ozbrojený konflikt vo 

východnom Sudáne. Okrem toho ozbrojený konflikt medzi sudánskou vládou 

a Sudánskym ľudovooslobodzujúcim hnutím/armádou (SPLM/A) sa uskutočňoval 

najmä na území troch konfliktných zón: v južnom Sudáne; v oblasti Abyei; a v Južnom 

Kordofane a Modrom Níle.   

Vyššie zmienené skutočnosti vytvárajú závažné a náročné otázky, na ktoré sa aspoň 

čiastočne pokúsime zodpovedne odpovedať v osobitnej časti.         

6.2. Stručná charakteristika druhej sudánskej občianskej vojny (1983-

2005) 

 
V roku 1983 začala v Sudáne druhá občianska vojna, hoci bola v skutočnosti 

pokračovaním prvej sudánskej občianskej vojny v z rokov 1955 až 1972. Odohrávala sa 

zväčša v južnom Sudáne a bola jednou z najdlhšie trvajúcich a najstrašnejších vojen 

posledných rokov 20. storočia. Od začiatku vojny prišlo v južnom Sudáne o život 

približne 1,9 milióna civilistov a viac ako 4 milióny civilistov museli opustiť svoje 

domovy. 

Táto vojna býva väčšinou charakterizovaná ako boj medzi severnou stranou, arabsky 

hovoriacou islamistickou vládou v Chartúme a južnou stranou, ktorú predstavujú zväčša 

kresťanskí a animistickí černošskí rebeli.
236

 

Druhá sudánska občianska vojna bola súčasťou širšieho ozbrojeného konfliktu. Podľa 

prof. Attu el-Battahaniho z Katedry politických štúdií na Univerzite v Chartúme 

existuje sudánsky komplexný ozbrojený konflikt, ktorý je charakterizovaný ako 

občianska vojna „vzájomne zaistených občianskych vojen“ (a civil war of “interlocking 

                                                           
236 ODDELENIE PRE ĽUDSKÉ PRÁVA EURÓPSKEHO PARLAMENTU. Správa o súvislostiach v rámci politickej 
situácie a situácie v oblasti ľudských práv v Sudáne a Darfúre. Brusel: Európsky parlament, 2007, 7 s. 
Triediaci znak DV\696365SK.doc- PE398.380v01-00. Dostupné tiež z: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/696/696365/696365sk.pdf   

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/696/696365/696365sk.pdf


 
 

113 
 

civil wars“). Rovnako príčiny ozbrojeného konfliktu sú si navzájom poprepájané (its 

causes are interwoven): hospodárske, zdrojové, etnické, kultúrne, náboženské 

a medzinárodné dimenzie, všetky zohrávajú svoju úlohu. Niektoré sú dôležitejšie ako 

ďalšie v niektorých častiach krajiny.
237

  

Z toho dôvodu budeme v práci riešiť aj vzťah medzi ozbrojeným konfliktom v Južnom 

Sudáne a ozbrojeným konfliktom v Darfúre.  

 

6.3. Systémové a okamžité príčiny vypuknutia druhej sudánskej 

občianskej vojny  

Podľa Juhosudánskeho ľudovo-oslobodzovacieho hnutia/Armády dvoma 

základnými problémami „starého Sudánu“ boli: a) zlyhanie po sebe nasledujúcich 

vládnych režimov v Chartúme vo veci vyvinutia životaschopného národného rámca 

spravovania a správneho demokratického procesu budovania štátu založeného na 

sudánskych rozmanitých odlišnostiach, a 

b) zlyhanie týchto režimov vo veci vypracovania spoľahlivého ekonomického programu 

pre riešenie problémov ekonomickej zaostalosti a nespravodlivého rozvoja.
238

 

Ďalej SPLM/A ešte podrobnejšie vysvetľuje príčiny druhej občianskej vojny: 

„Neživotaschopná jednota starého Sudánu, ktorý má korene v ekonomickej, politickej a 

kultúrnej hegemónii jednotlivých zoskupení. Okrem toho vylučuje ďalšie základné 

skupiny od formovania sudánskej spoločnosti a popiera im šancu na efektívnu účasť na 

politickej moci, a na vyjadrenie ich "národnej" a kultúrnej identity, a na dosiahnutie 

spravodlivého podielu na národnom bohatstve. Jednoducho nemôže prežiť v kontexte 

nerovnomernej vývojovej paradigmy. Starý Sudán obmedzil jednotu krajiny vybratím 

parametrov a prvkov (arabizmu a islamu) od celistvosti prvkov, ktoré tvoria historickú a 

súčasnú rozmanitosť Sudánu, a zanedbal a prehliadol ďalšie kľúčové ingrediencie. Po 

prvé, jednota, založená na týchto čiastkových komponentoch a so všetkými 
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sprievodnými politickými, hospodárskymi a sociálnymi implikáciami, bude vždy 

krehká a neudržateľná. Po druhé, naliehanie a vytrvanie v identifikácii jedného 

náboženstva so štátom, a tým založenie teokratického štátu, vedie, a iba povedie len k 

závažným rozporom v štruktúre sudánskej spoločnosti a prípadnému rozpadu krajiny. 

Nielen preto, že nie všetci Sudánci sú moslimovia, ale aj preto, že medzi samotnými 

moslimami neexistuje zhoda vo veci zákonov šaríe.“
239

 

Keď to zhrnieme, tak podľa SPLM/A systémovými príčinami ozbrojeného konfliktu 

boli nerozdelenie moci a bohatstva, ohrozenie „národnej“ a kultúrnej identity južných 

Sudáncov, zlyhávanie vlády zákona a dobrého spravovania, diskriminácia, a neplnenie 

základných funkcií štátu. Neskôr zistíme, že požiadavky južných Sudáncov sa 

odvolávali práve na nápravu týchto systémových príčin. Niektoré sa odzrkadlia 

v princípoch mierových dohôd a ďalšie už aj v reálnej implementácii mierových dohôd.   

6.4. Mediačné konanie v rámci mierového procesu medzi Sudánom 

a SPLM/A 

6.4.1. Medzivládny úrad pre rozvoj (IGAD) ako hlavný sprostredkovateľ mieru  

Najaktívnejšou medzinárodnou vládnou organizáciou, ktorá vstúpila do 

mierového procesu medzi sudánskou vládou a juhosudánskymi povstalcami najmä 

z Juhosudánskeho ľudovo-oslobodzovacieho hnutia/Armády bol Medzivládny úrad pre 

rozvoj (Intergovernmental Authority on Development- IGAD). 

IGAD bol založený v roku 1996, kedy bola podpísaná Dohoda o založení 

Medzivládneho úradu pre rozvoj. Zakladajúcimi členmi medzinárodnej organizácie sú 

Džibutsko, Eritrea, Federálna demokratická republika Etiópie, Keňa, Somálsko, Sudán 

a Uganda
240

.   

V čl. 6 A dohody sa spomínajú princípy IGAD-u. Týmito princípmi sú: a) zvrhovaná 

rovnosť všetkých členských štátov; b) nezasahovanie do vnútorných záležitostí 

členských štátov; c) mierové riešenie medzištátnych a vnútroštátnych konfliktov cez 

dialóg; d) udržanie regionálneho mieru, stability a bezpečnosti; e) vzájomné 
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a spravodlivé rozdelenie výnosov, ktoré narastajú zo spolupráce na základe tejto 

dohody; f) uznanie, podpora a ochrana ľudských a národných práv v súlade 

s opatreniami Africkej charty ľudských práv a práv národov.   

V čl. 7 dohody, ktorý rieši ciele a zámery organizácie, sa hovorí: „g) podporovať mier 

a stabilitu v subregióne a vytvoriť mechanizmy v rámci subregiónu pre prevenciu, 

riadenie a riešenie medzištátnych a vnútroštátnych konfliktov cez dialóg.“  

Kľúčovým článkom pre riešenie konfliktu je čl. 18 A: „Členské štáty budú konať 

kolektívne, aby zachovali mier, bezpečnosť a stabilitu, ktoré sú základnými 

predpokladmi pre hospodársky rozvoj a sociálny progres. Spoločne členské štáty: a) 

podniknú efektívne kolektívne opatrenia, aby mohli eliminovať hrozby pre regionálnu 

spoluprácu, mier a stabilitu; b) založia efektívny mechanizmus konzultácie a spolupráce 

pre mierové riešenie rozdielností a sporov; c) akceptujú, že budú konať so spormi medzi 

členskými štátmi v rámci tohto mechanizmu predtým ako sa obrátia na iné regionálne 

alebo medzinárodné organizácie.“ 

Vzhľadom na skutočnosť, že Sudán je členským a zakladajúcim štátom Medzivládneho 

úradu pre rozvoj, mohli sa ustanovenia čl. 6 A, 7 a 18 A dohody primerane uplatniť aj 

na riešenie sporu medzi Sudánskou vládou a juhosudánskymi povstalcami. 

Mechanizmus, ktorý sa vytvoril a následne aj použil v rámci danej organizácie vo veci 

mediácie medzi spomenutými spornými stranami, má svoje špecifiká, na ktoré treba 

poukázať. V prvom rade sa zdôrazňuje dialóg medzi spornými stranami aj za pomoci 

medzinárodnej organizácie. Vôbec sa nespomínajú oficiálne mechanizmy ako súdne, 

kvázi-súdne alebo arbitrážne konanie. Dialóg sa má viesť a spravovať prostredníctvom 

konzultácie, spolupráce, vzájomného rešpektu, spravodlivosti a v súlade 

s rešpektovaním ľudských a národných práv. Dialóg by mal zostať vo vlastníctve 

subregiónu (subregional ownership) a až následne by mali byť zapojené iné regionálne 

a medzinárodné organizácie. V tejto rovine sú naplnené univerzálne princípy mierového 

riešenia medzinárodných sporov vrátane mediácie. 

Ďalším dôležitým zmluvným prameňom je Protokol o založení včasného varovania 

konfliktu a mechanizmu odpovede pre členské štáty Medzivládneho úradu pre rozvoj 

(IGAD) z 23. novembra 2000. Ide o osobitnú dohodu všetkých členských štátov IGAD-
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u, vrátane Sudánu, ktorá bola podpísaná v Chartúme, v Sudáne. V druhom-piatom 

odseku protokolu preambuly sa hovorí: „...znovu potvrdzujeme ciele podpory 

regionálneho mieru, bezpečnosti a stability a vytvorenie mechanizmov pre prevenciu, 

riadenie a vyriešenie medzištátnych a vnútroštátnych konfliktov prostredníctvom 

dialógu. Rozhodli sme sa konať spoločne v záujme zachovania mieru, bezpečnosti a 

stability v regióne, posilnenia regionálnej spolupráce a odstránenia všetkých foriem ich 

ohrozenia. Inšpirovaní potrebou zaviesť účinný mechanizmus konzultácií a spolupráce 

pre mierové riešenie sporov. Sme presvedčení, že je potrebné, aby sme včasne reagovali 

na konflikty v regióne.“
241

 

         6.5. Podmienky pre založenie komplexnej zmluvnej sústavy 

Druhá občianska vojna medzi sudánskou vládou a povstaleckými skupinami, 

ktoré operovali na území dnešného Južného Sudánu, trvala od roku 1983 do roku 

2005.
242

 O následkoch druhej občianskej vojny v Sudáne sa píše aj v Úvodných 

ustanoveniach Súhrnnej mierovej dohody medzi sudánskou vládou a Sudánskym 

ľudovo-oslobodzujúcim hnutím/Armádou (SPLM/A): „Uvedomujúc si, že [konflikt v 

Sudáne] zapríčinil tragickú stratu na živote, zničil infraštruktúru krajiny, zerodoval 

svoje ekonomické zdroje a zapríčinil utrpenie sudánskemu ľudu.“
243

  

Hlavnou povstaleckou skupinou z Južného Sudánu bolo Sudánske ľudovo-

oslobodzujúce hnutie/Armáda (SPLM/A), ktoré so sudánskou vládou podpísalo dňa 9. 

januára 2005 Súhrnnú mierovú dohodu, ktorá sa stala konštitutívnym zmluvným 

prameňom kodifikačného charakteru
244

 takmer celého mierového procesu medzi 

Sudánom a Južným Sudánom, lebo de iure ukončila ozbrojený konflikt medzi stranami 

                                                           
241

 THE INTER-GOVERNMENTAL AUTHORITY ON DEVELOPMENT. Protocol on the Establishment of a 
Conflict Early Warning and Response Mechanism for IGAD Member States. Intergovernmental Authority 
on Development [online]. [cit. 2014-12-17]. Dostupné z:  
http://igad.int/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=79&Itemid=144 
242

BBC NEWS. South Sudan profile. BBC News [online]. ©2015 [cit. 2015-05-20]. Dostupné z:  
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14019202  
243

 SUDAN/SPLM/A.Chapeau of the Comprehensive Peace Agreement. United Nations, DPA 
[online].©2014 [cit. 2014-01-06]. Dostupné z:     
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SD_050109_Chapeau%20of%20the%20CPA.p
df   
244

 Súčasťou konštitutívnej časti Súhrnnej dohody je okrem hlavy, o ktorej sme sa už zmienili, aj 
Machakský protokol (The Machakos Protocol), ktorý bol uzavretý dňa 20. júla 2002. In: UNITED NATIONS 
PEACEMAKER. Machakos Protocol. United Nations, DPA [online]. ©2014 [cit. 2014-01-06]. Dostupné z: 
http://peacemaker.un.org/sudan-machakos-protocol2002    

http://igad.int/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=79&Itemid=144
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SD_050109_Chapeau%20of%20the%20CPA.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SD_050109_Chapeau%20of%20the%20CPA.pdf


 
 

117 
 

dohody. Súhrnná mierová dohoda bola ešte v ten istý deň doplnená o hlavu, ktorá tvorí 

integrálnu súčasť súhrnnej dohody a jej úlohou bolo vyznačiť začiatok priechodného 

obdobia a potvrdiť záväzok strán implementovať Súhrnnú mierovú dohodu.
245

 Treba 

ešte podotknúť, že Súhrnná mierová dohoda bola už druhou mierovou dohodu, ktorá sa 

snažila ukončiť druhú občiansku vojnu. Prvou mierovou dohodou bola Sudánska 

mierová dohoda (the Sudan Peace Agreement) z 21. apríla 1997
246

, ktorá bola doplnená 

o Mierovú dohodu z Fashody (the Fashoda Peace Agreement) z 20. septembra 1997.
247

 

Obrovský nedostatok obidvoch mierových dohôd spočíva v tom, že nie sú dôsledné 

v implementačných mechanizmoch, a tým sa mierový proces výrazne spomalil resp. sa 

zablokoval. Okrem toho pod obidve zmluvy sa nepodpísali ako svedkovia predstavitelia 

medzinárodného spoločenstva.
248

  

V prípade Sudánskej mierovej dohody došlo k podpísaniu viacstrannej dohody medzi 

sudánskou vládou a povstaleckými skupinami. Spolu ju podpísalo sedem povstaleckých 

resp. politických skupín a sudánska vláda: Spojený demokratický záchranný front (the 

United Democratic Salvation Front), Juhosudánske nezávislé hnutie/Armáda (South 

Sudan Independence Movement/Army), Sudánske ľudovooslobodzujúce hnutie (Sudan 

People´s Liberation Movement), Juhosudánska skupina nezávislých (South Sudan 

Independents Group), Equatorská obranná sila (Equatoria Defense Force), Únia 

sudánskych afrických strán (Union of Sudanese African Parties) a Skupina Bor (Bor 

Group)
249

. Tento asymetrický model zastupovania zmluvných strán sa ukázal ako 

neudržateľný. V prípade Súhrnnej mierovej dohody došlo už k integrácii povstaleckých 

skupín, keď stranu juhosudánskych povstalcov zastupovalo iba SPLM/A.              

K reálnej obnove mierových rokovaní došlo až v roku 2001. Z toho dôvodu sa 

prostredníctvom Súhrnnej mierovej dohody vytvorila nová mierová sústava dohôd. 
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Súhrnná mierová dohoda bola podpísaná 9. januára 2005 v Kenskej republike. Podpísali 

ju obidve konfliktné strany- sudánska vláda a SPLM/A. Svedkami uzavretia mierovej 

dohody boli predstavitelia ôsmich štátov- Kene, Ugandy, Egypta, Talianska, Holandska, 

Nórska, Veľkej Británie a Spojených štátov amerických, piatich medzinárodných 

organizácií- Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD-u), Africkej únie, Európskej únie, 

Ligy arabských štátov a Organizácie Spojených národov a jedného medzivládneho fóra- 

Partnerského fóra IGAD-u.
250

  

Súhrnná mierová dohoda neupravuje iba ozbrojený konflikt, ktorý sa týkal výlučne 

územia Južného Sudánu. Nižšie budeme riešiť aj otázky napr. oblastí Núbijských hôr, 

Južného Modrého Nílu alebo východného Sudánu. To naznačuje, že existoval aj zámer 

o komplexné riešenie ozbrojených konfliktov v celom Sudáne. 

Hlavnou prekážkou súhrnného riešenia celosudánskej otázky bola situácia v Darfúre. 

Počas našej analýzy zistíme, že otázka Darfúru sa vôbec neriešila v rámci Súhrnnej 

mierovej dohody. Situácia v Darfúre bola riešená Darfúrskou mierovou dohodou 

(Darfur Peace Agreement), ktorá bola podpísaná 5. mája 2006.
251

 V Darfúrskej 

mierovej dohode nemá Súhrnná mierová dohoda výraznú konštitutívnu úlohu, a preto 

môžeme konštatovať, že ide o autonómny mierový rámec, ktorý je nezávislý od 

Súhrnnej mierovej dohody.
252

  

6.6. Deklarácia princípov Medzivládneho úradu pre rozvoj 

Súhrnná mierová dohoda je výsledkom dlhodobého, sformalizovaného a 

reálneho mierového procesu, ktorý sa musel oprieť o konkrétnu predbežnú dohodu. 

Inými slovami povedané, faktický stav na území daného ozbrojeného konfliktu bol 

veľmi chaotický, a preto si vyžadoval nejaký poriadok, ktorý by dokázal zahájiť 

mierové rozhovory. 
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Týmto poriadkom bola Deklarácia princípov Medzivládneho úradu pre rozvoj. 

Deklarácia princípov bola predstavená dňa 20. mája 1994 v Nairobi, v Kenskej 

republike.
253

 Aj keď deklaráciu predložili predstavitelia IGAD-u, tak s ňou museli 

súhlasiť konfliktné strany.
254

 Medzi základné princípy deklarácie patrili: 1.) Súhrnné, 

 mierové a iba politické riešenie sudánskeho konfliktu (the Sudan conflict); 2.) Právo na 

sebaurčenie juhosudánskeho ľudu prostredníctvom referenda; 3.) Udržanie jednoty 

Sudánu; 4.) V prípade absencie dohody o udržaní jednoty môže príslušný ľud určiť 

svoju budúcnosť vrátane nezávislosti prostredníctvom referenda; 5.) Môže sa dohodnúť 

predbežné opatrenie; 6.) Dohoda o zastavení streľby vstúpi do platnosti ako súčasť 

celého urovnania konfliktu v Sudáne.
255

  

Vyššie sme už spomenuli Sudánsku mierovú dohodu a Mierovú dohodu z Fashody, 

ktoré boli podpísané v roku 1997, ale v praxi sa neujali. Naopak Deklarácia princípov sa 

v praxi ujala. V ďalšom texte kapitoly práce preukážeme, že princípy z Deklarácie 

princípov boli implementované v rámci mierového procesu.  

Deklarácia princípov hovorila o riešení konfliktu v Sudáne. Medzi rokmi 1994 a 2005 

vypukol ďalší závažný ozbrojený konflikt v Sudáne. Je ním ozbrojený konflikt 

v Darfúre, ktorý začal v roku 2003.
256

 

Vzhľadom na tieto okolnosti, ktoré výrazným spôsobom zmenili reality v Sudáne, bolo 

nemožné uzavrieť úplne súhrnnú mierovú dohodu, ktorá by vytvorila nový ústavný 

rámec v plnom rozsahu. O tom sa píše aj v Preložení mediačného sprievodcu do praxe: 

„Mierový proces medzi severným a južným Sudánom viedol ku Súhrnnej mierovej 

dohode (CPA) z 2005. Nebola súhrnnou, lebo vyjednávacie strany sa nechceli venovať 

všetkým konfliktom v Sudáne.“
257

 Z toho dôvodu treba vnímať Súhrnnú mierovú 

dohodu ako komplexnú mierovú dohodu, ktorá iba rieši a upravuje právne vzťahy 

medzi sudánskou vládou a Sudánskym ľudovooslobodzujúcim hnutím/armádou. Nižšie 
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uvidíme, že nezabezpečenie kompletnej súhrnnej mierovej dohody spôsobuje závažné 

problémy pri plnení medzinárodnoprávnych záväzkov počas implementačného procesu.    

 

7. Súhrnná mierová dohoda medzi vládou Sudánskej 

republiky a SPLM/A   

Súhrnná mierová dohoda má na jednej strane integračnú a deklaratórnu funkciu 

a na druhej strane zas konštitutívnu a implementačnú funkciu.  

V prípade integračnej a deklaratórnej funkcie máme na mysli opätovné potvrdenie 

základných právnych princípov a ustanovení starších a čiastkových dohôd, ktoré 

upravovali vzťahy medzi sudánskou vládou a povstalcami z Južného Sudánu.  

7.1. Úvodné ustanovenia Súhrnnej mierovej dohody 

Úvodné ustanovenia Súhrnnej mierovej dohody (Chapeau of the Comprehensive 

Peace Agreement) sa nachádzajú v úvode Súhrnnej mierovej dohody. V Úvodných 

ustanoveniach sa riešia najmä otázky medzinárodného dohľadu a medzinárodnej 

pomoci; otázky princípov Súhrnnej mierovej dohody; obsahu dohody; 

implementačného procesu a jeho časových období.      

V prvom odseku úvodných ustanovení sa nachádza ustanovenie, ktoré rieši dohľad nad 

dodržiavaním Súhrnnej mierovej dohody. Ustanovenie znie: „...pod dohľadom 

Mierového procesu Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD) a pod dohľadom vlády 

Kenskej republiky.“ Na základe potvrdenia garancie dohľadu zo strany medzinárodného 

spoločenstva došlo k právnemu posilneniu ostatných ustanovení Súhrnnej mierovej 

dohody vrátane princípov dohody.   

7.1.1.  Zásady medzinárodného práva a zásada dobrého spravovania  

Úvodné ustanovenia Súhrnnej mierovej dohody vycházajú zo zásad, ktoré sú 

upravené  v medzinárodnom práve. Hlavné zásady úvodných ustanovení sa inšpirovali 

najmä niektorými zásadami Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Medzinárodného 

paktu o občianskych a politických právach a Medzinárodného paktu o hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych právach. Všetky tri medzinárodnoprávne pramene sú súčasťou 
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tzv. Medzinárodného zákona ľudských práv (the International Bill of Human Rights).
258

 

To znamená, že ide o zásady, ktoré upravujú problematiku ľudských práv.  

Pre Sudán sú všetky tri medzinárodnoprávne pramene záväzné. V materiály Úradu 

vysokého komisára OSN pre ľudské práva (Office of the High Commissioner for Human 

Rights) sa o záväznosti Všeobecnej deklarácie ľudských práv pre všetky štáty píše: „V 

Teheránskej proklamácii prijatej na Medzinárodnej konferencii o ľudských právach, 

ktorá sa konala v Iráne v roku 1968, sa konferencia zhodla na tomto bode: "Všeobecná 

deklarácia ľudských práv vyjadruje spoločné porozumenie národov vo svete, pokiaľ ide 

o nescudziteľné a nedotknuteľné práva všetkých členov ľudskej rodiny (all members of 

the human family) a zakladá povinnosť pre členov medzinárodného spoločenstva". 

Konferencia potvrdila svoju vieru v zásady, ktoré sú uvedené v deklarácii, a nalieha na 

všetky národy a vlády "aby sa venovali [týmto] zásadám... a aby zdvojnásobili svoje 

úsilia pri zabezpečovaní života v zhode so slobodou a dôstojnosťou všetkých ľudských 

bytostí a prispievali k fyzickému, psychickému, sociálnemu a duchovnému blahu".“
259

 

Z textu Teheránskej proklamácie vyplýva, že obsah Všeobecnej deklarácie ľudských 

práv je už etablovaným a rozvinutým obyčajovým právom.   

V prípade Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach 

a Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach sa Sudán 

nachádza na zozname štátov, ktoré ratifikovali obidva pakty resp. k nim pristúpili.
260

    

Ďalej sa budeme stručne zaoberať niektorými zásadami práva ľudských práv, ktoré 

priamo ovplyvnili zásady Úvodných ustanovení Súhrnnej mierovej dohody.    

 

V prvom a druhom odseku Preambuly Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa hovorí: 

„Pretože uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovných a neodňateľných práv všetkých 

členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete, pretože 

ignorovanie ľudských práv a pohŕdanie nimi viedlo k barbarským činom urážajúcim 

svedomie ľudstva, a vybudovanie sveta, v ktorom sa budú ľudské bytosti zbavené 

strachu a núdze tešiť slobode prejavu a viery, bolo prehlásené za najvyšší cieľ ľudstva.“ 
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V piatom odseku Preambuly Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa ešte spomína: 

„...pretože národy Organizácie Spojených národov znovu potvrdili v Charte svoju vieru 

v základné ľudské práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti, ako aj v rovné 

práva žien a mužov a rozhodli sa podporovať sociálny rozvoj a lepšie životné 

podmienky vo väčšej slobode.“ 

Pre správne vyhodnotenie zásad úvodných ustanovení Súhrnnej mierovej dohody je 

dôležité spomenúť ešte čl. 3 a čl. 29 ods. 2 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. V čl. 

3 sa píše: „Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.“ Napokon v čl. 29 

ods. 2 je stanovené: „Pri výkone vlastných práv a slobôd môže byť každý podrobený iba 

takým  obmedzeniam, ktoré sú zákonom stanovené výhradne na to, aby bolo 

zabezpečené plné uznanie a rešpektovanie práv a slobôd iných a aby bolo vyhovené 

spravodlivým požiadavkám morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v 

demokratickej spoločnosti.“
261

  

Keď to zhrnieme, tak vidíme, že podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv 

dodržiavanie ľudských práv, a zásad rovnosti a spravodlivosti v duchu svedomia 

ľudstva a vybudovania sveta sú základnými predpokladmi pre zabezpečenie slobody, 

spravodlivosti a mieru vo svete.  

Okrem toho treba vytvoriť podmienky pre vykonávanie ľudských práv v štáte 

a spoločnosti. Danými podmienkami sú: spravodlivé požiadavky morálky, verejný 

poriadok a všeobecné blaho v demokratickej spoločnosti. Ide o základy právneho 

a demokratického štátu, z ktorých vychádza aj nižšie spomenutý model dobrého 

spravovania v Sudáne.  

Ďalšie medzinárodnoprávne zásady, ktoré ovplyvnili úvodné ustanovenia, sa nachádzajú 

v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte 

o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.  

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt 

o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach nás zaujímajú najmä kvôli čl. 1 
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obidvoch paktov. V čl. 1 ods.1 sa spomína: „Všetky národy majú právo na sebaurčenie. 

Na základe tohto práva slobodne určujú svoj politický štatút a slobodne uskutočňujú 

svoj hospodársky, sociálny a kultúrny vývoj.“ Ďalej sa v čl. 1 ods. 2 hovorí: „Všetky 

národy môžu pre svoje vlastné ciele slobodne disponovať svojím prírodným bohatstvom 

a zdrojmi bez ujmy na akýchkoľvek záväzkoch vyplývajúcich z medzinárodnej 

hospodárskej spolupráce, založenej na vzájomnej výhodnosti a medzinárodnom práve. 

V žiadnom prípade nesmie byť národ zbavený svojich vlastných prostriedkov životnej 

existencie.“ Napokon v čl. 1 ods.3 sa stanovuje: „Štáty, zmluvné strany paktu, včítane 

tých štátov, ktoré sú zodpovedné za správu nesamosprávnych a poručenských území, 

budú podporovať uskutočnenie práva na sebaurčenie a budú toto právo rešpektovať v 

súlade s ustanoveniami Charty Organizácie Spojených národov.“
262  

Čl. 1 obidvoch paktov upravuje otázku práva na sebaurčenie národov. Dôležité je 

spomenúť, že podľa paktov právo na sebaurčenie národa musí byť podporované štátom, 

ktorý spravuje územie iného národa v čase presadzovania práva na sebaurčenie týmto 

národom. V prípade Sudánu v čase uzavretia Úvodných ustanovení Súhrnnej mierovej 

dohody (9.januára 2005) existoval iba jeden štát, ktorým bol Sudán. Na jeho území sa 

nachádzal juhosudánsky národ (ľud), ktorý si už v čase uzavretia Súhrnnej mierovej 

dohody uplatňoval svoje právo na sebaurčenie.
263

 

Okrem toho je dôležité podotknúť, že podľa čl. 1 obidvoch paktov právo na sebaurčenie 

sa uplatňuje aj počas uskutočňovania hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho vývoja. 

Kontinuita medzi uplatňovaním práva na sebaurčenie počas vzniku nového štátu a počas 

už samostatného spravovania nového štátu je dôležitým elementom pre zabezpečenie 

stability štátu a spoločnosti.  

Na zabezpečenie práva na sebaurčenie, vlastných cieľov a životnej existencie národa je 

potrebné vytvoriť solídnu základňu, ktorá je postavená z prírodného bohatstva a zdrojov 
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ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV.  Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach. 
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národa. V Súhrnnej mierovej dohode sa stretneme aj s osobitnou dohodou, ktorá sa 

zaoberá deľbou bohatstva.
264

 

V kontexte a v súlade s opísanými zásadami medzinárodného práva treba interpretovať 

zásady Úvodných ustanovení Súhrnnej mierovej dohody. Ďalej treba sledovať, či sa 

počas implementácie Súhrnnej mierovej dohody dodržiaval vyššie spomenutý 

interpretačný prístup k úvodným ustanoveniam.                 

V treťom odseku úvodných ustanovení sa nachádza ustanovenie: „Dbajúc na 

nevyhnutnú potrebu priniesť mier a bezpečnosť sudánskym ľuďom, ktorí zotrvávali 

v tomto konflikte veľmi dlho.“  

V štvrtom odseku úvodných ustanovení sa hovorí: „Byť si vedomí skutočnosti, že mier, 

stabilita a rozvoj sú túžbami, ktoré sú zdieľané všetkými ľuďmi Sudánu.“ 

Ďalej sa v desiatom odseku úvodných ustanovení píše: „Strany ďalej oceňujú, že 

úspešná implementácia Súhrnnej mierovej dohody zabezpečí model dobrého 

spravovania (angl. good governance) v Sudáne, ktorý pomôže vytvoriť solídnu 

základňu pre zachovanie mieru a vytvorenie atraktívnej jednoty, a preto sa ujať úplného 

dodržiavania písmena a ducha Súhrnnej mierovej dohody ako aj garantovať 

zotrvávajúci mier, bezpečnosť pre všetkých, spravodlivosť a rovnosť v Sudáne...“  

Na druhej strane vznikajú aj určité riziká v oblasti interpretácie a implementácie týchto 

zásad a cieľov v praxi. Zvlášť treba upriamiť pozornosť na slovné spojenie dobré 

spravovanie.  

Z textu mierovej dohody vyplýva, že dobré spravovanie znamená garantovanie mieru, 

bezpečnosti pre všetkých, rovnosti v Sudáne alebo vytvorenie atraktívnej jednoty. To sa 

dá vysvetliť aj ako pokus o nastolenie vlády zákona resp. právneho štátu. 

Daná interpretácia dobrého spravovania je aj v súlade s čl. 3 písm. g) Zakladajúceho 

aktu Africkej únie
265

: „Cieľmi únie musia byť: ...g) podporovanie demokratických zásad 
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 Pozri podkapitolu: 7.5. Stručná charakteristika obsahu Súhrnnej mierovej dohody.   
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a inštitúcií, ľudovej participácie a dobrého spravovania.“ Ďalej sa v čl. 4 písm. m) píše: 

„Únia musí fungovať v súlade s nasledujúcimi zásadami:...m) rešpektovanie 

demokratických zásad, ľudských práv, vlády zákona a dobrého spravovania.“ 

Zo spomenutých ustanovení Zakladajúceho aktu Africkej únie môžeme spraviť 

niekoľko záverov. Prvým záverom je, že zásada dobrého spravovania nie je doposiaľ 

rozvinutá do takej miery, že by mohla figurovať samostatne. Všimli sme si, že sa opiera 

o zásady, ktoré sú už rozvinutejšie a používanejšie v rámci medzinárodného práva. 

Druhým záverom je, že sa nám ukazuje určitá postupnosť pri formovaní a presadzovaní 

zásad. Ukazuje sa nám, že zásada dobrého spravovania vychádza z demokratických 

zásad, zásad ľudských práv a zásady vlády zákona. Z toho vyplýva, že predošlé zásady 

sú potrebnými náležitosťami zásady dobrého spravovania. Tretím záverom je, že zásada 

dobrého spravovania musí byť rešpektovaná a podporovaná ako na národnej, tak aj na 

medzinárodnej úrovni v rámci Africkej únie. To znamená, že v prípade nerešpektovania 

resp. nesprávnej implementácie zásady dobrého spravovania zo strany členského štátu 

Africká únia podporí potrebnú nápravu. 

Kvôli lepšiemu pochopeniu zásady dobrého spravovania sa zameriame na úpravu 

zásady vlády zákona na úrovni Organizácie Spojených národov.  

7.2. Rezolúcie 61/39 a 62/70 Valného zhromaždenia OSN: Vláda 

zákona na národnej a medzinárodnej úrovni 

Podporovanie vlády zákona na národnej a medzinárodnej úrovni je v srdci 

poslania Organizácie Spojených národov.
266

 Spomenieme rezolúcie Valného 

zhromaždenia OSN 61/39
267

 resp. 62/70
268

, ktoré sa nazývajú Vláda zákona na národnej 

a medzinárodnej úrovni. V Rezolúcii 62/70 sa píše: „[Valné zhromaždenie- pozn. 

autora] potvrdzuje tiež, že ľudské práva, vláda zákona a demokracia sú prepojené 

a vzájomne sa posilňujú a že patria univerzálnym a nedeliteľným hlavným hodnotám 

a princípom Organizácie Spojených národov... Ďalej potvrdzuje potrebu pre univerzálnu 
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vernosť a implementáciu vlády zákona ako na národnej, tak aj na medzinárodnej úrovni 

a jeho vážny záväzok voči medzinárodnému poriadku založenom na vláde zákona 

a medzinárodnom práve, ktoré spolu s princípmi spravodlivosti sú podstatné pre 

mierovú koexistenciu a kooperáciu medzi štátmi.“     

Autoritatívny výklad termínu vláda zákona zo strany generálneho tajomníka OSN znie: 

„Pre Organizáciu Spojených národov vláda zákona sa odvoláva na princíp spravovania, 

kde všetky osoby, inštitúcie a entity, verejné a súkromné, vrátane samotného štátu sú 

zodpovedné pred zákonmi, ktoré sú verejne vyhlásené, rovnocenne donucované 

a nezávisle uznané súdmi, a ktoré sú konzistentné s medzinárodnými normami ľudských 

práv a štandardov. Rovnako si to vyžaduje opatrenia pre zabezpečenie dodržiavania 

princípov nadradenosti práva, rovnosti pred zákonom, zodpovednosti voči zákonu, 

spravodlivosti v aplikácii zákona, deľby moci, účasti v rozhodovacom procese, právnej 

istoty, zabránenia ľubovôli a procedurálnej a právnej transparentnosti.“
269

 

Keď sa lepšie pozrieme na definíciu vlády zákona zo strany generálneho tajomníka 

Organizácie Spojených národov, tak si uvedomíme, že vláda zákona tvorí súbor 

všeobecných právnych zásad uznávaných civilizovanými národmi, ktoré podľa čl.38 

ods. 3 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora, môžu byť podkladom pre posudzovanie 

konkrétnych súdnych prípadov, čo inými slovami povedané, ide o pramene 

medzinárodného práva. 

Implementácia všeobecných právnych zásad uznávaných civilizovanými národmi do 

vnútroštátnych právnych poriadkov zo strany väčšiny štátov je dlhodobým procesom, 

ktorý nie je doposiaľ dokončený.
270

    

7.3. Zásady Súhrnnej mierovej dohody 

O zásadách Súhrnnej mierovej dohody sa píše v piatom odseku úvodných 

ustanovení, v ktorej sa hovorí: „V nadväznosti na záväzok strán voči dojednanej dohode 

o základe demokratického systému vládnutia, ktorá na jednej strane uznáva právo ľudu 

Južného Sudánu na sebaurčenie a sa snaží, aby vznikla atraktívna jednota počas 
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dočasného obdobia, zatiaľ čo v rovnakom čase si zakladá na hodnotách spravodlivosti, 

demokracie, dobrého spravovania, rešpektu pre základné práva a slobody jedinca, 

vzájomného porozumenia a tolerancie diverzity v rámci realít v Sudáne.“  

V danom ustanovení vidíme dve kategórie právnych princípov. Do prvej kategórie 

patria právo na sebaurčenie ľudu Južného Sudánu a jednota Sudánu. Právo na 

sebaurčenie je upravené napr. v čl.1 oboch ľudskoprávnych paktov
271

. 

Jednota štátu vychádza zo zásady, ktorá je upravená v Preambule Deklarácie zásad 

medzinárodného práva týkajúcich sa priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi. 

V štrnástom odseku preambuly sa hovorí: „[Valné zhromaždenie- pozn.autora] je 

presvedčené o tom, že akýkoľvek pokus zameraný na čiastočné alebo úplné narušenie 

národnej jednoty (the national unity) a územnej celistvosti štátu alebo krajiny, alebo 

politickej nezávislosti štátu je nezlučiteľný s cieľmi a zásadami Charty.“
272  

Z toho vyplýva, že v prvej kategórii právnych princípov sú zásady medzinárodného 

práva, ktoré sú potvrdené Súhrnnou mierovou dohodou.   

Do druhej kategórie patria právne princípy ako spravodlivosť, demokracia, dobré 

spravovanie, rešpekt pre základné práva a slobody jedincov, vzájomné porozumenie 

a tolerancia diverzity v rámci realít v Sudáne. Tieto právne princípy už boli zakotvené 

v Ústave Demokratickej republiky Sudán, ktorá nadobudla platnosť 1.júla 1998
273

, 

a preto ich označíme za ústavné princípy sudánskeho vnútroštátneho práva. 

V druhom prípade bolo dôležité dosiahnuť dôslednejšie rešpektovanie ústavnoprávnych 

princípov v praxi. 

Keď to zhrnieme, tak môžeme konštatovať, že hybridná povaha Súhrnnej mierovej 

dohody sa objavuje aj v prípade jej právnych princípov, ktoré buď vychádzajú zo zásad 

medzinárodného práva alebob z právnych princípov vtedy platnej sudánskej ústavy.      
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7.4. Stručná charakteristika obsahu Súhrnnej mierovej dohody  

V úvodných ustanoveniach sa spomínajú staršie resp. čiastkové dohody, ktoré 

boli integrované do textu Súhrnnej mierovej dohody a upravené resp. doplnené v rámci 

danej dohody. V šiestom odseku úvodných ustanovení sa píše: "Zaznamenajúc 

a potvrdzujúc, že v nadväznosti na tento záväzok (pozri vyššie časť o všeobecných 

právnych princípoch- pozn. autora) strany plne dosiahli dohodu o nasledujúcich textoch: 

o Protokole z Machakosu (The Machakos Protocol), datovaného 20. júla 2002, ktorý je 

stanovený v Kapitole I Súhrnnej mierovej dohody (SMD); Dohode o bezpečnostných 

opatreniach datovanej 25. septembra 2003, ktorá je stanovená v Kapitole VI SMD; 

Dohode o deľbe bohatstva datovanej 7. januára 2004, ktorá ja stanovená v Kapitole III 

SMD; Protokole o deľbe moci datovaného 26. mája 2004, ktorý je stanovený v Kapitole 

II SMD; Protokole o riešení konfliktu v Južnom Kordofane a Modrom Níle (v štátoch) 

datovaného 26. mája 2004, ktorý je stanovený v Kapitole V SMD; a o Protokole o 

riešení konfliktu v oblasti Abyei datovaného 26. mája 2004, ktorý je stanovený 

v Kapitole IV SMD.“ 

Keď to zhrnieme, tak v Kapitole I sa nachádza starší protokol, ktorý upravuje 

všeobecný rámec mierového usporiadania vzťahov medzi sudánskou vládou a SPLM/A. 

V ďalších kapitolách (II-VI) sa nachádzajú ustanovenia čiastkových resp. osobitných 

dohôd a protokolov, ktoré sa zaoberajú otázkami bezpečnostných opatrení, deľby 

bohatstva, deľby moci a riešenia konfliktov v problematických sudánskych štátoch.  

V rámci prílohy Súhrnnej mierovej dohody sa nachádza Zoznam opráv v protokoloch 

a dohodách podpísaný 31. decembra 2004. Okrem opráv všeobecných ustanovení sa 

v zozname nachádzajú aj opravy všetkých vyššie spomenutých protokolov a dohôd. 

Vzhľadom na dlhodobý mierový proces, ktorý trval bez prestávky viac ako tri roky 

a mal niekoľko výstupov v podobe predbežných resp. osobitných protokolov a dohôd 

bolo nevyhnutné vykonať aj legislatívno-technické úpravy konečného textu Súhrnnej 

mierovej dohody. V čl. 1 ods. 5 Dohody o zastavení streľby
274

 sa hovorí: „Dohoda 

o zastavení streľby musí zabezpečiť jasnosť odstránením každého priestoru 

nejednoznačnosti vo všetkých prvkoch Dohody o zastavení streľby.“    
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7.5. Úprava implementačného procesu v Úvodných ustanoveniach 

Súhrnnej mierovej dohody 

V úvodných ustanoveniach sa nachádza ustanovenie o implementačnom 

procese: „Strany uznávajú nesmiernosť úloh, ktoré čakajú na úspešnú implementáciu 

Súhrnnej mierovej dohody a podpisom nižšie a pred tu prítomnými svedkami úplne 

a spoločne opätovne potvrdzujú ich záväzok voči implementácii Súhrnnej mierovej 

dohody." 

Tento záväzok potvrdzuje, že Súhrnná mierová dohoda je multilaterálnou 

medzinárodnou dohodou, ktorá konfliktné strany zaväzuje spoločne a neoddeliteľne 

voči ostatným stranám dohody. V prvej fáze šlo najmä o primárnu zodpovednosť zo 

strany Sudánu, ktorý mal zabezpečiť atraktívnu jednotu v štáte. V druhej fáze po 

naplnení práva na sebaurčenie zo strany juhosudánskeho ľudu už obidva štáty ako 

Sudán, tak aj Južný Sudán mali prevziať na seba primárnu zodpovednosť. 

7.5.1. Úprava časových období implementačného procesu  

7.5.1.1. Predbežné dočasné obdobie  

V ods.1 hlavy sa píše: „Predbežné dočasné obdobie (the Pre-Interim Period) 

bude zahájené a záväzky a povinnosti upresnené v Súhrnnej mierovej dohode, ktoré 

budú záväzné v súlade s týmito ustanoveniami.“ Kapitola II časti B sa zaoberá 

prechodným procesom (the Transition Process) deľby moci. V úvode časti B sa píše: 

„Za účelom ukončiť konflikt a zabezpečiť mierovú a prosperujúcu budúcnosť pre 

všetkých ľudí Sudánu a za účelom spolupracovať na úlohe vládnutia krajine, týmto 

strany súhlasia s implementáciou mierovej dohody v súlade s poradím, časovými 

obdobiami a procesom upraveným nižšie.“ 

V čl.2 kapitoly II časti B sa hovorí: „ Bude predbežné dočasné obdobie, ktorého trvanie 

bude šesť (6) mesiacov.“ Ďalej v čl. 2 ods. 1 sa hovorí o úlohách, ktoré sa majú vykonať 

počas predbežného dočasného obdobia: „ a) Inštitúcie a mechanizmy stanovené 

v Mierovej dohode musia byť vytvorené; b) Ak ešte nie je v platnosti, tak by malo byť 

vytvorené zastavenie nepriateľstiev s primeraným monitorovacím mechanizmom; c) 

Mechanizmy pre implementovanie a monitorovanie Mierovej dohody musia byť 

vytvorené; d) Prípravy musia byť spravené pre implementáciu súhrnného zastavenia 
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streľby tak skoro ako sa len dá; e) Medzinárodná asistencia musí byť vyhľadaná; f) 

Ústavný rámec pre mierovú dohodu a inštitúcie uvedené v čl. 2 ods. 1 písm. a) musí byť 

vytvorený.“  

Vzhľadom na závažné otázky vo veci platnosti Súhrnnej mierovej dohody bolo 

nevyhnutné posilniť postavenie Súhrnnej mierovej dohody vo vnútroštátnom právnom 

poriadku Sudánskej republiky.  

7.5.1.2. Dočasné obdobie  

V čl. 2 ods. 2 kapitoly II časti B sa píše: „Dočasné obdobie bude zahájené na 

konci predbežného dočasného obdobia a bude trvať šesť(6) rokov.“ V čl. 2 ods. 3 sa 

riešia úkony, ktoré majú byť vykonané počas prechodného obdobia: „a) Inštitúcie 

a mechanizmy založené počas predbežného dočasného obdobia musia byť 

sprevádzkované v súlade s opatreniami a princípmi upravenými v mierovej dohode. b) 

Ak ešte nie sú ukončené, tak vyjednané súhrnné zastavenie streľby bude 

implementované a medzinárodné monitorovacie mechanizmy musia byť vytvorené 

a sprevádzkované.“     

V čl. 2 ods. 4 kapitoly II časti B, ktorý sa zaoberá miešanou Posudzovacou 

a hodnotiacou komisiou (po angl. Assessment and Evaluation Commission) zloženou 

nielen z predstaviteľov sudánskej vlády a SPLM/A, ale aj z predstaviteľov 

medzinárodného spoločenstva vrátane mimoafrických štátov (Taliansko, Nórsko, Veľká 

Británia a USA), sa hovorí: „Nezávislá Posudzovacia a hodnotiaca komisia (AEC) musí 

byť založená počas predbežného dočasného obdobia, aby monitorovala implementáciu 

Mierovej dohody a riadila polčasové vyhodnotenie jednotných opatrení vytvorených na 

základe Mierovej dohody.“ 

7.6. Úprava medzinárodnej pomoci v Úvodných ustanoveniach 

Súhrnnej mierovej dohody  

Úvodné ustanovenia riešia aj otázku medzinárodnej pomoci: „Strany sa spoločne 

odvolávajú na regionálne a medzinárodné spoločenstvo a vyzývajú organizácie a štáty, 

ktoré boli požiadané, aby svedčili pri podpise tejto dohody, aby zabezpečili a potvrdili 

ich neochvejnú pomoc pri implementácii Súhrnnej mierovej dohody a ďalej sa 
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odvolávajú na nich, aby použili zdroje a urgentné programy a prechodné aktivity pre 

mier ako je tu predpokladaný a dohodnutý.“ 

 Ide o výzvu konfliktných strán organizáciám a štátom, ktoré boli prítomné pri podpise 

Súhrnnej mierovej dohody. Z pohľadu medzinárodného práva môžeme hovoriť 

o návrhu na uzavretie medzinárodných zmlúv medzi konfliktnými stranami na jednej 

strane a donormi na druhej strane v oblasti post-konfliktnej pomoci. 

7.7. Vzťahy medzi čiastkovými dohodami a protokolmi na jednej 

strane a implementačnými časťami Súhrnnej mierovej dohody na 

druhej strane 

 
Predtým ako sa sústredíme na implementačné časti Súhrnnej mierovej dohody, 

ktoré tvoria základ pre ius post bellum v rámci vzťahov medzi sudánskou vládou 

a juhosudánskymi povstalcami, musíme si trocha ozrejmiť vzťahy medzi ustanoveniami 

čiastkových dohôd a protokolov na jednej strane a implementačnými ustanoveniami na 

druhej strane. Je to mimoriadne dôležité, lebo na základe určenia prieniku medzi 

ustanoveniami čiastkových dohôd a implementačnými ustanoveniami, ktoré vedia 

správne určiť a zahrnúť náležitosti hypotéz právnych noriem, môžeme hodnotiť kvalitu 

súhrnnej mierovej dohody. Ak dochádza k správnemu napĺňaniu implementačných 

ustanovení, tak môžeme hovoriť aj o kvalitnej mierovej dohode. Na to poukazuje aj 

Preloženie mediačného sprievodcu do praxe, ktorý hovorí, že mierová dohoda je iba tak 

dobrá ako jej implementácia.
275

 Rovnako aj hlavný mediátor, ktorý riešil tento 

ozbrojený konflikt, kenský generál Lazaro Subweiywo hovorí: „Polovica dohody je 

v implementácii.“
276

 

O vzájomnej prepojenosti svedčí aj skutočnosť, že implementačné ustanovenia nielenže 

reagujú na čiastkové dohody, ale aj boli podpísané ako posledné. Ak Protokol o riešení 

konfliktu v oblasti Abyei bol podpísaný ako posledný 26. mája 2004, tak 

Implementačné modality Protokolu o riešení konfliktu v Abyei boli podpísané 31. 

decembra 2004. To je viac ako sedem mesiacov ťažkých rokovaní, ktoré sa zamerali už 

prakticky výlučne na implementačné modality. Keď to zhrnieme, tak implementačné 
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modality sú výsledkami použitia ustanovení čiastkových dohôd. Z toho dôvodu sa 

bližšie pozrieme na niektoré ustanovenia čiastkových dohôd, ktoré riešia vzťahy 

s implementačnými ustanoveniami.  

Bližšie sa pozrieme na vzťahy medzi ustanoveniami Dohody o bezpečnostných opatrení 

a Implementačných modalít a príloh trvalého zastavenia streľby a bezpečnostných 

opatrení. 

Prvý prístup k implementačným ustanoveniam sa nachádza v čl. 1. ods. c) a je zameraný 

na štatút obidvoch ozbrojených síl
277

: „Strany súhlasia s princípmi proporčného 

zoštíhľovania síl na obidvoch stranách v primeranom čase, ktorý by nasledoval po 

dokončení súhrnných opatrení zastavenia streľby.“        

Druhý prístup k implementačným ustanoveniam je upravený v čl. 2 Dohody 

o bezpečnostných opatreniach, ktorá sa nachádza v Kapitole VI Súhrnnej mierovej 

dohody. V ňom sa píše o zastavení streľby: „Strany súhlasia s medzinárodne 

monitorovaným zastavením streľby, ktoré vstúpi do účinnosti od dátumu podpísania 

Súhrnnej mierovej dohody. Detaily Dohody o zastavení streľby (Ceasefire Agreement) 

budú vypracované dvoma stranami spolu s mediátormi z IGAD-u a medzinárodnými 

expertmi.“ 

Tretí prístup k implementačným ustanoveniam je spomenutý v čl. 6 Dohody 

o bezpečnostných opatreniach, ktorý upravuje otázku spoločnej vojenskej doktríny: 

„Strany musia rozvinúť spoločnú vojenskú doktrínu ako základ pre spojené/integrované 

jednotky rovnako ako základ pre sudánsku armádu obdobia po dočasnom období (a post 

Interim Period army of the Sudan), ak hlasovanie v referende je v prospech jednoty. 

Strany musia rozvinúť túto spoločnú doktrínu v rámci jedného roku od začiatku 

dočasného obdobia (the Interim Period). Počas dočasného obdobia trénovanie 

Sudánskej ľudovooslobodzovacej armády- SPLA (na juhu), Sudánskych ozbrojených 

síl- SAF (na severe) a spojených jednotiek (na severe aj na juhu) bude založené na tejto 

spoločnej doktríne.“ 

V Dohode o bezpečnostných opatreniach nie je iba holá zmienka o spoločnej vojenskej 

doktríne. V niektorých prípadoch sú ustanovenia konkrétnejšie až veľmi konkrétne 
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a môžu byť považované za implementačné, čo je už štvrtý prístup k implementačným 

ustanoveniam. Ako príklad môžeme uviesť čl. 4 ods. 1, ktorý sa zaoberá elaborátom 

o spoločných/integrovaných jednotkách. 

 V čl. 4 ods. 1 písm. a) sa hovorí: „Ich charakter:- By mali mať nový charakter založený 

na spoločnej doktríne.“ Tu ešte sa odvolávajú na spoločnú doktrínu, ktorá mala byť ešte 

len vypracovaná. 

V čl. 4 ods. 1 písm. b) sa už píše: „Ich funkcie:- I. Budú symbolom národnej jednoty 

počas dočasného obdobia. II. Budú symbolom suverenity počas dočasného obdobia. III. 

Budú sa spoločne podieľať na obrane krajiny s dvoma ďalšími silami. IV. Zabezpečia 

jadro budúcej sudánskej armády obdobia po dočasnom období, ak by hlasovanie v 

referende potvrdilo jednotu. V. Musia byť zahrnutí do rekonštrukcie krajiny.“ Ide 

o presne vymedzené princípy, na základe ktorých sa dajú určiť konkrétne úlohy 

spoločných/integrovaných jednotiek.  

V čl. 4 ods. 1 písm. c) sa ešte konkrétnejšie údaje vyskytujú: „Veľkosť 

a rozmiestnenie:- Veľkosť a rozmiestnenie spoločných/integrovaných jednotiek 

v priebehu dočasného obdobia musí byť ako je uvedené nižšie: I. Južný Sudán: 

dvadsaťštyritisíc (24 000), II. Núbijské hory: šesťtisíc (6 000), III. Južný Modrý Níl: 

šesťtisíc (6 000), IV. Chartúm: tritisíc (3 000), V. Východný Sudán: a) Premiestnenie síl 

SPLA z východného Sudánu na juh juho-severnej hranice z 1.1.1956 musí byť 

ukončené v rámci jedného (1) roka od začiatku predbežného dočasného obdobia (Pre-

Interim Period). b) Strany musia diskutovať o otázke vytvorenia 

spoločných/integrovaných jednotiek.“                      

Stretávame sa teda s troma odlišnými prístupmi. Prvý prístup sa opiera o princípy 

proporčného zoštíhľovania síl. V tomto prípade ide o hľadanie základnej dohody, ktorá 

je dokonca podmienená dokončením súhrnných opatrení zastavenia streľby. Vzhľadom 

na skutočnosť, že princípy sú základnými právnymi normami, to znamená, že 

prichádzajú už v prvej fáze právnej úpravy vzťahov, tak môžeme tvrdiť, že v tejto 

záležitosti sa bude musieť ešte skvalitniť a prehĺbiť tvorba konkrétnych ustanovení a ich 

implementačných modalít.  
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Druhý prístup je už rozvinutejší. Hovorí jasne o medzinárodne monitorovanom 

zastavení streľby. Na druhej strane poukazuje na podrobnejšiu neskoršiu právnu úpravu. 

Okrem toho je tu dôležitý ešte jeden element. Implementačné modality budú 

vypracované aj medzinárodnými expertmi a mediátormi, čo je už internacionalizácia 

technickej roviny Súhrnnej mierovej dohody. 

Tretí prístup je najkomplikovanejší. Je to spôsobené aj štruktúrou právnych vzťahov, 

ktoré upravuje. Ak prvé dva prístupy riešia užší rozsah právnych úkonov, tak tretí 

prístup rieši veľmi široký rozsah právnych úkonov, lebo hovoríme o budúcnosti 

všeobecných vojenských záležitostí. Vytvorenie potrebných implementačných modalít 

pre danú právnu úpravu sa posúva za obdobie uzavretia a podpísania Súhrnnej mierovej 

dohody.  

To znamená, že nie všetky implementačné modality, ktoré upravujú realizáciu Dohody 

o bezpečnostných opatreniach, sa dajú kodifikovať v rámci Súhrnnej mierovej dohody. 

Táto skutočnosť si vyžaduje ešte širší a rozsiahlejší medzinárodnoprávny rámec pre 

implementačný proces v porovnaní so Súhrnnou mierovou dohodou. 

Napokon tu máme aj štvrtý prístup, ktorý vykazuje znaky konkrétnosti, čím vytvára 

priestor pre hlbšiu integráciu a konzistentnosť medzi základnými právnymi vzťahmi 

riešenými v Súhrnnej mierovej dohode a ich implementáciou.  

7.8. Implementačné modality Súhrnnej mierovej dohody 

Prvá príloha má názov Implementačné modality a prílohy trvalého zastavenia 

streľby a bezpečnostných opatrení, a bola podpísaná 31. decembra 2004. Druhá príloha 

má názov Implementačné modality a globálny implementačný mechanizmus a prílohy, 

a bola podpísaná 31. decembra 2004. Druhá príloha sa delí na štyri časti. Tými časťami 

sú Implementačné modality Protokolu z Machakosu a Protokolu o deľbe moci; 

Implementačné modality Rámcovej dohody o deľbe bohatstva; Implementačné modality 

Protokolu o riešení konfliktu v Abyei a Implementačné modality Protokolu o riešení 

konfliktu v Južnom Kordofane a Modrom Níle. 

Implementačné modality a prílohy trvalého zastavenia streľby a bezpečnostných 

opatrení (ďalej aj Dohoda o zastavení streľby) sa skladá z: 1.) Preambuly; 2.) Časti I: 

Opatrenia zastavenia streľby: Všeobecné a základné ustanovenia; 3.) Časti II: Ozbrojené 
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sily; 4.) Časti III: Demobilizácia, odzbrojenie, reintegrácia a zmier; 5.) Prílohy 1: 

Oblasti zhromaždenia; 6.) Prílohy 2: Kalendár a časový harmonogram významnejších 

aktivít zastavenia streľby; 7.) Prílohy 3: Štruktúra divízie, brigády a bataliónu pechoty. 

Dohoda o zastavení streľby má rovnakú štruktúru ako Súhrnná mierová dohoda. Skladá 

sa tiež z preambuly, častí a príloh. To znamená, že ide o dohodu hybridnej povahy, 

ktorá je po formálnej stránke rovnocennou a plne integrovanou súčasťou celého 

komplexu Súhrnnej mierovej dohody. O tom svedčí aj jedno ustanovenie preambuly: 

„Uznávame, že životaschopné zastavenie streľby môže byť zmysluplne realizované 

prostredníctvom dodržiavania a zaväzovania sa voči Protokolu z Machakosu (The 

Machakos Protocol) datovanému 20. júla 2002; Dohode o bezpečnostných opatreniach 

počas prechodného obdobia
278

 datovanej 25. septembra 2003; Protokolu o deľbe moci 

datovaného 26. mája 2004; Protokolu o riešení konfliktu v Južnom 

Kordofane/Núbijských horách
279

 a Modrom Níle (v štátoch) datovanému 26. mája 2004; 

a Protokolu o riešení konfliktu v oblasti Abyei datovanému 26. mája 2004.“  

Vidíme, že Dohoda o zastavení streľby je úzko prepojená s protokolmi a dohodami, 

ktoré tvoria Súhrnnú mierovú dohodu. Výnimkou je iba Dohoda o deľbe bohatstva 

datovaná 7. januára 2004, ktorá sa zaoberá úplne inými záležitosťami.  

Na druhej strane Dohoda o zastavení streľby integruje do sústavy Súhrnnej mierovej 

dohody staršie a menej formálne právne pramene. V preambule sa píše: „Odvolávame 

sa na Memorandum o porozumení o zastavení nepriateľstiev (the Memorandum of 

Understanding on Cessation of Hostilities- MOU-CH) medzi sudánskou vládou 

a SPLM/A podpísané 15. októbra 2002 a jeho dodatok zo 4. februára 2003, ktoré sa 

uviedli počas období pokoja.“  

Ukazuje sa, že otázky trvalého zastavenia streľby a bezpečnostných opatrení sa riešili 

prostredníctvom niekoľkých paralelných a komplementárnych fáz. Jedna z fáz 

smerovala k sformovaniu Dohody o bezpečnostných opatreniach, v ktorej sa uvádza iba 

zmienka o Protokole z Machakosu
280

. Ďalšia zas smerovala k sformovaniu Memoranda 
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o porozumení o zastavení nepriateľstiev. Obidve napokon vyústili do sformovania 

Dohody o zastavení streľby, ktorá má implementačný charakter. Na tomto mieste sa 

potvrdzuje dôležitosť princípu súčinnosti, koordinácii a komplementarite. 

7.8.1.  Riešenie národného zmierenia v Dohode o zastavení streľby 

Ďalšou rovinou je vzťah medzi mierovým procesom a jeho podporou zo strany 

sudánskeho ľudu. V Preambule Dohody o zastavení streľby sa píše: „Sme si vedomí 

ohromujúcej podpory, ktorú preukázal sudánsky ľud voči vyššie spomenutým šiestim 

protokolom, ktoré riešia nevyriešené otázky konfliktu v Sudáne, nezvratnému 

mierovému procesu a potrebe rýchleho uzavretia Súhrnnej mierovej dohody.“ 

Aj keď z faktického pohľadu nie je dané ustanovenie úplne presné
281

, predsa len je 

ustanovenie dôležité z dvoch dôvodov: 1.) poukazuje na konštituujúcu silu sudánskeho 

ľudu, ktorá potvrdzuje formu a obsah Súhrnnej mierovej dohody; 2.) poukazuje na 

nezvratnosť mierového procesu.  

Treba počítať aj s tým, že mierový rámec, ktorý je upravený v Súhrnnej mierovej 

dohode, nemusí vždy zodpovedať mierovým potrebám Sudáncov, a preto v preambule 

sa nachádza jedno veľmi dôležité ustanovenie: „Zdôrazňujeme ich záväzok (sudánskych 

občanov- pozn. autora) voči konečnému, spravodlivému a súhrnnému mierovému 

urovnaniu, bezpečnosti, blahobytu a stabilite sudánskeho ľudu v rámci pravdivého 

a úprimného národného zmierenia.“ 

Podrobnejšia definícia národného zmierenia a jeho prostredia sa nachádza v dvoch 

odsekoch čl. 23, ktorý rieši ciele Časti III: „Zastrešujúcim cieľom procesu 

demobilizácie, odzbrojenia a reintegrácie (DOR) je podieľať sa na vytvorení 

umožňujúceho prostredia pre bezpečnosť jedinca a podporu sociálnej stabilizácie po 

podpísaní mierovej dohody (post-peace-agreement social stabilization) pozdĺž Sudánu 

najmä vojnou postihnutých oblastí. Program demobilizácie, odzbrojenia a reintegrácie 

sa uskutoční v rámci súhrnného procesu národného zmierenia a uzdravenia v celej 

krajine ako súčasť mierového procesu a procesu budovania dôvery.“  
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Národné zmierenie ako mierové riešenie ozbrojeného konfliktu nemá len prvky 

vnútroštátneho práva, ale aj medzinárodného. O tom svedčí aj čl. 27 ods. 5: „Strany 

musia vyzvať vlády na všetkých úrovniach, občiansko-spoločenské organizácie, 

politické sily, národné mimovládne organizácie a medzinárodné spoločenstvo, aby 

asistovali a napomáhali zmierovaciemu procesu na základných úrovniach.“       

Z toho vyplýva, že vytvorenie rámca pre pravdivé a úprimné národné zmierenie má byť 

procesom, ktorý udrží nezvratnosť mierového procesu aj v prípade, ak implementačné 

mechanizmy Súhrnnej mierovej dohody zlyhajú. Inými slovami povedané, ide 

o poistenie konečného, spravodlivého a súhrnného mierového urovnania v rámci 

Sudánu. To sa dá dosiahnuť, ak bude zabezpečená národná a medzinárodná podpora pre 

bezpečnosť jedinca a post-konfliktnú sociálnu stabilizáciu a budovanie dôvery 

v Sudáne. Problémom garantovania efektívnosti a účelnosti národného zmierenia je 

nedostatočné zapojenie všetkých sudánskych občanov a regiónov. 

Nielen národné zmierenie, ale aj ďalšie implementačné modality a mechanizmy sú 

nielen otázkou ústavného práva Sudánu, ale aj medzinárodného práva rovnako ako šesť 

protokolov, ktoré sú zahrnuté v Súhrnnej mierovej dohode. V Preambule Dohody 

o zastavení streľby sa hovorí: „Vedomí si skutočnosti, že ďalšie súvisiace medzinárodné 

dohovory ako sú napríklad článok 52 Charty OSN o regionálnych opatreniach, ktoré sa 

zaoberajú záležitosťami súvisiacimi s udržaním medzinárodného mieru a bezpečnosti, 

ktoré sú vhodné pre regionálnu akciu, ustanovenia článku 3 Charty Africkej únie, ktoré 

okrem iného garantujú členským štátom právo na ich suverenitu a územnú integritu. 

Všetky sú kritické pre mierový proces, ak sú striktne dodržiavané.“ 

Veľmi dôležité je, že priamo v implementačnej Dohode o zastavení streľby sa 

spomínajú základné zásady medzinárodného práva ako udržiavanie medzinárodného 

mieru, bezpečnosti, právo na suverenitu a územnú integritu. Tiež treba podotknúť snahu 

zmluvných strán, že podriaďujú implementačnú dohodu, ktorá je súčasťou Súhrnnej 

mierovej dohody, ustanoveniam Charty OSN a Charty Africkej únie- teda 

univerzálnemu a regionálnemu zmluvnému právu. Pre implementačné obdobie je 

mimoriadne dôležité, aby potrebná hierarchizácia a vzájomná podpora vyššie 

spomenutých ustanovení zmluvných prameňov bola zachovaná a posilňovaná.   
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Stranami Implementačných modalít a príloh trvalého zastavenia streľby 

a bezpečnostných opatrení  sú podľa čl. 4 Sudánske ozbrojené sily (The Sudan Armed 

Forces- SAF) so všetkými ich formáciami a jednotkami, a Sudánska 

ľudovooslobodzovacia armáda so všetkými jej formáciami a jednotkami. Z pohľadu 

medzinárodnoprávnej zodpovednosti sú Sudánske ozbrojené sily považované za štátny 

orgán a Sudánska ľudovooslobodzovacia armáda zas za orgán povstaleckej skupiny, 

a tým sa na zodpovednosti medzinárodnoprávnych subjektov nič nemení. 

Na druhej strane medzinárodné právo dáva čoraz viac dôraz na súhrnný charakter 

mierových dohôd, ktoré riešia veľmi závažné a komplexné ozbrojené konflikty. Okrem 

sudánskej súhrnnej mierovej dohody môžeme spomenúť aj Rámec pre Súhrnné 

politické urovnanie kambodžského konfliktu (Framework for a Comprehensive 

Political Settlement of the Cambodia Conflict) z 1991
282

 alebo Súhrnnú mierovú dohodu 

medzi nepálskou vládou a Nepálskou komunistickou stranou (maoistickou) 

[Comprehensive Peace Agreement between the Government of Nepal and the 

Communist Party of Nepal (Maoist)] z 2006 
283

. 

7.8.2. National Ownership a inkluzivita v Dohode o zastavení streľby 

Kvôli zabezpečeniu súhrnného charakteru implementácie dohody sa vyžaduje 

uplatnenie dvoch princípov- national ownership a inkluzivity.  

Obidve zásady sú upravené vo všeobecných a základných ustanoveniach Dohody 

o zastavení streľby. V čl. 1 ods. 1 je upravený national ownership: “Strany súhlasia, že 

national ownership mierového procesu, politická vôľa a pokračujúci dialóg sú 

nevyhnutnými prvkami pre udržateľný mier. Musia spolupracovať, aby pozorovali 

a rešpektovali zastavenie streľby a uchýlili sa k svojej vlastnej múdrosti, aby zdržali 

a vyriešili každý problém, ktorý môže vyvstať.“  

Inkluzivita resp. inkluzívnosť je upravená v čl. 1 ods. 4: „Strany súhlasia, že 

inkluzívnosť je podstatou tejto dohody a musia zaangažovať ďalšie ozbrojené skupiny 
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a politické sily, aby sa stali súčasťou mierového procesu, okrem toho zohrali úlohu 

a prispeli k naplneniu tejto dohody.“ 

7.8.3. Úprava pôsobnosti orgánov v Dohode o zastavení streľby  

Aj na tomto príklade sa ukazuje, že pre implementačný proces je kľúčovým 

elementom zabezpečenie potrebných kapacít pre pôsobnosť orgánov, ktoré sa majú 

zamerať na riešenie udržateľnosti mieru. Vzhľadom na špecifický charakter pojmu 

udržateľný mier, hybridný charakter Súhrnnej mierovej dohody a potrebu 

medzinárodnej pomoci
284

 dochádza k podrobnému odhaleniu postupov pri garantovaní 

základných medzinárodnoprávnych záväzkov. Ukazuje sa to najmä v troch rovinách. 

7.8.3.1. Územná pôsobnosť  

Prvou rovinou je územná pôsobnosť orgánov, ktoré majú zabezpečiť zastavenie 

streľby. Ide o zóny zastavenia streľby, ktoré sú upravené v čl. 6. V čl. 6 ods. 1 sa píše: 

„Južný Sudán má byť rozdelený na tri oblasti pre všetky ciele zastavenia streľby 

a monitorovacích aktivít: a) Oblasť Bahr el Ghazal; b) Rovníková oblasť; c) Oblasť 

Horného Nílu. Čl. 6 ods. 2 Oblasť Núbijských hôr; čl. 6 ods. 3 Oblasť Južného Modrého 

Nílu; čl. 6 ods. 4 Oblasť Abyei; čl. 6 ods. 5 Oblasť východného Sudánu (Hamashkoreb, 

Nový Rasai, Kotaneb, Tamarat a Khor Khawaga).“ 

7.8.3.2. Časová pôsobnosť  

Druhou rovinou je časová pôsobnosť vyššie spomenutých orgánov, ktorá je 

upravená v čl. 7. V čl.7 ods. 1 sa píše: „Trvanie zastavenia streľby musí byť rozdelené 

do štyroch fáz: 

Fáza I: Trvanie predbežného dočasného obdobia (the Pre-Interim Period) bude 6 

mesiacov (Deň D
285

+ 6 mesiacov od Dňa D). Aktivity zastavenia streľby (podľa 

pripojených zoznamov) začnú okrem iného s premiestnením Sudánskych ozbrojených 

síl (ďalej len SAF) z juhu na sever, začatím demobilizácie, odzbrojenia, reintegrácie 

a zmierovania (DORZ), premiestnením síl SPLA z východného Sudánu, založením, 
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spoločným umiestnením v tréningových centrách, trénovaním 

spoločných/integrovaných jednotiek (JIUs) a monitoringom OSN. 

Fáza II: Prvá polovica dočasného obdobia (the Interim Period) bude trvať 36 mesiacov 

(Deň D+6 mesiacov od Dňa D+42 mesiacov). Táto fáza musí pokryť dokončenie 

umiestnenia spoločných a integrovaných jednotiek, premiestnenia síl SPLA 

z východného Sudánu na juh, premiestnenia síl SPLA z Núbijských hôr a južného 

Modrého Nílu na juh a premiestnenia SAF z juhu na sever. Aktivity demobilizácie, 

odzbrojenia a reintegrácie (DOR
286

) musia pokračovať. Rokovania o proporčnom 

zoštíhľovaní musia tiež začať v tejto fáze. 

Fáza III: Druhá polovica dočasného obdobia bude trvať 36 mesiacov (Deň D+42 

mesiacov od Dňa D+78 mesiacov). Pokračovanie DOR procesu, trénovania 

a monitorovacieho procesu. Rozvoj plánov a modalít transformácie 

spoločných/integrovaných jednotiek do integrovaných jednotiek.  

Fáza IV: Obdobie po dočasnom období (the Post Interim Period)
287

 bude trvať 6 

mesiacov (Deň D+78 mesiacov od Dňa D+84 mesiacov). Formovanie Sudánskych 

národných ozbrojených síl (Sudan National Armed Forces- SNAF) v prípade jednoty 

alebo rozpustenie spoločných/integrovaných jednotiek v prípade secesie.“ 

Článok 7 je dôležitý z niekoľkých aspektov. V prvom rade nám rozdelil obdobie, počas 

ktorého mal prebiehať implementačný proces, do troch menších období- predbežného 

dočasného obdobia, dočasného obdobia a obdobia po dočasnom období. Hlavným 

menším obdobím malo byť dočasné obdobie, ktoré malo trvať 72 mesiacov z 84 

mesiacov. V rámci dočasného obdobia malo dôjsť najmä k dokončeniu premiestňovania 

a rozmiestňovania jednotiek v rámci Sudánu a procesu demobilizácie, odzbrojenia, 

reintegrácie a prípadne aj zmierovania.  

V druhom rade treba poukázať aj na skutočnosť, že Dohoda o zastavení streľby riešila 

dve alternatívne právne možnosti s odlišnými právnymi účinkami. Prvou právnou 

možnosťou bolo zachovanie jednoty Sudánu, a tým formovanie Sudánskych národných 

ozbrojených síl. Druhou právnou možnosťou bolo odtrhnutie Južného Sudánu od 
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Sudánu, a tým rozpustenie jednotiek. Tak môžeme konštatovať, že garancia 

konsolidácie situácie zo strany Súhrnnej mierovej dohody mohla trvať do 78 mesiacov. 

Vytvorenie dvoch alternatívnych možností už takú kvalitu právnej istoty nemohlo 

garantovať. O tom svedčí aj pojem obdobie po dočasnom období (the Post Interim 

Period), ktoré iba dopĺňa predošlé dočasné obdobie a má trvať iba 6 mesiacov. Inými 

slovami povedané nejde o ucelené obdobie, ktoré by bolo kvalitatívne ďalej v porovnaní 

s predošlým obdobím. Môžeme konštatovať, že ide o právnu skutočnosť, ktorá je 

podmienená vznikom podmienky, ktorá svojou neurčitosťou skomplikovala celý 

mierový a implementačný proces v Sudáne.  

V prípade zachovania jednotného Sudánu by niesol zodpovednosť za formovanie 

jednotných Sudánskych národných ozbrojených síl v súlade so správnym výkladom 

a implementáciou Dohody o zastavení streľby výlučne Sudán. Vzhľadom na výlučnú 

pôsobnosť Sudánu v danej záležitosti, môžeme konštatovať, že formovanie Sudánskych 

národných ozbrojených síl by sa riadilo vnútroštátnym právom Sudánu.   

V prípade odtrhnutia Južného Sudánu od Sudánu by dochádzalo k vytvoreniu vzťahu 

medzi dvoma nezávislými a zvrchovanými štátmi. Vyššie sme už naznačili, že obdobie 

po dočasnom období by začalo pôsobiť po vzniku juhosudánskeho štátu. To znamená, 

že by mohlo dôjsť k uzavretiu neskorších zmlúv medzi Sudánom a Južným Sudánom, 

ktoré by riešili výklad a implementáciu Dohody o zastavení streľby. Z toho dôvodu je 

dôležité sa odvolať na čl. 31 Viedenskej dohody o zmluvnom práve. V čl. 31 ods. 3 sa 

píše: „Spolu s celkovou súvislosťou bude sa brať  zreteľ: 

a) na každú neskoršiu dohodu týkajúcu sa výkladu zmluvy alebo vykonávania jej 

ustanovení, ku ktorej došlo medzi stranami; b) na akúkoľvek neskoršiu prax pri 

vykonávaní zmluvy, ktorá založila dohodu strán týkajúcu sa jej výkladu; c) na každé 

príslušné pravidlo medzinárodného práva použiteľné vo vzťahoch medzi stranami.“ 

V danom kontexte je mimoriadne dôležité sledovať ako zmluvné strany predovšetkým 

rozvíjali neskoršiu prax pri vykonávaní (implementácii) zmluvy počas predbežného 

dočasného obdobia a dočasného obdobia, to znamená v rokoch 2005-2011. Inými 

slovami povedané ako sa pripravovali na zachovanie jednoty resp. na secesiu Južného 

Sudánu po roku 2011. Tiež sa treba sústrediť na výskum dodržiavania príslušných 
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pravidiel medzinárodného práva, ktoré upravujú otázky národnej jednoty na jednej 

strane a secesie na druhej strane.      

V treťom rade sme si všimli, že dochádzalo aj k určitým právno-technickým 

nezrovnalostiam v texte čl. 7. Vidíme to na príklade zmierovania, ktorý sa spomína iba 

v prípade fázy I, ale sa už nespomína vo fázach II a III. 

V čl. 31 ods. 1 sa hovorí: „Zmluva sa musí vykladať dobromyseľne, v súlade s 

obvyklým významom, ktorý sa dáva výrazom v zmluve v ich celkovej súvislosti, a 

takisto s prihliadnutím na predmet a účel zmluvy.“ Už vyššie sme poukázali, že podľa 

preambuly Dohody o zastavení streľby národné zmierovanie zohráva významnú úlohu 

pri mierovom procese a procese budovania dôvery a tiež existuje časť s názvom: Časť 

III: Demobilizácia, odzbrojenie, reintegrácia a zmier. Na základe čl. 31 ods. 1 

Viedenskej dohody o zmluvnom práve, preambuly a Časti III Dohody o zastavení 

streľby je zrejmé, že zmierovanie sa má vykonávať v súčinnosti s demobilizáciou, 

odzbrojením a reintegráciou.   

Doposiaľ sme identifikovali sudánske orgány kompetentné v oblasti zachovania 

trvalého zastavenia streľby a bezpečnostných opatrení. Týmito orgánmi boli v rokoch 

2005-2011 najmä Sudánske ozbrojené sily, Sudánska ľudovooslobodzovacia armáda 

a spoločné/integrovaní jednotky.  

7.9. Pôsobnosť medzinárodných organizácii v rámci implementácie 

Súhrnnej mierovej dohody   

Vzhľadom na hybridný charakter Súhrnnej mierovej dohody, a tým aj Dohody 

o zastavení streľby treba poukázať aj na medzinárodné organizácie, ktoré sa zapojili do 

zachovania trvalého zastavenia streľby a bezpečnostných opatrení. V čl. 1 ods. 7 sa 

hovorí o Misii OSN na podporu mieru (the UN Peace Support Mission): „Strany 

v rámci územnej pôsobnosti Dohody o zastavení streľby musia zabezpečiť a vymeniť si 

informácie, a štatistiky o sile ich jednotiek, zbraní a vojenského vybavenia a ďalšie 

relevantné informácie medzi sebou a s Misiou OSN na podporu mieru.“ Z toho vyplýva 

aktívna účasť Misie OSN na podporu mieru pri zabezpečení a výmene relevantných 

informácií o bezpečnostných opatreniach. 
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7.9.1. Misia Organizácie Spojených národov v Sudáne- UNMIS 

Na základe Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1590 z 24. marca 2005
288

 bola 

založená Misia Organizácie Spojených národov v Sudáne (United Nations Mission in 

the Sudan- UNMIS). Pôsobnosť UNMIS-u bola potvrdená podpísaním Dohody medzi 

Sudánskou vládou a Organizáciou Spojených národov zameranou na postavenie Misie 

Organizácie Spojených národov v Sudáne a Doplňujúcich opatrení medzi Misiou 

Organizácie Spojených národov v Sudáne a Sudánskou vládou národnej jednoty. 

Obidve dohody boli podpísané 28.decembra 2005 v Chartúme.
289

     

V prvom rade Bezpečnostná rada OSN v rezolúcii zdôraznila dôležitosť medzinárodnej 

pomoci pre implementáciu Súhrnnej mierovej dohody: „[Bezpečnostná rada- pozn. 

autora] uznáva (recognizing), že medzinárodná podpora pre implementáciu Súhrnnej 

mierovej dohody je kriticky dôležitá pre jej úspech, zdôrazňuje (emphasizing), že 

progres pri riešení konfliktu v Darfúre by vytvoril priaznivé podmienky pre doručenie 

takejto asistencie. Obávala sa (alarmed), že násilie v Darfúre naďalej bude pokračovať.“ 

Ďalej sa v Rezolúcii č. 1590 z roku 2005 hovorí: „Určuje, že situácia v Sudáne naďalej 

predstavuje hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť: 1. Rozhoduje zriadiť Misiu 

Organizácie Spojených národov v Sudáne (UNMIS) pre počiatočné obdobie 6 mesiacov 

a ďalej rozhoduje, že UNMIS bude obsahovať až 10 000 vojenských zamestnancov a 

zodpovedajúcu civilnú zložku  vrátane až 715 civilných policajných zamestnancov.“   

Z pohľadu implementácie vyššie spomenutých ustanovení Dohody o zastavení streľby 

sú dôležité tieto úlohy UNMIS-u, ktoré získala v rámci mandátu Bezpečnostnej rady 

OSN. Úlohy sa spomínajú v ods. 4 písm. a): „Podporovať implementáciu Súhrnnej 

mierovej dohody vykonávaním nasledujúcich úloh: (i) Monitorovať a verifikovať 

implementáciu Dohody o zastavení streľby a vyšetrovať porušovania; (ii) 

Spolupracovať na formovaní spoločných integrovaných jednotiek s bilaterálnymi 
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donormi; (iii) Pozorovať a monitorovať pohyby ozbrojených skupín a premiestňovať 

sily v oblastiach rozmiestnenia UNMIS-u v súlade s Dohodou o zastavení streľby; (iv) 

Asistovať pri vytvorení programu odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie ako 

požadovala Súhrnná mierová dohoda s osobitnou pozornosťou na špeciálne potreby žien 

a detských vojakov a jeho implementácii prostredníctvom dobrovoľného odzbrojenia 

a zhromažďovania zbraní a deštrukcie.“  To je pozitívne vymedzenie kompetencií 

a právomocí UNMIS-u. 

Aktivity UNMIS-u museli vychádzať z medzinárodnoprávnych princípov, ktoré by 

posilňovali aj základné zásady Súhrnnej mierovej dohody resp. Dohody o zastavení 

streľby ma jednej strane a obmedzovali rozsah kompetencií a právomocí na druhej 

strane. 

V úvode rezolúcie sa píše: „[Bezpečnostná rada- pozn. autora] opätovne potvrdzuje svoj 

záväzok voči suverenite, jednote, nezávislosti a územnej integrite Sudánu a pripomína 

dôležitosť princípov dobrých susedských vzťahov, nezasahovania a regionálnej 

spolupráce.“ V otázke zabezpečenia základných funkcií sudánskeho štátu, o ktoré sa 

môže oprieť aj aktivita UNMIS-u sa Bezpečnostná rada vyjadrila nasledujúco: 

„Vyjadruje svoje rozhodnutie pomôcť sudánskemu ľudu podporovať národné 

zmierenie, trvajúci mier a stabilitu, a budovať prosperujúci a zjednotený Sudán, 

v ktorom sú rešpektované ľudské práva a ochrana všetkých občanov je zabezpečená.“      

Činnosť UNMIS-u bola ukončená 9. júla 2011, kedy vznikol Južný Sudán. Podľa 

oficiálnej stránky UNMIS-u došlo v ten istý deň aj k dokončeniu dočasného obdobia 

ustanoveného sudánskou vládou a SPLM počas podpisovania Súhrnnej mierovej 

dohody 9. januára 2005. Zrodenie Republiky Južného Sudánu je kulmináciou 

šesťročného mierového procesu. Bezpečnostná rada vytvorila novú misiu, Misiu OSN 

v Republike Južného Sudánu (the UN Mission in the Republic of South Sudan- 

UNMISS).
290

 

Veľmi dôležité je vnímanie mierového procesu zo strany UNMIS-u, ktorý zdôraznil, že 

kulmináciou mierového procesu v Sudáne bolo vytvorenie nezávislého a suverénneho 
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Južného Sudánu a nie podpísanie Súhrnnej mierovej dohody. Ide o výrazný posun, 

ktorý dáva dôraz na zjednotenie tvorby a podpísania mierovej dohody na jednej strane 

a jej implementácie na druhej strane. Inými slovami povedané, mierový stav môže byť 

opätovne nastolený v Sudáne a Južnom Sudáne až vtedy, keď dôjde k plnej 

implementácii komplexnej sudánskej mierovej sústavy.         

Vidíme, že v prípade implementácie Súhrnnej mierovej dohody prostredníctvom 

Dohody o zastavení streľby resp. rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN dochádzalo 

a dochádza ku koordinácii postupov zo strany sudánskych a medzinárodných orgánov, 

ktoré sa zaoberajú bezpečnostnými opatreniami. Vzájomne sa doplňujú a posilňujú. 

Napr. v Dohode o zastavení streľby sa používa slovné spojenie „udržateľný mier“, 

zatiaľ čo v Rezolúcii č. 1590 zas „trvajúci mier“. Tým sa skvalitňuje mierová sústava, 

ktorá vychádza zo Súhrnnej mierovej dohody, lebo sa môže odvolávať nielen na 

sudánske implementačné dohody, ale aj na univerzálne alebo regionálne 

medzinárodnoprávne pramene, ktoré riešia jej implementáciu.  

Po prijatí Rezolúcie č. 1590 sa o situácii v Sudáne vyjadril aj vtedajší zástupca 

generálneho tajomník OSN Jean-Marie Guehenno. V tlačovej správe OSN sa hovorí: 

„[Jean-Marie Guehenno- pozn. autora] podčiarkuje mimoriadne výzvy, ktorým čelí 

sudánsky ľud, spoločenstvo donorov a Organizácia Spojených národov pri 

implementácii mierovej dohody. Povedal, že musia byť riešené rýchlo a rozhodne. 

Závažné politické prekážky stále konfrontovali mierový proces a plná spolupráca strán 

bola potrebná na ich prekonanie. Navyše by tam boli bezprecedentné logistické 

prekážky pri vytváraní operácie Organizácia Spojených národov na podporu mieru 

v krajine známej pre svoje extrémne podnebie a neprístupný terén.“ Dôležitý je aj názov 

prvej časti tlačovej správy, ktorá predchádzala vyššie spomenutému vyjadreniu- Na 

základe Kapitoly VII Charty autorizovaná misia prijímajúca potrebné opatrenie na 

ochranu personálu OSN a civilistov v bezprostrednej hrozbe násilia.
291
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Počiatočné obdobie UNMIS-u bolo šesť mesiacov (Initial Period of six months). Toto 

obdobie korešpondovalo v podstate s predbežným dočasným obdobím (the Pre-Interim 

Period). Ako sme už vyššie spomenuli ďalšie obdobie činnosti UNMIS-u zas 

korešpondovalo s dočasným obdobím (the Interim Period), ktoré trvalo ďalších šesť 

rokov. Z toho vyplýva, že Organizácia Spojených národov sa snažila synchronizovať 

pôsobenie svojej mierovej misie v Sudáne s časovou osou, ktorá bola prijatá 

prostredníctvom podpísania Súhrnnej mierovej dohody.  

Treba ešte podotknúť, že hlavným cieľom autorizácie misie bola ochrana personálu 

OSN a civilistov v bezprostrednej hrozbe násilia. Ak v minulosti mierová zmluva 

garantovala okamžité ukončenie násilia alebo hrozby násilia, tak v prípade Súhrnnej 

mierovej dohody to tak úplne nie je. V Úvodných ustanoveniach Súhrnnej mierovej 

dohody sa píše: „Sme si vedomí urgentnej potreby prinesenia mieru a bezpečnosti 

sudánskemu ľudu, ktorý príliš dlho strpel tento konflikt.“ Ďalej sa v Úvodných 

ustanoveniach uvádza: „Uvedomujeme si skutočnosť, že mier, stabilita a rozvoj sú 

ašpiráciami, na ktorých sa podieľajú všetci ľudia Sudánu.“  

Keď to zhrnieme, tak musíme podotknúť, že slovné spojenia ako „urgentná potreba 

prinesenia mieru“ alebo „mier je ašpiráciou“ poukazujú na nedokončený proces 

budovania mieru (peacebuilding). Čo je zarážajúce, je skutočnosť, že po vyše dvoch 

mesiacoch od podpísania Súhrnnej mierovej dohody, na ktorej sa pracovalo viac ako tri 

roky, Organizácia Spojených národov riešila otázku bezprostrednej hrozby násilia. Bolo 

to spôsobené mimoriadne nestabilnou situáciou v rámci Sudánu, čo len potvrdzuje 

potrebu komplexnej úpravy všetkých navzájom prepojených právnych vzťahov 

subjektov medzinárodného práva v Sudáne. Inak napriek veľkému úsiliu pri čiastkovej 

úprave bude vždy hroziť bezprostredná hrozba použitia sily, alebo dokonca samotné 

použitie sily.  

7.9.2. Medzinárodný výbor Červeného kríža  

Druhou medzinárodnou organizáciou je Medzinárodný výbor Červeného kríža. 

V čl. 1 ods. 9 Dohody o zastavení streľby sa píše: „Strany musia zahrnúť Medzinárodný 

výbor Červeného kríža (the International Committee of the Red Cross- ICRC) v procese 
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zabezpečenia prepustenia vojnových väzňov a ďalších zadržiavaných osôb ako 

výsledok vojny.“ 

Medzinárodný výbor Červeného kríža vydal dňa 6. júla 2005 správu o prepustení 

zadržiavaných osôb pod jeho dohľadom.
292

 Ohľadne pôsobnosti Medzinárodného 

výboru Červeného kríža (MVČK) sa píše: „Úlohou MVČK je uľahčiť prenos 

prepustených osôb v súlade s prianiami strán konfliktu, ktoré nesú hlavnú zodpovednosť 

za dohodnutie a autorizáciu prepustení. Hlavným záujmom MVČK je teraz zabezpečiť, 

aby operácia sa vykonávala v súlade s humanitárnymi princípmi. Preto sa rozhodol 

viesť súkromné rozhovory so všetkými zadržanými, aby stanovil, že každý sa vracia 

domov zo svojej vlastnej slobodnej vôle. MVČK bude pokračovať monitorovať situáciu 

tých, ktorí sú stále zadržaní a dúfa, že aj oni budú čoskoro prepustení.“
293

 MVČK bola 

v pozícii neutrálneho sprostredkovateľa, o ktorého služby požiadali SPLA a sudánska 

vláda.  

MVČK ako nezávislý sprostredkovateľ, ktorý mal mandát od konfliktných strán, 

podporoval konfliktné strany, aby niesli hlavnú zodpovednosť za implementáciu 

Súhrnnej mierovej dohody. Dôležité je, že MVČK posilňoval úlohu medzinárodného 

humanitárneho práva najmä prostredníctvom podpory humanitárnych princípov, úloh 

a cieľov medzinárodného humanitárneho práva. Môžeme spomenúť napr. skúmanie 

slobodnej vôle prepustených ľudí, monitorovanie ich situácie a úspešné dokončenie 

celého procesu prepúšťania. Tým sa implementácia Súhrnnej mierovej dohody na úseku 

prepúšťania zadržiavaných osôb posunula do ďalšej polohy. Ukazuje sa, že 

implementačné modality, ktoré vychádzajú zo Súhrnnej mierovej dohody, sa formovali 

resp. doplňovali aj počas samotného implementačného procesu.  

MVČK sa stretol počas svojej misie aj s problémami. V správe sa tiež hovorí: „Už 

mnoho rokov MVČK opakovane žiadal sudánsku vládu, aby mu umožnila prístup 
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k zadržaným, ktorí  spadajú do jej právomoci. Žiadny prístup zatiaľ nebol 

umožnený.“
294

 

Tu sa stretávame so závažným problémom. Okrem porušenia medzinárodného 

humanitárneho práva, došlo aj k oslabeniu zásady medzinárodnej spolupráce a zásady 

national ownership, ktorá sa spomína aj v Dohode o zastavení streľby. Na tomto mieste 

môžeme len konštatovať, že treba hlbšie analyzovať príčiny tohto chovania sudánskej 

vlády a následnú reakciu  zo strany ďalších oprávnených subjektov medzinárodného 

práva. Treba zistiť do akej mieri šlo o nedostatok vôle resp. o nedostatok schopnosti zo 

strany sudánskej vlády a aké opatrenia boli vykonané zo strany medzinárodného 

spoločenstva.  

7.10. Vyhodnotenie Súhrnnej mierovej dohody  

Na záver analýzy Súhrnnej mierovej dohody môžeme konštatovať, že dohoda 

zďaleka nepredstavuje kodifikáciu celého mierového procesu, ktorý predchádzal jej 

podpisu. Keď ju skúmame podrobnejšie, tak zistíme, že sa vyhýba pojmom ako trvalý 

alebo univerzálny mier. Skôr dáva prednosť slovnému spojeniu udržateľný alebo 

trvajúci mier. Dokonca podmieňuje udržateľnosť celého mierového procesu dvoma 

podmienkami: sudánskymi realitami a medzinárodnou pomocou. O sudánskych 

realitách sme sa už vyššie niekoľkokrát zmienili a vždy nám vyšlo, že táto právna 

skutočnosť je veľmi ťažko predvídateľná. Podobné je to aj s medzinárodnou pomocou, 

ktorá závisí od vôle a schopnosti štátov a medzinárodných organizácií. Efektívne 

zakomponovanie ťažko predvídateľných podmienok ako stabilných a udržateľných 

medzinárodnoprávnych náležitostí do mierového resp. implementačného procesu je 

veľkou výzvou pre ďalší rozvoj medzinárodného práva na úseku ius post bellum. 

7.10.1.  Posúdenie kvality Súhrnnej mierovej dohody  

Preloženie mediačného sprievodcu do praxe hodnotí Súhrnnú mierovú dohodu 

v rámci princípu kvality mierovej dohody. Už vyššie sme spomenuli ich pohľad na 

neúplnosť Súhrnnej mierovej dohody, ktorá je komentovaná aj výrokom, že tiež nechala 

niektoré najťažšie rozhodnutia, aby sa vyriešili v budúcnosti.
295

 V komentári sa ešte 
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píše: „Pritom ukončila jednu z najdlhších vojen v Afrike a často je považovaná ako 

príklad kvalitnej mierovej dohody, napriek výzvam implementácie, ktorým čelila počas 

prechodného obdobia, rovnako ako ťažkosti, ktoré stále dnes majú obidva Sudány po 

nezávislosti Južného Sudánu. Jednou z jej kľúčových kvalít bol jasný implementačný 

mechanizmus, ktorý bol vyjednaný predtým ako bola celá dohoda podpísaná. Predošlé 

mierové dohody zamerané na konflikt medzi Severným a Južným Sudánom často 

zlyhali kvôli nejasnosti implementačných modalít. Tiež tam bolo veľa inovatívnych 

prístupov v dohode, ktoré sa odvtedy stali zdrojmi inšpirácie pre ďalšie mierové 

dohody, napr. oddelenie riadenia prírodných zdrojov od viac diskutabilnej záležitosti 

vlastníctva, alebo nápady o tom, ako rešpektovať islamské a západné bankové systémy. 

Napriek tomu riziko technicky dobrej mierovej dohody je, že strany môžu neprimerane 

trvať na tom, aby litera dohody sa dodržiavala skôr ako napredovanie pri budovaní 

dostatočných vzťahov a dôvery. To bol čiastočne prípad v Sudáne v neposlednom rade 

v dôsledku smrti jedného z hlavných vyjednávačov, Johna Garanga, iba niekoľko 

mesiacov potom čo podpísal dohodu.“
296

  

Keď to zhrnieme, tak obrovským prínosom Súhrnnej mierovej dohody pre rozvoj 

medzinárodného práva sú jej inovatívne implementačné modality a prístupy. 

Problémom zostáva vzťah medzi technicky dobrou mierovou zmluvou, teda law in 

books a mierovou zmluvou, ktorá sa uplatňuje v praxi- law in action. To si bude 

vyžadovať uplatnenie ďalších prístupov harmonizácie medzi formálnou a faktickou 

mierovou dohodou na základe konkrétnych okolností.  

8. Dočasná národná ústava Sudánskej republiky  

8.1. Úprava časovej pôsobnosti Dočasnej národnej ústavy 

V prvom rade po uzavretí Súhrnnej mierovej dohody bolo potrebné vyriešiť 

otázku realizácie juhosudánskeho referenda a jeho dopadov na komplexný 

implementačný proces v Sudáne. Kľúčové sú dva právne pramene, ktoré podrobne 

riešia túto otázku. Prvým právnym prameňom je Dočasná národná ústava Republiky 
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Sudánu z 2005
297

 (ďalej len Dočasná národná ústava) a druhým právnym prameňom je 

Zákon o juhosudánskom referende z 2009.
298

 

Vzhľadom na obmedzenú časovú pôsobnosť ústavy je dôležité si uvedomiť túto právnu 

skutočnosť. V Preambule Dočasnej národnej ústavy sa píše: „[My, sudánsky ľud- pozn. 

autora] týmto prijímame túto ústavu ako najvyššie právo, ktorým musí byť Sudánska 

republika ovládaná počas dočasného obdobia (the Interim Period); a sľubujeme, že ju 

budeme rešpektovať a dodržiavať.“ 

V čl. 226 ods. 4 Dočasnej národnej ústavy je definícia dočasného obdobia. V definícii 

sa píše: „Pre ciele ústavy a Súhrnnej mierovej dohody dočasné obdobie začne od 9. júla 

2005 a každé prijaté opatrenia alebo vytvorené inštitúcie signatármi Súhrnnej mierovej 

dohody pred prijatím tejto ústavy sa považujú za prijaté alebo vytvorené právnou 

mocou tejto ústavy, ak sú v súlade s ústavou a Súhrnnou mierovou dohodou.“  

Okrem potvrdenia dátumu začatia dočasného obdobia poukazuje ustanovenie čl. 226 

ods. 4 aj na právnu kontinuitu vo vzťahu medzi prijatými opatreniami alebo 

vytvorenými inštitúciami, ktoré boli prijaté pred ústavou a ustanoveniami ústavy. 

Spomínané prijaté opatrenia alebo vytvorené inštitúcie mohli byť prijaté počas 

predbežného dočasného obdobia (the Pre-Interim Period), ktoré existovalo od 9. 

januára 2005 do 8. júla 2005. Dôležité je podotknúť, že Dočasná národná ústava bola 

prijatá 6. júla 2005. Na konci Dočasnej národnej ústavy sú dva certifikáty, ktoré sú 

datované 6. júla 2005. Prvý certifikát potvrdzuje prijatie Dočasnej ústavy Národným 

zhromaždením (the National Assembly) a druhý certifikát zas potvrdzuje prijatie 

Dočasnej ústavy Národnou oslobodzovacou radou Sudánskeho 

ľudovooslobodzovacieho hnutia (the National Liberation Council of the Sudan People’s 

Liberation Movement). Z toho vyplýva, že Dočasná národná ústava vstúpila do platnosti 

ešte pred začatím dočasného obdobia, aby dané obdobie mohlo fungovať v udržateľnom 

ústavnom rámci.  

                                                           
297

 SUDAN. The Interim National Constitution of the Republic of the Sudan, 2005. Embassy of the 
Republic of the Sudan in Berlin [online]. © 2015 [cit. 2015-02-11]. Dostupné z:      http://www.sudan-
embassy.de/INC%20of%20Sudan.pdf  
298

 SUDAN. Southern Sudan Referendum Act 2009. United Nations Mission in Sudan [online]. ©2015 [cit. 
2015-02-11].  Dostupné z:   
http://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Referendum/SS%20Referendum%20MOJ-Englis.pdf 
Citácia: SUDAN, ref. 298.  
 

http://www.sudan-embassy.de/INC%20of%20Sudan.pdf
http://www.sudan-embassy.de/INC%20of%20Sudan.pdf
http://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Referendum/SS%20Referendum%20MOJ-Englis.pdf


 
 

151 
 

 

8.2. Káhirská dohoda a Deklarácia princípov pre riešenie sudánskeho 

konfliktu v Darfúre  

 
V období od 9. januára do 8. júla 2005 neboli síce prijaté významnejšie 

implementačné resp. doplňujúce mierového dohody medzi sudánskou vládou a SPLM, 

ale napriek tomu boli prijaté dve iné dohody, ktoré riešili odlišné ozbrojené konflikty. 

Prvou dohodou bola Dohoda medzi sudánskou vládou a Národnou demokratickou 

alianciou (NDA) (tzv. Káhirská dohoda)
299

, ktorá bola uzavretá dňa 16. júna 2005. 

Káhirská dohoda uznala nadriadenosť Súhrnnej mierovej dohody. V úvode Káhirskej 

dohody sa hovorí: „Uznávajúc rozhodnutie obidvoch strán, že referenčný bod medzi 

nimi v týchto rozhovoroch bude Rámcová dohoda podpísaná medzi nimi v Jeddahu, 

v Saudskej Arábii 4. decembra 2003 a Súhrnná mierová dohoda podpísaná v Nairobi 

medzi sudánskou vládou a SPLM/A 9. januára 2005.“
300

  

Druhou mierovou dohodou bola Deklarácia princípov pre riešenie sudánskeho konfliktu 

v Darfúre, ktorá bola podpísaná 5. júla 2005
301

. Túto deklaráciu okrem predstaviteľov 

sudánskej vlády a povstaleckých skupín v Darfúre podpísal aj predstaviteľ Africkej 

únie, ktorá sprostredkovala mierové rozhovory o Darfúre.
302

  Aj v nej sa spomína vzťah 

medzi deklaráciou a Súhrnnou mierovou dohodou. V čl. 8 preambuly deklarácie sa 

hovorí: „Uznávajúc, že podpísanie Súhrnnej mierovej dohody medzi sudánskou vládou 

(GoS) a Sudánskym ľudovooslobodzujúcim hnutím/Armádou (SPLM/A) 9. januára 

2005 ustanovuje dôležitý krok voči nájdeniu spravodlivého, mierového a trvajúceho 

riešenia konfliktu v Sudáne.“
303
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Ďalej sa spomína koncepcia súhrnnej dohody v čl.13: „Široké bezpečnostné opatrenia, 

ktoré konsolidujú obnovu mieru, musia byť určené v kontexte súhrnnej dohody.“
304

  

Vidíme tu na jednej strane Súhrnnú mierovú dohodu a na druhej strane súhrnnú dohodu. 

Problém spočíva v tom, že je tu pokus o integráciu ďalších mierových dohôd do 

systému, ktorý vychádza zo Súhrnnej mierovej dohody. O tom svedčia aj väzby medzi 

ňou a Dočasnou národnou ústavou. Tiež ale vidíme, že sú aj tendencie, ktoré smerujú 

k vytváraniu nezávislých súhrnných dohôd. 

Zatiaľ môžeme len tvrdiť, že integrácia sudánskych mierových dohôd, ktoré upravujú 

rôzne ozbrojené konflikty, sa nachádza v základných princípoch resp. v Dočasnej 

národnej ústave. Momentálne sú obidve alternatívy otvorené.   

 

8.3. Riešenie ukončenia dočasného obdobia v Dočasnej národnej ústave  

Dočasné obdobie bolo ukončené 9. júla 2011, kedy došlo k vyhláseniu 

nezávislosti Južného Sudánu. Otázne je ako rieši Dočasná národná ústava situáciu po 

dočasnej dobe, ak by nebola prijatá nová sudánska ústava. Z pohľadu mierového resp. 

implementačného procesu je to dôležité, lebo na základe tejto právnej skutočnosti sa dá 

predvídať ďalší rozvoj daného komplexného procesu. Nejde len o hypotetickú otázku, 

lebo stála sudánska ústava nie je ani na začiatku roka 2015 prijatá. Záležitosť je riešená 

v čl. 226 ods. 9: „Táto ústava upravuje prechodné obdobie s výhradou akéhokoľvek 

dodatku alebo preskúmania v súlade s článkom 224 ústavy a zostane v platnosti až do 

prijatia trvalej ústavy.“  

Ďalšou výnimkou sú ustanovenia, ktoré upravujú juhosudánske záležitosti. Úprava sa 

nachádza v čl. 226 ods. 10: „V prípade, že výsledok referenda o sebaurčení podporuje 

secesiu, časti, kapitoly, články, podčlánky a plány tejto ústavy, ktoré upravujú 

juhosudánske inštitúcie, reprezentáciu, práva a povinnosti, sa budú považovať za riadne 

zrušené.“ 

Keď zhrnieme ukončenie časovej pôsobnosti Dočasnej národnej ústavy, tak môžeme 

tvrdiť, že v prípade neprijatia novej trvalej ústavy zostáva Dočasná národná ústava 

v platnosti. Výnimkami sú prijaté dodatky, preskúmania a záležitosti, ktoré sa týkajú 

Južného Sudánu, v prípade jeho secesie. Dôležité je podotknúť, že otázky, ktoré sa 

týkajú Južného Sudánu a riešia implementačný proces vyplývajúci zo Súhrnnej 
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mierovej dohody prechádzajú do kompetencie Južného Sudánu. Tým aj prechádza 

primárna zodpovednosť na Južný Sudán. 

V čl. 226 ods. 9 sa spomína slovné spojenie „trvalá ústava“ (a permanent Constitution). 

Môžeme tu spraviť určitú analógiu. Ak dočasná ústava mala spravovať Sudán v čase 

dočasného obdobia, tak trvalá ústava môže spravovať Sudán v čase ukončenia post-

konfliktnej rekonštrukcie krajiny. To znamená, že v tom čase už by mohla byť Súhrnná 

mierová dohoda naplnená a implementačný proces ukončený. Ide o mimoriadne 

náročnú záležitosť, lebo Súhrnná mierová dohoda a Dočasná národná ústava hovoria iba 

o dočasnom období. Problém spočíva v tom, že dočasné obdobie rieši iba právne vzťahy 

medzi Sudánom a Južným Sudánom. Z toho dôvodu je veľmi náročné uvažovať 

o trvalom mieri v Sudáne, ktorý by ukončil dočasné obdobie, keď sa nebudú podobne 

riešiť právne vzťahy aj s Darfúrom alebo východným Sudánom.  

 

8.4. Vzťah medzi Dočasnou národnou ústavou a Súhrnnou mierovou 

dohodou  
 

Dočasná národná ústava vychádza zo Súhrnnej mierovej dohody. Prvé zmienky 

o Súhrnnej mierovej dohode nachádzame v Preambule Dočasnej národnej ústavy: 

„Vďačný Všemohúcemu Bohu, ktorý nás obdaril rozumom a vôľou, aby sme dosiahli 

Súhrnnú mierovú dohodu, ktorá definitívne ukončila najdlhšie trvajúci konflikt 

v Afrike.“ Ďalej v preambule sa píše: „Je zaviazaný voči Súhrnnej mierovej dohode 

z januára 2005, ktorá je sprevádzaná Ústavou z 1998 a sudánskou ústavnou 

skúsenosťou od nezávislosti a ďalšími relevantnými skúsenosťami.“ Napokon 

v preambule je ešte jedna nepriama zmienka o Súhrnnej mierovej dohode: „Vedomí 

konferencií a zahájenia inkluzívneho ľudového dialógu a mierových dohôd a národného 

zmierenia, obzvlášť Káhirskej dohody podpísanej v júni 2005 a vyhliadok ďalších 

mierových dohôd o ukončení konfliktov v krajine.“ 

Ďalšie dôležité ustanovenia, ktoré riešia vzťah medzi Dočasnou národnou ústavou 

a Súhrnnou mierovou dohodou sa spomínajú v Sedemnástej časti, ktorá rieši rôzne 

ustanovenia. V čl. 224 ods. 2, ktorý sa zaoberá ústavnými dodatkami, sa píše: "Každý 

dodatok zasahujúci ustanovenia Súhrnnej mierovej dohody sa uvedie iba so schválením 

obidvoch signatárskych strán Súhrnnej mierovej dohody.“ 
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To naznačuje, že Súhrnná mierová dohoda nie je len súčasťou sudánskeho ústavného 

poriadku, ale aj samotnej Dočasnej národnej ústavy. O tom svedčí čl. 225, ktorý sa 

zameriava na začlenenie Súhrnnej mierovej dohody: „Súhrnná mierová dohoda sa 

považuje za úplne začlenenú do tejto ústavy; všetky ustanovenia Súhrnnej mierovej 

dohody, ktoré nie sú tu výslovne začlenené sa musia považovať za súčasť tejto ústavy.“  

Napokon čl. 226 ods. 1 poukazuje na skutočnosť, že Súhrnná mierová dohoda  má 

charakter aj ústavnej rámcovej dohody. V odseku sa píše: „Ústava je založená na 

Súhrnnej mierovej dohode a Ústave Sudánskej republiky z 1998.“  

Z pohľadu dodržiavania záväzkov, ktoré vyplývajú zo Súhrnnej mierovej dohody, je 

dôležité, že sudánsky štát potvrdil svoju vôľu a schopnosť implementovať ustanovenia 

Súhrnnej mierovej dohody. Dokonca ju zakomponoval do širšej sudánskej ústavnej 

skúsenosti, čo zas posilňuje princíp dodržiavania medzinárodného práva a iných 

normatívnych rámcov. Je tiež dôležité, že ju ústava považuje za neoddeliteľnú súčasť 

ústavy a dokonca za ústavnú rámcovú dohodu.   

Opätovne registrujeme, že kvalita mierového procesu závisí od kvality inkluzívneho 

ľudového dialógu a národného zmierenia. Zatiaľ to treba vnímať ako vyhlásenie, ktoré 

treba ešte len naplniť.  

Napriek týmto ustanoveniam preambuly, ktoré pokračujú v línii Súhrnnej mierovej 

dohody, vyskytuje sa aj jedna zmena. Preambula sa opiera aj o politické vyhlásenia. 

V tomto kontexte treba vnímať aj ustanovenie o definitívnom ukončení najdlhšie 

trvajúceho konfliktu v Afrike. Z pohľadu medzinárodného pozitívneho práva môžeme 

hovoriť o definitívnom ukončení konfliktu iba vtedy, ak sú naplnené podstatné 

náležitosti v rámci implementačného procesu. 

Hlavným orgánom, ktorý mal implementovať Súhrnnú mierovú dohodu je Vláda 

národnej jednoty. Čl. 79, ktorý má názov Ciele Vlády národnej jednoty, sa hovorí: 

„Pred voľbami a bez ohľadu na článok 70 ods. 1 tejto ústavy prezident republiky po 

konzultácii s prvým viceprezidentom musí sformovať Vládu národnej jednoty, ktorá 

musí implementovať Súhrnnú mierovú dohodu, odrážajúc potrebu začlenenia, podporu 

národnej jednoty a ochranu národnej suverenity." 
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Vzhľadom na skutočnosť, že právo na sebaurčenie národa bolo spojené s právom na 

referendum pre juhosudánsky ľud, tak sa ešte pozrime na sudánske 

medzinárodnoprávne záväzky v oblasti dodržiavania ľudských práv, ktoré sú upravené 

v Dočasnej národnej ústave. 

Tieto záväzky sú upravené v čl. 17 Dočasnej národnej ústavy, ktorý sa zaoberá 

zahraničnou politikou. Čl. 17 začína slovami: „Zahraničná politika Sudánu musí slúžiť 

národnému záujmu a musí byť vykonávaná nezávisle a transparentne s výhľadom na 

dosiahnutie tohto:...“  

V písm. a) sa hovorí: „...podpora medzinárodnej spolupráce, obzvlášť v rámci rodiny 

Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných a regionálnych organizácií, 

kvôli cieľom konsolidovaného univerzálneho mieru, rešpektu medzinárodného práva, 

zmluvným záväzkom a podpore spravodlivého svetového hospodárskeho poriadku.“ 

Ďalším dôležitým ustanovením čl. 17 je písm. c): „zlepšenie rešpektovania ľudských 

práv a základných slobôd na regionálnom a medzinárodnom fóre.“ Posledným 

ustanovením čl. 17, ktoré teraz spomenieme, je písm. d): „podpora dialógu medzi 

civilizáciami a vytvorenie medzinárodného poriadku založeného na spravodlivosti 

a spoločnom ľudskom osude.“  

Vidíme, že dikcia ustanovení v Dočasnej národnej ústave je ideálnejšia než v Súhrnnej 

mierovej dohode. Najmä slovné spojenie „konsolidovaný univerzálny mier“ je 

prejavom veľmi extenzívneho výkladu mieru v porovnaní s pojmami, ktoré sa používali 

v Súhrnnej mierovej dohode. Podobne aj slovné spojenie „spoločný ľudský osud“ 

vzbudzuje určité pochybnosti, keď si uvedomíme, že napr. Darfúrska mierová dohoda 

bola podpísaná až 5. mája 2006.  Z toho dôvodu môžeme konštatovať, že tieto 

ustanovenia Dočasnej národnej ústavy musíme striktne vnímať v rámci kontextu 

interpretácie a implementácie Súhrnnej mierovej dohody, implementačných dohôd 

a širšej praxe Sudánu na úseku dodržiavania ľudských práv a základných slobôd. 
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9. Právne riešenie juhosudánskeho referenda 

9.1. Úprava juhosudánskeho referenda v Súhrnnej mierovej dohode  

Garančným inštitútom mierového režimu malo byť referendum pre ľud Južného 

Sudánu. Presné ustanovenie čl. 2 ods. 5 v Súhrnnej mierovej dohode  znie: „ Na konci 

šiesteho (6) roku prechodného obdobia sa uskutoční referendum, ktoré bude 

medzinárodne monitorované a spoločne zorganizované sudánskou vládou a SPLM/A 

pre ľud Južného Sudánu, aby hlasovaním bola potvrdená jednota Sudánu 

prostredníctvom adaptovania systému vlády založeného podľa mierovej dohody; alebo 

by sa hlasovalo za secesiu.“  

9.2. Úprava juhosudánskeho referenda v Dočasnej národnej ústave  

Pre právo na sebaurčenie juhosudánskeho ľudu a referendové právo je podstatné, 

že aj všeobecnejšie ustanovenia Dočasnej národnej ústavy vytvárajú legitímny a legálny 

rámec pre realizáciu týchto práv.   

Juhosudánske referendum je upravené v Šestnástej kapitole, ktorá má názov 

Juhosudánke právo na sebaurčenie. Kapitola sa skladá zo štyroch článkov (čl. 219- 

222). Čl. 219 sa zaoberá potvrdením práva na sebaurčenie juhosudánskemu ľudu. Čl. 

220 rieši otázku Juhosudánskej referendovej komisie. Čl. 221 sa venuje problematike 

Posudzovacej a hodnotiacej komisie. Napokon čl. 222 hovorí o referende na 

sebaurčenie. 

V čl. 222 ods. 1 sa píše: „Šesť mesiacov pred ukončením šesťročného dočasného 

obdobia [to je v januári 2011- pozn. autora] musí byť medzinárodne monitorované 

referendum pre juhosudánsky ľud zorganizované Juhosudánskou referendovou 

komisiou v spolupráci s národnou vládou a juhosudánskou vládou.“ Ods. 2 hovorí 

o možnostiach hlasovania: „Juhosudánsky ľud môže buď:- a) potvrdiť jednotu Sudánu 

hlasovaním za udržanie systému vlády vytvoreného Súhrnnou mierovou dohodou 

a touto ústavou, alebo b) hlasovaním za secesiu.“  
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9.3. Úprava juhosudánskeho referenda v Jubskej deklarácii o dialógu 

a národnom konsenze 

Druhým právnym prameňom je Zákon o juhosudánskom referende z 2009. 

Podľa certifikácie bol zákon ratifikovaný Národnou legislatívnou radou (the National 

Legislative Council) dňa 28. decembra 2009.
305

 Vidíme, že Zákon o juhosudánskom 

referende bol prijatý po viac ako štyroch rokoch od prijatia Dočasnej národnej ústavy. 

V rámci časového obdobia (6. júl 2005- 28. december 2009) sa otázka juhosudánskeho 

referenda riešila napr. v Jubskej deklarácii o dialógu a národnom konsenze z 26.-30. 

septembra 2009 (ďalej len Jubská deklarácia). 

V Preambule Jubskej deklarácii sa píše: „Stretnutie prichádza z dôvodu nevykonania 

kľúčových ustanovení Súhrnnej mierovej dohody (CPA) [The meeting comes against a 

backdrop of non-implementation of key provisions of the Comprehensive Peace 

Agreement (CPA)], obzvlášť vykonania slobodných a spravodlivých volieb, 

organizovania referenda o sebaurčení pre juhosudánsky ľud, aby buď potvrdil jednotu 

Sudánu, alebo rozhodol o oddelení (separation). Ďalej ide o organizovanie referenda 

o oblasť Abyei (Abyei referendum) o tom, či Abyei si zachová osobitný administratívny 

štatút na severe, alebo bude súčasťou oblasti Bahr el Ghazal. Stretnutie tiež prichádza 

potom ako sa stupňuje tlejúca kríza v Darfúre. To podčiarkuje potrebu rozsiahleho 

dialógu bez predbežných podmienok, alebo vylúčenia ktorejkoľvek strany s ohľadom na 

riešenie národnej krízy, ktorej Sudán čelí v súčasnej dobe.“
306

 

Ďalej sa v preambule píše: „Cieľom je zabezpečiť plnú implementáciu všetkých 

mierových dohôd
307

a všetkých ústavných úprav predpísaných v Dočasnej národnej 

ústave (INC) z 2005; vrátane rešpektovania ľudských práv a vlády zákona, politického 

posilnenia žien, vykonania slobodných a spravodlivých volieb, organizovania referenda 
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pre juhosudánsky ľud a ľudovej konzultácie (popular consultation) pre štáty Južný 

Kordofan a Modrý Níl. Záväzok riešenia konfliktu v Darfúre sa zdôrazňuje.“      

Z vyššie uvedenej argumentácie môžeme usúdiť, že dochádzalo k závažnému 

zlyhávaniu v implementácii kľúčových ustanovení Súhrnnej mierovej otázky. O tom 

svedčí aj otvorená otázka juhosudánskeho referenda, ktorá ešte na konci septembra 

2009 nebola ukončená. Ak si uvedomíme skutočnosť, ktorá vyplýva z vyššie uvedenej 

argumentácie, že tvorba právnych prameňov tvorí maximálne polovicu úspechu pri 

hodnotení efektivity a účelnosti právnej normy, tak je to zarážajúce. Dočasné obdobie, 

ktoré začalo 9. júla 2005, už trvalo viac ako štyri roky v čase prijatia Jubskej deklarácie. 

To je viac ako dve tretiny celého časového úseku pre dočasné obdobie. Tým sa 

evidentne potvrdzujú obavy signatárov Jubskej deklarácie.  

Otázku juhosudánskeho referenda rieši Jubská deklarácia v čl. 3 ods. 1.1, kde sa píše: 

„Opätovne potvrdzuje záväzok plnej implementácie Súhrnnej mierovej dohody, ktorá je 

podstatná pre udržateľný mier a budovanie dôvery medzi severným a južným Sudánom 

(South Sudan). Z tohto dôvodu Konferencia všetkých politických strán (APPC) 

odhlasovala nasledovné: 

3.1.1.1. Zorganizovať referendum o sebaurčení v rámci obdobia stanoveného 

v Súhrnnej mierovej dohode a Dočasnej národnej ústave z 2005;  

3.1.1.2 Uzákoniť návrh zákona o referende počas prerušenia súčasného Národného 

zhromaždenia
308

, s jednoduchým väčšinovým hlasovaním (50%+1)
309

, ktoré bude 

prahom buď pre potvrdenie jednoty Sudánu alebo rozhodnutie pre secesiu a zabezpečí 

pre všetkých Juhosudáncov, že sa môžu zúčastniť tohto procesu.   

3.1.5. Držiac sa ustanovení Súhrnnej mierovej dohody o vytváraní atraktívnej jednoty, 

APPC rozhoduje, že založí pracovnú skupinu zameranú na politické, hospodárske 

a kultúrne programy, ktoré budú podporovať jednotu počas zvyšku dočasného obdobia, 

zatiaľ čo v rovnakom čase garantujúc rešpekt pre oddelenie v prípade, že juhosudánsky 

ľud sa pre ňu rozhodne.“      
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 Z toho dôvodu bol zákon prijatý Národnou legislatívnou radou.  
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V prvom rade vidíme, že je tu pokus o zachovanie jednoty Sudánu, keď sa hovorí 

o možnostiach posilnenia atraktívnej jednoty. To znamená, že sa sledovalo zachovanie 

územnej integrity a nedotknuteľnosti hraníc sudánskeho štátu a ako alternatívne riešenie 

sa ponúkalo vytvorenie juhosudánskeho štátu. Vzhľadom na akceptovanie tohto 

ustanovenia aj zo strany SPLM bol to výrazný signál pre právnu stabilitu a udržateľnosť 

implementačného procesu Súhrnnej mierovej dohody.  

V druhom rade Jubská deklarácia poukazuje aj na zabezpečenie juhosudánskeho 

referenda a jednoduchého väčšinového hlasovania. Poukázanie na princíp jednoduchého 

väčšinového hlasovania počas referenda je posunom a doplnením ustanovenia čl. 222 

Dočasnej národnej ústavy. 

V Jubskej deklarácii sa stretávame s pojmom „oddelenie“ namiesto pojmu „secesia“. 

Z kontextu textu čl. 3 Jubskej deklarácie vyplýva, že ide iba o synonymum pojmu 

secesia, a preto môžeme dané ustanovenie vnímať rovnako ako ustanovenie čl. 222 

Dočasnej národnej ústavy. 

Čl. 3 Jubskej deklarácie je dôležitý ešte z jedného dôvodu. V čl. 3.1.4. sa píše: „Drží sa 

rozhodnutia Stáleho arbitrážneho súdu o Abyei
310

...“ Konkrétne ide o Konečný 

rozsudok vo veci arbitráže pred tribunálom založenom v súlade s článkom 5 Arbitrážnej 

dohody medzi sudánskou vládou a Sudánskym ľudovooslobodzujúcim hnutím/armádou 

o ohraničení oblasti Abyei
311

 a o opčných arbitrážnych pravidlách Stáleho arbitrážneho 

súdu pre riešenie sporov medzi dvoma stranami, z ktorých len jednou je štát, medzi 

sudánskou vládou a Sudánskym ľudovooslobodzujúcim hnutím/armádou (ďalej len 

Konečný rozsudok).
312

 Konečný rozsudok bol vyhlásený 22. júla 2009. 

Čl. 3 ods. 1 Arbitrážnej dohody, ktorý je zameraný na aplikovateľné právo, hovorí: 

„Tribunál použije a vyrieši spory pred ním v súlade s ustanoveniami Súhrnnej mierovej 

dohody, obzvlášť s Protokolom o Abyei a Prílohou o Abyei, Dočasnou národnou 
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cpa.org/showpage.asp?pag_id=1306#  Citácia:  PERMANENT COURT OF ARBITRATION, ref. 312.  

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1306
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1306
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1306


 
 

160 
 

ústavou Sudánskej republiky z 2005 a všeobecnými právnymi princípmi a praktikami, 

ak tribunál môže stanoviť, že sú relevantné.“
313

   

9.4. Zákon o juhosudánskom referende  

Na základe kontextu vyššie spomenutého normatívneho a faktického vývoja 

referendovej otázky
314

 budeme interpretovať Zákon o juhosudánskom referende. V čl. 4 

s názvom Vykonanie práva na sebaurčenie sa hovorí: „Juhosudánsky ľud vykoná svoje 

právo na sebaurčenie prostredníctvom referenda, aby určil svoj budúci štatút v súlade 

s ustanoveniami Súhrnnej mierovej dohody, ústavy a tohto zákona.“   

Ide o výrazný posun vo veci garantovania práva na sebaurčenie a práva na referendum 

pre juhosudánsky ľud. Ak Súhrnná mierová dohoda a Dočasná národná ústava 

garantovali hmotnoprávnu časť týchto práv a len rámcovo aj procesnoprávnu, tak tento 

zákon už garantuje aj úplnú procesnoprávnu časť, tým, že umožní vykonanie týchto 

práv. Vykonanie spomínaných práv je garantované v rámci ustanovení Súhrnnej 

mierovej dohody, ústavy a Zákona o juhosudánskom referende (ďalej len zákon).  

Dané stanovisko podporuje aj čl. 7 zákona, ktorý rieši otázku priaznivého prostredia pre 

riadenie referenda. Článok začína s týmto ustanovením: „Aby sa zabezpečila slobodná 

vôľa juhosudánskeho ľudu vyjadriť svoje stanoviská v súlade s vyšším článkom 

6,
315

rozdielne úrovne vládnutia (the different levels of governance) sa zaviažu, že 

vytvoria priaznivé prostredie pre riadenie referenda prostredníctvom nasledovného...“  

Pre medzinárodné právo je podstatné najmä písm. d): „Zabezpečenie prítomnosti 

členských štátov a partnerov IGAD-u, predstaviteľov Organizácie Spojených národov, 

Európskej únie, Africkej únie a ďalších medzinárodných signatárskych subjektov ako 

svedkov Súhrnnej mierovej dohody, aby sa angažovali v pozorovaní referenda.“ 
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Ustanovenie čl. 7 písm. d) vytvára priestor pre pozorovateľské misie medzinárodných, 

regionálnych a subregionálnych organizácií. Z tohto pohľadu ide o 

zabezpečenie implementácie Súhrnnej mierovej dohody.  

Ďalším dôležitým ustanovením zákona z pohľadu medzinárodného práva je čl. 64 

s názvom Financovanie referenda. V ustanovení sa píše: „Sudánska vláda (GOS), 

juhosudánska vláda (the Government of Southern Sudan-GOSS) a medzinárodné 

spoločenstvo budú financovať a vytvoria príslušné a nevyhnutné fondy pre účty 

komisie, aby financovali jej prevádzkové náklady a náklady na referendum.“ 

Treťou otázkou, ktorá súvisí aj s medzinárodným právom, je otázka post-referendových 

opatrení (Post-referendum Arrangements). Otázka sa rieši v čl.67 ods. 3: „...strany 

Súhrnnej mierovej dohody vstúpia do rokovaní, ktoré budú zamerané na dosiahnutie 

dohody o post- referendových vecných záležitostiach, o ktorých budú svedčiť (to be 

witnessed) organizácie a krajiny, ktoré sú signatármi Súhrnnej mierovej dohody. 

Vecnými záležitosťami sú napr.: a) občianstvo (nationality); b) mena; c) verejná služba; 

d) pozícia spojených integrovaných jednotiek, národnej bezpečnosti a spravodajstva; e) 

medzinárodné dohody a dohovory; f) aktíva a dlhy; g) ropné polia, produkcia, transport 

a vývoz ropy; h) kontrakty a prostredie na ropných poliach; i) voda; j) majetok; k) 

ďalšie záležitosti, na ktorých sa dohodnú obidve strany.“
316

 

Keď to zhrnieme, tak Zákon o juhosudánskom referende poukazuje na tri oblasti, ktoré 

sa týkajú aj medzinárodného práva. Ide o medzinárodné pozorovanie referenda; 

medzinárodnú pomoc resp. financovanie referenda a prítomnosť resp. svedectvo 

signatárskych strán Súhrnnej mierovej dohody počas rokovaní o post-referendových 

záležitostí. Vzhľadom na poznatky o mierových dohodách môžeme tvrdiť, že pod 

pojmom svedectvo môžeme vnímať aj poskytnutie napr. dobrých služieb, facilitácie, 

mediácie alebo zmieru. 

V prípade medzinárodnej pomoci môžeme spomenúť rozhodnutie Rady Európskej únie 

z 26. júla 2010.
317

 V ods. 1 rozhodnutia sa hovorí: „ Rada prijala tieto závery: 
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"1. Rada uznáva obrovské výzvy, ktorým bude čeliť Sudán v priebehu nadchádzajúcich 

mesiacov, pričom poukazuje na možnosti, ktoré existujú pre zabezpečenie trvajúceho 

mieru a stability pre sudánsky ľud. V kontexte tohto kritického obdobia, počas 

záverečných fáz Súhrnnej mierovej dohody (CPA)
318

, rada zdôrazňuje, že EÚ je 

pripravená podporiť: 

• nadchádzajúce referenčné procesy v južnom Sudáne (South Sudan) a oblasti Abyei 

prostredníctvom vecnej, technickej a finančnej asistencie, 

• mierovú implementáciu Súhrnnej mierovej dohody, dosiahnutie dohody o post-

referendových záležitostiach a prácu na dlhodobej regionálnej stabilite...““
319

 

V prípade prítomnosti signatárskych organizácií a štátov počas rokovaní o post-

referendových záležitostiach vidíme, že medzinárodná podpora bola potrebná vo 

všetkých kľúčových otázkach: deľbe moci, bezpečnostných opatreniach a aj v deľbe 

bohatstva. Zaujímavá je aj partikulárna otázka zmluvnej sukcesie.      

Ukazuje sa, že implementačný proces Súhrnnej mierovej dohody v oblasti prípravy 

juhosudánskeho referenda si vyžadoval postupnú právnu úpravu, ktorá bola čoraz 

konkrétnejšia a vykonateľnejšia. Napriek tomu ešte aj po roku 2009 pretrvávali 

otvorené otázky najmä v oblasti riešenia post-referendových záležitostí.  

9.5. Mekellské memorandum o porozumení medzi NCP a SPLM 

o post-referendových otázkach a opatreniach 

Mekellské memorandum o porozumení medzi NCP
320

 a SPLM o post-

referendových otázkach a opatreniach
321

 priamo nadväzuje na Zákon o juhosudánskom 

referende. Memorandum o porozumení bolo výsledkom stretnutia predstaviteľov NCP 

a SPLM, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 21.-22. júna 2010 v Mekelle, v Etiópii. V úvode 

                                                                                                                                                                          
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115963.pdf   Citácia: 
EURÓPSKA RADA, ref. 317. 
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memoranda sa hovorí: „NCP a SPLM reprezentujúce strany Súhrnnej mierovej 

dohody...preskúmajú modality pre diskusiu o poreferendových otázkach
322

 (post-2011 

referendum issues) a usporiadaniach na sebaurčenie pre ľud Južného Sudánu v súlade 

s ustanoveniami článku 67 Zákona o juhosudánskom referende z 2009...“ 

Signatármi tohto memoranda sú dve politické strany- Strana Národného kongresu 

(NCP) a Sudánske ľudovooslobodzovacie hnutie (SPLM). V prípade SPLM je jasné, že 

predstavuje povstaleckú skupinu, ktorá je v prechodom období, ale zámena sudánskej 

vlády za NCP je komplikovanejšia. Uznať NCP za orgán štátnej moci de facto si 

vyžaduje podrobnú analýzu vzťahov medzi sudánskou vládou a NCP, napriek tomu, že 

ide o dominantnú sudánsku stranu.  Ak si aj uvedomíme, že Súhrnná mierová dohoda sa 

snažila o zabezpečenie inkluzivity a national ownership, tak dané memorandum 

z pohľadu aktívnych subjektov je nedokonalé. Nižšie uvidíme, že až prax naplno uznala 

výsledky tohto memoranda. 

Výrazné slovné spojenie, ktoré sa objavilo v memorande je post-2011 referendum 

issues. Naznačuje, že referendum z roku 2011 je obrovským medzníkom 

v implementačnom procese. Referendum sa uskutočnilo v januári 2011.
323

 Z toho 

vyplýva, že uskutočnenie referenda delí dočasné obdobie (Interim Period) fakticky do 

troch častí: 1.) Predreferendové obdobie (the Pre-Referendum Period), ktoré trvalo do 

januára 2011;
324

 2.) Referendové obdobie (the Referendum Period), ktoré bolo v januári 

2011;
325

 3.) Poreferendové obdobie (the Post-Referendum Period), ktoré trvalo od 

januára do júla 2011.
326
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9.6. Uznanie procesu a výsledku juhosudánskeho referenda zo strany 

medzinárodného spoločenstva  

8. februára 2011vydali svedkovia Súhrnnej mierovej dohody Spoločné 

vyhlásenie o výsledkoch juhosudánskeho referenda.
327

 Na prvom mieste riešili otázku 

medzinárodného uznania procesu a výsledku referenda. V spoločnom vyhlásení sa píše: 

„My, krajiny a organizácie ako svedkovia podpísania Súhrnnej mierovej dohody (CPA) 

v roku 2005, vítame uzavretie juhosudánskeho referenda a zverejnenie konečného 

výsledku zo strany Juhosudánskej referendovej komisie (the Southern Sudan 

Referendum Commission) zo 7. februára 2011. Gratulujeme stranám Súhrnnej mierovej 

dohody a Juhosudánskej referendovej komisii k úspešnému referendovému procesu 

a vítame uznanie výsledku zo strany sudánskej vlády. Zaznamenali sme pozitívne 

vyhlásenia zo strany medzinárodných a domácich pozorovateľov, ktorí potvrdzujú, že 

referendum bolo dôveryhodné, mierové a splnilo medzinárodné 

štandardy...potvrdzujeme naše uznanie výsledku referenda v prospech secesie Južného 

Sudánu.“
328

 

Potvrdenie legitimity a legality juhosudánskeho referenda zo strany svedkov podpísania 

Súhrnnej mierovej dohody definitívne ukončil otázku daného referenda v rámci 

implementácie Súhrnnej mierovej dohody. V správe sa zdôrazňuje súhlas obidvoch 

strán Súhrnnej mierovej dohody vo veci výsledku referenda, čím sa ruší časť Súhrnnej 

mierovej zmluvy, ktorá riešila otázku zachovania jednoty po referende. Napokon 

v správe sa vyzdvihuje aj dodržiavanie princípov ako dôveryhodnosť a zachovanie 

mieru, a medzinárodných štandardov. Na základe týchto skutočností secesia Južného 

Sudánu od Sudánu splnila všetky potrebné náležitosti právneho aktu z pohľadu 

medzinárodného práva.  

Z pohľadu medzinárodného práva najkomplikovanejšie obdobie iba prichádza. Tým 

obdobím bolo poreferendové obdobie vzhľadom na vznik novej právnej skutočnosti, 

ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila celý implementačný proces po podpísaní 

Súhrnnej mierovej dohody. O tom svedčí aj vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan 
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Ki-Muna z 31. januára 2011.
329

 Vo vyhlásení hovorí: „Vzhľadom k tomu, že sudánsky 

ľud sa od základu prispôsobuje novým realitám, musia zmluvné strany Súhrnnej 

mierovej dohody presunúť svoju pozornosť na kľúčové poreferendové usporiadania, 

ktoré budú udržiavať vzťah medzi severom a juhom v dlhodobom horizonte. Prežitie 

ako severu, tak aj juhu vyžaduje dohodu o deľbe príjmu z ropy. Hranice musia byť 

dohodnuté a ohraničené, zatiaľ čo sa tiež umožní tradičnej migrácii. A budúcnosti 

miliónov južanov a severanov sú závislé na dohodách, ktoré garantujú základné práva, 

slobodu pohybu a živobytia, bez ohľadu na to, kde žijú. Chcel by som uznať príspevok 

Vysokopostaveného implementačného panelu Africkej únie (the African-Union High-

Level Implementation Panel)
330

 v rámci pomáhania stranám posunúť sa vpred v týchto 

životne dôležitých otázkach.“
331

 

Aj spoločné vyhlásenie svedkov poukazuje na závažné problémy niektorých 

mimoriadne dôležitých záležitostí, ktoré by mali byť vyriešenie po juhosudánskom 

referende. Vo vyhlásení sa píše: „Chválime obidve strany Súhrnnej mierovej dohody 

pre vedenie, ktoré preukazujú. Vyzývame ich, aby zdvojnásobili svoje úsilia, aby 

dosiahli dohodu o zostávajúcej Súhrnnej mierovej dohode (the outstanding CPA) 

a o post-referendových záležitostiach s facilitáciou Vysokopostaveného 

implementačného panelu Africkej únie. Štatút oblasti Abyei musí byť vyriešení 

spôsobom, ktorý rešpektuje práva a záujmy postihnutých obyvateľstiev.  Ľudové 

konzultácie (Popular consultations) v štátoch v Modrom Níle a Južnom Kordofane by 

sa mali tiež vykonať včas a inkluzívnym spôsobom. Nakoniec naliehame na strany, aby 

aj naďalej spolupracovali v zostávajúcich mesiacoch Súhrnnej mierovej dohody, aby 

zaviedli opatrenia v oblasti bezpečnosti, občianstva, medzinárodných zmlúv, 

hospodárstva a prírodných zdrojov, ktoré poskytujú základ pre dva stabilné, bezpečné a 

ekonomicky prosperujúce štáty, ktoré žijú vo vzájomnom mieri a v mieri s ich 

susedmi.“
332
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Okrem vymenovania post-referendových záležitostí sú dôležité aj ďalšie aspekty. 

V prvom rade sa spomína dohoda o zostávajúcej Súhrnnej mierovej dohode medzi 

signatárskymi štátmi. Z kontextu vyplýva, že svedkovia mali na mysli novú 

implementačnú dohodu, ktorá by adekvátnejšie reagovala na zmenu základnej právnej 

skutočnosti. V druhom rade tiež poukazujú na obmedzenú časovú pôsobnosť Súhrnnej 

mierovej dohody, ktorá je zameraná najmä na dočasné obdobie. V treťom rade 

vyhlásenie poukazuje aj na zabezpečenie širšieho regionálneho mieru
333

 

prostredníctvom plnej implementácie Súhrnnej mierovej dohody.  

Napokon sa svedkovia podpísania Súhrnnej mierovej dohody opätovne zaviazali, že 

zabezpečia medzinárodnú pomoc: „Zdôrazňujeme náš záväzok vytvoriť dlhotrvajúci 

mier, bezpečnosť a prosperitu pre všetkých sudánskych ľudí. Ako svedkovia Súhrnnej 

mierovej dohody uznávame kritickú dôležitosť pokračujúcej úzkej spolupráce medzi 

Severným a Južným Sudánom (Southern Sudan) a podčiarkujeme našu ochotu 

pokračovať v poskytovaní medzinárodnej podpory dokonca.“
334

    

Vyhlásenie generálneho tajomníka OSN a  Spoločné vyhlásenie o výsledkoch 

juhosudánskeho referenda sú plne v súlade so Zákonom o juhosudánskom referende 

z 2009 a vyššie spomenutom memorande o porozumení. V ods. 1 čl. 2 memoranda 

o porozumení, ktorý má názov Skupiny a radenie otázok sa píše: „Strany sa dohodli, že 

rozdelia rokovania po referende z 2011 do štyroch pracovných skupín, aby kolektívne 

riešili otázky, ktoré sú uvedené v článku 67 Zákona o juhosudánskom referende z 2009 

nasledovne: a) občianstvo (citizenship); b) bezpečnosť; c) finančné, ekonomické 

a prírodné zdroje; d) medzinárodné zmluvy a právne otázky.“ 

9.7. Právna úprava procesu riešenia poreferendových otázok   

Tieto otázky majú byť riešené v súlade s mierovými prostriedkami riešenia 

sporov. V čl. 1 memoranda o porozumení, ktorý sa nazýva Štruktúra rokovaní, sa 

hovorí: 

„ods. 1: Strany súhlasia, že rokovanie o post-referendových otázkach (post-2011 

referendum issues) a usporiadaniach musí byť vykonané a vedené Spojeným rokovacím 
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tímom NCP a SPLM (NCP/SPLM Joint Negotiation Team), ktorý je zložený zo šiestich 

členov z každej strany.  

ods. 2: Strany súhlasia, že rokovanie o poreferendových otázkach (post-2011 

referendum issues) a usporiadaniach musí byť uľahčené Vysokopostaveným 

implementačným panelom Africkej únie (AUHIP) podporeným IGAD-om, Partnerským 

fórom IGAD-u (IGAD Partners Forum) a OSN. Strany musia stanoviť mandát pre 

facilitátora.  

ods. 3: Rokovania o poreferendových otázkach (post-2011 referendum issues) 

a usporiadaniach musia byť podporené Spojeným technickým sekretariátom (Joint 

Technical Secretariat) zloženým zo šiestich členov, ktorí budú pracovať na plný 

úväzok, koordinovať a udržiavať kontakt so Sekretariátom Posudzovacej a hodnotiacej 

komisie (AEC). AEC poskytne administratívnu podporu Spojenému technickému 

sekretariátu na základe mandátu, ktorý bude odsúhlasený obidvoma stranami.“      

Keď to zhrnieme, tak môžeme konštatovať, že sa spomínajú tri rôzne mierové spôsoby: 

priame rokovania, facilitácia a dobré služby. 

Veľmi inovatívnym prístupom je vytvorenie Spojeného rokovacieho tímu NCP 

a SPLM, lebo by mohol posilniť integračný proces v rámci rokovaní. Do akej mieri bola 

táto štruktúra rokovaní efektívna a účelná z pohľadu zabezpečenia medzinárodného 

mieru, bezpečnosti a rozvoja, je už iná otázka, ktorá si vyžaduje ďalší výskum. 

V prípade facilitácie a dobrých služieb vidíme, že bola potrebná aktívna účasť 

medzinárodných organizácií (Africkej únie, IGAD-u alebo OSN) resp. donorských 

štátov. Vzhľadom na rôznorodosť týchto subjektov medzinárodného práva bolo 

potrebné zachovávať princípy súčinnosti, koordinácie a komplementarity.  
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10. Zmluvná úprava sporných území a vzájomnej hraničnej 

línie medzi Sudánom a Južným Sudánom pred vyhlásením 

nezávislosti Južného Sudánu   

10.1. Úvod do problematiky  

Pozrime sa teraz na obdobie medzi vyhlásením výsledku juhosudánskeho 

referenda a vyhlásením nezávislosti Južného Sudánu (7. február 2011- 9.júl 2011). 

Z pohľadu riešenia post-referendových  záležitostí sú tri implementačné dohody. 

Prvá dohoda sa nazýva Dohoda medzi Vládou Sudánskej republiky a Sudánskym 

ľudovooslobodzujúcim hnutím o dočasných opatreniach pre administratívu 

a bezpečnosť oblasti Abyei (ďalej len Dohoda o oblasť Abyei).
335

 Dohoda bola 

podpísaná 20. júna 2011 v Addis Abebe v Etiópii. Okrem predstaviteľov sudánskej 

vlády a SPLM ju podpísal ako svedok aj predstaviteľ Vysokopostaveného 

implementačného panelu Africkej únie.
336

 

Druhá dohoda sa nazýva Rámcová dohoda medzi sudánskou vládou a Sudánskym 

ľudovooslobodzujúcim hnutím (Severom-North) o politickom partnerstve medzi NCP 

a SPLMN a politických a bezpečnostných opatreniach v štátoch Modrom Níle a Južnom 

Kordofane.
337

 Rámcová dohoda bola podpísaná 28. júna 2011 tiež v Addis Abebe. 

Rámcová dohoda bola podpísaná tiež predstaviteľom Vysokopostaveného 

implementačného panelu Africkej únie (AUHIP), ktorý bol svedkom.
338
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Tretia dohoda sa nazýva Dohoda medzi sudánskou vládou a juhosudánskou vládou 

o hraničnej bezpečnosti a Zjednotenom politickom a bezpečnostnom mechanizme.
339

 Aj 

táto dohoda bola podpísaná v Addis Abebe dňa 29. júna 2011. Tiež ju podpísal 

predstaviteľ AUHIP-u. 

Vo všetkých prípadoch šlo o Thaba Mvuelwu Mbekiho
340

, bývalého juhoafrického 

prezidenta
341

. Okrem toho je dôležité podotknúť, že jednou zmluvnou stranou bola vždy 

sudánska vláda, zatiaľ čo druhá zmluvná strana sa stále menila. Najprv to bolo SPLM, 

neskôr SPLMN a napokon juhosudánska vláda. Tiež za povšimnutie stojí, že dobré 

služby poskytla etiópska vláda. Nižšie spomenieme, že do procesu cezhraničnej 

bezpečnosti sa zapojili etiópske jednotky a Addis Abebe je aj sídlom Africkej únie
342

. 

Napokon vidíme, že všetky tri dohody boli prijaté v krátkom časovom úseku (20.júna 

2011-29.júna 2011).  

10.2. Zmluvná úprava sporných území medzi Sudánom a Južným 

Sudánom   

Prvé dve dohody riešia problematiku sporných hraničných oblastí, ktoré sa 

nachádzajú medzi Sudánom a Južným Sudánom. Aj keď riešenie záležitostí týchto 

sporných území je spojené s implementáciou Súhrnnej mierovej dohody, predsa len 

nejde o post-referendové záležitosti. Okrem toho obidve dohody boli podpísané tesne 

pred ukončením dočasného obdobia, ktoré malo skončiť 9. júla 2011 a do rokovacích 

procesov bol zapojený aj predstaviteľ AUHIP-u. Názvy dohôd poukazujú na neucelené 

riešenia problémov. To znamená, že implementačný proces v zostávajúcich 

záležitostiach po referende bol mimoriadne komplikovaný. 
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10.2.1. Dohoda medzi Vládou Sudánskej republiky a Sudánskym 

ľudovooslobodzujúcim hnutím o dočasných opatreniach pre administratívu 

a bezpečnosť oblasti Abyei 

Čo sa týka riešenia oblasti Abyei, tak okrem Súhrnnej mierovej dohody, ktorá 

včlenila Protokol o riešení konfliktu v oblasti Abyei, Dohodu o zastavení streľby a 

Implementačné modality Protokolu o riešení konfliktu v Abyei a bola podpísaná 9. 

januára 2005, je tu aj Konečný rozsudok, ktorý bol vyhlásený 22. júla 2009. Napriek 

prijatiu týchto právnych prameňov, ktoré riešili aj implementačný proces, musela byť 

prijatá ďalšia implementačná dohoda. Dôležité je podotknúť, že Dohoda o oblasť Abyei 

bola prijatá takmer dva roky po vydaný Konečného rozsudku.  

Aké boli dôvody novej právnej úpravy vzťahov medzi sudánskou vládou a SPLM? 

V prvom rade dochádzalo k zlyhávaniu premiestňovania pôvodných ozbrojených síl 

a umiestnenia nových ozbrojených síl. Prijatie Dohody o oblasti Abyei sa nachádzalo 

v tretej fáze podľa Dohody o zastavení streľby. Len na pripomenutie: podľa čl. 7 ods. 1 

Dohody o zastavení streľby všeobecné premiestňovanie síl Sudánskych ozbrojených síl 

a Sudánskej ľudovooslobodzujúcej armády, ktoré muselo mať dopad aj oblasť Abyei sa 

muselo odohrať v druhej fáze (9.júl 2005-8.júl 2008). Tiež podľa čl. 7 ods. 1 Dohody 

o zastavení streľby v tretej fáze (9.júl 2008-8.júl 2011) malo dôjsť k transformácií 

spoločných/integrovaných jednotiek do integrovaných jednotiek. 

Pozrime sa teraz na čl. 1 Dohody o oblasť Abyei: „Táto dohoda medzi sudánskou 

vládou (GoS) a Sudánskym ľudovooslobodzujúcim hnutím (SPLM) (ďalej len strany) 

zabezpečuje dočasné administratívne opatrenia pre oblasť Abyei a pre okamžité 

premiestnenie sudánskych vojenských síl (Sudánskych ozbrojených síl a Sudánskej 

ľudovooslobodzujúcej armády) z oblasti Abyei v dôsledku rozmiestnenia Dočasnej 

bezpečnostnej sily pre Abyei (Interim Security Force for Abyei- ISFA) zložených 

z etiópskych jednotiek.“
343

  

Na základe čl. 1 sa len potvrdilo, že došlo k neplneniu záväzkov, ktoré vyplývali zo 

Súhrnnej mierovej dohody. Nielenže neboli premiestnené vyššie uvádzané ozbrojené 

sily, ale ani neboli nahradené spoločnými/integrovanými jednotkami. Z tohto dôvodu do 

implementačného procesu vstúpila nová práva skutočnosť, ktorou je rozmiestnenie 

Dočasnej bezpečnostnej sily pre Abyei.  
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Dočasné bezpečnostné sily pre Abyei získali mandát od Bezpečnostnej rady OSN na 

základe Rezolúcie č. 1990 z 2011, ktorá bola prijatá dňa 27. júna 2011.
344

 V prvom rade 

Bezpečnostná rada OSN prijala Dohodu o oblasť Abyei, keď sa v preambule rezolúcie 

píše: „[Bezpečnostná rada- pozn. autora] víta Dohodu medzi sudánskou vládou 

a Sudánskym ľudovooslobodzujúcim hnutím o dočasných opatreniach pre 

administratívu a bezpečnosť oblasti Abyei dosiahnutej 20. júna 2011 v Addis Abebe, 

v Etiópii.“ 

Ďalej Bezpečnostná rada OSN upriamila svoju pozornosť na návrh dohody medzi 

sudánskou vládou a SPLM na jednej strane a etiópskou vládou na druhej strane. 

V preambule sa hovorí: „Poznamenáva žiadosť sudánskej vlády a Sudánskeho 

ľudovooslobodzujúceho hnutia o asistenciu etiópskej vlády ohľadne tejto záležitosti.“ 

Tretí bod v rezolúcii, na ktorý chceme poukázať, je posilnenie záväzku Organizácie 

Spojených národov a medzinárodného spoločenstva v oblasti poskytnutia asistencie 

počas implementačného procesu Súhrnnej mierovej dohody. Opäť v preambule 

rezolúcie je o tom zmienka: „Poznamenáva pripravenosť Organizácie Spojených 

národov a medzinárodného spoločenstva asistovať stranám vo vytvorení 

a implementácii spoločných bezpečnostných opatrení v podpore cieľov Súhrnnej 

mierovej dohody.“ 

Tretí bod je potrebné vnímať v kontexte posledného všeobecného bodu, ktorý chceme 

citovať z preambuly rezolúcie: „Opätovne potvrdzuje dôležitosť plnej a súrnej 

implementácie Súhrnnej mierovej dohody obidvoma stranami.“  

Keď to zhrnieme, tak sa nám potvrdzuje, že 20. júna 2011, čo boli iba necelé tri týždne 

od pôvodného plánu ukončenia časovej pôsobnosti väčšiny ustanovení Súhrnnej 

mierovej dohody, nebola Súhrnná mierová dohoda implementovaná v realite 

v žiaducom rozsahu. Podľa oficiálnej stránky Dočasnej bezpečnostnej sily pre Abyei, 
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Bezpečnostná rada OSN bola hlboko znepokojená násilím, eskalujúcimi napätiami 

a premiestnením populácie.
345

    

Z toho dôvodu Bezpečnostná rada urgovala na dokončenie implementačného procesu. 

Naozaj sa ukazuje, že ustanovenia Súhrnnej mierovej dohody sa navzájom podmieňujú 

a dopĺňajú. V prípade nezvládnutia implementácie čiastočnej oblasti Súhrnnej mierovej 

dohody, to mohlo viesť k celkovému neúspechu implementačného procesu. Vzhľadom 

na nezvládanie vykonávania záväzkov zmluvných strán bolo potrebné posilniť úlohu 

celého medzinárodného spoločenstva v oblasti Abyei.  

Predovšetkým nedôsledné plnenie implementačného procesu zo strany sudánskej vlády 

a SPLM, viedlo Bezpečnostnú radu OSN, aby v rezolúcii konštatovala: „Uznávame, že 

súčasná situácia v Abyei si vyžaduje súrnu odpoveď a predstavuje hrozbu 

medzinárodnému mieru a bezpečnosti.“ 

10.2.2. Pôsobenie Dočasnej bezpečnostnej sily Organizácie Spojených národov pre 

Abyei (UNISFA)  

10.2.2.1. Vytvorenie mandátu pre Dočasnú bezpečnostnú silu Organizácie 

Spojených národov pre Abyei (UNISFA) 

Na základe vyššie spomenutých skutočností Bezpečnostná rada OSN v čl. 1 

odovzdala mandát Dočasným bezpečnostným silám pre Abyei: „Rozhoduje vytvoriť 

Dočasnú bezpečnostnú silu Organizácie Spojených národov pre Abyei (UNISFA) na 

obdobie 6 mesiacov, berúc do úvahy Dohodu medzi sudánskou vládou a Sudánskym 

ľudovooslobodzujúcim hnutím o dočasných opatreniach pre administratívu 

a bezpečnosť oblasti Abyei a ďalej rozhoduje, že UNISFA bude pozostávať maximálne 

z 4200 vojenského personálu, 50 policajného personálu a adekvátnej občianskej 

podpory.“ 

Na základe Rezolúcie č. 1990 získala UNISFA aj administratívne právomoci. V čl. 2 

písm. b) sa hovorí: „Rozhoduje, že UNISFA bude mať nasledujúci mandát, okrem úloh 

stanovených v článku 3: Participovať na relevantných orgánoch oblasti Abyei, ktoré sú 
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stanovené v dohode.“ Ďalší príklad sa nachádza v čl. 3 písm. d): „Konajúc na základe 

Kapitoly VII Charty Organizácie Spojených národov, autorizuje UNISFA v rámci 

svojich spôsobilostí a svojej oblasti rozmiestnenia, aby prijala nevyhnutné opatrenia: 

bez predpojatosti voči zodpovednostiam relevantných úradov (the responsibilities of the 

relevant authorities) ochrániť civilistov v oblasti Abyei od bezprostrednej hrozby 

fyzického násilia.“ 

Ukazuje sa tu jeden mimoriadne závažný problém. Ani sudánska vláda a ani SPLM 

nedokázali zabezpečiť v oblasti Abyei implementáciu základných princípov, na ktorých 

je postavená Súhrnná mierová dohoda. Konkrétne môžeme spomenúť princípy vlády 

zákona (rule of law), national ownership resp. dobrého spravovania (good governance). 

Bezpečnostná rada OSN vo svojej Rezolúcii č. 2046 z 2.mája 2012 poukazuje na 

zlyhanie premiestnenia jednotiek. V rezolúcii sa píše: „Odsudzuje zlyhanie sudánskych 

a juhosudánskych bezpečnostných síl vo veci ich premiestnenia z oblasti Abyei (the 

failure of Sudan and South Sudan security forces to redeploy from the Abyei Area) 

v súlade s ich dohodou z 20.júna 2011 a Rezolúciou č. 1990 z 2011.“
346

 

Dané zlyhanie je mimoriadne dôležité z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je potvrdenie 

zlyhania bezpečnostných síl obidvoch štátov, čo znamená, že došlo k nedostatočnému 

uskutočneniu implementačného procesu v danej veci. To je závažné porušenie 

medzinárodného záväzku z obidvoch strán, za ktorý by mali niesť primárnu 

zodpovednosť.  

Druhým dôvodom je potvrdenie zmluvnej sukcesie vo vzťahu medzi Sudánskym 

ľudovooslobodzujúcim hnutím a Juhosudánskou republikou zo strany Bezpečnostnej 

rady OSN. To znamená, že Juhosudánska republika prevzala záväzky SPLM 

a juhosudánskej vlády, ešte ako orgánu autonómnej oblasti v rámci Sudánu, v oblasti 

medzinárodnoprávnych vzťahov so Sudánskou republikou.         

Tieto faktory poukazujú na potrebu opätovného a uvedomelého prijímania základných 

princípov Súhrnnej mierovej dohody v čase prijímania resp. vykonávania 

implementačných dohôd, ktoré súvisia so Súhrnnou mierovou dohodou zo strany 
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zmluvných subjektov. Druhý faktor, ktorý je rovnako dôležitý ako posilňovanie 

základných princípov, je zabezpečenie materiálnej, finančnej a technickej podpory pre 

efektívnu a účelnú implementáciu. Bez splnenia čo i len jednej z týchto dvoch 

podmienok nemôže byť implementácia konkrétneho ustanovenia Súhrnnej mierovej 

dohody úspešná. 

10.2.2.2. Vzťah medzi UNISFA a UNMIS  

V rámci implementačného procesu Súhrnnej mierovej dohody je to už druhá 

spomenutá misia OSN po Misii Organizácie Spojených národov v Sudáne (UNMIS), 

ktorá po oddelení Južného Sudánu od Sudánu sa pretransformovala na Misiu 

Organizácie Spojených národov v Južnom Sudáne (UNMISS) a funguje dodnes. 

Pozrime sa na vzťah medzi UNMIS a UNISFA. Zopakujme si, že podľa čl. 4 písm. a) 

rezolúcie č. 1590 z 2005 mala UNMIS túto hlavnú úlohu: „Podporovať implementáciu 

Súhrnnej mierovej dohody.“ To znamená, že mandát UNMIS-u sa mal zamerať najmä 

na všeobecný proces normalizácie vzťahov medzi Sudánom a Južným Sudánom, aj keď 

na druhej strane Súhrnná mierová dohoda formovala Dočasnú národnú ústavu. Takže 

prakticky územná pôsobnosť UNMIS-u bola na celom území Sudánu v rokoch 2005-

2011.  

Na druhej strane UNISFA získala mandát, ktorý má územnú pôsobnosť na území Abyei 

a v pohraničí. Vieme, že riešenie otázky oblasti Abyei je partikulárnou súčasťou 

Súhrnnej mierovej dohody.  

Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že mandát UNMIS-u je všeobecný a mandát 

UNISFA je osobitný. V čl. 4 rezolúcie č. 1990 z 2011 sa hovorí: „...rozhoduje, že do 

uzavretia dohody o postavení síl UNISFA (pozn. autora) sa musí aplikovať mutatis 

mutandis dohoda o postavení síl pre Misiu Organizácie Spojených národov v Sudáne 

(UNMIS) pokiaľ ide o UNISFA.“ 

Ak aplikujeme aj zásadu súčinnosti, koordinácie a komplementarity, tak osobitný 

mandát UNMIS-u má prednosť pred všeobecným mandátom UNMIS-u na území oblasti 

Abyei. Tento stav bol iba dočasný. Trval iba od 27.júna 2011, kedy bola prijatá 

rezolúcia č. 1990, do 9.júla 2011, kedy z UNMIS-u sa stala UNMISS, ktorá sa zamerala 

už iba na Južný Sudán.   
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Vytvorenie osobitnej mierovej misie OSN s územnou a časovou pôsobnosťou, ktoré sa 

čiastočne prekrývali s pôsobnosťami inej mierovej misie OSN, poukazuje nielen na 

mimoriadne závažnú situáciu v oblasti Abyei, ale aj na výrazné zlyhávanie celého 

implementačného procesu na území Abyei. Tento príklad obidvoch mierových misií 

ukazuje, že veľmi ťažko sa robia mierové opatrenia v štátoch, na území ktorých boli 

dlhodobé ozbrojené konflikty, a ktoré si neplnia ani základné funkcie štátu resp. ich 

plnia veľmi ťažko (tzv. failed states)
347

. Stačí len poukázať na výraznú medzinárodnú 

podporu celého implementačného procesu Súhrnnej mierovej dohody.        

Vo veci časovej pôsobnosti v podobnej situácii ako UNMIS/UNMISS je aj UNISFA. 

Posledná rezolúcia, ktorá jej predĺžila mandát je Rezolúcia Bezpečnostnej rady č. 2104 

z roku 2013.
348

 Podľa rezolúcie došlo k navýšeniu vojenskej sily mierovej misie až na 

5 326 mierotvorcov na základe žiadosti Sudánu a Južného Sudánu z 8. marca 2013.
349

 

Oproti Rezolúcii č. 1990 je to nárast o 1 136 vojenských príslušníkov, čo 

v percentuálnom prevedení znamená nárast o 27 percent. Keď si ešte uvedomíme, že 

rezolúcia bola prijatá takmer dva roky od predošlej rezolúcie, ktorá bola schválená tesne 

pred ukončením dočasného obdobia, a rok po ukončení pôvodného mandátu UNISFA, 

tak bezpečnostná situácia v Abyei sa výrazne zhoršila.  

Rezolúcia č. 2104 zdôrazňuje neobmedzenie štátnosti Sudánu a Južného Sudánu, o čom 

svedčí aj jej preambula: „[Bezpečnostná rada- pozn. autora] opätovne potvrdzuje svoj 

záväzok voči suverenite, nezávislosti, jednote a územnej integrite Sudánu a Južného 

Sudánu a voči cieľom a princípom Charty Organizácie Spojených národov, a pripomína 

dôležitosť princípov dobrých susedských vzťahov, nezasahovania a regionálnej 

spolupráce.“ 

Keď to zhrnieme, tak aj napriek hrozbe medzinárodnému mieru a bezpečnosti v prípade 

neimplementácie Súhrnnej mierovej dohody Bezpečnostná rada OSN dáva dôraz na 
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primárnu zodpovednosť Sudánu a Južného Sudánu. Vyplýva to z predošlých dohôd 

medzi Sudánom a Južným Sudánom, na základe ktorých vznikli mandáty pre UNISFA 

a z dodržiavania princípov a cieľov OSN, ktoré podporujú zachovanie základných 

štátnych funkcií Sudánu a Južného Sudánu. To znamená, že UNISFA má len 

podporovať dobré spravovanie v Abyei zo strany domácich orgánov a nie ich nahradiť. 

Teda vidíme, že je tu ochota zo strany Organizácie Spojených národov naprávať 

význam a implementáciu vyššie spomínaných princípov, aj keď okolnosti sú veľmi 

náročné pre ich realizáciu.  

10.3. Dohoda o Modrom Níle a Južnom Kordofane  

Poďme sa teraz pozrieť na druhú dohodu, ktorá bola podpísaná počas obdobia 

medzi vyhlásením výsledku juhosudánskeho referenda a vyhlásením nezávislosti 

Južného Sudánu. Ide o Dohodu o Modrom Níle a Južnom Kordofane. 

V prvom rade si treba upresniť čo presne znamenajú ľudové konzultácie, o ktorých sa 

už vyššie hovorilo.
350

 Definícia sa nachádza v čl. 3 písm. i.): „Proces ľudových 

konzultácií je demokratickým právom a mechanizmom zistenia pohľadov ľudu Južného 

Kordofanu a Modrého Nílu a musí byť dokončený a jeho výsledky plne 

implementované a včlenené do ústavnej reformy.“ 

Hlavnými princípmi procesu ľudových konzultácií sú demokratickosť a ústavnosť 

v kontexte Súhrnnej mierovej dohody. Pozrime sa bližšie na ich integritu v rámci 

Dohody o Modrom Níle a Južnom Kordofane a v súvislosti aj s implementáciou 

Súhrnnej mierovej dohody. 

Čiastočnú odpoveď nachádzame v čl. 3 písm. b): „Záväzok voči demokratickému 

spravovaniu založenom na zodpovednosti (accountability), rovnosti, rešpekte, vláde 

zákona a spravodlivosti pre všetkých občanov Sudánu.“ 

Ide o deklaratórne prihlásenie sa k základným demokratickým a právnym princípom. 

Problém spočíva v tom ako tieto princípy sú ochotné zmluvné strany implementovať 

v praxi a v akom rozsahu a obsahu ich budú vnímať počas implementačného procesu.  
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Ďalším ustanovením v tejto záležitosti je čl. 3 písm. h): „Uznávajúc prispenie Protokolu 

z Machakosu a Súhrnnej mierovej dohody k realizácii demokratických princípov, vlády 

zákona a rešpektu pre rozdielnosť a ľudských práv v Sudáne, strany zostávajú riadené 

týmito princípmi zakotvenými v Kapitole II Súhrnnej mierovej dohody (Deľba moci, 

vrátane inter alia článku 1.6 ohľadne ľudských práv a základných slobôd, článku 1.7 

o národnom zmierovaní a článku 2.8 o jazykoch), a v Kapitole III (Deľba bohatstva) 

rovnako ako v Kapitole V (Riešenie konfliktu v štátoch Južnom Kordofane a Modrom 

Níle). Strany sa musia usilovať o budovanie na základe týchto princípov, ktoré sú 

zakotvené v Dočasnej národnej ústave.“ 

Vidíme slovné spojenia ako „realizácia demokratických princípov“ alebo „strany 

zostávajú riadené týmito princípmi“. Vzhľadom na zmienku o zakotvenosti týchto 

princípov v Dočasnej národnej ústave sa tieto princípy majú aplikovať aj na územie 

Darfúru, kde došlo ku genocíde a k nepotrestaniu páchateľov tohto závažného zločinu 

podľa medzinárodného práva.  

Tiež je zaujímavé, že vzhľadom na dohodu, ktorá rieši aj bezpečnostné opatrenia, sa 

v ustanovení čl. 3 písm. h) nespomína Dohoda o bezpečnostných opatreniach, ktorá je v 

Kapitole VI Súhrnnej mierovej dohody a upravuje aj bezpečnostné otázky Južného 

Kordofanu a Modrého Nílu. 

Aj keď je tu evidentne pokus o presvedčenie, že existuje prienik medzi textom Dohody 

o Modrom Níle a Južnom Kordofane a implementáciou základných princípov 

čiastkových dohôd a protokolov Súhrnnej mierovej dohody treba to vnímať v širších 

súvislostiach a na základe nich zreálniť rozsah a obsah spomenutých pojmov.   

10.3.1. Riešenie závažnej humanitárnej krízy v Južnom Kordofane a Modrom Níle 

Rezolúcia Bezpečnostnej rady č. 2046 z 2.mája 2012 vo svojej preambule 

upozorňuje na závažnú humanitárnu situáciu v Južnom Kordofane a Modrom Níle: 

„[Bezpečnostná rada- pozn. autora] vyjadruje hlboké znepokojenie nad humanitárnou 

situáciou vytvorenou bojovaním medzi Sudánom a Južným Sudánom a pokračujúcim 

bojovaním v štátoch Južný Kordofan a Modrý Níl v Sudáne. Silno odsudzuje všetky 

násilne akty spáchané na civilistoch počas porušenia medzinárodného humanitárneho 

práva a práva ľudských práv.“ 
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Aj keď rezolúcia bola prijatá takmer rok po prijatí Dohody o Modrom Níle a Južnom 

Kordofane poukazuje na pokračujúce boje na území oboch štátoch, ktoré spôsobili 

závažnú humanitárnu situáciu. Tu môžeme predpokladať, že nedošlo k úspešnému 

zastaveniu streľby na území obidvoch štátov. Vzhľadom na danú skutočnosť sú 

ustanovenia o realizácii demokratických princípov zavádzajúce. Na druhej strane tieto 

demokratické princípy by sa mali dôsledne dodržiavať od schválenia Súhrnnej mierovej 

dohody a Dočasnej národnej ústavy, a preto sú obidve zmluvné strany za ich 

porušovania zodpovedné.  

10.3.2. Ľudové konzultácie ako implementačný mechanizmus 

Aj keď ľudová konzultácia obsahuje v sebe princípy demokratickosti 

a ústavnosti, predsa len musí byť ako mechanizmus posilnená ešte o jeden aspekt, lebo 

inak jej ciele nebudú naplnené. Tým je princíp posilnenia mierového riešenia 

konfliktov. V čl. 3 ods. c) sa hovorí: „Mierové riešenie sporov prostredníctvom 

rokovania vrátane priameho rokovania.“     

Z ďalšieho ustanovenia v dohode priamo vyplýva, že ľudová konzultácia ovplyvňuje 

mierové rokovania. Ide o ustanovenie čl. 5 písm. c) Dohody o Modrom Níle a Južnom 

Kordofane: „Bez predpojatosti voči bilaterálnej diskusii medzi dvoma stranami 

o otázkach, ktoré je potrebné riešiť prostredníctvom procesu ľudovej konzultácie, 

proces populárnych konzultácii musí byť predĺžený po 9. júli 2011 prostredníctvom 

dohodnutého dodatku zo strany Národného zhromaždenia.“ 

To znamená, že kľúčové otázky musia byť vyriešené prostredníctvom ľudovej 

konzultácie, ktorej realizácia sa uskutoční po 9. júli 2011 na základe ústavnej úpravy. Aj 

keď máme stanovené všetky tri dôležité princípy, predsa len Dohoda o Modrom Níle 

a Južnom Kordofane je v rozpore so Súhrnnou mierovou dohodou. Z pohľadu záväzku 

v Súhrnnej mierovej dohode a Dočasnej národnej ústave ide o nenaplnenie daného 

záväzku včas- teda do 9. júla 2011. 

Okrem toho, ak sa pozrieme na vyššie spomenuté princípy, tak minimálne 

zodpovednosť, rovnosť a spravodlivosť sa už v samotnom texte neaplikujú dôsledne. 

Pôvodne mala byť otázka Južného Kordofanu a Modrého Nílu vyriešená do 9.júla 2011. 
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V tom čase sa vyriešila juhosudánska otázka v rámci Súhrnnej mierovej dohody 

a Dočasnej národnej ústavy.  

Zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, ktoré sa mohlo dosiahnuť jedine 

v prípade, ak by bola dôsledne a načas implementovaná Súhrnná mierová dohoda. 

Vyššie sme si mohli všimnúť, že odkladanie implementácie viedlo minimálne k hrozbe 

medzinárodnému mieru a bezpečnosti, čo je v rozpore s kogentným právom.      

Ide o porušenie zásady pacta sunt servanda, ktorá je upravená v čl. 26 Viedenského 

dohovoru o zmluvnom práve? Ustanovenie čl. 26 znie: „Každá platná zmluva zaväzuje 

zmluvné strany a musí byť nimi plnená dobromyseľne.“  

Vzhľadom na akceptovanie celého rozsahu dohody zo strany Vysokopostaveného 

implementačného panelu Africkej únie (AUHIP), musíme predpokladať, že nedošlo 

k porušeniu dobromyseľnosti zo strany zmluvných strán, a tým ani zásady pacta sunt 

servanda. V tom prípade došlo k uplatneniu princípu in rebus sic stantibus.   

Napriek tomu je potrebné zistiť, aké medzinárodnoprávne mechanizmy sú spomenuté 

v Dohode o Modrom Níle a Južnom Kordofane, ktoré by posilnili primárnu 

zodpovednosť zmluvných strán za zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.     

Evidentne existuje súvzťažnosť medzi Dohodou o Modrom Níle a Južnom Kordofane 

a Súhrnnou mierovou dohodou. Z toho dôvodu je potrebné zistiť aj konkrétnu 

súvzťažnosť medzi procesom ľudovej konzultácie a Súhrnnou mierovou dohodou. V čl. 

5 písm. d ) sa hovorí: „Rozvoj adekvátnych opatrení a mechanizmov, ktoré by 

zabezpečili, že ciele procesu ľudovej konzultácie budú dosiahnuté podľa Súhrnnej 

mierovej dohody.“  Na dané ustanovenie nadväzuje čl. 5 písm. g): „Rozvoj mechanizmu 

(Development of a matrix) a modalít pre implementáciu dohodnutých záležitostí.“  

Vidíme, že prostredníctvom ľudovej konzultácie budú implementované ciele Súhrnnej 

mierovej dohody. To znamená, že ľudové konzultácie sú súčasťou systému, ktorý je 

založený na Súhrnnej mierovej dohode. Ak pôjdeme ešte hlbšie, tak výsledky ľudových 

konzultácií budú implementované prostredníctvom adekvátnych opatrení, 

mechanizmov, alebo modalít. Práve tento technický parameter implementačného 

procesu je podstatný.  
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10.3.3. Vytvorenie Zjednoteného politického výboru pre Južný Kordofan a Modrý 

Níl 

Ak má byť technický parameter implementačného procesu funkčný, tak musí 

podporený inštitucionálnym parametrom. V čl. 1 dohody sa píše: „Strany musia 

vytvoriť Zjednotený politický výbor (a Joint Political Committee), ktorému bude 

pomáhať AUHIP, aby sa venoval všetkým relevantným záležitostiam zameraným na 

Južný Kordofan a Modrý Níl vrátane tých, ktoré si vyžadujú pozornosť, aby sa stali 

národnými ústavnými otázkami.“  

V čl. 5 písm. a) sa spomína hlavná úloha Zjednoteného politického výboru: 

„Implementácia relevantných/zostávajúcich ustanovení CPA
351

Protokolu pre riešenie 

konfliktu v dvoch štátoch Modrý Níl a Južný Kordofan.“  

Na čl. 5 písm. a) nadväzuje čl. 6 písm. c: „Strany súhlasia s vytvorením zjednoteného 

výboru, aby diskutoval o otázkach národného záujmu. Tento výbor včlení nasledujúce 

do svojej agendy: Zachovanie relevantných článkov v CPA Kapitole II a Dočasnej 

národnej ústave ako základ pre novú ústavu.“ 

V čl. 5 písm. a) a čl. 6 písm. c) sa potvrdzuje, že dochádza k napĺňaniu Súhrnnej 

mierovej dohody, a tým aj k normalizácii pomerov. Zaujímavé sú možnosti 

implementácie tzv. relevantných alebo zostávajúcich ustanovení. Prvou možnosťou je 

priama implementácia bez novely systému založeného na Súhrnnej mierovej dohode [čl. 

5 písm. a)]. Druhou možnosťou je prijatie daných ustanovení do novej ústavy a ich 

následná implementácia [čl. 6 písm. c)]. Treťou možnosťou je novela týchto ustanovení 

prostredníctvom ustanovení partikulárnych dohôd. Samotná Dohoda o Modrom Níle 

a Južnom Kordofane je novelou predošlého implementačného protokolu. Štvrtou 

možnosťou je akceptovanie obsolentnosti zostávajúcich ustanovení. Môžeme to 

vydedukovať na základe slovného spojenia relevantné/zostávajúce ustanovenia. Aj keď 

sa hovorí o plnej a urgentnej implementácii Súhrnnej mierovej dohody, treba priznať, že 

viac ako šesť rokov od platnosti Súhrnnej mierovej dohody je dosť dlhá doba na 

výraznú objektívnu zmenu okolností.                     

Úloha Vysokopostaveného implementačného panelu Africkej únie sa spomína aj v čl. 8, 

ktorý rieši vytvorenie Zjednoteného bezpečnostného výboru (a Joint Security 
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Committee). V článku sa hovorí: „Strany musia okamžite vytvoriť Zjednotený 

bezpečnostný výbor (a Joint Political Committee), ktorému bude pomáhať AUHIP, aby 

sa venoval všetkým relevantným bezpečnostným záležitostiam zameraným na Modrý 

Níl a Južný Kordofan. Zjednotený bezpečnostný výbor sa musí okamžite stretnúť, aby 

dohodol agendu a program práce.“ 

V čl. 11 sa spomínajú aj základné úlohy Zjednoteného bezpečnostného výboru. 

Ustanovenie znie: „Strany zverujú nasledujúcu agendu a program práce Zjednotenému 

bezpečnostnému výboru: a) Implementácia modalít pre Dohodu o zastavení 

nepriateľstiev pre Južný Kordofan vrátane detailného časového harmonogramu; b) 

Humanitárny prístup v Južnom Kordofane; c) Implementácia agendového bodu 9 d.
352

“  

Z pohľadu medzinárodného práva má Zjednotený bezpečnostný výbor mimoriadne 

významnú úlohu. Má aktívne riešiť bezpečnostné opatrenia vrátane zastavenia 

nepriateľstiev, zabezpečenie humanitárnej pomoci a najmä vytvorenie jednotnej 

sudánskej armády. 

10.3.4. Vytvorenie integrovaných Sudánskych ozbrojených síl v Južnom 

Kordofane a Modrom Níle  

Posledný bod je bližšie špecifikovaný v čl. 9 písm. e): „Sily SPLA z Južného 

Kordofanu a Modrého Nílu musia byť integrované do Sudánskych ozbrojených síl, 

ďalších bezpečnostných inštitúcií a civilnej služby alebo dôjde k demobilizácii, 

odzbrojeniu a reintegrácii do doby a podľa modalít, ktoré budú dohodnuté.“ 

Tu dochádza k mimoriadne závažnému záväzku z obidvoch strán. Na jednej strane 

SPLA (Sever) sa zaväzuje, že svoje ozbrojené sily prejdú do pôsobnosti sudánskych 

orgánov resp. sa rozpustia a jej bývalí bojovníci sa integrujú do sudánskej spoločnosti. 

To znamená, že dôjde k ukončeniu povstaleckých aktivít zo strany SPLA (Sever). 

Z toho vyplýva, že po reálnom vykonaní daného záväzku od SPLA (Sever), stratí SPLA 

(Sever) aj štatút povstaleckej skupiny na území Južného Kordofanu a Modrého Nílu.  

Tiež je to významný záväzok pre sudánsku vládu, ktorá bez žiadnej diskriminácie musí 

vedieť zabezpečiť reintegráciu bojovníkov SPLA (Sever) buď v rámci sudánskych 

orgánov alebo širšej sudánskej spoločnosti.         
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10.3.5. Úloha Vysokopostaveného implementačného panelu v Južnom Kordofane 

a Modrom Níle 

Okrem facilitačnej úlohy má mať AUHIP aj aktívnejšie pôsobenie. V čl. 12 sa 

hovorí: „Strany poverujú AUHIP ako tretiu stranu zo zreteľom na dve oblasti. Panel 

môže požiadať hociktorý orgán, aby mu pomáhal vo vykonaní tohto mandátu po 

konzultácii zo stranami.“ 

Na základe tohto ustanovenia sa Vysokopostavený implementačný panel stal súčasťou 

správnej sústavy Južného Kordofanu a Modrého Nílu počas doby implementácie 

Dohody o Modrom Níle a Južnom Kordofane.                              

Úlohu Vysokopostaveného implementačného panelu Africkej únie nielen 

v implementácii Dohody o Modrom Níle a Južnom Kordofane, ale aj v tvorbe tejto 

dohody preukazuje čl. 13. V čl. 13 sa nachádza nasledujúce ustanovenie: „Spojený 

bezpečnostný výbor vytvorí Spojený veliteľský mechanizmus (a Joint Command 

Mechanism) v súlade s návrhom AUHIP-u zo 4. apríla 2011 pre Južný Kordofan 

a Modrý Níl, ktorý bude zodpovedný za koordináciu, velenie a riešenie sporov.“ 

Vyššie spomenuté ustanovenia poukazujú na širokú medzinárodnú asistenciu zo strany 

Vysokopostaveného implementačného panelu Africkej únie. Vidíme, že kompetencie 

a právomoci AUHIP-u musia byť v súlade s princípmi medzinárodného práva. Na 

jednej strane má dohliadať na dodržiavanie medzinárodného mieru, bezpečnosti, 

medzinárodného humanitárneho práva resp. práva ľudských práv. Na druhej strane zas 

princípy ako zachovanie suverenity, územnej celistvosti alebo nezasahovania do 

vnútroštátnych záležitostí.  

10.3.6. Vzťah medzi Dohodou o Modrom Níle a Južnom Kordofane a Súhrnnou 

mierovou dohodou 

Tiež je dôležité poukázať na snahu o integritu medzi Súhrnnou mierovou 

dohodou a Dohodou o Modrom Níle a Južnom Kordofane, ktorá by mala posilniť 

mierový systém založený na Súhrnnej mierovej dohode. Vidíme to na potvrdzovaní 

platnosti protokolov a dohôd, ktoré sú upravené v Súhrnnej mierovej dohode. Okrem 

toho aj v Dohode o Modrom Níle a Južnom Kordofane sa spomínajú implementačné 

mechanizmy, čo je inovatívny prístup, ktorý sa objavil v Súhrnnej mierovej dohode. 
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Napokon aj v Dohode o Modrom Níle a Južnom Kordofane je implementovaný 

mechanizmus mierového riešenia sporov založeného najmä na hľadaní dohody.   

Na druhej strane existujú aj určité výhrady. V prvom rade sme si všimli nepresnú 

reflexiu ohľadne dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva a práva ľudských 

práv. Do určitej mieri môže ísť o omyl, ktorý sa uzatvára v dohode. V čl.48 ods. 1 

Viedenského dohovoru o zmluvnom práve sa omyl definuje nasledujúco: „Štát sa môže 

dovolávať omylu v zmluve ako dôvodu pre zrušenie svojho súhlasu s tým, že bude 

viazaný zmluvou, ak sa omyl týka skutočnosti alebo situácie, ktorých existenciu tento 

štát predpokladal v čase uzavretia zmluvy a ktoré boli podstatným základom súhlasu 

tohto štátu s tým, že bude viazaný zmluvou.“ Vzhľadom na obyčajový charakter 

ustanovenia čl. 48 ods. 1 môžeme ho použiť aj vo vzťahu k medzinárodným 

organizáciám. Doposiaľ medzinárodné organizácie nespochybnili text Dohody 

o Modrom Níle a Južnom Kordofane. O tom svedčí aj samotná rezolúcia Bezpečnostnej 

rady č. 2046 z 2.mája 2012.  

V druhom rade ďalšie odkladanie partikulárnych dohôd a ich implementácie môže 

napokon viesť k neefektívnosti a neúčelnosti celého mierového systému, ktorý 

vychádza zo Súhrnnej mierovej dohody. Ako už bolo zmienené v časti, ktorá sa 

podrobne zaoberala Súhrnnou mierovou dohodou, nie je dobré, ak dohoda nie je úplne 

súhrnná. Napokon sa to prejavilo v bojoch v Južnom Kordofane a Modrom Níle po 

podpísaní tejto dohody.  

10.4. Dohoda medzi sudánskou vládou a juhosudánskou vládou 

o hraničnej bezpečnosti a Zjednotenom politickom a bezpečnostnom 

mechanizme 

Napokon je tu ešte tretia dohoda, ktorá bola podpísaná tesne pred vyhlásením 

nezávislosti zo strany Južného Sudánu. Ide o Dohodu medzi sudánskou vládou 

a juhosudánskou vládou o hraničnej bezpečnosti a Zjednotenom politickom 

a bezpečnostnom mechanizme. Dohoda bola podpísaná 29.júna 2011 v Addis Abebe 

a svedkom podpisu bol Thabo Mvuyelwa Mbeki
353

.      

                                                           
353 THE REPUBLIC OF SOUTH SUDAN/THE REPUBLIC OF THE SUDAN. Agreement Between the 

Government of the Sudan and the Government of Southern Sudan on Border Security and the Joint 

Political and Security Mechanism. Human Security Assessment for Sudan and South Sudan 
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Skrátene ju budeme nazývať Dohoda o hraničnej bezpečnosti. V tomto prípade už ide 

o riešenie post-referendových záležitostí, čo je v súlade s Dočasnou národnou ústavou 

a Mekellským memorandom o porozumení. Konkrétne sa tu rieši otázka bezpečnosti 

hraníc, ktorá nebola riadne vyriešená. Vzhľadom na skutočnosť, že hranice sú jeden zo 

základných atribútov suverénneho štátu, tak sa dáva veľký dôraz na vyriešenie tejto 

záležitosti.     

10.4.1. Riešenie vytvorenia Bezpečnostnej demilitarizovanej hraničnej zóny  

V čl. 2 dohody sa definuje hraničná zóna: „Strany musia vytvoriť Bezpečnú 

demilitarizovanú hraničnú zónu (a Safe Demilitarised Border Zone- SDBZ, predtým to 

bola „Spoločná hraničná zóna“), kde sa sily obidvoch strán musia premiestniť 10 

kilometrov za severojužnú hraničnú líniu z 1.januára 1956, až do vyriešenia štatútu 

sporných hraničných oblastí a konečnej demarkácie hranice. Toto opatrenie sa 

zrealizuje do desiatich dní od podpísania dohody. Spoločná administratívna hraničná 

línia bude použitá pre tie oblasti, ktoré sú sporné. Technický hraničný demarkačný 

výbor musí zabezpečiť vyžiadané mapy. Zjednotený politický a bezpečnostný 

mechanizmus (JPSM) s ďalšími dohodnutými pridruženými bezpečnostnými 

mechanizmami bude zrealizovaný pred 9.júlom 2011, kým normálne vzťahy medzi 

suverénnymi štátmi neprevládnu.“   

Ustanovenie poukazuje na niekoľko závažných medzinárodnoprávnych záležitostí. 

Vidíme, že premiestnenie jednotiek sa má odohrať do desiatich dní, čo je práve do 

9.júla. Vzhľadom na spojenie tohto termínu s termínom vzniku Juhosudánskej republiky 

môžeme očakávať, že sa museli vyskytnúť závažné problémy nielen pred 9.júlom 2011, 

ale aj po tomto dátume. 

O tom napokon svedčí aj rezolúcia č. 2046 z 2012. V preambule rezolúcie sa píše: 

„[Bezpečnostná rada- pozn. autora] odsudzuje opakované prípady cezhraničného násilia 

medzi Sudánom a Južným Sudánom, vrátane presunov jednotiek, zmocnenia sa 

                                                                                                                                                                          
[online].©2011-2012 [cit. 2015-02-22].  Dostupné z:  

http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/facts-figures/abyei/Agreement-Border-Security-

JPSM-29-June-2011.pdf      

 

http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/facts-figures/abyei/Agreement-Border-Security-JPSM-29-June-2011.pdf
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/facts-figures/abyei/Agreement-Border-Security-JPSM-29-June-2011.pdf
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a okupácie Hegligu
354

, podpory zastupujúcich síl (support to proxy forces) a vzdušných 

bombardovaní zo strany Sudánskych ozbrojených síl.“     

Druhým závažným bodom je tvrdenie, že napriek existencii dvoch suverénnych štátov, 

nebudeme môcť ešte hovoriť o normalizácii vzťahov, teda o trvalom stave založenom 

na trvajúcom a udržateľnom mieri. Ak si uvedomíme, že udržateľný mierový proces 

začal v roku 2001, v roku 2005 bola podpísaná Súhrnná mierová dohoda, došlo 

k úspešnému juhosudánskemu referendu a existuje obrovská medzinárodná podpora, tak 

tvrdenie, že doposiaľ neprevládajú normálne vzťahy je silným momentom. 

Tretím závažným bodom, ktorý sa objavuje implicitne, je otázka deľby bohatstva, ktoré 

sa nachádza v cezhraničnej oblasti. O tom svedčí aj prípad Hegligu. To len potvrdzuje 

tézu, že všetky post-referendové záležitosti treba vnímať spoločne a neoddeliteľne. 

Okrem toho je potrebné hľadať spoločný prístup k všetkým post-referendovým 

záležitostiam, ktorý by lepšie reflektoval rešpektovanie základných zásad 

medzinárodného práva.   

Ukazuje sa, že aj keď existuje komplexná mierová dohoda, to ešte neznamená, že sa 

reálne vzťahuje na komplexné problémy ozbrojeného konfliktu. Rovnako je to aj 

v prípade implementačných mechanizmov. Aj keď sú inovatívne a komplexné, 

neznamená to ešte, že sú efektívne a účelné v praxi. S najväčšou pravdepodobnosťou 

teória a prax v oblasti ius post bellum sa budú zaoberať prehodnocovaním 

a objavovaním princípov, prístupov, metodík a kompetencií, ktoré budú lepšie reagovať 

na reálny vývoj. Doposiaľ sme sa skôr stretávali s podpornými úkonmi zo strany 

Organizácie Spojených národov ako s donucovacími.         

Poukázali sme na nezvládnutú implementáciu ustanovení dohody, ktoré riešili 

Bezpečnú demilitarizovanú hraničnú zónu, zo strany Sudánu a Južného Sudán.  

 

 

 

                                                           
354

 Heglig je pohraničným mestom, ktoré patrí Sudánu. Ide o cezhraničnú oblasť, ktorá je bohatá na 
ropné polia. Pozri: BBC NEWS. UN says South Sudan seized Heglig oil field illegally. In: BBC News [online]. 
April 19, 2012 [cit. 2015-02-23]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-africa-17780226     
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10.4.2. Úloha UNISFA v oblasti ochrany hraníc medzi Sudánom a Južným 

Sudánom  

Okrem vyššie spomenutej záležitosti Dohoda o hraničnej bezpečnosti riešila aj 

úlohu UNISFA v záležitosti ochrany hraníc medzi Sudánom a Južným Sudánom. V čl. 3 

dohody sa hovorí: „Táto dohoda ďalej zabezpečí, že Dočasná bezpečnostná sila 

Organizácie Spojených národov pre Abyei (UNISFA) (etiópske jednotky) poskytne 

ochranu prostredníctvom síl pre medzinárodno-hraničnú monitorovaciu a verifikačnú 

misiu (the international border monitoring verification mission).“ 

Na túto žiadosť zo strany sudánskej a juhosudánskej vlády reagovala Bezpečnostná rada 

prijatím Rezolúcie č. 2024 zo 14.decembra 2011.
355

 V čl. 1 sa píše: „Rozhoduje, že 

okrem úloh stanovených v paragrafe 2 rezolúcie 1990, mandát Dočasnej bezpečnostnej 

sily Organizácie Spojených národov pre Abye (UNISFA) bude zahrňovať nasledujúce 

pridané úlohy na podporu Zjednoteného hraničného, verifikačného a monitorovacieho 

mechanizmu (a Joint Border Verification and Monitoring Mechanism -JBVMM); tieto 

pridané úlohy musia byť vykonávané UNISFA v rámci svojich autorizovaných 

spôsobilostí a v rámci rozšírenej operačnej oblasti vrátane Bezpečnej demilitarizačnej 

hraničnej oblasti, ústredia JBVMM, sektorového ústredia a tímových lokalít.“  

Hlavnou úlohou JBVMM podľa čl. 1 písm. a) je: „Asistovať stranám pri zabezpečení 

dodržiavania  bezpečnostných záväzkov v rámci Bezpečnej demilitarizovanej hraničnej 

zóny, ktoré boli nimi dohodnuté vo vyššie zmienených dohodách z 29.júna a 30.júla
356

.“   

Z dôvodu lepšieho výkonu mandátu zo strany UNISFA Bezpečnostná rada OSN 

upravuje spoluprácu medzi misiou a domácimi orgánmi. V čl. 4 rezolúcie 2024 sa 

hovorí: „Nalieha na sudánsku a juhosudánsku vládu, aby plne spolupracovali medzi 

sebou a poskytli plnú podporu UNISFA, umožňujúc jej, aby plne vykonávala svoj 

mandát.“  

                                                           
355

 Resolution 2024 (2011) Adopted by the Security Council at its 6683rd meeting, on 14 December 2011 
[S/RES/2024 (2011)], 2 s. 
356

 Ide o dohodu: THE REPUBLIC OF SOUTH SUDAN/THE REPUBLIC OF THE SUDAN. Agreement on the 
Border Monitoring Support Mission Between the Government of Sudan and the Government of South 
Sudan. RSS Negotiation Team [online].[cit. 2015-02-25].  Dostupné z:        
http://www.rssnegotiationteam.org/uploads/1/2/8/8/12889608/05_border_monitoring_agreement_30
0711.pdf   
   

http://www.rssnegotiationteam.org/uploads/1/2/8/8/12889608/05_border_monitoring_agreement_300711.pdf.%20Stiahnuté%20dňa%2025.2.2015
http://www.rssnegotiationteam.org/uploads/1/2/8/8/12889608/05_border_monitoring_agreement_300711.pdf.%20Stiahnuté%20dňa%2025.2.2015
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Vidíme, že Bezpečnostná rad OSN schválila návrh sudánskej a juhosudánskej vlády až 

po šiestich mesiacoch. Poukazuje to na skutočnosť, že iba príprava širšieho mandátu pre 

UNISFA trvala určitý časový úsek. To znamená, že schválenie a implementácia 

efektívnych a účelných implementačných mechanizmov pre zabezpečenie mieru 

a bezpečnosti medzi Sudánom a Južným Sudánom je veľmi zložitým a dlhodobým 

procesom. Tiež je dôležité podotknúť, že si to vyžaduje plnú spoluprácu medzi 

zainteresovanými stranami, lebo medzinárodné spoločenstvo môže len asistovať Sudánu 

a Južnému Sudánu. 

10.4.3. Úloha Africkej únie v oblasti ochrany hraníc medzi Sudánom a Južným 

Sudánom  

V Dohode o hraničnej bezpečnosti sa rieši aj pomoc zo strany Africkej únie. 

V čl. 4 je stanovené: „Strany pozvú Africkú úniu a Organizáciu Spojených národov, aby 

poskytli vonkajšiu pomoc pre monitorovanie, verifikovanie v Bezpečnej 

demilitarizovanej hraničnej zóne.“  

V oficiálnej správe Vysokopostaveného implementačného panelu Africkej únie 

z 12.septembra 2014
357

 sa spomínajú dva hlavné orgány. Prvý orgán sa spomína v čl. 13 

písm. b) čísl. (i): „Misia Africkej únie pre hraničné programové technické posúdenie 

(AU Border Programme Technical Assessment Mission). Druhý orgán je predstavený 

v čl. 17 čísl. (iii): „Tím Africkej únie zložený z expertov na sporné hraničné oblasti 

medzi Sudánom a Južným Sudánom
358

 (AU Team of Experts on the Disputed Border 

Areas between Sudan and South Sudan) .“  

V prípade expertného tímu Africká únia menovala vysokopostavený panel afrických 

expertov (a high-level panel of African experts), aby vytvoril nezáväzný posudok (a 

non-binding advisory opinion) o tom, ako by mali byť spory vyriešené. Predsedá mu 

bývalý člen Medzinárodného súdneho dvora, sudca Abdul Koroma.
359

 Sudca Abdul 
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 AFRICAN UNION HIGH-LEVEL IMPLEMENTATION PANEL.  Progress report of the African Union high-
level implementation Panel for Sudan and South Sudan. In: African Union [online].September 12, 2014 
[cit. 2015-02-25]. Dostupné z:   http://www.peaceau.org/en/article/progress-report-of-the-african-
union-high-level-implementation-panel-for-sudan-and-south-sudan  
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 Ďalej len expertný tím. 
359

 SUDAN TRIBUNE. Negotiations post 2012 border war. Sudan Tribune [online].©2003-2015  [cit. 2015-
02-26]. Dostupné z: 
http://www.sudantribune.com/spip.php?mot1374&debut_articles=180#pagination_articles Citácia: 
SUDAN TRIBUNE, ref.359. 
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Koroma pochádza zo Sierra Leone a problematikou hraničných sporov sa zaoberá aj 

teoreticky. Je autorom postgraduálnej práce Riešenie územných a hraničných sporov v 

Strednej Afrike (University of London).
360

 V zbierke úspešne dokončených právnych 

téz a dizertačných prác vo Veľkej Británii sa nachádza záznam o jeho postgraduálnej 

práci: „1195. KOROMA A.G. London KC MPhil 1976. The settlement of territorial and 

boundary disputes in Central Africa.“
361

  

Okrem tejto špecifickej pomoci sa v Dohode o hraničnej bezpečnosti riešila aj otázka 

všeobecnej pomoci. V čl. 6 sa píše: „Strany žiadajú Africkú úniu a Organizáciu 

Spojených národov, aby podporili túto dohodu a jej implementáciu.“ 

10.5. Zhrnutie situácie tesne pred vyhlásením nezávislosti Južného 

Sudánu  

Keď zhrnieme situáciu tesne pred vyhlásením nezávislosti Južného Sudánu, tak 

vidíme, že sa dával dôraz na pohraničné oblasti (Abyei, Južný Kordofan, Modrý Níl) a 

bezpečnosť medzinárodnej hraničnej línie medzi Sudánom a Južným Sudánom. Aj keď 

v Zákone o juhosudánskom referende resp. v Mekellskom memorande o porozumení sa 

na prvé miesto dávalo občianstvo resp. obyvateľstvo, dôraz sa dával práve na vyriešenie 

medzinárodnej hranice. Ak vychádzame z Dohovoru o právach a povinnostiach štátov, 

ktorý bol podpísaný dňa 26.decembra 1933 v Montevideu, tak v čl.1 písm. b) sa hovorí 

o „zadefinovanom území“ ako o atribúte štátu.
362

 

Vyššie sme poukázali na skutočnosť, že medzinárodná hranica medzi Sudánom 

a Južným Sudánom nebola v čase vyhlásenia nezávislosti Južného Sudánu dostatočne 

zadefinovaná, a tým došlo aj k hrozbe medzinárodnému mieru a bezpečnosti. O tom 

hovorí aj článok v Sudan Tribune: „V rámci Súhrnnej mierovej dohody z roku 2005 sa 

obe strany dohodli, že hranica medzi Sudánom a Južným Sudánom (the northern and 
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 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. The Court: Judge Abdul G. Koroma (Member of the Court since 6 

February 1994; re-elected as from 6 February 2003).  International Court of Justice [online]. ©2003-2012  
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40.html 

http://www.icj-cij.org/court/?p1=1&p2=2&p3=1&judge=4
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-40.html.%20Stiahnuté%20dňa%2025.2.2015
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-40.html.%20Stiahnuté%20dňa%2025.2.2015


 
 

189 
 

southern states of Sudan) by bola rovnaká ako v čase sudánskej nezávislosti 1.januára 

1956 napriek skutočnosti, že neexistuje žiadna autoritatívna mapa s detailom, ktorá by 

jednoznačne ukázala, kde hranice leží.“
363

 

Z dôvodov posilnenia medzinárodnoprávnej subjektivity oboch štátov a hrozby 

medzinárodnému mieru a bezpečnosti bola otázka bezpečnosti hraničnej línie 

najdôležitejšia. 

10.6. Stručné vyhodnotenie výsledkov implementačného procesu 

v rámci Sudánu (9.január 2005-8.júl 2011)  

Keď sa pozrieme na celé obdobie implementačného procesu Súhrnnej mierovej 

dohody v rámci Sudánu (9.január 2005-8.júl 2011), tak musíme konštatovať niekoľko 

bodov. Aj keď implementácie Súhrnnej mierovej dohody nebola úplne dokončená resp. 

správne aplikovaná v praxi, predsa len priniesla niekoľko pozitívnych výsledkov. 

V prvom rade vytvorila priestor pre národný dialóg resp. národné zmierenie. Tým sa 

posilnilo mierové riešenie konfliktov vychádzajúcich zo Súhrnnej mierovej dohody 

v rámci Sudánu. Celý zmierovací proces medzi zainteresovanými stranami, ktorý bol 

podporovaný najmä zo strany Africkej únie prostredníctvom jej mediačných služieb 

plynule pokračoval počas celého obdobia. Tento spád (angl. momentum) zmierovacieho 

procesu neprestal ani po vyhlásení nezávislosti Južného Sudánu. O tom svedčí napr. 

Dohoda o Hraničnej monitorovacej podpornej misii medzi sudánskou vládou 

a juhosudánskou vládou (Agreement on the Border Monitoring Support Mission 

Between the Government of Sudan and the Government of South Sudan) z 30.júla 2011. 

V druhom rade treba tiež vyzdvihnúť úspešnú prípravu, priebeh a realizáciu výsledku 

juhosudánskeho referenda. Na tento pozitívny fakt poukázali aj svedkovia podpisu 

Súhrnnej mierovej dohody.  

V treťom rade je mimoriadne dôležité, že Juhosudánska republika prostredníctvom 

svojej vlády akceptovala zmluvnú sukcesiu svojich predchodcov: SPLM 

a juhosudánskej vlády v čase zjednoteného Sudánu. 
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Ďalším závažnejším pozitívnym bodom po podpise Súhrnnej mierovej dohody je 

zabezpečenie medzinárodnej podpory najmä zo strany Africkej únie a Organizácie 

Spojených národov. Predovšetkým aktívnu rolu zohrávali Vysokopostavený 

implementačný panel Africkej únie, UNMIS a UNISFA, ktorá je zložená z etiópskych 

vojakov. 

Posledným silným bodom implementačného procesu bolo pokračovanie v hľadaní 

nových a efektívnejších implementačných mechanizmov.    

Na druhej strane počas implementačného procesu Súhrnnej mierovej dohody vrátane 

tvorby partikulárnych resp. implementačných dohôd neraz dochádzalo k slabému 

vykonaniu medzinárodnoprávnych záväzkov zo strany zúčastnených strán. Ako príklad 

môžeme zobrať oblasť Abyei. Napriek podrobnej úprave v Súhrnnej mierovej dohode, 

konečnému rozhodnutiu zo strany Stáleho rozhodcovského súdu a ďalšej 

implementačnej dohode nebola otázka oblasti Abyei patrične vyriešená. 

Okrem nedoriešenej otázky oblasti Abyei neboli doriešené aj ďalšie závažné otázky. 

Predovšetkým treba spomenúť problematiku efektívneho riešenia hraničnej bezpečnosti 

na spoločnej hranici medzi Sudánom a Južným Sudánom. Nedošlo k potrebnému a 

úspešnému vybudovaniu inštitucionálnej sústavy, a ani ďalších implementačných 

mechanizmov, ktoré by boli v súlade s princípmi a cieľmi celého implementačného 

procesu.    

Podobné to bolo aj v prípade deľby bohatstva, obzvlášť v prípade deľby príjmov 

z produkcie ropy
364

. 

Tieto tri nedoriešené otázky spôsobovali pretrvávajúce obrovské napätie vo vzťahoch 

medzi Sudánskou republikou a Juhosudánskou republikou. Podrobnejšie sa tomuto 

venujeme nižšie.  

Mimo rámca vzťahov medzi Sudánom a Južným Sudánom treba poukázať na nevyužitie 

integračného a stabilizačného potenciálu celej sústavy, ktorá vychádza zo Súhrnnej 

mierovej dohody. Vznikli ďalšie tri paralelné dohodové režimy, ktoré oddelene riešili 

ozbrojené konflikty v Darfúre, vo východnom Sudáne a v severnom Sudáne. Pre Sudán, 
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ktorý má ešte prijať trvalú ústavu, čaká mimoriadne náročná úloha. Harmonizovať 

resp. unifikovať štyri odlišné dohodové režimy
365

je mimoriadne náročnou legislatívnou 

úlohou.  

Najzávažnejším problémom celej implementácie sústavy, ktorá vychádza zo Súhrnnej 

mierovej dohody, je neriešenie trestnoprávnych záležitostí. Neriešila sa ani otázka 

trestnoprávnej zodpovednosti páchateľov, ktorí sa dopustili zločinov podľa 

medzinárodného práva v prípade druhej sudánskej občianskej vojny, a ani genocída, 

ktorá bola spáchaná v Darfúre. 

Keď to zhrnieme, tak sa nám ukazuje, že implementačný proces vychádza nielen 

z mierového procesu, ale aj z procesu ozbrojeného konfliktu. Aj v implementačnom 

procese sa opätovne ukazujú systémové a okamžité príčiny ozbrojeného konfliktu, ak 

nie sú patrične riešené. Tým sa vytvára komplexný a nelineárny implementačný proces 

s mnohými systémovými a okamžitými poruchami.  

11. Implementácia mierového procesu po vyhlásení 

nezávislosti Južného Sudánu 

11.1. Stručný opis situácie po vyhlásení nezávislosti Južného Sudánu 

Bezpečnostná a hospodárska situácia v Južnom Sudáne po vyhlásení jeho 

nezávislosti bola mimoriadne vážna. V oficiálnom stanovisku Ministerstva 

zahraničných vecí Slovenskej republiky sa píše: „Vzťahy medzi Sudánom a Južným 

Sudánom sa po 9. júli (2011- pozn. autora) zhoršili. Oblasti Abyei, Južný Kordofán 

(Southern Kordofan), Modrý Níl (Blue Nile), nevyriešené hranice, prerozdelenie ziskov 

z ropy ostávajú stále nedoriešenými otázkami.“
366

 

Podobné stanovisko o vzťahu medzi Sudánom a Južným Sudánom vydala aj CIA vo 

svojej publikácii The World Factbook: „ Hospodárske podmienky sa zhoršili od januára 
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2012, kedy sa vláda rozhodla ukončiť produkciu ropy, čo nasledovalo po vzájomných 

nezhodách so Sudánom.“
367

 

11.2. Memorandum o porozumení vo veci neagresie a kooperácie 

Memorandum o porozumení vo veci neagresie a kooperácie bolo podpísané 

10.februára 2012
368

. Aj dané memorandum bolo podpísané v Addis Abebe 

a facilitátorom tvorby memoranda bol predseda Vysopostaveného implementačného 

panelu Africkej únie Thabo Mvuvelwa Mbeki. Zaujímavosťou je, že predstaviteľmi 

sporných strán, ktorí podpísali memorandum, boli generálni riaditelia spravodajských 

služieb.
369

     

Memorandum je dôležité z troch hlavných dôvodov: 1.) definícia agresie; 2.) zmluvná 

sukcesia; 3.) zabezpečenie mierovej koexistencie.   

11.2.1. Definícia aktu agresie  

Definícia aktu agresie sa nachádza v čl.1: „Pre ciele tohto memoranda „agresia“ 

znamená: „použitie ozbrojenej sily alebo správania hocijakého nepriateľského aktu 

štátom alebo inou entitou proti suverenite, územnej integrite alebo politickej 

nezávislosti druhého štátu.“ 

Ustanovenie čl.1 je doplnené o ustanovenie čl.2 ods.3: „Odmietnutie použitia sily vo 

vedení ich vzťahov v súlade s princípmi, ktoré sú zakotvené v chartách Africkej únie 

a Organizácie Spojených národov.“  

Len na porovnanie si pozrime ustanovenie čl.8 bis ods.2 Dodatku Rímskeho štatútu 

Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie: „...„akt agresie“ znamená použitie 

ozbrojenej sily štátom proti suverenite, územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti 

iného štátu, alebo iným spôsobom, nezlučiteľným s Chartou Organizácie Spojených 
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národov. Akékoľvek z nižšie uvedených konaní sa bez ohľadu na vyhlásenie vojny 

považuje za akt agresie v súlade s rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 3314 

(XXIX) zo 14. decembra 1974...“
370

 Dodatok Rímskeho štatútu Medzinárodného 

trestného súdu k zločinu agresie bol schválený dňa 11.júna 2010.
371

  

Vidíme jasný vplyv definície zločinu agresie, ktorá je upravená v Dodatku Rímskeho 

štatútu, na definíciu aktu agresie, ktorá sa zas nachádza v memorande o porozumení. 

Vzhľadom na fakt, že o necelé dva mesiace od podpísania memoranda o porozumení 

vypukla vojna medzi Sudánom a Južným Sudánom, môžeme oprávnene pochybovať 

o dobromyseľnosti signatárskych strán. To v žiadnom prípade nespochybňuje platnosť 

memoranda o porozumení.  

11.2.2. Zmluvná sukcesia  

Zmluvná sukcesia sa nachádza v preambule memoranda o porozumení: 

„Strany...potvrdzujú svoj záväzok implementovať Zakladajúci akt Africkej únie, Chartu 

Organizácie Spojených národov a relevantné princípy medzinárodného práva vrátane 

Viedenského dohovoru o sukcesii štátov vo vzťahu k zmluvám z roku 1978 a  

medzinárodného humanitárneho práva všeobecne.“ 

Dôležité je, že obidve strany sa prihlásili k Viedenskému dohovoru o sukcesii štátov vo 

vzťahu k zmluvám. Je zaujímavé, že Sudán ho síce podpísal dňa 23.augusta 1978, ale 

doposiaľ ho neratifikoval. Južný Sudán ho ešte ani nepodpísal.
372

 Z toho dôvodu 

môžeme dané ustanovenie v memorande o porozumení brať ako prejav vôle obidvoch 

štátov spravovať svoje záležitosti vo veci zmluvnej sukcesie v súlade s 

týmto Viedenským dohovorom. Na druhej strane odkladanie ratifikácie resp. pristúpenia 

k Viedenskému dohovoru spochybňuje vyššie spomenutý prejav vôle. Za daných 
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okolností treba veľmi pozorne sledovať prax obidvoch štátov v oblasti zmluvnej 

sukcesie a na základe praxe určiť reálny úmysel a prejav vôle oboch štátov.  

11.2.3. Zabezpečenie mierovej koexistencie  

Zabezpečenie mierovej koexistencie, ktoré je upravené v čl.7 ods.2: „Kvôli 

zabezpečeniu mieru, stability a bezpečnosti oba štáty musia udržať taký zjednotený 

mechanizmus (such joint mechanism) na podporu politickej a bezpečnostnej kooperácie 

medzi nimi, na ktorom sa môžu dohodnúť, vrátane Zjednoteného politického 

a bezpečnostného mechanizmu (JPSM).“  

V čl.8 ods.1 a 2 sa spresňujú náležitosti Zjednoteného politického a bezpečnostného 

mechanizmu. V ustanovení sa píše: „Oba štáty týmto autorizujú JPSM, aby dohliadal na 

dodržiavanie tohto memoranda. Strany môžu uznať ďalšie mechanizmy a princípy, 

ktoré umožnia JPSM vykonávať túto funkciu. V prípade akéhokoľvek vznikajúceho 

sporu v implementácii tohto memoranda, oba štáty priateľsky musia hľadať riešenie 

záležitosti prostredníctvom JPSM.“  

Z toho vyplýva, že strany spoločne a priateľsky vytvoria a udržia zjednotené 

mechanizmy vrátane Zjednoteného politického a bezpečnostného mechanizmu, ktoré 

dokážu dohliadať na dodržiavanie dohodnutých medzinárodnoprávnych záväzkov. 

Rovnako budú tieto zjednotené mechanizmy použité aj v prípade sporov medzi 

Sudánom a Južným Sudánom. 

Vidíme, že vyššie spomenuté mechanizmy majú zabezpečiť udržateľnosť memoranda 

a iných prameňov medzinárodného práva, ktoré riešia vzťahy medzi Sudánom a Južným 

Sudánom. Okrem toho ustanovenia čl.7 a 8 predpokladajú rôznorodosť prípadov, kedy 

môže vzniknúť spor medzi oboma štátmi, a preto navrhujú vytvorenie rôznych 

zjednotených mechanizmov, ktoré by vedeli presne reagovať na konkrétne spory.  

Vzhľadom na vypuknutie vojny o hranice a mierové dohody, ktoré ju ukončili, musíme 

vnímať v nasledujúcom kontexte aj dané memorandum o porozumení.  
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11.3. Rámcová dohoda o postavení  občanov druhého štátu 

a o príbuzných záležitostiach medzi Sudánskou republikou 

a Juhosudánskou republikou 

Rámcová dohoda o postavení občanov druhého štátu a o príbuzných 

záležitostiach medzi Sudánskou republikou a Juhosudánskou republikou 
373

 je prvou 

čiastkovou dohodu, ktorá bola podpísaná medzi Sudánom a Južným Sudánom po secesii 

Južného Sudánu. K podpisu došlo dňa 13.marca 2012 v Addis Abebe. Svedkom podpisu 

bol člen AUHIP-u, bývalý burundský prezident Pierre Buyoya.   

V prvom odseku preambuly sa hovorí: „Strany potvrdzujú, že sudánsky a juhosudánsky 

ľud túžia po mierovom spolunažívaní a vybudovaní harmonických vzťahov a dobrého 

susedstva medzi nimi.“ 

Dohoda sa skladá z troch častí: 1.) Spolupráca v oblasti zaobchádzania s občanmi 

druhého štátu; 2.) Sloboda občanov druhého štátu; 3.) Rôzne opatrenia. 

V prvej časti je hlavným ustanovením čl. 1 ods. 1, ktorý sa zaoberá vytvorením 

Spoločného vysokopostaveného výboru (Joint High-Level Committee): „Oba štáty 

musia vytvoriť kvalifikovaný Spoločný vysokopostavený výbor, ktorý musí dohliadať 

na prijatie a implementáciu spoločných opatrení vzťahujúcich sa na postavenie 

a zaobchádzanie s občanmi každého štátu na území druhého štátu.“    

V druhej časti je hlavným ustanovením čl. 4 ods. 1, ktorý sa zaoberá garanciou slobôd 

občanov druhého štátu: „V súlade so zákonmi a reguláciami každého štátu, občania 

každého štátu si budú môcť užívať v druhom štáte nasledujúce slobody: a) sloboda 

pobytu; b) sloboda pohybu; c) sloboda vykonávať hospodársku činnosť; d) sloboda 

nadobudnúť a disponovať majetkom.“    

V tretej časti dochádza k formulovaniu mierového spolunažívania medzi Sudánom 

a Južným Sudánom. V čl. 5 sa hovorí: „Každý spor, ktorý vznikne na základe 
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interpretácie alebo implementácie tejto dohody, bude sa riešiť priateľsky medzi 

obidvoma štátmi.“ 

Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k ozbrojenému konfliktu medzi Sudánom a Južným 

Sudánom krátko po uzavretí dohody, nemohlo ani dôjsť k riadnemu implementovaniu 

dohody. Z tohto pohľadu implementačný proces dohody bol neúspešný.  

12. Historické mierové dohody z 27. septembra 2012 medzi 

Sudánom a Južným Sudánom  

12.1. Zoznam najdôležitejších dohôd  

Historické mierové dohody reagovali na ukončenie vojny o hranice medzi 

Sudánom a Južným Sudánom, ktorá prebiehala od 26. marca 2012 do 26. septembra 

2012.
374

 Tu je zoznam najdôležitejších dohôd medzi Sudánom a Južným Sudánom po 

ukončení vojny o hranice: Dohoda medzi Sudánskou republikou a Juhosudánskou 

republikou o hraničných záležitostiach,
375

 Rámcová dohoda o štatúte občanov druhého 

štátu a príbuzných záležitostiach medzi Sudánskou republikou a Juhosudánskou 

republikou,
376

 Dohoda o bezpečnostných opatreniach medzi Sudánskou republikou 

a Juhosudánskou republikou,
377

 Dohoda medzi Vládou Juhosudánskej republiky a 

Vládou Sudánskej republiky o rope a príbuzných ekonomických záležitostiach
378

, 
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Dohoda o spolupráci medzi Sudánskou republikou a Juhosudánskou republikou
379

, 

Implementačné modality pre bezpečnostné opatrenia dohodnuté 27.septembra 2012 

medzi Sudánskou republikou a Juhosudánskou republikou
380

 a Implementačný 

mechanizmus pre dohody medzi Sudánom a Južným Sudánom
381

. 

Prvých päť dohôd bolo podpísaných dňa 27.septembra 2012 v Addis Abebe. Okrem 

zmluvných strán ju podpísali aj predstavitelia Vysokopostaveného implementačného 

panelu Africkej únie (AUHIP) ako svedkovia
382

.  

Dohodu o rope a ďalších hospodárskych záležitostiach podpísal bývalý juhoafrický 

prezident Mbeki
383

. Z vyššie uvedených údajov vieme, že prezident Mbeki bol aktívny 

počas tvorby troch dohôd, ktoré boli podpísané tesne pred vyhlásením nezávislosti 

Južného Sudánu. Už v tejto fáze môžeme tvrdiť, že je tu procedurálna kontinuita medzi 

implementačnými dohodami Súhrnnej mierovej dohody a dohodami, ktoré riešili 

situáciu po vojne o hranice. Všetky boli podpísané v Addis Abebe a vždy dôležitú úlohu 

zohrával AUHIP. 

Jedinou výnimkou v rámci AUHIP-u bola výmena jeho predstaviteľov. V prípade 

Dohody o hraničných záležitostiach a Dohody o štatúte občanov druhého štátu 

a príbuzných záležitostiach bol svedkom Pierre Buyoya.
384

 Ide o bývalého burundského 
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prezidenta a majora.
385

 V prípade Dohody o bezpečnostných opatreniach šlo o generála 

Abdusalamiho Abubakara
386

. V tomto prípade ide o bývalého nigérijského 

prezidenta.
387

       

Samotné názvy prvých piatich dohôd indikujú, že je tu kontinuita medzi Súhrnnou 

mierovou dohodou a dohodami. Žiadna zo spomínaných dohôd nemá názov mierová 

dohoda. Tiež vidíme, že sa v dohodách riešia niektoré post-referendové záležitosti: 

občianstvo, bezpečnosť a ekonomické záležitosti. 

Keď sa zameriame na širší kontext, do ktorého spadá týchto päť dohôd, tak zistíme, že 

sú súčasťou zmluvného rámca deviatich dohôd. Pre celok týchto dohôd sa používa aj 

názov Historické mierové dohody z 27.septembra (Historic September 27Peace 

Agreements). Hlavnými cieľmi, ktoré by mali byť naplnené prostredníctvom 

implementácie týchto dohôd sú: vytvorenie bezpečnej demilitarizovanej nárazníkovej 

zóny medzi obidvoma krajinami, dokončenie dohody, ktorá by zjednodušila obnovenie 

ropnej produkcie v Južnom Sudáne a jej transport cez potrubia do Port Sudan 

a potvrdenie opatrenia pre výplatu dávok prostredníctvom poštových služieb penzistom 

v obidvoch krajinách.
388

 

Je veľmi dôležité, že do povedomia zainteresovaných subjektov sa dostalo pomenovanie 

mierové dohody, ktoré tak nadväzujú na tradíciu Súhrnnej mierovej dohody z roku 

2005. O silnej autorite Súhrnnej mierovej dohody svedčí aj skutočnosť, že Historické 

mierové dohody z 27.septembra neboli zosumarizované resp. kodifikované do novej 

súhrnnej mierovej dohody.  

Na druhej strane Sudán a aj Južný Sudán začínajú používať aj iné slovné spojenia pre 

implementáciu dohôd, ktoré boli podpísané 27.septembra 2012. V už spomínanom 

článku v Sudan Tribune čítame: „Mandátom AUHIP-u je uľahčiť rokovania vzťahujúce 
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sa na juhosudánsku nezávislosť od Sudánu v júli 2011 vrátane sporov o ropu, 

bezpečnosť, občianstvo, aktíva a ich spoločnú hranicu.“
389

 V prípade úspešných 

rokovaní sa tu začína vyzdvihovať implementácia dohôd, ktoré by riešili otázky okolo 

juhosudánskej nezávislosti. To by bolo úplne v poriadku, keby by bola implementácia 

Súhrnnej mierovej dohody úspešne a úplne dokončená do vyhlásenia nezávislosti 

Južného Sudánu.   

Podobne začínajú uvažovať aj v Južnom Sudáne. Oficiálny rokovací tím Juhosudánskej 

republiky (Republic of South Sudan Negotiation Team) vraví: „V skorých hodinách 

12.marca 2013 rokovacie tímy oboch Sudánov došli k dohode o obsahu 

implementačného mechanizmu pre kooperačné dohody zo septembra 2012 a pre ďalšie 

zostávajúce dohody, vrátane dočasných opatrení pre Abyei.“
390

 V tomto prípade už 

evidentne vystupujú do popredia dohody z 27.septembra 2012. Z mierových dohôd sa 

stávajú kooperačné, čo môže naznačovať, že došlo k normalizácii vzťahov v období od 

27.septembra 2012 do 12.marca 2013. Nižšie zistíme, či táto téza je pravdivá, alebo nie.  

12.2. Prehľad dohôd medzi Sudánom a Južným Sudánom zo strany 

Vysokopostaveného implementačného panelu Africkej únie  

Predsa len o vplyve autority Súhrnnej mierovej dohody svedčí aj Prehľad dohôd 

medzi Sudánom a Južným Sudánom (Poznámky z ceremónie podpísania, Addis Abebe, 

27.septembra 2012) zo strany AUHIP-u.
391

 V úvode prehľadu dohôd sa píše: „Sudánska 

republika a Juhosudánska republika podpísali deväť dohôd o rade záležitostí, ktoré boli 

prejednávané od roku 2010 pôvodne v súlade s rokovaniami o post-referendových 

opatreniach stanovených v článku 67 Zákona o juhosudánskom referende z roku 2009, 

ktoré sú upresnené v Mekellskom memorande o porozumení z 23.júna 2010. Strany boli 

tiež zaangažované v rokovaní o zostávajúcich záležitostiach Súhrnnej mierovej dohody 
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(SMD) a teraz dosiahli niekoľko dohôd vzťahujúcich sa na SMD a na záležitosti po 

secesii (postsecession issues).“ 

Daný argument úplne presne potvrdzuje skutočnosť, že deväť mierových dohôd 

vychádza zo Súhrnnej mierovej dohody a jej implementácie. Tiež poukazuje na zmenu 

sudánskych realít, čo súvisí so vznikom Južného Sudánu. Z toho vyplýva, že 

juhosudánska secesia predstavuje novú právnu skutočnosť, ktorá zakladá, mení a ruší 

niektoré pôvodné právne vzťahy medzi Sudánom a Južným Sudánom. Zaujímavé je, že 

sa v prehľade nehovorí o vzťahu medzi deviatimi dohodami a vojnou o hranice. 

Tým sa potvrdzuje, že došlo k zlyhaniu mnohých implementačných mechanizmov 

pôvodného implementačného procesu Súhrnnej mierovej dohody. Následkom daného 

zlyhania bola vojna o hranice, ktorá sa stala hrozbou medzinárodnému mieru a 

bezpečnosti. Jediným rozdielom medzi vojnou o hranice a druhou občianskou vojnou je, 

že prvý ozbrojený konflikt bol medzištátnym, zatiaľ čo druhý bol vnútroštátnym.  

V závere prehľadu sa hovorí: „Obidva štáty sa zaväzujú, že implementujú všetky 

dohody, do ktorých vstúpili, a všeobecne, že udržia mierové vzťahy medzi sebou. 

Každý štát súhlasí, že ratifikuje v rámci svojho Národného zhromaždenia vyššie 

zmienené dohody, ktoré boli podpísané, a preto zabezpečí najširšiu národnú podporu 

pre tieto opatrenia.“  

Dané stanovisko vychádza z dvoch základných principiálnych prístupov. Prvým 

prístupom je zabezpečenie súhrnných mierových vzťahov medzi Sudánom a Južným 

Sudánom. To znamená zachovanie udržateľného a trvajúceho mieru a v prípade sporov 

použitie mierových prostriedkov. Potvrdzuje sa nám, že v prípade, ak nie sú vzťahy 

medzi štátmi resp. štátom a povstaleckou skupinou dostatočne upravené, tak ich vzťahy 

musia vychádzať z princípov medzinárodného práva. Už v Súhrnnej mierovej dohode 

sme videli, že v zložitých prípadoch napr. v prípade zabezpečenia implementácie 

bezpečnostných opatrení je transformácia princípu na implementačný mechanizmus 

mimoriadne zložitým procesom. Ak má byť transformácia úspešná, tak musí byť princíp 

správne pochopený a integrovaný do implementačného mechanizmu ako základná 

náležitosť. Nastavenie správnych, efektívnych a transparentných implementačných 

mechanizmov je vyvrcholením celej tvorby sústavy dohôd, ktoré vychádzajú zo 

Súhrnnej mierovej dohody. Ďalšie náležitosti implementačného mechanizmu budú 
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spomenuté v podkapitole, ktorá sa zaoberá Implementačným mechanizmom pre dohody 

a Implementačnými modalitami pre bezpečnostné opatrenia.  

Druhým prístupom je zachovanie princípu inkluzivity. To znamená, že všetky 

zainteresované subjekty v Sudáne a Južnom Sudáne budú mať prístup k procesu 

a výsledkom tvorby a implementácii sústavy dohôd, ktoré vychádzajú zo Súhrnnej 

mierovej dohody. V prehľade sa hovorí o najširšej národnej podpore. Otázka znie ako sa 

táto najširšia národná dohoda v obidvoch štátoch má dosiahnuť, ak v obidvoch štátoch 

prebiehajú vnútroštátne ozbrojené konflikty resp. násilnosti? Ďalej je veľmi dôležité 

zistiť, aké náležitosti musí mať najširšia národná dohoda v obidvoch štátoch. 

12.3. Chýbajúca dohoda o oblasti Abyei  

Napriek deviatim osobitným dohodám z 27.septembra nedošlo opätovne ku 

súhrnnému mierovému riešeniu všetkých záležitostí. Napriek podaniu kompromisného 

návrhu zo strany AUHIP-u vo veci oblasti Abyei a sporných a nárokovaných území 

pozdĺž hranice, nebolo možné dosiahnuť akúkoľvek dohodu o týchto témach.
392

  

Konflikt v pohraničnom regióne Abyei má korene v spore o pozemky medzi 

poľnohospodárskym národom Dinka Ngok, ktorý je za Južný Sudán, a arabskými 

kmeňovými príslušníkmi Misseriya, ktorí strážia dobytok.
393

 Z toho vyplýva, že ide 

o pohraničný, hospodársky, národnostný a náboženský konflikt.  

Ide o dôvody, ktoré sa len veľmi ťažko a pomaly môžu odstraňovať, a preto sa nám 

ukazuje stále jedna systémová porucha pri tvorbe mierových dohôd. Opätovne sa 

nepodarilo dosiahnuť úplne súhrnnú dohodu ani vo veci tém a ani vo veci zapojenia 

všetkých zainteresovaných subjektov. V tomto prípade by sme mohli použiť 

ustanovenie čl.18 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, ktorý hovorí: „Štát je 

povinný zdržať sa konania, ktorý by mohlo mariť predmet a účel zmluvy...“   

Z čl.18 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve a zo zásady pacta sunt servanda 

vyplýva, že zmluvné strany musia naplňovať predmet a účel zmluvy dobromyseľne. 

V prípade Súhrnnej mierovej dohody a celého zmluvného systému, ktorý z nej 

vychádza, je jasným účelom zabezpečenie trvajúceho mieru a bezpečnosti v rámci 
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územia Sudánu a Južného Sudánu. Tento účel je posilnený aj tým, že zabezpečenie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti je kogentným právom.  

Aj keď treba akceptovať, že úprava všetkých záležitostí v jednej mierovej dohode resp. 

v rámci jedného rokovacieho procesu, je neraz nemožná, predsa len nemôže dochádzať 

k mareniu uzavretia osobitných resp. implementačných dohôd, tým, že sa neprimerane 

oddiaľuje podpísanie zostávajúcich dohôd. V preambule Viedenského dohovoru 

o zmluvnom práve sa píše: „...pripomínajúc odhodlanie ľudu Spojených národov 

vytvoriť podmienky, za ktorých môžu byť zachované spravodlivosť a úcta k záväzkom 

plynúcim zo zmlúv.“  

Ozbrojený konflikt na území oblasti Abyei a na pohraničí vytvára závažné neprávosti na 

obyvateľoch týchto území. Ak si uvedomíme, že vo všeobecnosti sú vzťahy medzi 

Sudánom a Južným Sudánom založené na mierových dohodách, tak je to veľmi 

nespravodlivé voči obyvateľom oblasti Abyei a pohraničia.  

12.4. Rezolúcia Bezpečnostnej rady č. 2075 zo 16.novembra 2012 

S neplnením ustanovení Súhrnnej mierovej dohody sa vysporiadala aj 

Bezpečnostná rada OSN. Ide o rezolúciu č. 2075 zo 16.novembra 2012.
394

 V preambule 

rezolúcie č. 2075 sa hovorí: „[Bezpečnostná rada- pozn. autora] potvrdzuje prioritu, 

ktorú pripisuje plnej a naliehavej implementácii všetkých zostávajúcich záležitostí zo 

Súhrnnej mierovej dohody.“    

Všetky zostávajúce záležitosti zo Súhrnnej mierovej dohody vníma rezolúcia č. 2075 

v kontexte resp. v znení neskorších partikulárnych resp. implementačných dohôd, ktoré 

vychádzajú zo Súhrnnej mierovej dohody: „Pripomína záväzky, ktoré boli vytvorené 

sudánskou vládou a juhosudánskou vládou v Dohode medzi sudánskou vládou 

a Sudánskym ľudovooslobodzujúcim hnutím o dočasných opatreniach pre 

administratívu a bezpečnosť oblasti Abyei z 20.júna 2011, Dohode medzi sudánskou 

vládou a juhosudánskou vládou o hraničnej bezpečnosti a Zjednotenom politickom 

a bezpečnostnom mechanizme z 29.júna 2011 a Dohode o Hraničnej monitorovacej 

podporovacej misii medzi sudánskou vládou a juhosudánskou vládou z 30.júla 2011, 
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rovnako ako dohody o kooperácii a bezpečnostných opatreniach dosiahnuté sudánskou 

vládou a juhosudánskou vládou dňa 27.septembra v Addis Abebe pod záštitou (under 

auspices) Vysokopostaveného implementačného panelu Africkej únie (AUHIP).“  

Tieto dve ustanovenia z rezolúcie č. 2075 opätovne potvrdzujú, že implementačný 

proces Súhrnnej mierovej dohody nie je dokončený, a preto musí byť súrne dokončený 

v kontexte dvoch druhov dohôd- dohôd, ktoré boli prijaté v čase secesie Južného 

Sudánu a dohôd, ktoré boli prijaté po vojne o hranice. 

Je to v súlade s čl. 30 ods. 2 a 3 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve: „ 2. Ak 

zmluva ustanovuje, že je podriadená skoršej alebo neskoršej zmluve alebo že sa nemá 

považovať za nezlučiteľnú s touto druhou zmluvou, majú ustanovenia tejto druhej 

zmluvy prednosť. 

3. Ak sú všetky zmluvné strany skoršej zmluvy tiež stranami neskoršej zmluvy bez 

tohto, aby podľa článku 59 skoršia zmluva zanikla alebo jej vykonávanie bolo 

prerušené, vykonáva sa skoršia zmluva iba v tom rozsahu, v akom sú jej ustanovenia 

zlučiteľné s ustanoveniami neskoršej zmluvy.“  

Vidíme, že už 16.novembra 2012, teda necelé dva mesiace po podpísaní dohôd 

z 27.septembra, sa už dostáva do popredia kooperácia. To je dôkaz pokusu 

transformácie partikulárnych a implementačných dohôd, ktoré vychádzajú zo Súhrnnej 

mierovej dohody. Tento posun poukazuje na jednu závažnú vec. Mier je aj procesom, 

ktorý si vyžaduje vzájomnú spoluprácu medzi zmluvnými stranami, ktoré spoločnými 

silami počas reparácie dostanú obidva štáty do právneho stavu- mierového. Tento 

princíp spolupráce medzi národmi by sa mal premietnuť v implementačnom procese 

vyššie spomínaných dohôd.  

Bezpečnostná rada OSN sa sústredila aj na úlohu Vysokopostaveného implementačného 

panelu Africkej únie v rámci celého implementačného procesu. Ak Sudán a Južný 

Sudán zdôrazňovali facilitáciu resp. mediáciu, tak Bezpečnostná rada OSN zdôrazňuje 

záštitu. Záštita povzbudzuje bývalých afrických prezidentov, ktorí sú členmi AUHIP-u, 

aby intenzívnejšie intervenovali do implementačného procesu.  

Nižšie v rezolúcii č. 2075 sa píše: „Chváliac pokračujúcu asistenciu, ktorá je 

poskytovaná  stranám od Vysokopostaveného implementačného panelu AÚ, vrátane 
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jeho predsedu prezidenta Thaba Mbekiho, bývalých prezidentov Abdulsalamiho 

Abubakara a Pierra Buyoyu, predsedu Medzivládneho úradu pre rozvoj, etiópskeho 

premiéra Hailemariama Desalegna, špeciálneho vyslanca generálneho tajomníka pre 

Sudán a Južný Sudán, Haileho Menkeriosa a Dočasnej bezpečnostnej sily Organizácie 

Spojených národov pre Abyei (UNISFA) pod vedením generálporučíka Tadesseho 

Weredeho Tesfaya.“ 

Keď to zhrnieme, tak pod slovným spojeným záštita AUHIP-u vnímame asistenciu 

AUHIP-u, počas ktorej jeho predstavitelia majú väčšiu zodpovednosť ako v prípade 

mediácie
395

 alebo facilitácie, a tým aj silnejšie postavenie voči Sudánu a Južnému 

Sudánu. Tento argument potvrdzuje fakt, že asistencia AUHIP-u sa vníma podobne ako 

asistencia UNISFA. Aj keď nemôžeme hovoriť priamo o donucovaní zo strany AUHIP-

u, predsa len je to výrazný signál pre zrýchlenie a posilnenie procesu nápravy vzťahov 

a situácie na hranici medzi Sudánom a Južným Sudánom. 

Potvrdzovanie autority celej sústavy vychádzajúcej zo Súhrnnej mierovej dohody 

a predstaviteľov medzinárodnej podpory poukazuje na závažnosť zabezpečenia ochrany 

práv a povinností, ktoré sú upravené medzi Sudánom a Južným Sudánom. 

Teraz sa už sústredíme na tvrdenia, ktoré preukazujú, že zlyhávanie v implementačnom 

procese Súhrnnej mierovej dohody viedlo k ozbrojeným stretom medzi Sudánom 

a Južným Sudánom.  

V preambule rezolúcie sa píše: „Je hlboko znepokojená prieťahmi vo vytvorení 

administratívy oblasti Abyei, rady a polície. Všíma si zlyhanie procesu vo vytvorení 

Policajnej služby v Abyei (the Abyei Police Service), vrátane špeciálnej jednotky, ktorá 

by riešila osobitné záležitosti vzťahujúce sa na nomádsku migráciu.“  

Ustanovenia preambuly poukazujú na nezvládnutí proces zo strany Sudánu a Južného 

Sudánu v oblasti vybudovania inštitucionálnej sústavy administratívneho 
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a bezpečnostného charakteru v oblasti Abyei. Tým došlo k porušeniu Dohody 

o dočasných opatreniach pre administratívu a bezpečnosť oblasti Abyei. 

Ďalej sa rezolúcia č. 2075 zaoberá humanitárnou krízou v oblasti Abyei. Rezolúcia 

hovorí: „Zdôrazňuje naliehavosť uľahčenia dodávok humanitárnej pomoci pre všetky 

postihnuté komunity v oblasti Abyei.“  Ďalším ustanovením je: „Potvrdzuje dôležitosť 

dobrovoľného, bezpečného, pokojného návratu a udržateľnej reintegrácie vysídlených 

osôb, a bezpečných a kooperujúcich migračných období a nalieha na UNISFA, aby 

prijala opatrenia, ak to bude nevyhnutné, na zabezpečenie bezpečnosti v oblasti Abyei 

v súlade s jej mandátom.“ 

Napokon rezolúcia č. 2075 poukazuje aj na hrozbu pozemných mín v oblasti Abyei. 

V rezolúcii sa píše: „[Bezpečnostná rada- pozn. autora] je zhrozená zo zostávajúcej 

hrozby pozemných mín a explozívnych zvyškov vojny (explosive remnants of war) 

v oblasti Abyei, ktorá bráni bezpečnému návratu vysídlených osôb domov a bezpečnej 

migrácii.“  

V týchto ustanoveniach sa už priamo spomína vojna v oblasti Abyei, neodstránenie jej 

hrozieb a škôd, a nenavrátenie sa do stavu udržateľného a trvajúceho mieru. Ide 

o trvajúci protiprávny stav, ktorý vychádza z nedodržiavania princípov a cieľov 

Súhrnnej mierovej dohody a celkovo všeobecného medzinárodného práva. 

Rezolúcia č. 2075 označila tento stav nasledujúco: „Uznávajúc, že súčasná situácia 

v Abyei a pozdĺž hraníc medzi Sudánom a Južným Sudánom predstavuje závažnú 

hrozbu medzinárodnému mieru a bezpečnosti.“ Tým sa už definitívne potvrdzuje, že 

nedodržiavanie dohôd, ktoré vychádzajú zo Súhrnnej mierovej dohody je vážnou 

hrozbou medzinárodnému mieru a bezpečnosti. Tiež sa ukazuje, že existuje určitá 

nedôvera medzinárodného spoločenstva voči Sudánu a Južnému Sudánu  

Riešenie daného stavu vidia zainteresované strany najmä v prevencii, vo vybudovaní 

vzájomnej dôvery a spolupráce, vo vytvorení inštitucionálnej sústavy a posilnení 

mandátu UNISFA so súhlasom Sudánu a Južného Sudánu.  

Hlavné preventívne opatrenia sa nachádzajú tiež v rezolúcii č. 2075. V úvode rezolúcie 

sa píše: „Opakuje, že územné hranice štátov sa nesmú meniť silou, a že všetky územné 

spory sa musia riešiť výlučne mierovými prostriedkami.“ Ďalej sa v rezolúcii hovorí: 
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„Zdôrazňuje, že obidve krajiny oveľa viac získajú, ak ukážu zdržanlivosť a vyberú si 

cestu dialógu namiesto uchyľovania sa k násiliu a provokáciám.“ 

12.4.1. Reakcie Sudánu a Južného Sudánu na rezolúciu č.2075 

Predstaviteľ Sudánu vo veci dialógu a normalizácie vzťahov medzi Sudánom 

a Južným Sudánom sa vyjadril nasledujúco: „...jeho vláda bude spolupracovať s vládou 

Južného Sudánu na dosiahnutí vhodného riešenia. Víta jazyk v rezolúcii, ktorý nalieha 

na účasť oboch krajín pri hľadaní konečného riešenia. Varoval, že zavedenie 

akýchkoľvek jednostranných riešení, ktoré nezobrali do úvahy citlivosť všetkých skupín 

v Abyei, by neviedlo k trvajúcej stabilite alebo mieru. Zdôraznil potrebu normalizácie 

vzťahov medzi Sudánom a Južným Sudánom, aby bola zaistená implementácia 

všetkých dohôd.“
396

  

Okrem nenaplnenia princípu inkluzivity zo strany Južného Sudánu má Sudán aj 

výhradu, že sa Južný Sudán dopúšťa jednostranných riešení. Ide o závažnú reflexiu zo 

strany Sudánu, lebo napr. v Memorande o porozumení vo veci neagresie a kooperácie sa 

zdôrazňuje vytváranie a udržiavanie jednotných implementačných mechanizmov, ktoré 

môžu fungovať na základe spoločného súhlasu. Z toho vyplýva, že Sudán deklaruje 

záujem o spoločné riešenie spoločných záležitostí a na základe dikcie vyhlásenia 

môžeme povedať, že sa Sudán aj jednostranne zaväzuje, tak konať. 

Ohľadne postoja Južného Sudánu sa píše: „[Juhosudánsky predstaviteľ- pozn. autora] 

vyjadril plnú podporu odporúčaniam Africkej únie vo veci riešenia záležitosti, vrátane 

jej návrhov na referendum, ktoré má byť vykonané 13.októbra [2013- pozn. autora]
397

 

a jej návrh na šesť ďalších týždňov rokovania. Zdôrazňoval, že jeho vláda bola plne 

pripravená vyhovieť v súlade s týmto rámcom. Povedal, že ako indikácia dobrej vôle 

bolo potvrdenie sudánskeho kandidáta za hlavného správcu v Abyei a hovorcu Rady v 

Abyei. Vyjadril nádej, že Bezpečnostná rada bude akceptovať odporúčania Africkej 

únie.“
398

 

                                                           
396

 SECURITY COUNCIL, ref. 395.  
397

 Pozri: BBC NEWS. Abyei opts to join South Sudan in unofficial referendum. In: BBC News [online]. October 31, 2013 [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: 
http://www.bbc.com/news/world-africa-24761524 
398

 SECURITY COUNCIL, ref. 395.  

http://www.bbc.com/news/world-africa-24761524


 
 

207 
 

Aj juhosudánska strana potvrdzuje dominantné postavenie rokovania ako primárneho 

mierového prostriedku pre riešenie konfliktov. Uvedomuje si, že základnými 

náležitosťami mierových rokovaní je dobrá vôľa, ponúknutie ústupkov a dostatok času. 

Okrem toho zdôrazňuje podpornú úlohu Africkej únie a autoritu Bezpečnostnej rady 

OSN ako hlavného orgánu, ktorý chráni medzinárodný mier a bezpečnosť.  

Okrem toho poukázal na návrh uskutočnenia referenda v Abyei o jeho budúcom štatúte, 

čo je posun v porovnaní s ľudovými konzultáciami, o ktorých sa hovorilo pred secesiou 

Južného Sudánu. Ako už aj vyššie poukázal sudánsky predstaviteľ o osude oblasti 

Abyei by mali rozhodnúť všetky zainteresované subjekty bez diskriminácie.  

12.4.2. Riešenie mandátu UNISFA v rezolúcii č.2075  

Čo sa týka mandátu UNISFA, tak aj ten je najmä zameraný na preventívne 

kroky. V rezolúcii č. 2075 sa hovorí: „[Bezpečnostná rada- pozn. autora ]víta 

podniknuté kroky zo strany UNISFA voči efektívnej implementácii jej mandátu, 

vrátane, inter alia, prostredníctvom prevencie konfliktu, mediácie a odstrašenia.“  

Na základe daného ustanovenia rezolúcie môžeme tvrdiť, že UNISFA má predovšetkým 

preventívne právomoci, ale objavujú sa aj donucovacie. Z toho dôvodu je mimoriadne 

dôležité, aby UNISFA mala silný mandát, ktorý dokáže aj efektívne implementovať. 

Z celého kontextu rezolúcie č. 2075 vyplýva, že hlavnou úlohou Organizácie Spojených 

národov je zabezpečiť také kompetencie a právomoci UNISFA, na základe ktorých 

dokáže ochrániť princípy a ciele OSN.  

13. Implementačné dohody, ktoré vychádzajú z Historických 

mierových dohôd z 21.septembra  

Ak mierové dohody z 27.septembra 2012 mali skôr všeobecný, rámcový 

a politický charakter, tak implementačné dohody, ktoré budeme teraz analyzovať, majú 

skôr osobitný, detailný a technický charakter, a sú odvodené od predošlých mierových 

dohôd. 

13.1. Implementačné modality pre bezpečnostné opatrenia 

Prvou implementačnou dohodou sú Implementačné modality pre bezpečnostné 

opatrenia (ďalej len Implementačné modality). V preambule Implementačných modalít 
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sa píše: „Na mimoriadnom zasadnutí Zjednoteného politického a bezpečnostného 

mechanizmu (JPSM), ktoré sa uskutočnilo v Addis Abebe 8.marca 2013 pod vedením 

prezidenta Thaba Mvuyelwu Mbekiho (predsedu Vysokopostaveného implementačného 

panelu Africkej únie), boli prijaté nasledujúce rozhodnutia...
399

“ 

Dohoda bola podpísaná ministrami obrany Sudánu a Južného Sudánu a gen. 

Abdulsalamimom A. Abubakarom za AUHIP.
400

   

Dňa 12.marca 2013 boli Implementačné modality predložené členom Bezpečnostnej 

rady OSN prostredníctvom generálneho tajomníka Pan Ki-muna. Pan Ki-mun vyzdvihol 

riešenie týchto otázok v rámci Implementačných modalít: vytvorenie Bezpečnej 

demilitarizovanej hraničnej zóny (SDBZ), rozmiestnenie Zjednoteného hraničného 

verifikačného a monitorovacieho mechanizmu (JBVMM) a aktivovanie všetkých 

ostatných mechanizmov, ktoré súvisia s bezpečnosťou
401

.   

Vidíme, že je zabezpečená kontinuita medzi mierovými a implementačnými dohodami. 

Aj tvorba implementačných dohôd je zabezpečená nielen zo strany Sudánu a Južného 

Sudánu, ale aj zo strany Africkej únie a Organizácie Spojených národov. 

Na druhej strane sa nachádzajú aj rozdielnosti. Implementačné modality prijal orgán, 

ktorý bol vytvorený vyššie spomenutými mierovými dohodami. Z toho môžeme 

usudzovať, že ide o osobitnú a odvodenú dohodu vo vzťahu k mierovým dohodám 

z 27.septembra 2012.  

13.1.1. Úloha Zjednoteného politického a bezpečnostného mechanizmu 

v implementácii bezpečnostných opatrení  

Zjednotený politický a bezpečnostný mechanizmus je orgán tvorený 

predstaviteľmi Sudánu, Južného Sudánu a AUHIP-u. Mechanizmus úzko spolupracuje 

s UNISFA. O tom svedčí aj zápisnica z mimoriadneho stretnutia JPSM z 22.-23.apríla 

2013 v Addi Abebe. Na mimoriadnom stretnutí boli prítomní sudánsky minister obrany, 

juhosudánsky minister vodných zdrojov a zavlažovania a za AUHIP bývalý nigérijský 
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prezident ako predseda a bývalý juhoafrický prezident ako svedok mimoriadneho 

stretnutia. Ako druhý pracovný bod agendy riešili aktuálnu správu o stave 

premiestnenia, vytvorení Bezpečnej demilitarizovanej hraničnej zóny a aktivovaní 

Zjednotenej hraničnej verifikačnej a monitorovacej misie, ktorú predložil veliteľ síl 

UNISFA.
402

  

Ďalší aspekt, ktorý sprevádza Zjednotený politický a bezpečnostný mechanizmus, je 

právomoc orgánu vytvárať podriadené orgány. Môžeme spomenúť Zjednotenú 

bezpečnostnú komisiu pre dohľad nad implementáciou Memoranda o porozumení vo 

veci neagresie a kooperácie (skr. Joint Security Committee- JSC)
403

resp. Komisiu JPSM 

pre hraničný koridor (JPSM Border Corridor Committee)
404

.  

Keď to zhrnieme, tak môžeme konštatovať, že Zjednotený politický a bezpečnostný 

mechanizmus je medzinárodný trojstranný orgán. Tento medzinárodný orgán úzko 

spolupracuje s vládami Sudánu a Južného Sudánu, Africkou úniou a Organizáciou 

Spojených národov. Okrem právomoci vytvárať podriadené orgány má aj ďalšie 

bezpečnostné a technické právomoci, ktoré sa spomínajú aj v Implementačných 

modalitách. 

V rámci Implementačných modalít sa upravuje implementačný plán, ktorý súvisí so 

zabezpečením bezpečnosti medzinárodnej hranice medzi Sudánom a Južným Sudánom. 

V texte Implementačných modalít sa píše: „JPSM schválil aktualizovaný 

implementačný plán Technického výboru. Zahrnutými rozhodnutiami sú: dohoda 

o ďalších silových požiadavkách pre JBVMM; lokality pre sektorové sídla 

a sfunkčnenie SDBZ.“
405
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Okrem implementačného plánu sa nachádzajú v Implementačných modalitách aj 

Mechanizmus sťažností a obáv (Complaints and Concerns Matrix) a Bezpečnostný 

mechanizmus (Security Matrix), ktorý sa zaoberá implementačnými aktivitami
406

. 

13.1.2. Úprava Bezpečnostného mechanizmu v Implementačných 

modalitách pre bezpečnostné  opatrenia 

Pozrime sa bližšie na Bezpečnostný mechanizmus. Bezpečnostný mechanizmus 

sa zaoberá piatimi formálnymi náležitosťami: povinnosťou, načasovaním, 

zodpovednosťou, zmienkou a poznámkou.
407

 Čo sa týka komplexných povinností, tak 

tých je spolu sedem: 1.) záväzok voči vzájomnej bezpečnosti; 2.) okamžité 

a bezpodmienečné stiahnutie síl na ich stranu hranice; 3.) sfunkčnenie SDBZ (vrátane 

14-míľovej oblasti); 4.) sfunkčnenie JBVMM; 5.) aktivácia výborov ad- hoc a 

podvýborov; 6.) otvorenie desiatich hraničných prechodových koridorov; 7.) pravidelné 

stretnutia JPSM.
408

  

Zoberme si teraz autentický zápis záväzku voči vzájomnej bezpečnosti 

v Bezpečnostnom mechanizme. Povinnosť: záväzok voči vzájomnej bezpečnosti. 

Načasovanie: záväzok vykonaný. Zodpovední: sudánska vláda, juhosudánska vláda 

prostredníctvom JPSM/s monitorovaným a verifikovaným výborom ad-hoc. Zmienka: 

Dohoda o bezpečnostných opatreniach z 27.septembra 2012. Memorandum 

o porozumení vo veci neagresie a kooperácie z 10.februára 2012. Rozhodnutia JPSM 

z 18.septembra 2011 (obzvlášť Dohoda zo 7.decembra 2010
409

). Poznámka: 

prezidentský záväzok (Presidential commitment)
410

 z 27.septembra 2012 vykonaný- 

akcia dokončená.
411

  

Iný autentický zápis má okamžité a bezpodmienečné stiahnutie síl na ich stranu hranice. 

Povinnosť: okamžité a bezpodmienečné stiahnutie síl na ich stranu hranice. 

Načasovanie: okamžité príkazy vydané: dokončiť v rámci siedmich dní. Zodpovední: 
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sudánska vláda, juhosudánska vláda s JPSM/ monitorovanie a verifikácia výborom ad- 

hoc a JBVMM. Zmienka: Dohoda o bezpečnostných opatreniach z 27.septembra 2012. 

Poznámka: zobrazujúca mapa AUHIP-u z novembra 2011,
412

zobrazujúca mapa SDBZ 

a špeciálne opatrenia pre 14-mílovú oblasť, ktorá bola dohodnutá 27.septembra 2012 

a teraz sa stala dočasnou referenciou pre stiahnutie síl.
413

 

Na základe vyššie spomenutých skutočností vidíme, že Implementačné modality sa 

zaoberajú už mimoriadne technickými a detailnými záležitosťami. Z toho dôvodu 

súčasťou implementačných prameňov sú aj zobrazujúce mapy, ktoré veľmi presne 

určujú medzinárodnú hranicu medzi Sudánom a Južným Sudánom, ktorá musí byť 

mimoriadne zabezpečená. O tom, že Implementačné modality riešia už konkrétne 

právne úkony na úrovni jednotiek, svedčí aj terminológia resp. dikcia daného 

medzinárodnoprávneho prameňa. Neraz sa používajú zjednodušené slovné spojenia 

alebo citácie, ktoré sa odvolávajú aj na dohody, ktoré sú mimo rámca mierových dohôd 

z 27.septembra 2012. 

V porovnaní s implementačnými dohodami Súhrnnej mierovej dohody, ktoré sme 

analyzovali, sú Implementačné modality ešte podrobnejšie. Väčší dôraz sa dáva na 

zodpovednosť zainteresovaných subjektov, sústavu mierových dohôd a realizáciu 

záväzkov. Pravdepodobne to súvisí s prísnejšími opatreniami, ktoré boli prijaté 

Organizáciou Spojených národov a Africkou úniou po opakovaných násilnostiach na 

spoločných hraniciach.  

Napokon treba poukázať aj na konzistentnosť ustanovení v Bezpečnostnom 

mechanizme, ktorá poukazuje na koordinovanosť postupov zo strany sudánskej vlády, 

juhosudánskej vlády a AUHIP-u.   

13.2. Implementačný mechanizmus pre dohody medzi Sudánom 

a Južným Sudánom 

Ďalšou implementačnou dohodou je Implementačný mechanizmus pre dohody 

medzi Sudánom a Južným Sudánom (ďalej len „Implementačný mechanizmus“). 
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Implementačný mechanizmus bol podpísaný 12.marca 2013 opäť v Addis Abebe. 

Podpísali ju predstavitelia sudánskej a juhosudánskej vlády a Thabo Mvuyelwa Mbeki 

za AUHIP.
414

 Tiež bola predložená Bezpečnostnej rade OSN generálnym tajomníkom 

Pan Ki-munom, ktorý o Implementačnom mechanizme povedal: „Mechanizmus 

stanovuje časový plán pre implementáciu všetkých dohôd...“
415

 

Zo slov generálneho tajomníka Pan Ki-muna vyplývajú dva argumenty. Prvým 

argumentom je, že hlavným účelom vytvorenia a podpísania mechanizmu je podrobný 

časový plán pre implementáciu. Druhým argumentom je, že rieši implementáciu 

všetkých dohôd. To je výrazné rozšírenie vecnej pôsobnosti Implementačného 

mechanizmu v porovnaní s Implementačnými modalitami, ktoré riešili iba bezpečnostné 

opatrenia najmä v súlade s Dohodou o bezpečnostných opatreniach. 

Okrem rozšírenej vecnej pôsobnosti Implementačný mechanizmus jasnejšie a presnejšie 

rieši svoj vzťah k Dohode o kooperácii. V preambule Implementačného mechanizmu sa 

píše:  

„1. Strany prijali pripojený integrovaný mechanizmus pre uľahčenie koordinovanej 

implementácie  ich záväzkov, ktorá je reflektovaná (as reflected) v dohodách, ktoré sú 

uvedené v Dohode o kooperácii z 27. septembra 2012. 

2. Obzvlášť strany budú sprevádzané princípom dobrej viery a princípmi uvedenými 

v preambule Dohody o kooperácii. 

3. Mechanizmus bude integrálnou súčasťou Dohody o kooperácii.“
416

    

Preambula poukazuje na tri záležitosti. Prvou záležitosťou je integrácia všetkých dohôd, 

ktoré riešia osobitné vecné pôsobnosti a ich implementačné procesy. Tento integračný 

proces musí byť v súlade s Dohodou o kooperácii, ktorá sa ukazuje ako nová súhrnná 

mierová dohoda.  

Druhou záležitosťou je presnejšie vymedzenie rozdielu medzi ustanoveniami 

o implementačnom procese v mierových dohodách a ustanoveniami implementačných 
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dohôd. Ak v prvom prípade ide o zachytenie reflexie potreby implementačného procesu 

v dohode, tak v druhom prípade už ide o podrobné naplánovanie celého 

implementačného procesu. 

Treťou záležitosťou je zameranie sa na princípy, ktoré sprevádzajú zainteresované 

strany v prípade nejasností alebo iných komplikácií počas implementačného procesu. 

Okrem princípu dobrej viery existuje aj princíp vybudovania životaschopných štátov, 

v ktorých budú zabezpečené mier, blahobyt a prosperita ich národov
417

.  

Čo sa týka formálnych náležitostí, tak Implementačný mechanizmus má ich rovnaké 

ako Implementačné modality. Spomínajú sa v nej tiež povinnosť, načasovanie, 

zodpovednosť, poznámky a v názvoch kapitol aj zmienka
418

.  

V Implementačnom mechanizme sa spomína spolu desať komplexných povinností: 1.) 

kooperácia; 2.) bezpečnostné opatrenia; 3.) dočasné opatrenia pre administratívu 

a bezpečnosť oblasti Abyei; 4.) postavenie občanov druhého štátu; 5.) hraničné 

záležitosti; 6.) obchod a záležitosti, ktoré súvisia s obchodom; 7.) kooperácia 

v centrálnych bankových záležitostiach; 8.) uľahčenie platby podpôr prostredníctvom 

poštových služieb; 9.) určité ekonomické záležitosti; 10.) ropa a príbuzné ekonomické 

záležitosti.
419

  

Keď to zhrnieme, tak Implementačný mechanizmus rozdelil desať komplexných 

povinností do troch ucelených celkov: 1.) všeobecná kooperácia; 2.) bezpečnostné, 

občianske a hraničné záležitosti; 3.) ekonomické, finančné a prírodné zdroje.  

13.2.1. Podrobnejšia úprava všeobecnej kooperácie v Implementačnom 

mechanizme  

Vzhľadom na zameranie práce na charakter, efektívnosť a účelnosť všeobecného 

implementačného procesu je pre nás zaujímavá prvá povinnosť- všeobecná kooperácia. 

Uvádzame niekoľko príkladov osobitných povinností v rámci všeobecnej kooperácie: 

1.4.) Stanovenie konečného štatútu Abyei a zohľadnenie formovania Komisie referenda 

v Abyei (the Abyei Referendum Commission). 1.5.) Rozvoj modalít pre 

implementovanie a monitorovanie všetkých dohôd. 1.6.) Vytvorenie mechanizmov 
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a rámcov pre kooperáciu. 1.7.) Vytvoriť životaschopné mechanizmy pre riešenie sporov 

(viable dispute resolution mechanisms).
420

     

Pozrime sa ešte na zápis rozvoja modalít pre implementovanie a monitorovanie 

všetkých dohôd (ďalej len 1.5.) a na zápis vytvorenia životaschopných mechanizmov 

pre riešenie sporov (ďalej len 1.7.). 

1.5.: Načasovanie: Deň D (10.marec 2013) + 14 [dní- pozn. autora]. Zodpovední: Južný 

Sudán a Sudán prostredníctvom Právnického klastra (Legal Cluster) a Vedúceho 

rokovacieho panelu (Lead Negotiation Panel) s facilitáciou Vysokopostaveného panelu 

Africkej únie (AUHIP-u). Poznámky: Počas tohto obdobia sa stretne Právnický klaster, 

aby prediskutoval návrh AUHIP-u a predložil výsledok stretnutia Vedúcemu 

rokovaciemu panelu, aby ho zobral do úvahy.
421

  

1.7.: Načasovanie: Deň D + 21 [dní- pozn. autora]. Zodpovední: Južný Sudán a Sudán. 

Poznámky: Právnický klaster spraví primerané návrhy, berúc do úvahy osobitné 

ustanovenia každej dohody, vrátane Dohody o rope.
422

  

13.2.2. Význam Implementačného mechanizmu pre rozvoj ius post bellum   

Keď to všetko zhrnieme, tak môžeme tvrdiť, že Implementačný mechanizmus je 

ešte detailnejší, technickejší a komplexnejší ako Implementačné modality. Vidíme to 

napr. na osobitných povinnostiach všeobecnej kooperácie. V prípade rozvoja modalít 

pre implementovanie a monitorovanie všetkých dohôd a vytvorenia životaschopných 

mechanizmov pre riešenie sporov sme sa stretli s primeraným načasovaním 

implementácie záväzkov. Okrem toho sa načrtli aj nové, špecifické a osobitné riešenia 

konkrétnych ustanovení dohôd. Tými riešeniami sú špecializované orgány, primerané 

implementačné, monitorovacie mechanizmy a mechanizmy riešenia sporov. Tak sa 

posilňujú alternatívne možnosti riešenia nedostatkov implementačného procesu, ktoré 

by čo najadekvátnejšie dokázali napraviť chyby v implementačnom procese. 

Rozhodne ide o rozvoj ius post bellum v oblasti implementačného procesu, lebo v tomto 

prípade sa nastavil udržateľný mechanizmus vytvárania a rozvoja efektívnych 
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a účelných postupov, ktoré majú zabezpečiť trvácnosť mieru medzi Sudánom a južným 

Sudánom. 

Ako sa bude dodržiavať, to už je iná záležitosť. Pravdou je, že už dva roky nebola 

podpísaná žiadna súhrnná, osobitná alebo implementačná mierová dohoda medzi 

Sudánom a Južným Sudánom, a ani nevypukli vážnejšie ozbrojené incidenty medzi 

oboma štátmi.
423

 

14. Právne riešenie juhosudánskej občianskej vojny (od 

15.decembra 2013)  

14.1. Príčiny vypuknutia juhosudánskej občianskej vojny  

Juhosudánska občianska vojna začala 15.decembra 2013.
424

 BBC o ozbrojenom 

konflikte hovorí: „Mladý štát sa ponoril do krízy v decembri 2013 uprostred boja o moc 

medzi prezidentom a jeho zástupcom, ktorého vyrazil z úradu. 

Boj medzi vládnymi jednotkami a povstaleckými frakciami vypukol a počas niekoľkých 

týždňov konflikt zabil tisíce ľudí a donútil viac ako 800.000 ľudí opustiť svoje domovy. 

Produkcia ropy drasticky klesla. 

Nový štát ťaží zo získania väčšiny sudánskeho ropného bohatstva, ale pokračujúce 

spory s Chartúmom, rivality vo vnútri vládnucej strany a nedostatočný hospodársky 

rozvoj zahmlievajú jeho najbližšiu budúcnosť.“ 
425

 

Keď to zhrnieme, tak doposiaľ sa v rámci Južného Sudánu nevysporiadali s deľbou 

moci, čo spôsobuje zabíjanie, vysídlenie niekoľkých tisícov obyvateľov Južného 

Sudánu, slabý hospodársky rozvoj, a aj ohrozenie celistvosti Južného Sudánu. To 

znamená, že oblasťami, ktoré treba riešiť mierovými dohodami, sú: nová deľba moci, 

bezpečnostné opatrenia a zastavenie nepriateľstva, zabezpečenie ochrany 
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medzinárodného humanitárneho práva a práva ľudských práv, hospodárske záležitosti 

a zachovanie národnej jednoty.      

14.2. Dohoda o pozastavení nepriateľstiev medzi Vládou 

Juhosudánskej republiky (GRSS) a Sudánskym 

ľudovooslobodzujúcim hnutím/Armádou v opozícii (SPLM/A 

v opozícii)  

Hlavnou povstaleckou skupinou, ktorá sa vzoprela juhosudánskej vláde, je 

Sudánske ľudovooslobodzujúce hnutie/Armáda v opozícii (Sudan People´s Liberation 

Movement/Army in Opposition). Juhosudánska vláda podpísala s ním aj Dohodu 

o pozastavení nepriateľstiev medzi Vládou Juhosudánskej republiky (GRSS) a 

Sudánskym ľudovooslobodzujúcim hnutím/Armádou v opozícii (SPLM/A 

v opozícii).
426

 Dohoda bola podpísaná dňa 23.januára 2014 v Addis Abebe. Svedkami 

boli špeciálni vyslanci Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD-u), vrátane kenského 

generála Lazara Sumbeiywa, ktorý aj sprostredkoval Súhrnnú mierovú dohodu z roku 

2005.
427

 

V preambule dohody sa hovorí: „[Strany- pozn. autora] si uvedomujú túžbu 

juhosudánskeho ľudu žiť v mieri a dôstojnosti, a v úplne inkluzívnej demokratickej 

spoločnosti (an all-inclusive democratic society) založenej na spravodlivosti, rovnosti, 

rešpekte pre ľudské práva a vládu zákona. Opätovne potvrdzujú záväzok strán, že 

vybudujú zjednotený, stabilný a mierový národ, v ktorom moc musí byť mierovo 

prenášaná.“
428

  

Na základe vyššie spomenutých princípov ako sú spravodlivosť, rovnosť, rešpekt pre 

ľudské práva a vládu zákona a vybudovanie zjednoteného, stabilného a mierového 

národa tvrdíme, že SPLM/A v opozícii má záväzok chrániť a rešpektovať aj 

medzinárodnoprávne záväzky Južného Sudánu voči Sudánu. 

                                                           
426

 SOUTH SUDAN/SPLM/A IN OPPOSITION. Agreement on Cessation of Hostilities between the 
Government of the Republic of South Sudan (GRSS) and the Sudan People´s Liberation Movement/Army 

(in Opposition) (SPLM/A in Opposition). United Nations, DPA [online].©2014 [cit. 2015-03-04].  
Dostupné z:     
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SS_140123_CessationHostilitiesGov-
SPLMAOpposition.pdf Citácia: SOUTH SUDAN/SPLM/A IN OPPOSITION, ref. 426. 
427

 SOUTH SUDAN/SPLM/A IN OPPOSITION, ref. 426. 
428

 SOUTH SUDAN/SPLM/A IN OPPOSITION, ref. 426.  

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SS_140123_CessationHostilitiesGov-SPLMAOpposition.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SS_140123_CessationHostilitiesGov-SPLMAOpposition.pdf


 
 

217 
 

O tom svedčí aj čl.3, ktorý sa zaoberá ochranou civilistov. Napr. v čl. 3 ods. 1 sa píše: 

„Strany sa musia zdržať útokov na civilné obyvateľstvo a zaviazať sa chrániť ľudské 

práva, život a majetok ako stanovujú rôzne národné, kontinentálne a medzinárodné 

inštrumenty.“ 

Vidíme, že ochrana ľudských práv, života a majetku má univerzálny charakter. To 

zaväzuje obidve strany, aby sa správali v súlade s národnými, kontinentálnymi 

a medzinárodnými inštrumentmi. Z toho potom naozaj vyplýva, že strany majú 

rešpektovať aj mierové dohody z 27.septembra 2012, ktoré boli uzavreté medzi Južným 

Sudánom a Sudánom. 

14.3. Vytvorenie mierových a zmierovacích komisií v Južnom Sudáne 

V roku 2011 bola založená Juhosudánska komisia mieru a zmierenia (the South 

Sudan Peace and Reconciliation Commission) na základe prezidentských dekrétov číslo 

62/2011 a 63/2011. Komisia bola poverená vychádzať a zotrvávať v úsiliach pre mier 

a zmierenie, ktoré začali Juhosudánskou mierovou komisiou (the Southern Sudan Peace 

Commission) v čase od podpísania Súhrnnej mierovej dohody v roku 2005, a neskôr do 

júla 2011 boli vedené bývalým ministerstvom pre mier a implementáciu Súhrnnej 

mierovej dohody
429

.   

V apríli 2013 bol založený Výbor pre národné uzdravovanie, mier a zmierenie (the 

Committee for National Healing, Peace, and Reconciliation), na čele ktorého stojí 

juhosudánsky episkopiálny arcibiskup Daniel Deng Bul
430

.  Juhosudánsky prezident 

Salva Kiir oficiálne vyhlásil, že národné zmierenie je jednou z priorít pre Južný 

Sudán
431

, v praxi sa doposiaľ tento výbor osvedčil iba čiastočne. Svedčia o tom aj 

nepokoje v Južnom Sudáne na prelome rokov 2013 a 2014
432

, snaha o sprostredkovanie 
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priamych mierových rozhovorov medzi juhosudánskou vládou a povstalcami etiópskou 

vládou
433

 a neexistencia podobného orgánu, ktorý by riešil príbuzné spory medzi 

občanmi Sudánu a Južného Sudánu.  

Napokon 5. apríla 2014 zahájila svoju činnosť Národná platforma pre mier a zmierenie 

(the National Platform for Peace and Reconciliation- NPPR). Pozostáva  z troch 

národných orgánov: Nezávislého výboru pre národné uzdravovanie, mier a zmierenie, 

Juhosudánskej komisie mieru a zmierenia a Osobitného parlamentného výboru pre mier 

a zmierenie (the Specialized Parliamentary Committee for Peace and Reconciliation).
434

   

Vidíme, že kľúčovým mierovým prostriedkom v týchto prípadoch je zmierenie. 

Zmierenie zohráva čoraz väčšiu úlohu v post-konfliktných spoločnostiach. Podľa 

významného zástancu zmierenia- juhoafrického episkopiálneho arcibiskupa Desmonda 

Tutua je cieľom zmierenia „vybudovanie zdieľanej budúcnosti z rozdelenej minulosti“ 

a dosiahnutie zmierenia je dlhodobým procesom, ktorý trvá mnoho rokov. Zmierenie je 

zásadné pre proces budovania trvajúceho mieru.
435

 Z toho vyplýva, že zmierenie je 

súčasťou dlhodobého budovania trvajúceho mieru v rámci konfliktnej spoločnosti 

prostredníctvom peacebuildingu, čo môže trvať aj niekoľko generácií.
436

  

Do procesu budovania a pôsobenia tzv. komisií pravdy a zmierenia v Južnom Sudáne sa 

výrazným spôsobom zapojila aj Africká únia. Konkrétne šlo o reakciu na krízu 

v Južnom Sudáne počas stretnutia Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie (the 

Peace and Security Council of the African Union -AUPSC). Stretnutie sa uskutočnilo 

dňa 30.decembra 2013 v Gambii. Výsledkom stretnutia bolo poverenie zriadiť Komisiu 

vyšetrovania Južného Sudánu (the Commission of inquiry on South Sudan -AUCISS).    
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Komisia vyšetrovania Južného Sudánu sa má zamerať na vyšetrovanie porušovaní 

ľudských práv a ďalších zneužívaní spáchaných počas ozbrojeného konfliktu v Južnom 

Sudáne a na vydávanie odporúčaní ohľadom najlepších spôsobov a prostriedkov na 

zabezpečenie zodpovednosti (accountability), zmierenia a uzdravenia medzi všetkými 

juhosudánskymi spoločenstvami.  

Komisia vyšetrovania Južného Sudánu zastáva názor, že procesy národného uzdravenia 

a zmierenia musia byť nevyhnutne inkluzívne, a že ženy a ďalšie osoby, ktoré obývajú 

perifériu verejného života, musia byť zapojené do mapovania kolektívnej budúcnosti 

Južného Sudánu. Komisia vo svojich prebiehajúcich aktivitách je mimoriadne citlivá na 

potrebu byť začlenená do procesu. Z týchto dôvodov plánuje vykonávať konzultácie po 

celej krajine najmä v oblastiach mimo bezprostredných dejísk násilia, kde je doposiaľ 

zameraná pozornosť
437

. 

V rámci Africkej únie sa nastavenia procesov národného uzdravenia a zmierenia stávajú 

súčasťou širšej misie, ktorá musí zabezpečiť medzinárodný mier, 

bezpečnosť, dodržiavanie ľudských práv a zachovanie individuálnej trestnej 

zodpovednosti za závažné porušenia medzinárodného práva. Z tohto pohľadu ide 

o mierovú misiu Africkej únie, ktorá má intervenovať do pôsobnosti Južného Sudánu 

v oblastiach, kde si Južný Sudán doposiaľ neplní svoje medzinárodnoprávne záväzky.  

Aj keď Komisia má najmä vykonávať vyšetrovanie, aktívne vstupuje aj do 

zmierovacieho procesu a môžeme predpokladať, že aj do mediačného procesu 

vzhľadom na jej charakter. V tom prípade dochádza ku vzájomnej prepojenosti 

a podmienenosti mierových prostriedkov riešenia vnútorného ozbrojeného konfliktu- 

vyšetrovania, mediácie a zmierenia.      

Okrem Africkej únie sa do procesu budovania komisií pravdy a zmierenia v Južnom 

Sudáne zapoji aj  Desmond Tutu. Jeho prirodzená autorita v tejto oblasti vychádza 

z jeho praxe a expertízy. Už v roku 1996 bol menovaný za predsedu Komisie pravdy 

a zmierenia (the Truth and Reconciliation Commission)438 juhoafrickým prezidentom 
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Nelsonom Mandelom.
439

 Ohľadne priamej podpory zmierenia v Južnom Sudáne 

a prístupu solidarity sa otvorene vyjadril v článku pre Al Jazeeru zo dňa 4. augusta 

2014. V článku sa hovorí: „Záväzok k diskusii môže vždy prekonať spory a boje, bez 

ohľadu na to, aké veľké sú. Zmierenie je výsledkom dialógu a odpustenia, a povedie k 

uzdraveniu a pohnutiu sa od minulosti. Je to konverzácia, ktorá začína medzi Kiirom
440

 

a Macharom
441

 a mala by zahrnúť všetkých juhosudánskych občanov.“ Ďalej sa 

v článku spomína aj prístup solidarity: „Ak sa juhosudánski predstavitelia nezblížia a 

neobnovia mier - ak sa im nepodarí pochopiť, že naše zdieľané ľudstvo je naším 

najväčším darom- navždy ponesú bremeno tohto rastúceho ľudského nešťastia.“
442

  

Desmond Tutu ako episkopiálny arcibiskup má blízky vzťah s juhosudánskym 

episkopiálnym arcibiskupom Danielom Dengom Bulom, ktorý je aj predsedom Výboru 

pre národné uzdravovanie, mier a zmierenie. V roku 2012 počas série návštev v Sudáne, 

Etiópii a Južnom Sudáne, ktoré sa zamerali na zdôraznenie rastúcej humanitárnej krízy 

a povzbudenie ďalších mierových rozhovorov medzi predstaviteľmi Sudánu a Južného 

Sudánu, sa pracovne stretli aj obidvaja arcibiskupi. Šlo o ekumenické bohoslužby, ktoré 

sa uskutočnili v predvečer Dňa nezávislosti v Jube, Južnom Sudáne.
443

 Môžeme 

predpokladať, že počas stretnutia s najväčšou pravdepodobnosťou  diskutovali aj o 

založení výboru pre uzdravenie, mier a zmierenie v Južnom Sudáne. Tým sa takmer 

úplne potvrdzuje priamy juhoafrický vplyv na formovanie tzv. komisií pravdy 

a zmierenia v Južnom Sudáne.    
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Ďalej sa bližšie pozrieme na vznik, povahu a pôsobnosť juhoafrickej Komisie pravdy 

a zmierenia, a na spoločné znaky okolností, ktoré formovali koncept vybudovania 

komisie pravdy a zmierenia v Južnej Afrike a Južnom Sudáne.      

Komisia pravdy a zmierenia vznikla v Juhoafrickej republike v roku 1995 na základe 

Zákona č.34 o podpore národnej jednoty a zmierenia (Promotion of National Unity and 

Reconciliation Act, No. 34).
444

Juhoafrická komisia mala na starosti vyšetrovanie 

závažných porušení ľudských práv, ku ktorým došlo počas apartheidu
445

. Podľa čl. 1 

ods. 1 Medzinárodného dohovoru o potlačení a trestaní zločinu apartheidu
446

 je 

apartheid zločinom proti ľudskosti a neľudské činy vyplývajúce z politiky a praktík 

apartheidu a obdobnej politiky a praktík rasovej segregácie a diskriminácie, ktoré sú 

uvedené v článku II tohto dohovoru, sú zločiny, ktoré sú v rozpore so zásadami 

medzinárodného práva, predovšetkým s cieľmi a zásadami Charty Organizácie 

Spojených národov a vážne ohrozujú medzinárodný mier a bezpečnosť.             

Legalita tohto typu komisie sa môže oprieť o čl. 4 písm. b) vyššie uvedeného dohovoru: 

„Zmluvné štáty tohto dohovoru sa zaväzujú: prijať legislatívne, súdne a správne 

opatrenia na stíhanie, súdenie a trestanie osôb v súlade so svojou jurisdikciou, ktoré sú 

zodpovedné za činy uvedené v článku II tohto dohovoru alebo sú z týchto činov 

obvinené bez ohľadu na to, či tieto osoby sú usídlené na území štátu, v ktorom sa činy 

spáchali, alebo sú občanmi tohto štátu alebo niektorého iného štátu, alebo sú osobami 

bez štátnej príslušnosti.“        

K hodnotám Medzinárodného dohovoru o potlačení a trestaní zločinu apartheidu sa 

Juhoafrická republika oficiálne prihlásila prijatím Dočasnej ústavy v roku 1993. 

V preambule ústavy sa píše:“...je rovnosť medzi mužmi a ženami a ľuďmi všetkých rás, 
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a preto všetci občania sú schopní sa tešiť a uplatňovať svoje základné práva 

a slobody.“
447

    

Ukončenie apartheidu a neraz aj hrozby ozbrojeného konfliktu malo za následok 

odstránenie protiprávneho stavu, a tak porušovanie základných zmluvných prameňov, 

akým je predovšetkým Charta OSN, bolo zastavené. To malo za následok ukončenie 

sankcií, ktoré boli uvalené na Juhoafrickú republiku a obnovenie normálnych vzťahov 

v rámci zmluvného práva, ktoré súviselo s Chartou OSN. 

Pozrime sa na spoločné znaky okolností, ktoré formovali koncept vybudovania komisie 

pravdy a zmierenia v Južnej Afrike a Južnom Sudáne.  

V prvom rade to je snaha o transformovanie minulosti. V preambule Zákona č.34 

o podpore národnej jednoty a zmierenia sa píše: „...vytvoriť pravdu vo vzťahu 

k bývalým udalostiam, rovnako aj k motívom a okolnostiam, počas ktorých sa vyskytli 

závažné porušenia ľudských práv, a zabezpečiť, aby objavy boli známe, aby sa 

zabránilo opakovaniu takýchto činov v budúcnosti.“ Samotný slogan komisie je: 

„Pravda je cestou k zmiereniu (Truth the Road to Reconciliation).“
448

 

„Víziou NPPR je dosiahnuť: „... transformovaný Južný Sudán, kde sú naše bolestné 

historické skúsenosti riešené a uzdravované, a kde hlboká kultúra odpustenia, 

zmierenia, spravodlivosti, mieru, začlenenia a zodpovednosti je prijatá" všetkými 

Juhosudáncami.“
449

 

V druhom rade je to vysporiadanie sa s národným konfliktom, a obnovenie a uznanie 

politických práv. V preambule Zákona č.34 o podpore národnej jednoty a zmierenia sa 

stanovuje: „Odkedy Ústava Juhoafrickej republiky z 1993 (Zákon č. 200 z 1993) 

zabezpečuje historický most medzi minulosťou hlboko rozdelenej spoločnosti, ktorá 

bola charakteristická bojom, konfliktom, nespočetným utrpením a nespravodlivosťou, 
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a budúcnosťou založenou na uznaní ľudských práv, demokracie a mierového 

spolunažívania pre všetkých Juhoafričanov, bez ohľadu na farbu, rasu, triedu, vieru 

alebo pohlavie.“  

V preambule Dohody o riešení krízy v Južnom Sudáne
450

 sa hovorí: „My, dole 

podpísaní, uznávame, že tu nie je žiadne vojenské riešenie pre krízu v Južnom Sudáne, 

a že udržateľný mier môže byť dosiahnutý iba prostredníctvom inkluzívneho 

politického dialógu.“ 

Ďalej sa v preambule Dohody o riešení krízy v Južnom Sudáne píše: „Súhlasíme, že 

treba zabezpečiť inklúziu všetkých juhosudánskych zainteresovaných strán v mierovom 

procese a rokovaní o prechodnej vláde národnej jednoty, aby bolo zabezpečené široké 

vlastníctvo dohodnutých výsledkov (broad ownership of the agreed outcomes). 

Zúčastnenými zainteresovanými stranami sú: dvaja priami vyjednávači (z 

juhosudánskej vlády a SPLM/A v opozícii), a ďalší ako napr. lídri SPLM (bývalé 

zadržiavané osoby), politické strany, občianska spoločnosť a náboženskí lídri.“        

V treťom rade je to proces obnovenia ľudskej dôstojnosti obetí a národného uzdravenia. 

Oficiálne stanovisko juhoafrickej Komisie pravdy a zmierenia v danej veci je 

nasledujúce: „...zabezpečiť, že proces Komisie pravdy obnoví dôstojnosť obetí; 

a formulovať politické návrhy a odporúčania pre rehabilitáciu a uzdravenie preživších, 

ich rodín a komunít vo všeobecnosti. Predpokladanou celkovou funkciou všetkých 

odporúčaní je zabezpečiť neopakovanie, uzdravenie a zdravé spolunažívanie.“
451

 

V preambule Prechodnej ústavy Juhosudánskej republiky
452

 sa píše: „Oddaní 

úprimnému procesu národného uzdravenia a vybudovaniu dôvery a dôvernosti v našej 

spoločnosti prostredníctvom dialógu.“ Ďalej sa v preambule stanovuje: „Zaviazaní...k 

dodržiavaniu ľudskej dôstojnosti." 
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V štvrtom rade je to zabezpečenie národnej jednoty prostredníctvom národného 

zmierenia. V preambule Zákona č.34 o podpore národnej jednoty a zmierenia je táto 

zmienka: „...ústava stanovuje, že uskutočnenie národnej jednoty, blahobytu všetkých 

juhoafrických občanov a mieru si vyžaduje zmierenie medzi juhoafrickými ľuďmi (the 

people of South Africa)  a rekonštrukciu spoločnosti.“ 

Preambula Prechodnej ústavy Juhosudánskej republiky má takéto ustanovenie: 

„Odhodlaní položiť základ pre jednotnú, mierovú a prosperujúcu spoločnosť založenú 

na spravodlivosti, rovnosti, rešpekte pre ľudské práva a vláde zákona.“  

V preambule Dohody o riešení krízy v Južnom Sudáne je napísané: „Rozumieme 

potrebe prijať odvážne rozhodnutia v záujme národného zmierenia, ktoré môže krajinu 

viesť k novému politickému rozloženiu moci a trvalému ústavnému poriadku.“  

Keď to zhrnieme, tak ako v Južnej Afrike, tak aj v Južnom Sudáne vznikli vhodné 

podmienky pre založenie sústavy orgánov pravdy, mieru a zmierenia. V oboch 

prípadoch šlo o transformovanie národného konfliktu poznačeného násilím. Cieľom 

tohto mierového prostriedku riešenia sporu je zabezpečenie národnej jednoty, 

národného uzdravenia a obnovenia ľudskej dôstojnosti. To je úplne v súlade s princípmi 

a cieľmi medzinárodného práva, akými sú zabezpečenie medzinárodného 

mieru, bezpečnosti, dobrého spravovania a ochrany ľudských práv resp. so všeobecnými 

právnymi zásadami uznávanými civilizovanými národmi.    

15. Neriešenie trestnoprávnej zodpovednosti páchateľov 

závažných zločinov podľa medzinárodného práva v zmluvnej 

sústave medzi Sudánom a Južným Sudánom 

15.1. Úvod do problematiky   

Obrovským nedostatkom celej zmluvnej sústavy medzi Sudánom a Južným 

Sudánom je, že nerieši otázku vojnových zločinov alebo zločinov proti ľudskosti. 

Zvlášť je zarážajúci nezáujem o potrestanie vojnových zločincov. Doposiaľ nebola 

medzi Sudánom a Južným Sudánom podpísaná medzinárodná zmluva o vydávaní 

páchateľov druhej strany resp. o začatí trestného stíhania na týchto páchateľov. Pritom 
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na sudánskeho prezidenta Omara al Bašíra bol dokonca vydaný medzinárodný zatykač, 

o ktorý požiadal prokurátor Medzinárodného trestného súdu Luis Moreno-Ocampo.
453 

Aj keď Sudán a ani Južný Sudán nie sú stranami Rímskeho štatútu Medzinárodného 

trestného súdu
454

, sú členmi Organizácie Spojených národov, a tak sú obidva štáty 

viazané Chartou OSN alebo rozhodnutiami Bezpečnostnej rady.
455

 Okrem toho 3. 

októbra 2003 Sudán pristúpil aj k Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídia.  

Vzhľadom na skutočnosť, že účinnosť Charty OSN a ani Dohovoru o zabránení 

a trestaní zločinu genocídia nemohla byť pozastavená v čase ozbrojeného konfliktu 

medzi Sudánom a SPLM/A
456

, bolo povinnosťou Sudánu, ale aj juhosudánskych 

povstalcov (neskôr Južného Sudánu) plniť si svoje medzinárodnoprávne záväzky 

v oblasti stíhania alebo vydania páchateľov závažných zločinov podľa medzinárodného 

práva. Vzhľadom na skutočnosť, že k tomu nedošlo a ani nedochádza, musia obidva 

štáty prevziať za neplnenie záväzkov medzinárodnoprávnu zodpovednosť. 

Ďalej sa pozrieme bližšie, prečo obom štátom vznikla medzinárodná povinnosť aktívne 

riešiť trestnoprávnu zodpovednosti páchateľov závažných zločinov podľa 

medzinárodného práva.     
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  OFFICE OF THE PROSECUTOR: Press Release: ICC - ICC Prosecutor presents case against Sudanese 
President, Hassan Ahmad AL BASHIR, for genocide, crimes against humanity and war crimes in Darfur. 
International Criminal Court [online]. ©2003-2012 [cit. 2014-01-04]. Dostupné z: http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/press%20release
s/Pages/a.aspx  
454

 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. African States.  International Criminal Court [online]. ©2003-2012 
[cit. 2014-01-05]. Dostupné z: http://www.icc-
cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/african%20states/Pages/african%20states.aspx     
455

 Pozri: Resolution 1593 (2005) Adopted by the Security Council at its 5158th meeting, on 31 March 
2005 [S/RES/1593 (2005)], 2s.   
456

 Sudán, ktorý sa stal riadnym členským štátom OSN v roku 1956 a jeho postavenie v OSN sa odvtedy 
nezmenilo. Pozri: UNITED NATIONS. Member States of the United Nations. United Nations [online]. 
©2015 [cit. 2014-01-04]  Dostupné z: http://www.un.org/en/members/#s. V prípade Dohovoru 
o zabránení a trestaní zločinu genocídia Sudán pristúpil k dohovoru dňa 13.októbra 2003.. Pozri: UNITED 
NATIONS OFFICE OF LEGAL AFFAIRS. Chapter IV. Human Rights. 1. Convention on the Prevention and 
Punishement of the Crime Genocide (Paris, 9 December 1948). United Nations Treaty Collection [online] 
©2015 [2014-01-04]. Dostupné z: 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
1&chapter=4&lang=en#EndDec  
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15.2. Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č.1593 z roku 2005 

V článku čl. 13 ods. b) Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu sa 

píše: „Súd môže vykonávať jurisdikciu nad trestným činom uvedeným v článku 5 v 

súlade s ustanoveniami tohto štatútu, ak b) Bezpečnostná rada konajúca podľa kapitoly 

VII Charty Organizácie Spojených národov predloží v súlade s článkom 14 

prokurátorovi situáciu, v ktorej sa zdá, že došlo k spáchaniu jedného trestného činu 

alebo viacerých takých trestných činov.“ 

V súlade s týmto článkom bola schválená rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1593 

z roku 2005. V bode 2 rezolúcie sa hovorí: “ [Bezpečnostná rada] sa rozhodla, že vláda 

Sudánu a všetky ostatné strany konfliktu v Darfúre budú naplno spolupracovať 

so súdom (Medzinárodným trestným súdom- pozn. autora) a zabezpečovať mu 

nevyhnutnú asistenciu    a prokurátorovi v súlade s touto rezolúciou a zatiaľ čo uznáva, 

že štáty nie sú stranami Rímskeho štatútu, a preto nemajú povinnosti podľa štatútu, 

nalieha na všetky štáty a príslušné regionálne a iné medzinárodné organizácie, aby 

naplno spolupracovali.“ Bod 4 rezolúcie sa zameriava aj na potrestanie vojnových 

zločincov: „ [Bezpečnostná rada] tiež povzbudzuje primerane a v súlade s Rímskym 

štatútom súd, aby podporoval medzinárodnú spoluprácu s domácimi úsiliami v nastolení 

vlády zákona, ochrany ľudských práv a boja proti beztrestnosti v Darfúre.“ 

Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1593 z roku 2005 sa zaoberá aj všeobecnou 

situáciou v Sudáne, keď sa v nej píše: „ [Bezpečnostná rada- pozn. autora] určuje, že 

situácia v Sudáne naďalej predstavuje hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť.“ Aj 

keď nie je špecifická zmienka o situácii v Južnom Sudáne, predsa len rezolúcia 

poukazuje na potrebu celostného vnímania situácie v Sudáne.  

 

15.3. Vyšetrovanie všetkých porušení a závažných zločinov spáchaných 

v Sudáne v Jubskej deklarácii o dialógu a národnom konsenze  

 
O vzájomnej prepojenosti ozbrojených konfliktov v Sudáne a o ich mierovom 

riešení hovorí dokument s názvom Jubská deklarácia o dialógu a národnom konsenze 

s podnázvom Voči plnej implementácii mierových dohôd a demokratickej 

transformácie. Jubská deklarácia o dialógu a národnom konsenze je výsledkom 

Konferencie všetkých politických strán v Sudáne (po angl. All Political Parties´ 

Conference- Sudan-APPC), ktorá sa uskutočnila v dňoch 26.-30. septembra 2009 
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v Jube. Podľa Preambuly deklarácie boli pozvaní ako pozorovatelia aj predstavitelia 

z diplomatických zborov a medzinárodných organizácií, ktorí sa zaujímajú o situáciu 

v Sudáne.
457

  

O potrebe národného dialógu, ktorý súvisí s implementáciou mierových dohôd, hovorí 

čl. 1 ods. 1: „Konferencia všetkých politických strán v Sudáne tvrdí, že proces 

vytvárania národného konsenzu si vyžaduje otvorený dialóg bez predošlých podmienok 

alebo vylúčenia hociktorej strany. APPC v Jube je prvým takýmto procesom od 

podpísania všetkých mierových dohôd, zvlášť Súhrnnej mierovej dohody (CPA). Je tu 

potreba pokračovať v tomto slobodnom demokratickom dialógu medzi všetkými 

národnými silami, občianskou spoločnosťou a ženskými organizáciami.“ 

Národný dialóg, počas ktorého malo dôjsť k národnému zmieru, mal objasniť 

prepojenosť všetkých závažných neprávostí a zločinov. V deklarácii je o tom zmienka 

v čl. 2 ods.1-2: „APPC uznáva historické nespravodlivosti  zacielené proti jednotlivcom 

a skupinám pozdĺž Sudánu, obzvlášť v Južnom Sudáne a Darfúre od nezávislosti, 

a zdôrazňuje dôležitosť dokumentácie týchto nespravodlivostí a ospravedlnenia za ne 

ako predohru pre skutočný národný zmier. APPC nalieha na predsedníctvo, aby 

sformovalo Výbor pre pravdu a zmier (TRC), ktorý by vyšetroval všetky porušenia 

a závažné zločiny spáchané voči tým jednotlivcom a skupinám a uviedol adekvátne 

opatrenia zamerané na ich sťažnosti ako cez inštitucionalizované súdne procesy, tak aj 

cez materiálnu a morálnu kompenzáciu. To je kritické pre dosiahnutie odpustenia, 

zmieru a uzdravenia rán.“ 

Určitou slabinou celej konferencie a jej deklarácie bola neprítomnosť predstaviteľov 

Strany Národného kongresu
458

, ktorá je doposiaľ hlavnou politickou silou v Sudáne.
459

 

Na základe našej analýzy môžeme tvrdiť, že nie je záujem zo strany sudánskej vlády 

potrestať páchateľov, ktorý sa dopustili závažných zločinov podľa medzinárodného 

práva. Už samotné ukončenie ozbrojeného konfliktu s Južným Sudánom malo umožniť 

Sudánu zahájiť trestnoprávne konania voči vojnovým zločincom, spojenými 

s Darfúrom, ktorý doposiaľ je súčasťou Sudánu.  
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ALL POLITICAL PARTIES´CONFERENCE (SUDAN), ref. 306.    
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 Pozri: ALL POLITICAL PARTIES´CONFERENCE (SUDAN), ref. 306. Zmienka o neprítomnosti Strany 
národného kongresu je v čl. 1 ods. 2.  
459

 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Sudan.  In: Central Intelligence Agency 
[online]. May 13, 2015 [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/su.html   

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html
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15.4. Neplnenie medzinárodnoprávnych záväzkov zo strany Južného 

Sudánu 

 
Treba ale podotknúť, že aj  Južný Sudán si neplní svoje medzinárodnoprávne 

záväzky v oblasti stíhania a odsúdenia vojnových zločincov ani po ukončení 

ozbrojeného konfliktu so Sudánom. Môžeme sa oprieť o niektoré právne pramene, ktoré 

sú pre Južný Sudán záväzné a na základe nich môžeme odvodzovať jeho primárnu 

zodpovednosť v oblasti stíhania a odsúdenia vojnových zločincov. 

V Preambule Prechodnej ústavy Republiky Južného Sudánu z roku 2011 sa hovorí: 

„My, ľud Južného Sudánu, sme vďační všemohúcemu Bohu za to, že dal ľudu Južného 

Sudánu múdrosť a odvahu, aby si určil svoj osud a budúcnosť prostredníctvom 

slobodného, transparentného a mierového referenda v súlade s opatreniami Súhrnnej 

mierovej dohody z roku 2005.“ 

Z dikcie preambuly vyplýva, že ústava nadobudla svoju legitimitu a legalitu na základe 

referenda, ktoré bolo uskutočnené v súlade s opatreniami Súhrnnej mierovej dohody. To 

znamená, že pre Južný Sudán je Súhrnná mierová dohoda aj naďalej záväzná.  

15.5. Vzťah medzi Súhrnnou mierovou dohodu a rezolúciou 

Bezpečnostnej rady OSN č.1574 z 19.novembra 2004 vo vzťahu 

trestnoprávnej zodpovednosti páchateľov  

V Preambule Súhrnnej mierovej dohody sa píše: „Zaznamenajúc a opätovne 

potvrdzujúc, že...strany plne dosiahli dohodu o nasledujúcich textoch:.. a že 

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov vo svojej rezolúcii 1574 z 19. 

novembra 2004 vzala na vedomie tieto vyššie zmienené protokoly a dohody.“  

Vzhľadom na skutočnosť, že existuje priama a dohodnutá zmienka o autorite a význame 

rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN v Súhrnnej mierovej dohode, tvrdíme, že pre Južný 

Sudán je rezolúcia záväzná v plnom rozsahu. O vzájomnej prepojenosti medzi 

rezolúciou a mierovou dohodou môžeme hovoriť aj na základe ustanovenia rezolúcie: 

„[Bezpečnostná rada- pozn. autora] povzbudzuje strany, aby rýchlo uzavreli Súhrnnú 

mierovú dohodu a zdôrazňuje potrebu zo strany medzinárodného spoločenstva, aby 
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hneď ako bude podpísaná dohoda a začatá implementácia poskytlo asistenciu 

implementácii dohody.“
460

 

Okrem tohto ustanovenia sa spomínajú aj iné ustanovenia danej rezolúcie, ktoré riešia 

závažné porušenia ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. V deklarácii 

sa hovorí: „Vyjadruje svoje závažné znepokojenie nad rastúcou nebezpečnosťou 

a násilím v Darfúre, katastrofálnou humanitárnou situáciou, pokračujúcimi porušeniami 

ľudských práv a opakovanými porušeniami zastavenia streľby a zdôrazňuje v tomto 

prípade povinnosť všetkých strán, aby implementovali záväzky, ktoré sú spomenuté 

v jej predošlých rezolúciách o Sudáne. Odsudzuje všetky násilné akty a porušenia 

ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva zo všetkých strán a zdôrazňuje 

potrebu pre páchateľov všetkých týchto zločinov, aby boli postavení pred spravodlivosť 

bez odkladu. Z tohto dôvodu pripomína, že všetky strany vrátane sudánskych 

povstaleckých skupín ako sú napr. Hnutie spravodlivosti a rovnosti a Sudánska 

oslobodzujúca armáda musia rešpektovať ľudské práva a medzinárodné humanitárne 

právo a tiež pripomína primárnu zodpovednosť sudánskej vlády, aby chránila svoju 

populáciu v rámci svojho teritória a zachovala právo a poriadok, a pritom rešpektovala 

ľudské práva.“  

15.6. Preukázanie nadväznosti medzi rezolúciou č. 1574 z roku 2004 

a rezolúciou č. 1593 z roku 2005  

Preukázali sme, že vyššie spomenuté právne pramene sa navzájom dopĺňajú 

a ovplyvňujú. Teraz už musíme len preukázať nadväznosť medzi rezolúciou č. 1574 

z roku 2004 a rezolúciou č. 1593 z roku 2005, a tým aj záväznosť pre Južný Sudán. Pre 

nás sú zaujímavé ustanovenia ods. 5 a 6. V ods. 5 sa hovorí: „[Bezpečnostná rada- pozn. 

autora] tiež zdôrazňuje potrebu poskytovať uzdravovanie a zmier a povzbudzuje 

v tomto ohľade vytvorenie inštitúcií, zahrnutie všetkých sektorov sudánskej spoločnosti 

ako sú napr. komisie pravdy a/alebo zmieru za účelom doplnenia súdnych procesov, 

a tým posilniť úsilia obnovenia dlhotrvajúceho mieru s Africkou úniou 

a medzinárodnou podporou, ak je to nevyhnutné.“ Napokon v ods. 6 sa píše: 

„[Bezpečnostná rada- pozn. autora] rozhoduje, že štátni príslušníci, súčasní alebo bývalí 

funkcionári alebo zamestnanci z prispievajúceho štátu mimo Sudánu, ktorý nie je 
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 Resolution 1574 (2004) Adopted by the Security Council at its 5082nd meeting, on 19 November 
2004 in Nairobi [S/RES/1574 (2004)], 7 s. Citácia je zo s. 1.  
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stranou Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu musia byť podriadení 

výlučnej jurisdikcii tohto prispievajúceho štátu pre všetky údajné konania alebo 

opomenutia vyplývajúce z operácií v Sudáne alebo, ktoré sa vzťahujú k operáciám. 

Výlučná jurisdikcia musí byť vytvorená alebo autorizovaná dvorom alebo Africkou 

úniou, ak prispievajúci štát sa výslovne vzdá takej výlučnej jurisdikcie.“ 

Preukázali sme, že rezolúcia č. 1593 z roku 2005 nadväzuje na rezolúciu č. 1574 z roku 

2004. Aj keď Južný Sudán priamo sa nezaviazal, že bude trestne stíhať a súdiť 

vojnových zločincov, alebo že ich Medzinárodnému trestnému súdu vydá, predsa len 

z pohľadu jeho ďalších medzinárodnoprávnych záväzkov a okolností musí aktívne riešiť 

danú problematiku. 

16. Zhrnutie výsledkov analýzy implementačných postupov 

a mechanizmov   

16.1. Stručná úvaha o zabezpečení efektívnych implementačných 

mechanizmov v ďalšom vývoji implementačného procesu  

Ukazuje sa, že závažným problémom mierových dohôd a implementačných 

dohôd, ktoré by mali ukončiť vnútroštátne resp. ozbrojené konflikty, je obrovská 

fragmentácia a nestabilita štátov, ktoré bez potrebnej medzinárodnej pomoci nedokážu 

plniť svoje medzinárodnoprávne záväzky. To si vyžaduje dôsledné sledovanie, 

vyhodnocovanie a nápravu právnych aktov alebo opomenutí, ktoré sa vyskytujú, alebo 

vyskytnú počas implementačného procesu. Závažným problémom implementačných 

mechanizmov je, že stačí, že implementačný mechanizmus je čiastočne narušený. To 

môže spôsobiť závažné škody v rámci implementačného procesu.      

Tento stav otvára jednu mimoriadne závažnú otázku. Ako zabezpečiť, aby mier, ktorý 

existuje de iure, existoval aj de facto? Inými slovami povedané ako treba zabezpečiť 

odstránenie protiprávneho stavu na celom území štátu, ktorý by mal nad ním efektívnu 

kontrolu?   

Vytvorenie štátnych resp. medzinárodných orgánov, ktoré by vedeli zabezpečiť 

potrebný výkon moci nad územím a obyvateľstvom Sudánu a Južného Sudánu, patrí 

medzi priority medzinárodného spoločenstva.  
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Mierové dohody, ktoré upravujú vzťahy medzi Sudánom a Južným Sudánom, vytvorili 

resp. pozmenili orgány a inštitúcie, aby došlo k efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu 

naplneniu medzinárodnoprávnych záväzkov v implementačnom procese.  

Medzinárodné spoločenstvo by malo uľahčiť proces budovania dôvery, dôveryhodnosti, 

národného štátu prostredníctvom programu, ktorý by zabezpečoval potrebné kapacity, 

spôsobilosti a kompetencie.
461

  

16.2. Zovšeobecnenie postupov, ktoré sa uplatnili pri úprave vzťahov 

medzi Sudánom a Južným Sudánom 

Na záver môžeme dodať, že zmluvná sústava, ktorá upravuje mierové 

usporiadanie vzťahov medzi Sudánom a Južným Sudánom, si vyžaduje obrovské 

kapacity, ktoré by vedeli správne interpretovať, implementovať, kontrolovať alebo 

monitorovať implementáciu a novelizovať zmluvnú sústavu. Iba vtedy budeme môcť 

jasne tvrdiť, že je nastolený mierový režim, ktorý obnovuje právne vzťahy fungujúce za 

podmienky mieru resp. ruší tie právne vzťahy, ktoré sa uplatňovali iba v čase 

ozbrojeného konfliktu. Inak v prípade naplnenia náležitostí ozbrojeného konfliktu podľa 

medzinárodného práva bude musieť medzinárodné spoločenstvo presadzovať režim 

medzinárodného humanitárneho a vojnového práva na územiach Sudánu alebo Južného 

Sudánu, kde sa vyskytujú ozbrojené konflikty.  

Záver 

Všeobecná diskusia  

Diskusia o mierových dohodách  

 Mierové dohody zohrávajú čoraz väčšiu úlohu v súčasných medzinárodných 

vzťahoch. Ich povaha a funkcia sa výrazným spôsobom odlišujú od tradičných 

mierových zmlúv. Tradičné mierové zmluvy mali aj povahu medzinárodných zmlúv 

v plnej forme a upravovali právne tituly, ktoré vznikli na základe výsledkov vojnového 

stavu a neraz boli v prospech iniciátora vojny. Súčasné mierové dohody nemôžu 
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akceptovať tento postup úpravy právnych vzťahov medzi subjektmi medzinárodného 

práva. 

Momentálny stav vychádza zo stabilizácie a integrácie základných zásad 

medzinárodného práva, ktoré vychádzajú z dvoch základných premís. Prvou základnou 

premisou je zachovanie medzinárodného mieru, bezpečnosti a spravodlivosti. Na 

základe danej premisy je prikázané zdržať sa použitia sily alebo hrozby silou, a nájsť 

mierové riešenia medzinárodných sporov a konfliktov, ktoré by boli spravodlivé, 

vyvážené a udržateľné. Druhou základnou premisou je právo národov na sebaurčenie, 

suverénna rovnosť a rovnoprávnosť štátov v medzinárodnom práve. Na základe druhej 

premisy štáty nesmú zasahovať do vnútorných záležitostí iných štátov, musia rozvíjať 

priateľské vzťahy, aby zachovali dobré susedstvo, a musia rešpektovať ľudské práva, 

ktoré majú univerzálnu povahu. 

Všetky vyššie spomenuté zásady medzinárodného práva, ktoré ovplyvňujú povahu, 

postavenie a funkciu mierových dohôd sú súčasťou ius cogens. To znamená, že nemôžu 

byť zrušené, zmenené alebo pozastavená ich účinnosť v čase ozbrojených konfklitkov. 

Vzhľadom na povahu kogentných noriem je z hľadiska medzinárodného práva nemožné 

upraviť právne vzťahy medzi subjektmi na základe výsledkov ozbrojeného konfliktu. 

Vždy je cieľom medzinárodného spoločenstva obnoviť a posilniť mierový stav v plnom 

rozsahu (tzv. pozitívny mier), ktorý by bol v súlade s medzinárodným mierom 

a bezpečnosťou resp. s ďalšími hlavnými cieľmi medzinárodného práva. Z toho 

vyplýva, že nie je možné vybočiť so základných cieľov a zásad medzinárodného práva, 

a preto všetky výsledky, ktoré vychádzajú z ozbrojeného konfliktu a boli by v prospech 

agresora sú od začiatku neplatné.  

Vzhľadom na mimoriadnu komplexnosť a štruktúrovanosť súčasných ozbrojených 

konfliktov, o čom svedčí aj situácia v Sudáne, kedy nie je vždy jasné, kto je agresorom 

a kto obeťou, dochádza k vzniku solidárnej zodpovednosti všetkých zúčastnených 

subjektov. Solidárna zodpovednosť sa prejavuje v dvoch oblastiach. Prvou oblasťou je 

zodpovednosť zúčastnených strán ukončiť ozbrojený konflikt. Druhou oblasťou je 

zodpovednosť zúčastnených strán obnoviť pozitívny mier spoločne a nerozdielne. 

O tom svedčia aj snahy o uplatnenie mediačných zásad national ownership a inkluzivity 

v čase mierového a implementačného procesu.  
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Ukončenia vnútroštátnych ozbrojených konfliktov resp. internacionalizovaných 

ozbrojených konfliktov v kontexte dodržiavania kogentných noriem a prevzatia 

zodpovednosti štátov za svoje vnútorné ozbrojené konflikty musia za daných okolností 

vychádzať z medzinárodného obyčajového práva. V dôsledku právneho pôsobenia 

medzinárodného obyčajového práva na tvorbu, formovanie a implementáciu mierových 

dohôd v rámci jedného štátu dochádza k tomu, že mierové dohody riešia iba faktické a 

praktické záležitosti v rámci ius post bellum. Vzhľadom na vnútroštátny charakter 

solidárnej zodpovednosti dochádza k zaujímavého javu. Postačí, ak ďalšie subjekty 

medzinárodného práva uplatnia voči porušiteľovi zodpovednosť štátu za medzinárodne 

protiprávne správanie, čo je súčasťou obyčajového práva. Na druhej strane to 

nevylučuje možnosť, aby si vnútroštátne zodpovedné subjekty medzi sebou 

nevysporiadali svoje vzťahy. Vysporiadanie dochádza prostredníctvom ustanovení 

mierovej dohody, ktoré riešia ústavnoprávne otázky a všeobecnejšie otázky vlády 

zákona (rule of law). Tým dochádza k vytvoreniu hybridnej mierovej dohody.  

Hlavným dôvodom hybridizácie je ochrana a zabezpečenie medzinárodného mieru, 

bezpečnosti, ľudských práv, a zabránenie beztrestnosti a nestíhania páchateľov 

závažných zločinov podľa medzinárodného práva. Druhým dôvodom je posilnenie 

vnútroštátneho právneho systému daného štátu, aby mohol garantovať a plniť aspoň 

svoje základné medzinárodnoprávne záväzky. To je dôležité z pohľadu primárnej 

povinnosti štátu a zodpovednosti za medzinárodne protiprávne správanie štátu.  

Ukazuje sa, že hybridizácia mierových dohôd je procesom, ktorý môže dokázať 

efektívne riešiť vzťah medzi medzinárodným a vnútroštátnym právom resp. posilniť 

konzistentnosť a efektívnosť aplikácie všeobecných právnych zásad uznaných 

civilizovanými národmi v obidvoch právnych systémoch. V dnešnej dobe sa ešte 

hľadajú možnosti naplnenia obidvoch cieľov, ktoré sa dajú dosiahnuť hybridizáciou 

mierových dohôd. 

Mierové dohody uzavreté medzi štátmi sa mierne odlišujú od predošlých mierových 

dohôd. Nie je potrebná hybridizácia mierových dohôd, lebo nedochádza k úprave 

vnútroštátnych právnych záležitostí. Na druhej strane väčší dôraz sa kladie na skúmanie 

povahy mierových dohôd. 
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Rozsudok Medzinárodného súdneho dvora vo veci ozbrojených aktivít ugandských 

jednotiek na území Demokratickej republiky Kongo odmietol uznať Dohodu z Lusaky 

ako medzinárodnú zmluvu. Okrem ex lege argumentov, ktoré poukazujú na porušenie 

kogentných noriem zo strany Ugandy, vychádzal Dvor aj zo zásady neprípustnosti 

právne nemožnej situácie. O tom svedčí aj minoritné vótum sudcu Parru-Arangurena. 

Sudca upozornil na paradoxnú situáciu. Ak by ugandské jednotky zostali na území 

DRK, tak by došlo k porušeniu medzinárodného práva, lebo predtým nezískali 

oprávnenie pôsobiť na danom území. To by platilo aj v prípade dodržiavania zmluvných 

záväzkov. Naopak, ak by odišli z územia DRK, tak by tiež porušili medzinárodné právo, 

lebo by nedodržali zmluvné záväzky.  

Medzinárodný súdny dvor sa napokon rozhodol označiť Dohodu z Lusaky ako modus 

operandi. Prostredníctvom modus operandi sa riešia výlučne operatívne záležitosti, 

ktoré vychádzajú z aktuálnych skutočností na mieste. V prípade Dohody z Lusaky ide o 

operatívne riešenie vojenskej prítomnosti ugandských jednotiek na území DRK. To 

znamená, že ide o špecifické určenie pôsobnosti danej dohody.      

V spomínanom rozsudku, Dvor argumentoval, že nie je v záujme štátov upravovať ich 

medzinárodnoprávne vzťahy, a aj preto nemôže byť Dohoda z Lusaky medzinárodnou 

zmluvou. Určitou vzácnou výnimkou je Dohoda z Luandy, ktorá vyslovene upravuje 

vzájomné právne vzťahy medzi DRK a Ugandou, a tým sa môže považovať za 

medzinárodnú zmluvu. 

Zatiaľ môžeme hovoriť iba o určitých indíciách vo veci kvalifikácie mierových dohôd 

ako modus operandi resp. ako medzinárodných zmlúv vo výnimočných prípadoch. 

Doposiaľ judikatúra Medzinárodného súdneho dvora nie je v oblasti kvalifikácie 

mierových dohôd výrazná, a aj preto sme sa v práci mohli odvolávať iba na jediný 

prípad. Štáty resp. iné subjekty medzinárodného práva, ktoré neboli priamo 

zainteresované v spomínanom prípade, doposiaľ nepreukázali veľký záujem 

o stabilizáciu a zovšeobecnenie vyššie uvedenej kvalifikácie mierových dohôd. 

V súčasnej fáze musíme počkať na ďalší vývoj kvalifikácie mierových dohôd, ktoré sú 

uzavreté medzi štátmi.          

V praxi sa objavila ešte jedna potenciálna možnosť transformácie mierových dohôd na 

medzinárodné zmluvy. Historické mierové dohody z 27. septembra 2012 medzi 
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Sudánom a Južným Sudánom označil priamo Južný Sudán za tzv. kooperačné dohody. 

Ide o dohody, ktoré riešia komplexné vzťahy medzi obidvoma štátmi. Za iných 

okolností by boli riešené bežnými medzinárodnými dohodami alebo zmluvami. 

Problémom tejto transformácie je, že dohody prakticky vychádzajú zo Súhrnnej 

mierovej dohody a je otázne, či by boli rovnako koncipované, keby bola Súhrnná 

mierová dohoda včas implementovaná. Zdá sa nám minimálne problematické, že 

v dôsledku nedodržiavania mierovej dohody, čo je v rozpore so všeobecnými právnymi 

zásadami uznávanými civilizovanými národmi, by boli dohody, ktoré majú iba faktickú 

a operatívnu povahu, „povýšené“ na medzinárodné dohody. Uvidíme ako sa ďalšia prax 

medzi štátmi v danej oblasti rozvinie.     

  

Na základe vyššie uvedených argumentov vo všeobecnosti tvrdíme, že mierové dohody 

patria v drvivej väčšine prípadov medzi materiálne pramene medzinárodného práva. 

Zistili sme, že najmä zásady medzinárodného práva kogentnej povahy, riziko vzniku 

právne nemožnej situácie, nepreukázaný súhlas zo strany štátu a nedostatočná prax 

štátov vo veci posúdenia mierových dohôd nedovoľujú považovať mierové dohody za 

formálne pramene medzinárodného práva. 

Napriek tomu už teraz môžu zohrávať významnú úlohu v rozvoji a kodifikácii 

medzinárodného práva. Najmä v oblasti stabilizácie a rozvoja hypotézy trichotómie 

právnej normy, ktorá rieši aspoň jednu z oblastí v rámci ius post bellum. Ako príklad 

môžeme uviesť ďalší rozvoj koncepcií mieru, ktoré by boli ešte presnejšie, efektívnejšie 

a udržateľnejšie ako sú súčasné koncepcie. Práve nové koncepcie mieru, ktoré sa 

formujú alebo zdokonaľujú počas tvorby mierových dohôd, môžu vytvoriť priestor pre 

vznik nových právnych náležitostí upravených v hypotézach právnych noriem v rámci 

ius post bellum.   

Diskusia o sústave mierových dohôd         

V dizertačnej práci sme zistili, že súčasťou sústavy mierových dohôd sú aj 

dohody o medzinárodnej pomoci resp. jednostranné právne akty zo strany postihnutých 

štátov najmä vo forme príslubov, ktoré sú už prameňmi medzinárodného práva. Najmä 

dohody o medzinárodnej pomoci si nemôžeme zamieňať s mierovými dohodami, aj keď 

dochádza k transformácii obsahu z mierovej dohody do medzinárodnej dohody. To je 
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mimoriadne dôležitý aspekt z dôvodu primárnej povinnosti a zodpovednosti štátu za 

protiprávne správanie. Štát môže niesť medzinárodnoprávne následky za svoje 

protiprávne správanie iba v prípade porušenia dohody o medzinárodnej pomoci, 

jednostranného právneho aktu, alebo ak boli porušené medzinárodné záväzky štátu 

spomínané v mierových dohodách, ktoré sú upravené v medzinárodných zmluvách 

alebo v obyčajovom práve. Doposiaľ nie je rozvinutá a akceptovaná všeobecná prax, 

ktorá by umožnila medzinárodnému spoločenstvu zasahovať aj v prípade porušenia 

iných ustanovení mierovej dohody. Zatiaľ je to iba v teoretickej rovine.  

Diskusia o implementačnom procese mierovej dohody   

Druhou hlavnou oblasťou nášho výskumu bol implementačný proces mierovej 

dohody. Implementačný proces, ktorý je typický pre post-konfliktnú rekonštrukciu 

a rehabilitáciu, je výsledkom mnohých vstupov resp. náležitostí, ktoré ho ovplyvňujú, 

formujú a určujú jeho ďalšie smerovanie. Ide o rôznorodé vstupy, ktoré na seba môžu, 

ale nemusia nadväzovať. 

Máme tu vstupy, ktoré vychádzajú zo systémových a okamžitých príčin ozbrojeného 

konfliktu ako napr. vzájomná nedôvera medzi konfliktnými stranami resp. nedostatočné 

plnenie základných funkcií štátu. Ak sa v priebehu mierového resp. implementačného 

procesu podarí transformovať príčiny ozbrojeného konfliktu do požiadaviek a potrieb 

konfliktných strán, tak sa oveľa ľahšie dá sformovať aj potrebný medzinárodnoprávny 

a ústavnoprávny rámec. Tým sa vytvára potrebná a udržateľná úprava práv a povinností 

konfliktných strán a ďalších zúčastnených strán. Samozrejme to platí v prípade, ak 

dôjde k odstráneniu násilných konaní počas implementačného procesu.  

Odstránenie násilných konaní v implementačnom procese si vyžaduje mechanizmus 

tvorby, realizácie, monitorovania, posudzovania a nápravy aplikovaných 

a aplikovateľných prístupov medzinárodného práva, ktoré by regulovali, chránili 

a udržali mierový stav počas implementačného procesu. Otázka riešenia týchto 

implementačných mechanizmov je veľkou výzvou pre teóriu a prax medzinárodného 

práva. 

Mierový proces, ktorý sa skladá z mierových riešení ozbrojeného konfliktu a tvorby 

mierových dohôd, má rovnako veľký dopad na implementačný proces. 
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Hlavnou úlohou mierového procesu je vytvorenie medzinárodnoprávnych podmienok 

pre jeho nezvratnosť, udržateľnosť a reguláciu. Ide o mimoriadne náročnú úlohu, lebo 

až 90% ozbrojených konfliktov má tendenciu sa opakovať. Kvôli posilneniu mieru 

dochádza k prepojeniu medzi tradičnými domácimi prostriedkami riešenia sporov 

(uzdravovanie v afrických štátoch), a modernými prístupmi k medzinárodným 

mierovým prostriedkom. 

Okrem toho sa začínajú aplikovať zásady ako inkluzivita, teda začlenenie všetkých 

zainteresovaných strán, vrátane marginalizovaných skupín, alebo national ownership. 

Ide o zachovanie „domáceho vlastníctva“ celého mierového procesu a jeho výsledkov, 

ktoré sú efektívne a udržateľné. Problém spočíva v tom, že doposiaľ nie je všeobecný 

konsenzus ako treba presne klasifikovať obidva zásady a ich realizovať v praxi. Z toho 

dôvodu nemôžeme ešte hovoriť o univerzálnej medzinárodnoprávnej úprave týchto 

princípov, ale len o medzinárodnoprávnej úprave v konkrétnych mierových dohodách. 

Tento fakt do určitej miery zvyšuje riziko fragmentácie tvorby mierových dohôd.             

Tiež sa vytvára komplexná štruktúra hybridných mierových dohôd, ktoré sa môžu 

odlišovať v mnohých smeroch. Niektoré dohody upravujú iba princípy, ktoré sa budú 

aplikovať počas ďalších mierových rokovaní. Ďalšie sú súhrnnými mierovými 

dohodami, ktoré na jednej strane integrujú a kodifikujú predošlé osobitné mierové 

dohody a na druhej strane vytvárajú normatívny rámec pre nové mierové dohody. 

Napokon vznikajú aj tzv. implementačné dohody, ktoré podrobne upravujú 

implementačné modality a mechanizmy. 

Okrem priamej nadväznosti vyššie spomínaných dohôd, ktoré prechádzajú z úpravy 

základných princípov na technické parametre implementácie mierových dohôd, existuje 

aj nepriama nadväznosť. V práci sme zistili, že dochádza k výraznej internacionalizácii 

celej sústavy mierových dohôd, vrátane implementačných dohôd. 

Tým vznikajú dohody medzi konfliktnými stranami na jednej strane a cudzími štátmi 

resp. medzinárodnými organizáciami na druhej strane. Predovšetkým ide o dohody 

medzinárodnej pomoci resp. asistencie. Internacionalizácia implementácie sústavy 

mierových dohôd vytvára niekoľko závažných otázok. Ako zachovať suverenitu, 

územnú celistvosť resp. nevmiešovanie sa do vnútroštátnych záležitostí iného štátu na 

jednej strane a zabezpečiť efektívnu a potrebnú implementáciu mierových dohôd na 
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druhej strane? Ako vytvoriť medzinárodnoprávnu úpravu vzťahov pre udržateľnú 

a potrebnú súčinnosť, koordináciu a komplementaritu medzi vnútroštátnymi 

a medzinárodnými orgánmi resp. medzi medzinárodnými orgánmi navzájom?  

Zabezpečenie konzistentnosti a integrity medzi mierovým a implementačným procesom 

si vyžaduje veľmi intenzívne spätné väzby medzi správnym pochopením 

a interpretáciou mierových dohôd na jednej strane a implementáciou mierových dohôd 

na druhej strane. Dôraz sa dáva na implementáciu konkrétneho ustanovenia, aby bola 

garantovaná úspešná realizácia celého komplexného procesu. V tomto prípade je 

mimoriadne dôležité zachovávať najmä zmluvnú zásadu pacta sunt servanda 

a interpretovať celú dohodovú sústavu v jej súvzťažnostiach. 

Vzhľadom na silný transformačný akcent implementačného procesu treba počítať aj 

s novými a nepredvídateľnými okolnosťami. Za daných okolností je veľmi dôležité 

zachovať konzistentnosť a integritu v rámci princípov, cieľov a štruktúry systému 

mierových dohôd. Z toho dôvodu treba veľmi pozorne sledovať zabezpečenie súhlasu 

medzi všetkými zainteresovanými stranami. Obzvlášť či súhlas je podmienený 

skutočnou vôľou a schopnosťou realizovať medzinárodnoprávne záväzky zo strany 

zainteresovaných strán. Aj na príklade Sudánu a Južného Sudánu môžeme vidieť, že 

nejasná resp. nekonkrétna vôľa a schopnosť zo strany konfliktných strán spôsobujú 

určitú nedôveru a neistotu v implementácií ich medzinárodnoprávnych záväzkov. 

Určitým riešením je aplikácia princípu medzinárodného práva a normatívnych rámcov. 

Princíp sa snaží o priblíženie princípov a cieľov medzinárodného práva prostredníctvom 

právnych systémov, ktoré sú akceptované na území postihnutého štátu. Doposiaľ 

neexistuje dostatočná prax, a ani všeobecný konsenzus medzi štátmi vo veci potvrdenia 

tohto princípu ako medzinárodnoprávneho princípu. Napriek tomu by malo 

medzinárodné spoločenstvo podporiť rozšírenie aplikácie princípu podobne ako 

v prípade prostriedkov riešenia sporov.                 

Neraz je veľmi náročné postrehnúť rozdiel medzi mierovým procesom 

a implementačným procesom a to z dvoch dôvodov: 1.) Implementačný proces je 

výsledkom mierového procesu. Kvôli správnemu overovaniu, vyhodnocovaniu 

a náprave chýb, ktoré sa vyskytli v implementačnom procese, dochádza neraz 

k otváraniu mierových dohôd, a tým k obnoveniu mierového procesu. 2.) Vzhľadom na 
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časté opakovanie ozbrojených konfliktov v post-konfliktnej rekonštrukcii dochádza 

opätovnému obnoveniu mierového procesu. 

V týchto prípadoch môže dochádzať k vytvoreniu niekoľkých paralelných dohodových 

režimov na území jedného štátu. Môžeme spomenúť Sudán. To spôsobuje obrovské 

komplikácie najmä pre implementačný proces súhrnnej mierovej dohody. Stráca sa 

integračná a kodifikačná sila najmä súhrnných mierových dohôd.  Tiež nedochádza 

k zachovávaniu všeobecných právnych princípov akceptovaných civilizovanými 

národmi. Vidíme to na príklade nedodržiavania princípu rovnakého zaobchádzania 

s občanmi. 

Implementačný proces prebieha v iných podmienkach ako mierový proces. 

Implementovanie ustanovení mierových dohôd zrýchľuje celý proces transformácie 

počas post-konfliktnej rekonštrukcie. Zrýchľovanie transformácie konkretizuje 

a spresňuje ustanovenia mierových dohôd, ktoré sa aplikujú v praxi. Tiež vyvíja 

zvýšený tlak na technické parametre implementačných mechanizmov, čím sa 

zdôrazňuje efektivita, účinnosť a udržateľnosť celej sústavy mierových dohôd. 

Vyvrcholenie celého zrýchľovacieho procesu prichádza v čase naplnenia náležitostí 

kľúčových právnych skutočností, na ktorých je postavená celá sústava mierových 

dohôd. V prípade Súhrnnej mierovej dohody to bolo obdobie tesne pred vyhlásením 

nezávislosti Južného Sudánu, kedy pôvodne mala skončiť aj platnosť celej mierovej 

dohody.  

Ak zrýchľovanie transformácie nebude postupovať primerane a postupne ako to bolo 

v prípade implementácie Súhrnnej mierovej dohody, tak to môže spôsobiť obrovské 

škody. Zoberme si príklad Dohody o oblasť Abyei, ktorá sa v implementačnom procese 

vôbec neusvedčila. 

Existuje snaha o konsolidáciu a štandardizáciu postupov v čase implementačného 

procesu mimoriadne komplexných sústav mierových dohôd. Aj v tejto oblasti bude 

medzinárodné spoločenstvo potrebovať viac dát, aby mohlo vytvoriť minimálne 

sprievodcu pre správne postupovanie, ktorý by vychádzal z dobrej praxe a naučených 

lekcií. Predpokladáme, že ak sa v praxi ujme sprievodca, tak vznikne priestor pre 
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potrebný konsenzus medzi štátmi, ktorý by následne začal formovať medzinárodné 

právo na tomto úseku.   

Počas mierového a implementačného procesu v rámci vzťahov medzi Sudánom 

a Južným Sudánom sa čoraz viac začali používať pojmy ako dostatočný súhlas, 

udržateľný mier alebo trvajúci mier resp. v súlade s realitami a medzinárodnou 

pomocou. Tým sa potvrdzujú limity nastolenia absolútneho mieru najmä v štátoch, 

ktoré trpeli dlhodobými, krutými a mimoriadne komplexnými ozbrojenými konfliktami. 

Napriek zreálneniu mierového a implementačného procesu dochádza k problémom pri 

transformácii. 

Udržanie mierového stavu, ktorý sa formuje iba niekoľko rokov, v prostredí 

a spoločnosti, ktoré sú poznačené dlhodobým ozbrojeným konfliktom, si vyžaduje 

mimoriadne efektívne, adekvátne a adresné implementačné mechanizmy. Aj na príklade 

vzťahov medzi Sudánom a Južným Sudánom vidíme najprv snahu o nastolenie najmä 

všeobecných podmienok pre implementačný proces, keď sa vyzdvihovala všeobecná 

otázka juhosudánskeho referenda. Tomu sa podriadili aj implementačné mechanizmy. 

Až v neskoršej fáze sa začal dávať dôraz na osobitné podmienky pre implementačný 

proces, ktoré reagovali na osobitné otázky. Tiež sa začali špecializovať implementačné 

mechanizmy.  

Vznikajú nám dve kľúčové záležitosti. Prvou záležitosťou je ochrana a zachovanie 

všeobecných podmienok pre implementačný proces, ktorý garantuje všeobecný mier na 

území postihnutého štátu. Zvlášť je to citlivé v prípade, ak dôjde k narušeniu osobitných 

podmienok pre implementačný proces. Vzhľadom na určitú nezávislosť osobitných 

podmienok od všeobecných podmienok sme svedkami nelineárneho postupu post-

konfliktnej rekonštrukcie. Videli sme to po vyhlásení nezávislosti Južného Sudánu, 

kedy došlo k otvorenému ozbrojenému konfliktu medzi Sudánom a Južným Sudánom. 

Doposiaľ medzinárodné spoločenstvo to riešilo osobitnými mierovými misiami. Z toho 

dôvodu treba sa bližšie pozrieť na úlohu a postavenie týchto mierových misií počas 

ďalšieho výskumu. 

Druhou záležitosťou je vzťah medzi rôznymi implemenačnými mechanizmami. 

Implementačné mechanizmy sú riadené rôznymi vnútroštátnymi a medzinárodnými 

organizáciami. Okrem už vyššie zmieneného princípu súčinnosti, koordinácie 
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a komplementarity treba skúmať aj otázku, či je implementačný mechanizmus správne 

nastavený a aplikovaný v praxi. Už teraz sa nám ukazuje, že sa kladie dôraz na 

hmotnoprávnu rovinu, kedy sa skúmajú všetky odvetvia medzinárodného práva, ktoré 

môžu byť ovplyvnené implementačným mechanizmom. Podobné je to aj 

s procesnoprávnou rovinou. 

Ako príklad môžeme uviesť Rámcovú dohodu o postavení občanov druhého štátu, ktorá 

na jednej strane riešila otázku základných slobôd občanov druhého štátu, ale aj otázku 

suverenity Sudánu a Južného Sudánu. To je rovina hmotnoprávna. Na druhej strane 

máme tu spoluprácu vo veci zaobchádzania s občanmi druhého štátu a použitie 

mierových prostriedkov riešenia sporu. To je zas procesnoprávna rovina.           

V práci sme zistili, že mediačné konanie sa uplatňuje nielen v mierovom procese, ale aj 

v implementačnom procese. Dokonca mediačný orgán vstupuje priamo do 

implementácie implemenačných mechanizmov, keď je súčasťou implementačného 

orgánu spolu s konfliktnými stranami. Vzhľadom na komplikované vzťahy medzi 

konfliktnými stranami môžeme predpokladať, že mediačné konanie sa bude 

uskutočňovať aj v rámci implementačného orgánu. Z toho dôvodu otázky znejú: „Môžu 

zásady medzinárodnej mediácie fungovať aj v bežnej implementácii mierových resp. 

implementačných dohôd? Ak áno, tak akým spôsobom?“ 

Zatiaľ len môžeme konštatovať, že niektoré zásady ako napr. pripavenosť, súhlas alebo 

nestrannosť sa už presadili v iných oblastiach. Naopak iné zásady predovšetkým 

inkluzivita a national ownership majú určité problémy aj v rámci medzinárodnej 

mediácie. Nájdenie odpovedí na dané otázky si bude vyžadovať hlbšiu analýzu. 

Východiskové tézy pre ďalší výskum 

Skúmanie implementačného procesu v čase post-konfliktnej rekonštrukcie 

preukázalo, že je súčasťou práva, ktoré je predmetom výskumu konceptu ius post 

bellum. Vidíme to najmä v oblasti zabezpečenia bezpečnostných opatrení, zastavenia 

streľby a nepriateľstiev a obnovenia pozitívneho mieru.  

Aj keď je implementačný proces zakotvený najmä v práve ozbrojených konfliktov, je 

ovplyvnený aj ďalšími odvetviami medzinárodného práva. Môžeme spomenúť 

všeobecné medzinárodné právo najmä oblasť mierových prostriedkov riešenia 
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medzinárodných sporov resp. vzťah medzi medzinárodným právom a vnútroštátnym 

právom. Okrem toho je tu aj vplyv zmluvného práva, práva ľudských práv, 

medzinárodného trestného práva resp. práva medzinárodných organizácií. 

Aj ius post bellum ako možný normatívny rámec podlieha súčasným trendom 

medzinárodného práva. Na jednej strane sa vytvárajú určité podmienky pre rozvoj 

a kodifikáciu resp. tvorbu obyčajového práva na tomto úseku, ktoré nie sú ešte 

zastabilizované. 

Na druhej strane ius post bellum sa tiež fragmentuje, či v rovine tématickej, územnej 

alebo technickej. Okrem toho sa dostáva do komplexnejších úprav právnych vzťahov, 

práv a povinností všetkých zainteresovaných strán.  

Vzhľadom na komplexnosť, nelineárny postup a riziko návratu do ozbrojeného 

konfliktu resp. násilných aktov treba postupovať veľmi opatrne pri tvorbe, aplikácii, 

kontrole a náprave implementačného procesu.  

Keď to zhrnieme, tak ďalší výskum v tejto oblasti by sa mohol zamerať na skúmanie 

posilnenia integrity a konzistnentosti vzťahu medzi ius post bellum a právom 

ozbrojených konfliktov v rámci medzinárodného práva. Okrem toho sledovať dynamiku 

vzťahov medzi ius post bellum ako možným normatívnym rámcom a ďalšími 

odvetviami medzinárodného práva.  

Rovnako by sa výskum mohol sústrediť na identifikovanie, uchopenie, spracovanie 

a realizovanie nových podnetov, ktoré výrazným spôsobom môžu ovplyvniť postavenie 

a štruktúru ius post bellum. Ako príklad môžeme uviesť zdokonaľovanie technických 

parametrov implementačných mechanizmov resp. nájdenie prístupov, ktoré by lepšie 

zvládli koordináciu osobitných podmienok pre implementačný proces.  

Vzhľadom na potrebu získavania obrovského počtu dát pre stabilizáciu ius post bellum 

ako odvetvia medzinárodného práva musíme konštatovať, že teória i prax sú ešte iba na 

začiatku.    
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Medzinárodnoprávne aspekty znovuvybudovania štátnych 

štruktúr v postkonfliktných oblastiach 

 

Resumé 

Dizertačná práca Medzinárodnoprávne aspekty znovuvybudovania štátnych 

štruktúr v postkonfliktných oblastiach sleduje dve základné línie vo všeobecnej časti. 

Prvou líniou je analýza povahy, obsahu, prístupu a postavenia nových konceptov 

medzinárodného práva, ktoré sa zaoberajú úpravou, interpretáciou a implementáciou 

právnych noriem v postkonfliktných oblastiach. Pod pojmom postkonfliktné oblasti 

máme na mysli oblasti, ktoré sú postihnuté dopadmi práve ukončených ozbrojených 

konfliktov, a sú v procese znovuvybudovania právneho stavu (tzv. pozitívneho mieru). 

Inými slovami povedané, oblasti sa nachádzajú v prechodnom období medzi 

ozbrojeným konfliktom a obnoveným celostným právnym stavom.  

Danou problematikou sa zaoberajú tieto koncepty medzinárodného práva: ius post 

bellum, nové prístupy k medzinárodnej mediácii, Responsibility to Protect, prechodná 

spravodlivosť (Transitional Justice) a lex pacificatoria. Sústredili sme sa najmä na 

koncepty ius post bellum a nové prístupy k medzinárodnej mediácii.  

Hlavnými výsledkami analýzy vyššie spomenutých konceptov sú hľadanie koreňov 

najmä ius post bellum v tradičnej teórii spravodlivej vojny, dynamický a integratívny 

prístup riešenia normatívnych a faktických problémov, a riešenie vzťahu medzi reálnym 

a očakávaným stavom v postkonfliktnej oblasti. V súčasnosti ešte nemôžeme hodnotiť 

efektívnosť konceptov, lebo momentálne neexistuje ani dostatočný konsenzus v rámci 

doktríny, ktorý sa iba hľadá, a nie je ani dostatočná prax subjektov medzinárodného 

práva najmä štátov. 

Z nášho pohľadu existujú určité riziká, ktoré treba brať do úvahy počas ďalšieho 

rozvoja konceptov. V súčasnom medzinárodnom práve už nestačí sa odvolávať na 

tradičnú teóriu spravodlivej vojny. Aj keď tradičná teória spravodlivej vojny prináša 

zaujímavé intelektuálne a morálne podnety, nedokáže už dostatočne reagovať na 

faktické, normatívne a systémové potreby súčasného medzinárodného práva. 

Zas dynamický a integratívny prístup oslabuje na jednej strane formálny prístup, ktorý 

je dôležitý pri formovaní rozsahu, obsahu a autority právnej normy. Na druhej strane 

môže vyvolať silné napätie medzi odlišnými náležitosťami právnej normy, ktoré by 
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bolo lepšie oddeliť a umiestniť v rôznych právnych normách. Ako príklad môžeme 

spomenúť mediačnú zásadu national ownership, ktorá doposiaľ nie je ani normatívne 

a ani obsahovo zastabilizovaná, a snaží sa o integráciu aj protichodných potrieb 

a záujmov zainteresovaných subjektov. 

Tretím závažným rizikom je určitý idealizmus a až neopodstatnený optimizmus 

v citovaných tézach. Napr. tézy o integrácii žien v mierových a implementačných 

procesoch sú z pohľadu progresívneho rozvoja medzinárodného práva dôležité, ale 

v konfrontácii so závažnými systémovými a okamžitými príčinami ozbrojených 

konfliktov neraz neuskutočniteľné. Myslíme si, že práve vo formovaní vzťahu medzi 

progresívnym rozvojom medzinárodného práva a riešením závažných systémových 

a okamžitých príčin sa preukáže životaschopnosť najmä konceptu ius post bellum. 

Druhou líniou nášho výskumu vo všeobecnej časti sú mierového dohody. Mierové 

dohody zohrávajú čoraz väčšiu úlohu v mierovom resp. implementačnom procese. 

Veľmi často uzavtvárajú mierové procesy na jednej strane a otvárajú implementačné 

procesy na druhej strane. Ich význam sa zvýšil hlavne po druhej svetovej vojne, kedy sa 

zastabilizoval zákaz použitia sily alebo hrozby silou. Aj keď ide najmä o dokumenty 

politickej povahy a slúžia na politické urovnanie sporov v postkonfliktnej oblasti, 

predsa len sú zaujímavé aj z pohľadu medzinárodného práva. 

Hlavnými výsledkami výskumu v danej oblasti sú: a) internacionalizácia celého 

mierového a implementačného procesu; b) snaha o judicializáciu mierového 

a implementačného procesu; c) vplyv medzinárodného obyčajového práva 

a všeobecných právnych zásad uznávaných civilizovanými národmi na tvorbu, 

interpretáciu a implementáciu mierových dohôd; d) vplyv výsledkov z mierových 

dohôd ako potenciálnych hypotéz medzinárodnoprávnych noriem na pokrokový rozvoj 

a kodifikáciu medzinárodného práva.  

V hlavných výsledkoch sa nám objavujú otvorené otázky, na ktoré treba hľadať 

odpovede v ďalšom výskume. Internacionalizácia celého mierového a implementačného 

procesu otvára otázku vzťahu medzi medzinárodným a vnútroštátnym právom resp. 

otázku hľadania základných právnych noriem ako medzinárodného, tak aj 

vnútroštátneho práva. 

V prípade judicializácie mierových a implementačných procesov kľúčovým problémom 

je otázka prípustnosti zasahovania orgánov medzinárodnej spravodlivosti do povahy, 

formy a obsahu mierových a implementačných procesov, ktoré sú súčasťou national 
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ownership. Zvlášť je to mimoriadne citlivé, ak ide o stíhanie a potrestanie páchateľov 

závažných zločinov podľa medzinárodného práva. Práve hľadanie konsenzu medzi 

povinnosťami, ktoré vyplývajú z medzinárodnoprávnych záväzkov, na jednej strane 

a zachovaním zásady national ownership by malo byť závážnou témou pre ďalší 

výskum.  

V osobitnej časti sme riešili sústavu mierových dohôd medzi Sudánom a Južným 

Sudánom. Dôraz sme kládli na formálnu a obsahovú úpravu mierových dohôd a na 

implementačné procesy mierových dohôd. 

Sústava mierových dohôd medzi Sudánom a Južným Sudánom je mimoriadne dôležitá 

z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je tvorba, interpretácia a implementácia Súhrnnej 

mierovej dohody. Druhým dôvodom je tvorba, implementácia a kontrola 

implementačných mechanizmov.  

Z toho vyplývajú aj hlavné výsledky pre túto oblasť: a) progresívny pokrok 

a kodifikácia mierových dohôd; b) nová systematika implementačných mechanizmov 

resp. implementačných modalít.  

V obidvoch prípadoch sa hľadajú nové možnosti synergie, konvergencie a systematiky 

formálnych a obsahových náležitostí upravených v právnych normách mierových 

a implementačných dohôd. Vidíme snahu o presnejšiu a efektívnejšiu transformáciu 

systémových a okamžitých príčin ozbrojeného konfliktu, ktorá prebieha v mierovom 

a implementačnom procese. Všeobecnými otvorenými otázkami pre ďalší výskum 

zostávajú: a) vzťahy medzi rôznymi časťami súhrnnej mierovej dohody; b) vzťah medzi 

mierovou dohodou a implementačnou dohodou; c) vzťah medzi všeobecným 

a špecifickým implementačným mechanizmom; d) zefektívnenie metód ukotvenia 

mierových dohôd v širšom politickom, právnom, hospodárskom a kultúrnom prostredí.                                                           

Celkovým prínosom problematiky dizertačnej práce je poukázanie na kreatívne, 

inovatívne a invenčné koncepty, prístupy a metódy, ktoré reagujú na prechodné obdobie 

medzi ukončením ozbrojeného konfliktu a nastolením pozitívneho mieru. Predovšetkým 

treba poukázať na formovanie širších základov vyššie spomenutých konceptov, ktoré 

poukazujú aj na nové možnosti posilnenia základov súčasného medzinárodného práva. 

Okrem toho otvárajú aj otázky o povahe, funkcii a autorite medzinárodného práva 

v širšom politicko-právnom systéme a hľadajú potrebné, dostačujúce a efektívne 

spätnoväzobné procesy medzi nimi. 
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Samotná dizertačná práca je prvou systematickou a analytickou prácou v rozsahu 

monografie, ktorá sa komplexne a úplne zaoberá problematikou „postkonfliktných“ 

právnych noriem a postkonfliktných konceptov z pohľadu medzinárodného práva na 

území Českej a Slovenskej republiky.  

Kľúčové slová: mierová dohoda, mierový proces, implementačný proces, 

medzinárodná mediácia, ius post bellum, Sudán a Južný Sudán.  

 

International Legal Aspects of Rebuilding State Structures in 

Post-Conflict Areas 

 
Summary  

The dissertation thesis International Legal Aspects of Rebuilding State 

Structures in Post-Conflict Areas analyses two fundamental lines in the general part. 

The first line is the analysis of the nature, content, approach and status of new concepts 

of international law dealing with the adjustment, interpretation and implementation of 

legal norms in post-conflict areas. The term post-conflict area means the areas that are 

affected by impacts of  just ended armed conflict and are in the process of rebuilding the 

legal status (so called positive peace). In other words, the areas are in transition between 

the armed conflict and the reconstruction of holistic legal status. 

The issue is addressed by the concepts of international law: ius post bellum, new 

approaches to international mediation Responsibility to Protect, Transitional Justice and 

lex pacificatoria. We especially focused on the concepts of ius post bellum and the new 

approaches to international mediation. 

The main results of the analysis of the above mentioned concepts are finding the roots 

of particularly ius post bellum in traditional just war theory, dynamic and integrative 

approach for normative and factual issues and resolving of the relationship between the 

real and expected status in post-conflict areas. At present we can not yet assess the 

effectiveness of the concepts, because currently there is not sufficient consensus within 

the doctrine that is just in formation process, nor it is sufficient practice of subjects of 

international law especially states. 

In our view, there are certain risks that we need to take into account during the further 

progress of the concepts. In contemporary international law it is no longer enough to 

refer to traditional just war theory. Although the traditional just war theory provides 
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interesting intellectual and moral impulses, it can not have enough to respond to factual, 

normative and systematic needs of current international law. 

Also the dynamic and integrative approach weakens formal approach, which is 

important in shaping the extent, content and authority of legal norm on the one hand. On 

the other hand, it can cause strong tension among the different elements of legal norm, 

which would be better separated and placed in different legal norms. As an example we 

can mention the mediation principle of national ownership, which has not been neither 

normatively nor capacitively stabilizated, and seeks to integrate the conflicting needs 

and interests of stakeholders. 

The third serious risk is certain idealism and groundless optimism in the cited theses. 

For example thesis on the integration of women in peace and implementation processes 

are important from the perspective of the progressive development of international law, 

but in the confrontation with serious root and proximate causes of the armed conflicts 

they are often unfeasible. We think that just in shaping the relationship between the 

progressive development of international law and the resolving of serious root and 

proximate causes particular resilience of the concept of ius post bellum will be 

demonstrated. 

The second line of our research in the general part are peace agreements. The peace 

agreements play an increasingly greater role in the peace process or in the 

implementation process. Very often they are ending the peace processes on the one hand 

and they are opening the implementation processes on the other hand. Their importance 

has increased especially after World War II, when the abolition of the use of force or the 

threat of force was stabilized. Although they are especially the documents of a political 

nature and they serve to the political settlement of disputes in the post-conflict areas, 

however they are also interesting from the perspective of international law. 

The main results of research in the area are: a) the internationalization of the whole 

peace process and implementation process; b) the endeavor of judicialization of the 

peace and implementation process; c) the impact of customary international law and 

general principles of law recognized by civilized nations for the creation, interpretation 

and implementation of the peace agreements; d) the impact of the outcomes of the peace 

agreements as potential hypotheses of international legal norms for the progressive 

development and codification of international law. 
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In the main results we appear open questions to which answers must be sought in 

further research. The internationalization of the whole peace and implementation 

process raises the question of the relationship between international and domestic law or 

the question of a searching of fundamental legal norms of both laws. 

In the case of judicialization of the peace and implementation processes a key problem 

is the question of the admissibility of interference to the nature, form and content of the 

peace and implementation processes that are part of national ownership by bodies of 

international justice. Particularly, it is extremely sensitive when it is about prosecution 

and punishment of perpetrators of serious crimes under international law. Just searching 

for consensus between the duties stemming from international legal obligations on the 

one hand and maintenance of the principle of national ownership should be an important 

issue for the further research. 

In the special part, we addressed the system of peace agreements between Sudan and 

South Sudan. We put emphasis on adjustment of form and content of the peace 

agreements and on implementation processes of the peace agreements. 

The system of the peace agreements between Sudan and South Sudan is extremely 

important for two reasons. The first reason is the creation, interpretation and 

implementation of the Comprehensive Peace Agreement. The second reason is the 

creation, implementation and control of implementation mechanisms. 

This gives the main results for this area: a) the progressive development and 

codification of the peace agreements; b) the new systematics of implementation 

mechanisms or implementation modalities. 

In both cases, it is a searching for new possibilities of synergy, convergence and 

systematics of elements of form and content, which are laid down in the legal norms of 

the peace and implementation agreements. We see effort to accurate and effective 

transformation of the root and proximate causes of the armed conflict that takes place in 

the peace and implementation process. For the further research general open questions 

remain: a) the relationships between the different parts of the comprehensive peace 

agreement; b) the relationship between the peace agreement and implementation 

agreement; c) the relationship between general and specific implementation mechanism; 

d) more effective methods of anchoring the peace agreements in the wider political, 

legal, economic and cultural framework. 
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The overall outcome of the problematics of the dissertation thesis is a demonstration of 

the creative, innovative and inventive concepts, approaches and methods that respond to 

the transitional period between the end of the armed conflict and the establishment of 

the positive peace. In particular, reference should be made to shape the wider 

foundations of the above-mentioned concepts that also point to new ways of 

strengthening the foundations of the current international law. In addition, they also 

open the questions about the nature, function and authority of international law in the 

wider political and legal system and they search for the necessary, sufficient and 

effective feedback processes between them. 

The dissertation thesis is the first systematic and analytical work in extent of the 

monograph, which complexly and fully addresses the issue of “the post-conflict“ legal 

norms and the post-conflict concepts from the perspective of international law in the 

Czech and the Slovak Republic.  

Key words: peace agreement, peace process, implementation process, international 

mediation, ius post bellum, Sudan and South Sudan.    
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Prílohy  

Mapa č. 1: Regióny a významnejšie mestá Sudánu a Južného Sudánu   

 

 

Zdroj: PERMANENT COURT OF ARBITRATION, ref. 312, s. 33. 
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Mapa č. 2: Hranice medzi Sudánom a Južným Sudánom, oblasť Abyei  

 

 

Zdoj: BBC NEWS, ref. 364.    
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