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Dizertačná práca sa zameriava na inštitút kogentných noriem (lat. ius cogens, 
angl. peremptory norms) v medzinárodnom práve. Práca postupne približuje 
historický vývoj ako aj teoretické a filozoficko-právne základy tohto inštitútu, ktoré 
ovplyvnili právnu povahu, postavenie a úlohu kogentných noriem v súčasnom 
pozitívnom medzinárodnom práve, následne analyzuje jednotlivé definičné znaky 
noriem ius cogens, s dôrazom na prvky, ktoré ich identifikujú, t. j. odlišujú od iných 
noriem všeobecného medzinárodného práva. Existencia kogentných noriem 
v pozitívnom práve je ďalej posudzovaná z pohľadu tradičných formálnych prameňov 
medzinárodného práva, a právny charakter týchto noriem je hlbšie skúmaný 
z hľadiska ich pôsobnosti. Najväčšiu pozornosť práca venuje právnym účinkom 
kogentných noriem, pričom sa neobmedzuje len na všeobecne uznávaný účinok 
zneplatnenia odporujúcich zmlúv, ale v rovnakej miere analyzuje aj ustálené, 
prípadne vyvíjajúce sa účinky mimo odvetvia zmluvného práva. Napokon práca 
skúma právne následky porušenia kogentných noriem ako aj otázku ich 
vynútiteľnosti a nástrojov vynucovania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  iv 

A B S T R A C T 
 

 
SÝKOROVÁ, Michaela: Concept of Jus Cogens in International Law [Doctoral 
dissertation]. Charles University. Faculty of Law; Department of International Law. 
Supervisor: Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. Degree: Ph.D. Prague: 2017. 278 pages.  
 
Key words: peremptory norms, jus cogens, obligations of erga omnes, international 
public order, normative hierarchy, conflict of norms, Article 53 of the Vienna 
Convention on the Law of Treaties, voidness of international treaties  
 
 
 The present doctoral thesis deals with the concept of peremptory norms (lat. 
jus cogens) in international law. It reveals its historic development together with its 
theoretical and philophical basis, which has determined the legal nature, place and 
purpose of peremptory norms in the current positive international law, consequently, 
it analyses the particular characteristic features of jus cogens norms with the 
emphasis on the identification elements, i. e. those which differ it from the other 
norms of general international law. The existence of peremptory norms in positive 
international law is further considered from the perspective of the traditional formal 
sources of international law, and their legal nature is deeply examined from the point 
of their applicability. The most focus is put on the legal effects of peremptory norms: 
while not limited to the generally recognized nullifying effect to conficting treaties, 
the thesis equally analyses both established and emerging effects beyond the treaty 
law. Finally it examines the legal consequences of breach of peremptory norms 
together with the question of their enforcement including the enforcing tools.  
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1. ÚVOD   
 

 
Inštitút kogentných noriem (lat. ius cogens, angl. peremptory norms, fr. 

normes impératives) púta pozornosť medzinárodnoprávnej vedy už vyše polstoročia. 
Hoci myšlienka „niečoho“ prirodzeného, neodkloniteľného a svojvoľne nemenného 
sa – najprv vo vzťahoch v rámci štátov a neskôr medzi štátmi – formovala už 
v skorých obdobiach a len opatrne a postupne nadobúdala podobu práva, bolo to až 
v prvej polovici 20. storočia, kedy štáty, medzinárodné súdy i doktrína začali 
explicitne pomenúvať existenciu medzinárodných kogentných noriem ako tých 
pravidiel, od ktorých nikomu nie je dovolené sa svojvoľne odchýliť. V 30. rokoch 
významný rakúsky internacionalista a akademik, neskôr člen Komisie OSN pre 
medzinárodné právo, Alfred Verdross, poukázal na to, že medzinárodné zmluvy 
contra bonos mores sú vo vzťahoch medzi štátmi neplatné, a neskôr v 60. rokoch sa 
štáty na Viedenskej konferencii o zmluvnom práve zhodli, že kogentnou normou je to 
pravidlo všeobecného medzinárodného práva, ktoré medzinárodné spoločenstvo 
štátov ako celok prijíma a uznáva za normu, ktorá nepripúšťa derogáciu, a že 
akákoľvek zmluva, ktorá tomuto pravidlu odporuje, je nulitná.  

Odvtedy si inštitút kogentných noriem vyslúžil mnoho zaznávania i chvály, 
popierania i obhajovania: „prázdna krabica“, „vozidlo, ktoré nikdy neopustilo garáž“, 
„Pandorina skrinka“, „superman v meste, ktorého nik nevidel“ sú len najznámejšie 
z mnohých. Tak či tak, normy ius cogens dodnes nechávajú nezodpovedané mnohé 
otázky o svojom pôvode, vzniku, obsahu a právnej povahe, spôsobe identifikácie, či 
právnych účinkoch a následkoch, ktoré spôsobujú. A hoci latinské „ius“ viaže na seba 
mužský rod, príhodnejšie by bolo prirovnať ius cogens ku krásnej neznámej žene: 
kedykoľvek vstúpi do miestnosti, zaznie šum, prítomní sa pomrvia, znervóznejú, 
niektorí sa zamračia, iní nadchnú, a z očí všetkých možno čítať naliehavú otázku 
„odkiaľ prišla, kto to je, a čo má za lubom?“, no ona ich svojou vrtošivou 
nepredvídateľnosťou nechá v neistote a pochybnostiach; a keď sa stratí z dohľadu, 
niektorí nie sú schopní posúdiť, či to bol len sen alebo skutočnosť.  
 
 

1. 1. Stav riešenej problematiky  
 

Kogentné normy medzinárodného práva dostali svoje prvé a jediné 
pozitívnoprávne definovanie v roku 1969 v texte Viedenského dohovoru o zmluvnom 
práve, ktorý de iure potvrdil existenciu tohto inštitútu v medzinárodnom zmluvnom 
práve a jeho účinok na odporujúce medzinárodné zmluvy. Článok 53 Dohovoru 
normu kogentného charakteru pojmovo vymedzil ako normu “všeobecného 
medzinárodného práva, prijatú a uznanú medzinárodným spoločenstvom štátov ako 
celkom za normu, od ktorej nie je dovolené sa odchýliť, a ktorú možno zmeniť len 
novou normou všeobecného medzinárodného práva rovnakej povahy“.  

Odhliadnuc od definície ius cogens v tejto medzinárodnej zmluve, zostávajú 
právne účinky i presný obsah tohto inštitútu nedefinované. A tak sa ponúkajú otázky, 
ktoré konkrétne sú normy, ktoré sa považujú za nezrušiteľné, ako a čím sa pravidlo 
stáva kogentným, ako prebieha proces prijatia a uznania takejto normy, čo presne 
znamená „medzinárodné spoločenstvo štátov ako celok“, čo znamená, že štáty sa od 
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nej nesmú odchýliť alebo aké sú prípadné následky takého odchýlenia. Sama Komisia 
OSN pre medzinárodné právo pri príprave textu Dohovoru konštatovala, že kogentné 
pravidlá sa v medzinárodnom práve objavili len nedávno, a že plné definovanie ich 
obsahu je na praxi štátov a judikatúre medzinárodných súdov.1 A tak na margo ius 
cogens odzneli početné vyjadrenia delegácií štátov na následnej Viedenskej 
konferencii o zmluvnom práve, a výpovednú hodnotu možno pripísať i súvisiacim 
výrokom Medzinárodného súdneho dvora, o existencii „elementárnych princípov 
morálky“2, „určitých záväzkov, na ktorých dodržiavaní má právny záujem celé 
medzinárodné spoločenstvo“ 3 , alebo o „neprekročiteľných princípoch 
medzinárodného obyčajového práva“ 4 . A hoci to bola skôr doktrína, než Súd 
samotný, kto uvedené formulácie explicitne spojil s pojmom kogentných noriem, v 
novšej judikatúre Medzinárodného súdneho dvora – a napokon i v judikatúre iných 
medzinárodných súdov, vrátane argumentácie sporových strán, ako aj vo 
vyjadreniach štátov na medzinárodných fórach pojem ius cogens rezonuje pomerne 
často: napríklad ako „obyčajová norma ... zakotvená v rozsiahlej medzinárodnej praxi 
a v opinio iuris štátov“, alebo ako „pravidlo, od ktorého nie je dovolené sa odchýliť“ 
no zároveň ktoré „nezbavuje štát oprávnenia domáhať sa svojej imunity“5, alebo ako 
„pravidlo, ktoré v medzinárodnej hierarchii požíva vyššie postavenie než zmluvné 
právo či bežné obyčajové pravidlá“6.  

Na problematike kogentných noriem pracuje v súčasnosti i Komisia OSN pre 
medzinárodné právo, ktorá združuje 34 najvýznamnejších medzinárodnoprávnych 
expertov. Okrem predchádzajúcich výsledkov Komisie v oblasti zodpovednosti 
štátov, jednostranných aktov, výhrad k medzinárodným zmluvám, diplomatickej 
ochrany, identifikácii obyčajového práva, záväzku aut dedere aut iudicare, a ďalších, 
v ktorých boli kogentné normy okrajovo adresované, Komisia sa aktuálne venuje 
kogentným normám v komplexnom ponímaní: kladie si za cieľ definovať spôsob ich 
identifikácie, právnu povahu a právne účinky v medzinárodnom práve. Osobitný 
spravodajca pre túto otázku, juhoafrický profesor Dire Tladi, predložil Komisii už 
dve správy, a návrh 9 záverov týkajúcich sa definície, kritérií identifikácie, právnych 
prameňov a spôsobe vzniku ius cogens. Uvedené navodzuje dojem, že menované 
aspekty sú vyriešené a ustálené. Opak je pravdou. Hoci tieto doterajšie závery 
Komisie sú signifikantným krokom na ceste za objasnením, čo všetko sa za 
inštitútom kogentných noriem skrýva, naďalej ostáva rozpoltené opinio a nejednotná 
prax štátov, kontroverzná judikatúra vnútroštátnych i medzinárodných súdov i silné 
divergencie v doktríne.  

Doterajšie vedecké výsledky poukazujú na tendencie identifikovať kogentné 
normy podľa ich morálneho a nezrušiteľného charakteru7, na tendencie nelimitovať 
účinky ius cogens len na zmluvné právo, a v tomto zmysle na rôznorodosť týchto 
účinkov („nullity-inapplicability-responsibility-illegality-boundlessness“8), alebo na 

                                                        
1 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), 
komentár k pôvodnému návrhu článku 50, para. 3.  
2 ICJ, Reservations to the Genocide Convention, 1951, s. 23.   
3 ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, 1970, para. 55.  
4 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996, para. 79 („intransgressible principles 
of international customary law“), s priamym odkazom na svoj výrok v Corfu Channel Case. ICJ, 
Corfu Channel Case, 1949, s. 22 („elementary considerations of humanity“).  
5 ICJ, Jurisdictional Immunities of the State, 2012, para. 95, a tam odkaz na ICJ,  Arrest Warrant Case, 
2002, paras. 58 a 78.  
6 ICTY, Prosecutor v. Furundžija, 1998, para. 153.  
7 WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 2015.  
8 KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, najmä s. 104-109.  
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tendencie pripisovať kogentným normám rozsiahle účinky aj vo vnútroštátnom 
práve.9 Najaktuálnejšie sú komplexne zhrnuté v rozsiahlych monografiách od autorov 
A. Orakhelashviliho (2006), R. Kolba (2013) a T. Weatheralla (2015). I títo traja 
autori sa však v mnohých aspektoch rozchádzajú – či už na úrovni argumentácie, 
alebo na úrovni výsledkov a záverov. Minimálnu spoločnú množinu ich výsledkov 
možno pozorovať v potvrdení medzinárodnoprávnej existencie ius cogens ako takej 
a v zistení, že účinky tohto inštitútu sú širokospektrálne. Uvedené potvrdzujú aj 
vyjadrenia delegácií štátov na zasadnutiach 6. výboru Valného zhromaždenia OSN, 
na ktorých sa prerokúvajú výsledky Komisie pre medzinárodné právo. Prakticky 
veľká väčšina štátov nedávno konštatovala existenciu „všeobecnej akceptácie 
inštitútu ius cogens“ a naopak, značnú nejasnosť v „jeho aplikácii a obsahu“.10  

A tak, hoci za vyriešenú možno považovať otázku samotnej prítomnosti 
kogentných noriem v medzinárodnom práve, všetky ostatné aspekty musia byť 
podrobené rozsiahlemu skúmaniu medzinárodnoprávnej praxe i teórie. Toto 
skúmanie však nie je jednoduché, vzhľadom na skutočnosť, že kogentné normy sú 
prierezovým inštitútom: dotýkajú sa okrem iného aj základných koncepčných 
a filozoficko-právnych otázok (otázka vôle, konsenzu, univerzálnosti, etiky a 
morálky), terminologických aspektov (otázka všeobecného medzinárodného práva, 
právnej derogácie a právnych účinkov); a dá sa povedať, že ich komplexný výskum 
nemožno obmedziť len na jednu oblasť či odvetvie medzinárodného práva; že ius 
cogens ide za hranicu zmluvného práva („beyond treaty law“), je vedou i praxou už 
dokázané.        

Vzhľadom na pretrvávajúcu nejednotnosť vedeckých názorov a absenciu 
ustálenosti v praxi štátov, a napokon aj vzhľadom na prebiehajúcu prácu Komisie, je 
daná problematika nesmierne vedecky príťažlivá. Prihliadnuc na význam 
imperatívnych noriem ako noriem, ktoré majú všeobecnú platnosť a zaväzujú 
všetkých, sú potom aj dôležitosť pre prax a potreba venovania sa tejto téme viac než 
zrejmé. Predložená dizertačná práca má v tomto duchu ambíciu aspoň čiastočne 
vyplniť medzeru v slovensko-českom vedeckom priestore, ktorý postráda 
rozsiahlejšiu komplexnú štúdiu o kogentných normách v medzinárodnom práve.   
  

 

1. 2. Ciele práce a východiskové hypotézy  
 

V nadväznosti na doterajší vývoj a súčasný stav riešenej problematiky, ako 
sme ho priblížili vyššie, si táto práca vytyčuje všeobecný cieľ zhrnúť a kriticky 
zhodnotiť doterajšie poznatky v oblasti kogentných noriem medzinárodného práva, 
s poukázaním na nevyriešené a problémové aspekty, a obohatiť ich o nové výsledky 
založené na výskume relevantných medzinárodnoprávnych prameňov, vrátane praxe 
štátov, a doktrinálnych názorov.  

V tomto zmysle je cieľom práce in concreto skúmať štyri základné okruhy: 1) 
odkiaľ ius cogens pochádza a či skutočne a dokázateľne existuje v súčasnom 
medzinárodnom práve, s čím súvisí pod-otázka, kde (v ktorých 
medzinárodnoprávnych prameňoch) ho možno pozorovať, ďalej 2) čo presne ius 
cogens je, akú má právnu povahu a obsah, a čo ho odlišuje od iných noriem 
medzinárodného práva, t. j. čo ho robí kogentným, 3) na čo ius cogens je a pre aký 
                                                        
9 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006.  
10 Uvádza D. Tladi. Pozri ILC, First Report on Jus Cogens, by Special Rapporteur D. Tladi, 
A/CN.4/693, para. 8 a nasl.  
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účel existuje, a napokon 4) čo tento inštitút spôsobuje subjektom i ostatným normám 
medzinárodného práva, t. j. aká je jeho pôsobnosť a aplikácia, a aké sú jeho – 
v primárnej rovine – právne účinky, a v sekundárnej rovine – právne následky jeho 
porušenia.  

Výsledkami výskumu, a na ňom založenej dizertačnej práce, bude overenie 
nasledujúcich hypotéz:  

1. Ius cogens je právnym inštitútom ustáleným (nespochybneným) 
v súčasnom medzinárodnom práve a má preň praktický význam.  

2. Historické a filozoficko-právne východiská ius cogens determinujú 
špecifickosť jeho právnej povahy.  

3. Právna pôsobnosť noriem ius cogens je univerzálna a všeobecná: 
kogentné normy zaväzujú všetkých.   

4. Rozhodné kritérium pre určenie kogentnosti spočíva v osobitnom 
spôsobe vzniku a v nederogovateľnosti pravidiel ius cogens.   

5. Právne účinky ius cogens sú prierezové a rozmanité.  
6. Porušenie kogentných noriem má právne následky erga omnes.  
7. Normy ius cogens sú vynútiteľné aspoň do tej miery, do akej je 

vynútiteľná akákoľvek iná norma medzinárodného práva.    
 

 

1. 3. Metódy výskumu a používané pramene  
 

Základná metodická línia práce spočíva na 1) vymedzení problému vo vzťahu 
k doterajšiemu stavu riešenia, 2) ďalej stanovení cieľov výskumu, vrátane 
definovania východiskových hypotéz, a spôsobov, ako sa mienia ciele dosiahnuť, 3) 
uskutočnenie samotného výskumu, vrátane analýzy a interpretácie získaných 
poznatkov, a na 4) následnej syntéze výsledkov a záverov, vrátane overenia hypotéz. 
V našom prípade možno fázu uskutočnenia výskumu a získavania poznatkov o ius 
cogens vyjadriť nasledujúcou schémou: pôvod – povaha, postavenie a účel – spôsob 
identifikácie – rozsah aplikácie a právne účinky – právne následky porušenia a 
vynútiteľnosť. Všetky uvedené aspekty totiž úzko vzájomne súvisia a každý predošlý 
aspekt je zároveň nevyhnutným východiskovým bodom poznania pre skúmanie 
nasledujúceho aspektu. V tomto zmysle je prvotným východiskom poznanie 
historických, teoreticko-právnych a filozoficko-právnych súvislostí vzniku a vývoja 
kogentných noriem; tieto výsledky nás priamo vedú k zodpovedaniu otázky, akú 
právnu povahu má inštitút ius cogens v súčasnosti, prečo existuje a teda aká je jeho 
úloha a právne postavenie v medzinárodnom práve.  Skúmanie okolností a rationale 
vzniku inštitútu podmieňuje jeho pochopenie v súčasnosti, a navyše, má výpovednú 
hodnotu aj o materiálnych prameňoch kogentných noriem. Pri zisťovaní právnej 
povahy ius cogens a determinovaní odlišujúcich právnych znakov je zároveň 
podstatné skúmanie účelu a funkcií tohto inštitútu. Poznanie špecifickej právnej 
povahy a odlišujúcich znakov je východiskom pre identifikovanie kogentných 
noriem, t. j. pre skúmanie, ktoré prvky robia normu kogentnou a ako ju táto 
kogentnosť odlišuje od iných noriem medzinárodného práva, a zároveň pre zistenie, 
ktoré konkrétne normy sú kogentnými. Uvedené však musí byť založené na hľadaní 
dôkazov prítomnosti ius cogens v pozitívnom medzinárodnom práve, čo nás privádza 
k otázke skúmania právnych prameňov. Poznanie právnej povahy kogentných noriem 
a vedomosť o ich materiálnych a formálnych právnych prameňoch determinuje 
následne právnu aplikáciu tohto inštitútu, teda odpoveď na otázku, kde, voči komu, 
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kedy a v akom obsahu tieto normy pôsobia; a tá je nevyhnutným predpokladom pre 
skúmanie, ako pôsobia a čo konkrétne spôsobujú, teda aké majú právne účinky a aké 
sú následky ich porušenia. Posledným logickým krokom skúmania, nadväzujúcim na 
porušenia, je potom otázka dodržiavania a vynútiteľnosti. Načrtnutej základnej 
metodickej línii zodpovedá i štruktúra práce a tematické rozdelenie do príslušných 
kapitol. Práca zároveň neprechádza do hĺbkovej analýzy jednotlivých kogentných 
noriem z ich materiálneho a obsahového hľadiska – keďže pozornosť práce je 
sústredená na inštitút ius cogens ako taký, v jeho celkovom teoretickom ponímaní.   

Pokiaľ ide o konkrétne metódy skúmania, práca kombinuje viaceré, 
v závislosti od konkrétneho skúmaného aspektu. Kapitola zaoberajúca sa historickým 
vývojom a filozoficko-právnymi východiskami uplatňuje predovšetkým metódu 
historickej analýzy a komparácie myšlienkových postojov naturalizmu a pozitivizmu 
a ich predstaviteľov. K inštitútu verejného poriadku pristupuje z pohľadu analógie. 
Pri odlišovaní inštitútu ius cogens od podobných a zameniteľných inštitútov 
využívame metódu komparácie – v rovine nachádzania spoločných a rozdielnych 
znakov, ktorú dopĺňame o logické metódy vylúčenia a opaku – v rovine odlíšenia 
prvkov týchto inštitútov od prvkov kogentných noriem. Rovnaké postupy sú 
uplatnené aj pri skúmaní doktrinálnych výhrad voči konceptu ius cogens. Pri 
definovaní funkcie a účelu kogentných noriem kombinujeme metódu abstrakcie so 
systematickou analýzou: vybraním podstatných prvkov a účinkov kogentných noriem 
a ich postavením do kontextu s ostatnými normami systému medzinárodného práva 
ako celku sa dostávame k príčine a významu existencie tohto inštitútu. Jednotlivé 
definičné znaky kogentných noriem analyzujeme jednak v rovine systematickej – vo 
vzájomnej prepojenosti, a jednak formou ich logického posudzovania a maiori ad 
minus. V kapitole o právnych prameňoch využívame metódy komparácie, analógie, 
indukcie i dedukcie, pričom pri posudzovaní medzinárodnej zmluvy má prioritu 
metóda dedukcie a argument a silentio legis, podobne ako pri posudzovaní 
všeobecných právnych princípov, pri skúmaní obyčaje využívame predovšetkým 
metódu indukcie, a pri posudzovaní ius cogens ako potenciálneho samostatného 
prameňa aj metódy vylúčenia a opaku. Pokiaľ ide o pôsobnosť kogentných noriem, tú 
rozoberáme viacerými spôsobmi: základ tvorí induktívne skúmanie praxe štátov 
a interpretácia právnych textov, ale je použitá napríklad aj metóda analógie 
a dedukcie (najmä pri posudzovaní existencie regionálnych noriem ius cogens), či 
metóda komparácie výrokov súdov a doktrinálnych názorov v kombinácii s metódou 
abstrakcie s cieľom získania minimálneho prieniku, teda výsledku akceptovaného 
všeobecne a spoločne všetkými (pri posudzovaní materiálneho obsahu kogentných 
noriem), nasledovanú metódou syntézy (pri definovaní identifikačných kritérií). 
Kapitoly o právnych účinkoch a právnych následkoch sa opierajú predovšetkým 
o induktívny prístup skúmania. Metodika kapitoly o právnych účinkoch je zároveň 
adresovaná osobitne v úvode danej kapitoly. Okrem uvedených vedeckých metód 
práca v širokej miere využíva aj metódy interpretácie práva, a to vo vzťahu 
k skúmaniu právnych prameňov.     

Pokiaľ ide o používané pramene, primárnymi sú predovšetkým pramene 
právnej povahy, ktoré sú dopĺňané skúmaním hlavných i minoritných vedecko-
teoretických myšlienkových prúdov. Základnými skúmanými prameňmi sú teda 
medzinárodné zmluvy a obyčaje: jednak Viedenský dohovor o zmluvnom práve 
z roku 1969, a jednak obyčajové pravidlá reflektované v praxi štátov 
a medzinárodných orgánov, pričom podstatnú časť skúmaných materiálov 
predstavujú aj doterajšie výsledky Komisie OSN pre medzinárodné právo, ktoré 
spájajú kodifikované platné medzinárodné právo s prvkami progresívneho rozvoja. 
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Pri zisťovaní obyčajových pravidiel je za základ braná prax štátov, t. j. právne akty a 
rozhodnutia ich vnútroštátnych legislatívnych a súdnych orgánov, ako aj činnosť ich 
vládnych orgánov na medzinárodnej úrovni, vrátane vyhlásení štátov na 
medzinárodných fórach, a zároveň právne akty a rozhodnutia medzinárodných 
orgánov, ako napríklad rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora a rezolúcie 
Valného zhromaždenia OSN, majúce výpovednú hodnotu pre obyčajové 
medzinárodné právo. K skúmaniu medzinárodnoprávnych prameňov práca 
kumulatívne pristupuje pomocou základných interpretačných nástrojov práva, akými 
sú jazykový výklad pravidiel (a pojmov) odrážajúci ich obvyklý význam, 
systematický výklad berúci do úvahy ich vzájomnú súvislosť, a historický (resp. 
teleologický) výklad reflektujúci vývoj a účel pravidla vrátane travaux préparatoires 
pri pravidlách zmluvnej povahy. Jazykový výklad sa opiera o autentické znenie 
oficiálneho textu spravidla v anglickom jazyku, príležitostne v komparácii 
s francúzskym autentickým znením.  

Podpornými a doplnkovými skúmanými prameňmi sú diela zahraničných 
i domácich (predovšetkým českých) popredných teoretikov, a to na úrovni odborných 
článkov, štúdií a monografií, pri skúmaní všeobecných (zväčša nesporných) aspektov 
aj na úrovni učebníc. Práca sa opiera o diela tých odborníkov, ktorí sa dlhodobo 
a intenzívne venujú špecificky rôznym aspektom kogentných noriem, zo súčasníkov 
napríklad Robert Kolb (Université de Genève, Švajčiarsko), John Dugard 
(Universiteit Leiden, Holandsko), Stefan Kadelbach (Goethe Universität, Frankfurt 
am Main, Nemecko), Ulf Linderfalk (Lund University, Švédsko), Alexander 
Orakhelashvili (University of Birmingham, Anglicko), Dinah Shelton, (George 
Washington University, Spojené štáty), Pavel Šturma (Univerzita Karlova v Praze, 
Česko), Stefan Talmon (University of Oxford, Anglicko), Christian Tomuschat 
(Humboldt Universität Berlin, Nemecko), Čestmír Čepelka (Univerzita Karlova 
v Praze, Česko), Carlo Focarelli (Università degli Studi di Perugia, Taliansko), Lauri 
Hannikainen (University of Helsinki, Fínsko), Josef Mrázek (Ústav státu a práva 
Akademie věd, Česko), Christos Rozakis (aktuálne Rada Európy), či Erika de Wet 
(University of Pretoria, JAR), z klasikov napríklad Jonathan Charney, Jerzy Sztucki, 
Alfred Verdross či Grigory Tunkin. 

Všeobecne je možné konštatovať rozmanitosť a dobrú dostupnosť zdrojov, 
avšak s istými obmedzeniami jazykového charakteru: drvivá väčšina odborných prác 
je výlučne v anglickom, prípadne francúzskom jazyku, rovnako tak rozhodnutia 
Medzinárodného súdneho dvora, a pri rozhodnutiach vnútroštátnych súdov 
a legislatívnych aktov štátov nie je vždy k dispozícii ich preklad. S uvedeným súvisí 
i relatívne malý počet odborných publikácii v rámci slovensko-českej doktríny, 
a úplná absencia monografie resp. rozsiahlejšej štúdie. Okrem toho možno 
konštatovať určitý kvantitatívny nedostatok odborných prác vo vybraných aspektoch 
(napríklad pri téme vzájomného konfliktu noriem ius cogens).  
 

 

 

 
 
 
 

 



  7 

2. FILOZOFICKO-PRÁVNE VÝCHODISKÁ A PRÁVNA 
POVAHA IUS COGENS  

  

  2.  1.  Antická grécko-rímska tradícia a ius naturale 
 

 Diskusiu o teoreticko-právnych východiskách ius cogens nemožno začať bez 
odkazu na antickú grécku filozofiu a rímske právo a tam rodiacu sa prirodzenoprávnu 
teóriu (naturalizmus); jej prvky totiž ovplyvňujú inštitút kogentných noriem až 
do súčasnosti.  
 Azda všetkým právnikom je dobre známe rozlišovanie medzi ius dispositivum 
ako právom vytváraným a meneným na základe slobodnej vôle účastníkov právnych 
vzťahov a ius cogens ako rigidným právom, ktoré je dané a ktoré nemožno obísť 
dispozitívnym úkonom. Uvedené rozlišovanie má korene práve v myšlienkach raných 
gréckych filozofov, ktorí dávali do kontrastu zákony prírody (physei dikaion) 
so zákonmi, ktoré vytvoril človek (nomo dikaion). 11  Odkazy na univerzálne a 
všadeplatné prirodzené právo, ktoré stojí nad človekom, možno nájsť v dielach 
Sofokla12 či Aristotela13. Rímski právnici nadviazali na idey gréckych filozofov a dali 
im právny punc. Podľa nich sa prirodzené právo regulujúce spoločnosť (civitas 
humana) rodí v ľudskom úsudku a rozume, ktorý ho – vediac, čo je správne 
a spravodlivé – odvodzuje od zákonov prírody. 14  Cicerovo presvedčenie, že 
prirodzené právo je univerzálne a nemôže byť menené človekom, dalo tomuto 
konceptu imperatívny charakter. Univerzálnosť prirodzeného práva podľa Cicera 
dokazuje, že toto právo má dosah na celé ľudstvo, čím sa stáva ius gentium, 
všeobecným právom založeným na úsudku a rozume, ktoré na rozdiel od ius civile 
platného výlučne pre rímskych občanov treba aplikovať na všetkých.15  Rímska 
právna elita tiež kategorizovala určité práva resp. záväzky na tie, ktoré pôsobia voči 
všetkým – erga omnes (napríklad vlastnícke právo) – a na tie, ktoré sa aplikujú len 
medzi konkrétnymi stranami – inter partes. Pravidlá imperatívne pôsobiace voči 
všetkým, pritom vyjadrovali ochranu tých hodnôt a záujmov, ktoré spoločnosť 
považovala za najpodstatnejšie.  
 Grécka a rímska antická doba teda zanechala pre ďalšie generácie filozofov 
a právnikov ideu prirodzeného práva (ius naturale), vychádzajúceho z prírody, 
rozumu a toho, čo je správne. V ranom stredoveku na ňu nadviazal Tomáš Akvinský 
a prirodzené právo dostalo božský rozmer: právo, ktoré je univerzálne, morálne a 
„vyššie“ než človek sám, sa odvodzuje priamo od Boha. Tomáš Akvinský zasadil 
myšlienky prirodzenoprávnej teórie do kontextu správania sa štátov: práve 

                                                        
11VERDROSS & KOECK, The Tradition of Universal Reason and Authority, 1983, s. 17.  
12 SOFOKLES: Antigona, verš 451 a nasl. (Antigonina reakcia na zákaz kráľa Kreona pochovať telo 
jej brata Polyneika): „A též jsem nemyslila, že má takovou tvůj příkaz moc, by nepsané a nezvratné kýs 
smrtelník směl bohů rušit zákony. Vždyť nejen dnes neb včera, ale po věky ty žijí, a kdo dal je, nikdo 
neví z nás.“ Český preklad Josef Král, Ladislav Dolanský, 1894, dostupné na Antika a česká kultura, 
Antické oddělení KKS AV ČR, http://olympos.cz/Antika/Antigona_Kral.pdf [20-10-2015] 
13 Podľa Aristotela principy regulujúce vztahy medzi ľuďmi v spoločnosti sú založené na prirodzenej 
nevyhnutnosti a člověk ako sociálny tvor (zoon politikón) vybavený rozumom (logos) vie zo svojej 
prirodzenosti, čo je spravodlivé a čo nie, a to pretavuje do spoločnosti samej. Cit. podľa VERDROSS 
& KOECK, The Tradition of Universal Reason and Authority, 1983, s. 18 
14 Ibid, s. 19.  
15 WEATHERALL, 2015, s. 113.  
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odvolávanie sa na morálku a spravodlivosť v tomto období umožnilo vznik konceptu 
„spravodlivej vojny“ (bellum justum) 16 ako oprávnenej reakcie na napadnutie.   
 Európsky kontinent nebol jediným, kde právo poukazovalo na univerzálne 
„vyššie“ normy. Náboženské prvky či referencie na morálne „božské“ právo možno 
nájsť v dielach predstaviteľov konfuciánizmu či taoizmu; islamské právo sharía 
vychádza z koránu, ktorý sa považuje za prepis Alahových slov; tradičné židovské 
právo je založené na tórach.17  
 

 2. 2. Náznaky ius cogens v odtieňoch naturalizmu a pozitivizmu  
 
 V nezanedbateľnej miere ovplyvnili vývoj inštitútu kogentných noriem 
v medzinárodnom práve dva filozoficko-právne smery: prirodzenoprávna škola 
(naturalizmus) a na ňu nadväzujúci právny pozitivizmus. Predstavitelia oboch škôl, 
naturalisti i pozitivisti, totiž formulovali tézy a myšlienky, ktoré (inter alia aj vo 
vzťahoch medzi štátmi) predpovedali či priamo naznačovali existenciu takých 
princípov a pravidiel, ktoré dnes nazývame kogentné. Najmarkantnejšie to možno 
pozorovať pri koncepte „spoločného dobra ľudstva“ (Grotius), v rozpoznaní 
„nevyhnutného“ práva, ius necesarium, a nemožnosti jeho zrušenia právom 
„vôľovým“, ius voluntarium (Vattel), pri absolútnom morálnom zákone 
vychádzajúcom z rozumu a presvedčenia (Kant), pri vôli ako základe akejkoľvek 
záväznosti pravidiel a nutnosti dať morálke a spravodlivosti pozitívnoprávne 
vyjadrenie, aby sa mohli stať súčasťou práva (Anzilotti).  

Ideu prirodzenoprávnej školy (naturalizmu) spojil s medzinárodným právom 
španielsky akademik a klerik Francisco de Vittoria. Bol vôbec prvým autorom, ktorý 
označil medzinárodné právo za osobitné odvetvie práva tvrdiac, že prirodzené právo 
zaväzuje všetky národy ľudstva.18 Podľa neho je medzinárodné právo univerzálnym, 
ktoré štátom v ich vzájomných vzťahoch stanovuje limity.19 Jeho španielsky kolega 
Francisco Suaréz rozvinul túto tézu o (na dobu 16. storočia skutočne 
pokrokovú) myšlienku, že účelom medzinárodného práva je „univerzálne dobro“ 
a všetky štáty ako členovia univerzálneho spoločenstva majú dbať o zachovanie 
mieru a bezpečnosti.20  
 Za predstaviteľa modernej prirodzenoprávnej školy sa považuje holandský 
právnik a filozof Hugo Grotius. Hoci nadviazal na myšlienky naturalizmu svojich 
predchodcov, vyčlenil božský prvok z prirodzeného práva tvrdiac, že takéto právo by 
existovalo aj bez Boha a ani Boh nemôže meniť nemenné prirodzené právo.21  Vo 
svojom diele De iure belli ac pacis (1625) odlíšil prirodzené právo (ius naturale) ako 
súbor univerzálnych princípov prírody rozpoznaných rozumom človeka od práva 
vôľového (ius voluntarium) ako súboru pozitívnoprávnych zákonov odvodených od 
vôle človeka a podliehajúcich zmene. V tomto zmysle videl právo národov (ius 
gentium) ako výsledok rozumu celého ľudstva, odvodeného od prirodzeného práva.22 
Grotiov prínos medzinárodnému právu možno nájsť aj v jeho analýzach o slobode 
morí, o nevyhnutnosti a primeranosti sebaobrany, o zodpovednosti suveréna a štátu 

                                                        
16 Ibid, s. 114.  
17 PARKER & NEYLON, 1989, s. 420 a tam pozn. 43.  
18 VERDROSS & KOECK, The Tradition of Universal Reason and Authority, 1983, s. 19.  
19 ORAKHELASHVILI, Natural Law and Customary Law, 2008, s. 72.  
20 VERDROSS & KOECK, The Tradition of Universal Reason and Authority, 1983, s. 22.  
21 Ibid, s. 72.  
22 WEATHERALL, 2015, s. 115.  
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za „spoločné dobro ľudstva“ či téze, že dohody suverénov sa majú dodržiavať (pacta 
sunt servanda).23  
 Právo národov ako „prirodzené právo spoločné všetkým ľuďom a národom“ 
sa odráža aj v diele nemeckého právnika a akademika Samuela Pufendorfa De jure 
naturae et gentium (1672). Prirodzené právo, a nie vôľu, považoval za prameň 
medzinárodného práva. Tvrdiac, že človek je od prírody sociálny a túži byť členom 
spoločnosti, dodal prirodzenoprávnej teórii sociálny rozmer.24  
 Švajčiarsky diplomat a akademik Emerich de Vattel medzinárodné právo 
považoval za „prirodzené právo uplatňované medzi národmi“.25 Vo svojom diele Le 
droit des gens (1758) rozlišoval medzi nevyhnutným právom národov (droit des gens 
nécessaire) a vôľovým právom národov (droit des gens volontaire). Nevyhnutné 
právo národov podľa neho vychádza z prirodzeného práva založeného na rovnosti 
národov, a nevyhnutným je preto, lebo národy sú absolútne viazané ho dodržiavať 
a nemôžu ho meniť.26 Tvrdil, že vôľové alebo pozitívne právo ako súbor dohôd či 
obyčajov vyvierajúcich z vôle národov nemôže ísť proti nevyhnutnému právu; takáto 
dohoda či obyčaj by podľa jeho slov boli protiprávne.27 Týmto názorom zaujímavo 
naznačil silu určitých (nemenných) pravidiel, ktoré nemožno zrušiť inými 
(svojvoľnými) pravidlami – teda podobne, ako bola kogentná norma a jej 
nederogovateľnosť definovaná vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve o dve 
storočia neskôr.  
 Naturalizmus sa prejavil aj v diele nemeckého filozofa Immanuela Kanta, 
ktorého myšlienky o morálke tiež do určitej miery ovplyvnili kryštalizáciu ius cogens 
vo vývoji medzinárodného práva. Vo svojich prácach Grundlegung zur Metaphysik 
der Sitten (Základy metafyziky mravov, 1785) a Kritik der praktischen Vernunft 
(Kritika čistého rozumu, 1788) pripísal morálke imperatívny charakter tvrdiac, že 
základom konania človeka je mravný etický zákon vychádzajúci z praktického 
rozumu, ktorý človeku prikazuje konať bez ohľadu na jeho potreby či záujmy (tzv. 
kategorický imperatív). Tento morálny záväzok je podľa neho nepodmienený, 
absolútny a tvorí  základ univerzálneho práva.28 Ako uvádza Gould, dnešný koncept 
ius cogens nesie prvky Kantovho kategorického imperatívu, keďže kogentné pravidlá 
sú „konsenzuálne kategorické“: subjekt je autonómny a dobrovoľne sa podriaďuje 
kategorickému záväzku.29  
 Rozkvet, ktorý prirodzenoprávna škola zažívala prakticky do konca 18. 
storočia, bol zatienený vznikom právneho pozitivizmu. Ten na rozdiel od 
prirodzenoprávnej školy nehľadá v zákonoch princípy morálky a spravodlivosti, 
naopak, považuje ich za neutrálne voči hodnotám. 30   Oddelenosť zákonnosti 
a morálky je typickým znakom pozitivizmu: ako píše jeden z jeho predstaviteľov, 
anglický právnik a filozof John Austin, pravidlá predstavujú zákon „bez ohľadu na to, 
či sú dobré alebo zlé“.31 Striktné rozlišovanie medzi tým, aké právo reálne je a tým, 
aké má byť, kontrastuje s predošlým vnímaním ideálneho, morálneho a daného 
prirodzeného práva. Okrem toho, právny pozitivizmus sa ako čistá právna veda 

                                                        
23 Pozri VERDROSS & KOECK, The Tradition of Universal Reason and Authority, 1983, s. 24-30.  
24 Ibid, s. 32.  
25 ORAKHELASHVILI, Natural Law and Customary Law, 2008, s. 72.  
26 VATTEL, 1758, par. 9 a 27. 
27 Ibid.   
28 KANT [1797], 1996, s. 152 a nasl.  
29 GOULD, 2011, s. 267 a 280. Pozri aj WEATHERALL, 2015, s. 99-100, ktorý hovorí aj o vplyve 
Kantovej teórie spoločenskej zmluvy na ius cogens.  
30 HART, 1958, s. 593 a nasl.  
31 AUSTIN, 1880, Lecture V, s. 61.  
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spolieha výlučne na písané pravidlá pozitívne vyjadrené vo formálnych právnych 
prameňoch. Právo chápe ako normy vytvorené človekom, resp. politickou mocou 
oprávnenou nastoľovať pravidlá a dávať im podobu prameňov.32 Uvedená téza mala 
spočiatku negatívny dopad na medzinárodné právo: vzhľadom na absenciu takéhoto 
nadradeného zákonodarcu mnohí pozitivisti 19. storočia popierali právnu povahu 
medzinárodného práva a pripodobňovali ho len k akejsi „pozitívnej morálke“. 33 
Napokon však akceptovali medzinárodné právo prostredníctvom konceptu súhlasu. 
Tento konsenzuálny pozitivizmus rozvinul najmä taliansky právnik Dionisio 
Anzilotti. Podľa neho sú síce pravidlá medzinárodného práva odrazom záujmov 
štátov a spoločenskej potreby spravodlivosti, ale toto tvorí len materiálny základ 
pravidiel. Tvrdí, že pravidlá samotné totiž dostávajú podobu až prostredníctvom vôle 
štátov, a len vďaka tomuto „prenosu hodnôt do pravidiel prostredníctvom vôle“ právo 
ako systém pravidiel existuje. 34  Bol to predovšetkým inštitút suverenity v jeho 
najabsolútnejšej forme v 19. storočí, ktorý dal konsenzualizmu základ a právo 
vytvárané na princípe vôle bolo vnímané ako jediným prameňom medzinárodného 
práva.35 V dôsledku uvedeného z vedy medzinárodného práva na istý čas celkom 
vymizlo rozlišovanie medzi ius cogens a ius dispositivum a zavládlo presvedčenie, že 
štáty sú vo svojej vôli uzatvárať zmluvy o čomkoľvek neobmedzené.36  
 Prvky tohto voluntarizmu či konsenzualizmu, vidiaceho základ všetkého vo 
vôli a vzájomnej dohode štátov, pretrvali až do súčasnosti. Mnoho dnešných 
pozitivistov odmieta myšlienku, že by štát mohol byť viazaný pravidlom, s ktorým 
neprejavil súhlas.37 Ako zhrnul Henkin, „súhlas štátu je základ medzinárodného 
práva. Zásada, podľa ktorej je štát viazaný len právom, s ktorým súhlasil ... je 
implikáciou jeho autonómie“.38  
 Odkaz právneho pozitivizmu je pre problematiku kogentných noriem 
signifikantný najmä vďaka myšlienkam dvom pozitivistom: viedenského profesora 
Hansa Kelsena a jeho nasledovníka Alfreda Verdrossa, ktorým je z tohto dôvodu 
venovaná samostatná podkapitola.  
  

  2. 3. Kelsenova Grundnorm a Verdrossovo „etické minimum“  
 
 Podstatou Kelsenovej doktríny pozitivizmu je myšlienka, že právo je 
hierarchicky usporiadaný jednotný systém noriem, kde všetky jednotlivé normy sú si 
vzájomne podradené alebo nadradené, pričom základ tohto systému tvorí tzv. 
základná norma (Grundnorm). Vo svojom diele Reine Rechtslehre (1934, 1960) 
dôkladne analyzoval tézy pozitivizmu z pohľadu „čistého práva“, čím dal právnemu 
pozitivizmu nový rozmer. Podobne ako väčšina pozitivistov aj on striktne oddeľuje 
morálku od práva. Právna veda má byť „očistená“ od prirodzeného práva a teda má 
vnímať len pozitívne právo, ktoré vylučuje akékoľvek morálne hodnotenie právnych 
noriem. Kelsen zároveň argumentuje, že kým zákony prírody vychádzajú 

                                                        
32 Ibid, s. 62: „Every positive law, or every law, simply and strictly so called, is set by a sovereign 
person or a sovereign body of persons, to a member or members of the independent political society 
wherein that person or body is supreme“.  
33 Ibid, s. 61 ako „positive international morality“.  
34 ORAKHELASHVILI, Natural Law and Customary Law, 2008, s. 74.  
35 GOULD, 2011, s. 262.  
36 NIETO-NAVIA, 2003, s. 599.  
37 Pozri napr. KOSKENNIEMI, 2005, s. 233; SHELTON, 2006, s. 164-65; PELLET, 1988, s. 22: 
“…where there is State will, there is international law: no will, no law”.   
38 HENKIN, 1995, s. 27.  
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z nevyhnutnej kauzality, zákony človeka vychádzajú z pripísateľnosti, teda z toho, 
aký (právny) následok určitému konaniu pripíšeme.39  
 Výraz „prameň práva“ nie je podľa Kelsena ničím iným, ako dôvodom, pre 
ktorý je určité pravidlo platné. Tvrdí, že všetky normy odvodzujú svoju platnosť od 
jednej základnej normy, čím tvoria jeden systém, jeden právny poriadok.40 Podľa 
neho je takáto základná norma (Grundnorm) podstatou každého právneho odvetvia 
a je to práve ona, ktorá objasňuje normativitu práva. Všetky normy tvoria jeden 
systém, nakoľko jedna priamo či nepriamo umožňuje vznik druhej, a tým sú síce 
autonómne ale zároveň od seba závislé: napríklad, trestný zákon prijatý parlamentom 
a ústavná norma umožňujúca parlamentu prijať trestný zákon.41 Tvrdí, že všetky 
normy sú vytvárané človekom, avšak činnosť človeka je fakt, ktorý existuje vo sfére 
„čo je“, pričom normy a pravidlá existujú vo sfére „čo má byť“. A keďže normy 
nemôžu odvodzovať svoju existenciu od faktov, objektívna platnosť pravidla vyplýva 
zakaždým z iného pravidla, ktoré ho umožňuje, teda zo sféry „čo má byť“. Takto 
postupne – odvolávajúc sa vždy na inú normu – sa Kelsen dostáva až k nejakej 
základnej hypotetickej (predpokladanej) norme, ktorá má už ale nepozitívny 
charakter (nonpositive law). Tá jednoducho predpokladá, že sa má dodržiavať 
„historicky prvá ústava“, teda základné pravidlo, ktoré bolo vytvorené či už obyčajou 
alebo v dôsledku revolúcie. 42 Kelsen teda pripúšťa, že hoci je právom to, čo je ako 
právo nastolené kompetentnou mocou a vyjadrené v prameňoch práva, podstatnú 
otázku, prečo ho subjekty vnímajú za záväzné, však v konečnom dôsledku podľa 
neho nemožno zodpovedať v limitoch pozitívneho práva. Odpoveď na ňu totiž vždy 
dáva iná norma, ktorá prijatie prvej normy umožňuje, a tento postup nás privedie až 
ku Grundnorm. Prečo však dodržiavame Grundnorm? Podľa Kelsena tútu otázku 
nemôže zodpovedať pozitívne právo, takže základná norma nevyhnutne musí 
vyvierať z niečoho „nepozitívneho“: jednoducho povedané, právo dodržiavame pre 
to, lebo sme sa na tom dohodli. V medzinárodnom práve je teda podľa Kelsena 
takouto Grundnorm obyčajovoprávna zásada pacta sunt servanda, od ktorej sa odvíja 
existencia všetkých ostatných noriem.43 
 Prínos Kelsenovej doktríny v kontexte ius cogens spočíva najmä v tom, že 
formuluje princíp právneho poriadku: teda práva, ktoré vytvára určitý jednotný 
systém hierarchicky usporiadaných pravidiel, a zároveň že pripúšťa, že existencia 
práva v konečnom dôsledku spočíva na hypotetickej nepozitívnej základnej norme. 
Tézu základnej normy významne rozvinul Kelsenov viedenský kolega Alfred 
Verdross, ktorý videl v koncepte základnej normy len prvý krok k prijatiu ďalších 
základných princípov ako prameňov medzinárodného práva. Podľa neho 
v medzinárodnom práve existujú určité princípy, ktoré sú pre jeho fungovanie 
podstatné, a preto nemôžu podliehať svojvoľnej vôli štátov. 44  Na otázku, či je 
dispozitívna vôľa štátov uzatvárať zmluvy o čomkoľvek neobmedzená, nachádza 
negatívnu odpoveď. Tvrdí, že všeobecným právnym princípom spoločným pre všetky 
národy je, že subjektom nie je dovolené uzatvárať nemorálne zmluvy (contra bonos 
mores).45 Rovnaký princíp platí podľa neho aj v medzinárodnom práve: zmluvy, 
ktoré prekračujú „etické minimum uznávané všetkými štátmi medzinárodného 

                                                        
39 LAUTERPACHT, 1975, s. 406.  
40 KELSEN, 1945, s. 110 a nasl.  
41 RAZ, 1974, s. 95, komentujúc Kelsenovu teóriu čistého práva (Pure Theory of Law). 
42 Ibid, s. 96 a nasl.  
43 KELSEN, 1945, s. 354 a 367 a nasl.   
44 PORTMANN, 2010, s. 149.  
45 VERDROSS, Forbidden Treaties in International Law, 1937, s. 574.  
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spoločenstva“ sú neplatné a nevyplývajú z nich žiadne záväzky.46 Týmto postojom 
Verdross vniesol do pozitivizmu prvok morálky, čím sa priblížil prirodzenoprávnemu 
chápaniu práva. Okrem toho rímskoprávne rozlišovanie medzi ius dispositivum a ius 
cogentis preniesol do medzinárodného práva, tvrdiac, že aj v medzinárodnom práve 
existujú kogentné normy (hoci tento pojem expressis verbis použil až neskôr47), ktoré 
obmedzujú dispozitívnu kontraktuálnu spôsobilosť štátov a ktoré nie je možné 
derogovať dohodami inter partes.48  
 Prvky Kelsenovej a Verdrossovej teórie spolu s odkazom prirodzeno-právnej 
školy mali signifikantný vplyv na ďalší vývoj medzinárodného práva, v ktorom sa 
kryštalizoval koncept ius cogens. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že prirodzeno-
právna doktrína a pozitivizmus sú vo vzájomnom rozpore, keďže prvé obhajuje 
spravodlivosť a morálku a druhé len pozitívne vnímateľné pramene práva vyjadrujúce 
konsenzus. Opak je však pravdou. Možno povedať, že práve vďaka Kelsenovej 
myšlienke „čistého“ pozitivistického a hierarchicky usporiadaného jednotného 
systému noriem s jednou nemennou základnou v synergii s Verdrossovým „etickým 
minimom uznávaným všetkými štátmi“, oživujúcim tézy prirodzeno-právnej školy, 
začali tieto dva filozofické smery v intenciách medzinárodnoprávnej vedy 
koexistovať v zhode. Kelsen totiž nedokázal pozitívno-právne vysvetliť dôvod 
platnosti princípu pacta sunt servanda, predstavujúci Grundnorm v medzinárodnom 
práve, a pripustil nepozitívny pôvod tejto základnej nemennej normy. Na to nadviazal 
Verdross s prirodzeno-právnou myšlienkou základných princípov, ktoré sú dané 
a ktoré nemožno meniť ani obísť. Tieto všeobecné princípy, ktoré sú podľa neho 
platné samy osebe, možno vôľou štátov preniesť do pozitívno-právnych noriem. 
Možno konštatovať, že spojenie pozitivistických a prirodzeno-právnych elementov je 
pre súčasné chápanie medzinárodného práva vlastne nevyhnutné: jeden filozoficko-
právny smer totiž nevyhnutne komplementuje druhý. Ako poukazuje Orakhelashvili, 
naturalizmus v súčasnosti potrebuje tézy pozitivizmu a naopak, ten sa nezaobíde bez 
prvkov prirodzenoprávnej školy: „nevyhnutnosť pozitivizmu spočíva v stabilite 
a koherencii systému, ... [keďže] súhlas musí byť preukázaný prostredníctvom 
pozorovateľného dôkazu a ... [jedine tak] sa [tento súhlas] stáva záväzným“49 . 
Základným východiskom práva je teda podľa neho právny pozitivizmus, ten však má 
svoje limity, a ak interpretáciu určitých pravidiel či inštitútov nemôže nájsť 
v pozitívnych právnych prameňoch, nevyhnutne načiera do prirodzeno-právnych 
elementov, teda toho, čo je spravodlivé, rozumné a logické.50 Vďaka tomuto postoju 
možno napríklad vysvetliť existenciu a charakter ľudsko-právnych noriem 
v súčasnom medzinárodnom práve: štáty podpisom medzinárodnej konvencie 
chrániacej práva jednotlivca ľudské práva ako také nevytvárajú, len uznávajú ich 
existenciu (majúcu základ v prirodzenom práve) a vytvárajú si voči sebe pozitívno-
právny záväzok garantovať ich ochranu.   
  

 2. 4. Analógia s verejným poriadkom  
 

Popri naturalizme a pozitivizme, ktoré v počiatkoch formovali myšlienku ius 
cogens, to bola aj analógia s verejným poriadkom vnútroštátnych právnych systémov, 

                                                        
46 Ibid, s. 574 a 577.  
47 Pozri VERDROSS, Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law, 1966, s. 55 
48 Ibid.   
49 ORAKHELASHVILI, Natural Law and Customary Law, 2008, s. 76.  
50 Ibid.  
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ktorá v začiatkoch 20. storočia pomohla medzinárodnoprávnej vede vysvetliť 
podstatu prítomnosti ius cogens v medzinárodnom práve. Medzinárodné právo totiž 
práve v 20. storočí zaznamenalo najvýznamnejší vývojový posun. V tomto zmysle je 
povšimnutiahodné, ako dlhodobo zaužívanú prioritu súkromných záujmov každého 
štátu vystriedala priorita spoločného záujmu a spoločných hodnôt všetkých. Hoci sa 
takáto „kategorizácia hodnôt“ individuálnych na jednej strane a spoločných na strane 
druhej prejavovala v medzinárodných vzťahoch relatívne opatrne, je nepochybné, že 
štáty začali intenzívnejšie vnímať potrebu ochrany niektorých – pre ne 
najpodstatnejších – princípov.51 Napokon, v roku 1970 Medzinárodný súdny dvor už 
len konštatoval vtedy zjavné status quo, že spolu so záväzkami jedného štátu voči 
druhému existujú v medzinárodnom práve aj záväzky voči celému medzinárodnému 
spoločenstvu a všetky štáty majú právny záujem na ich ochrane. 52  Uznávanie 
spoločných hodnôt, akými sú medzinárodný mier a bezpečnosť či rešpektovanie 
základných ľudských práv položili základ tomu, čo veda medzinárodného práva dnes 
nazýva medzinárodným verejným poriadkom (ordre public international, 
international public order). Medzinárodný verejný poriadok sa často spája práve s ius 
cogens, keďže naznačuje analógiu s konceptom verejného poriadku vnútroštátnych 
právnych systémov: teda verejný spoločný záujem všetkých na nevyhnutnom 
rešpektovaní poriadku, hodnôt a morálky. 

Verejný poriadok (public order, ordre public) možno charakterizovať ako 
súbor určitých princípov, ktoré nemožno svojvoľne obísť či ignorovať, pretože 
odrážajú tie hodnoty, na ktorých spoločenstvu najviac záleží, a ktorých úlohou je 
„predchádzať, z dôvodu verejného záujmu, právnemu účinku inak dovolených 
právnych úkonov, či už prostredníctvom ich zneplatnenia alebo ... odmietnutia 
aplikácie cudzieho zákona, ak sú pre právny systém štátu fóra neprijateľné“.53 Možno 
povedať, že inštitút verejného poriadku je pre vnútroštátne právne systémy celkom 
bežný, najmä v kontexte súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom a teda 
situácií, kedy má sudca aplikovať právnu normu iného štátu. Verejný poriadok 
umožňuje sudcovi neprihliadnuť na zmluvu medzi súkromnými osobami, ak by sa tá 
priečila základným hodnotám, na ktorých spoločnosť stojí.54 

Viacerí predstavitelia doktríny i sudca medzinárodného súdu zo začiatku 20. 
storočia vysvetľovali existenciu kogentných medzinárodnoprávnych noriem práve na 
základe ich podobnosti s verejným poriadkom štátov: inštitút verejného poriadku sa 
potom snažili v kontexte s ius cogens preklopiť do jeho medzinárodného náprotivku. 
Podobnosť videli najmä v odrážaní spoločných hodnôt a morálky, ako aj 
v nemožnosti jednostranne obísť tieto hodnoty. Tak napríklad medzi prvými 
modernými internacionalistami, ktorí poukazovali na akési „všeobecne uznávané 
princípy medzinárodného práva“, ktoré nemožno obísť zmluvou – hoci im expressis 
verbis nepripísal kogentnosť – bol Lassa Oppenheim, ktorý začiatkom 20. storočia 
napísal: „Je jednomyseľne uznaným obyčajovým pravidlom medzinárodného práva, 
že záväzky, ktoré sa odchyľujú od všeobecne uznaných princípov medzinárodného 
práva, nemôžu byť predmetom zmluvy ... takáto zmluva by bola nulitná a neplatná“. 55 

                                                        
51 RIŠOVÁ, Umiestnenie ľudských práv v medzinárodnoprávnom poriadku, 2014, s. 61-63.  
52 ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, 1970, para. 33.  
53 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 11.  
54 O'CONNELL, 2012, s. 82 a tam pozn. 15, kde uvádza prípad neplatnej zmluvy o zanechaní 
rodičovských práv. Pozri napr. odkazy na verejný poriadok v slovenskom a českom zákone č. 99/1963 
Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, § 56 ods.b), § 57 ods. 1, § 64 ods. f), § 68 ods. 
2).   
55 OPPENHEIM, 1912, s. 550, § 506: „It is unanimously recognised customary rule of International 
Law that obligations which are at variance with universally recognised principles of International 
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Často citovaný sudca Schücking vo svojom osobitnom stanovisku v roku 1934 
vyslovil: „Súd by napríklad nikdy neaplikoval zmluvu, ktorej ustanovenia by sa 
priečili verejnej morálke“56, poukazujúc na to, že súd sa v takomto prípade má 
nechať viesť v duchu „zváženia medzinárodného verejného poriadku“.57  

Explicitnú či implicitnú analógiu ius cogens s verejným poriadkom uvádzali 
viacerí členovia Komisie počas travaux, vrátane osobitného spravodajcu H. 
Waldocka58, a dodnes tak robia mnohí teoretici.59 Všeobecne sa akceptuje, že prvým 
teoretikom, ktorý definoval pojem „verejný poriadok medzinárodného spoločenstva“, 
bol bývalý sudca Medzinárodného súdneho dvora Hermann Mosler v jeho 
prednáškach v rámci Haagskej akadémie medzinárodného práva v roku 1974. 60 
Vyjadril ho ako súbor princípov a pravidiel, „vynucovanie ktorých je pre 
medzinárodné spoločenstvo ako celok natoľko životne dôležité, že akýkoľvek 
jednostranný úkon alebo akákoľvek dohoda, ktorá im odporuje, nemôže mať žiadnu 
právnu silu“. 61  Posledný osobitný spravodajca Komisie pre zmluvné právo 
Humphrey Waldock ešte pár rokov predtým zdôraznil, že možnosť zneplatňovať 
zmluvy „predpokladá existenciu medzinárodného verejného poriadku obsahujúceho 
pravidlá charakteru ius cogens“. 62  Skutočnosť, že kogentné normy zaväzujú 
všetkých, bez ohľadu na to, kto s nimi jednotlivo vyslovil súhlas a kto namietal, spolu 
s tým, že ich nemožno obísť dispozitívnym úkonom vôle a že vyjadrujú to, čo všetky 
štáty považujú za spoločné dobro, naozaj odráža myšlienku verejného poriadku. 
Zmluvu štátov, ktorá by išla proti verejnému poriadku a morálke, by zrejme 
medzinárodný sudca – podobne ako svojho času sudca Schűcking – v dôsledku 
prevažujúceho kogentného pravidla neaplikoval, príp. deklaroval za neplatnú.  
 Otázkou je, akú podobu dostáva pojem verejný poriadok prevzatý 
z vnútroštátnych systémov v intenciách medzinárodného práva. Hersch Lauterpacht, 
v čase svojho sudcovského pôsobenia na Medzinárodnom súdnom dvore, definoval 
verejný poriadok ako jeden zo všeobecných právnych princípov v zmysle článku 38 
Štatútu Súdu.63 Zároveň pripustil, že to, čo tvorí obsah toho pojmu, treba hľadať 
„v praxi vnútroštátnych právnych systémov civilizovaných národov“.64 Opačný názor 
však rezonoval v stanoviskách sudcov Winiarskeho65, Spendera66 a Cordovu67, ktorí 
boli presvedčení, že inštitút vnútroštátneho systému nemôže mať právny vplyv na 
medzinárodnú zmluvu. Je asi správne predpokladať, že aj keď analogicky 
prevezmeme pojem verejného poriadku v zmysle vnútroštátneho práva do sféry 

                                                                                                                                                              
Law cannot be the object of a treaty ... such treaty would be null and void“. Oppenheim tu uvádza 
príklad zmluvy, ktorou by sa štát zaviazal podporiť druhý štát v privlastnení určitej časti šíreho mora 
alebo v páchaní pirátskych činov na šírom mori.     
56 PCIJ, Oscar Chinn Case, 1934, s. 150, Indiv. Op. of Judge Schücking (“The Court would never, for 
instance, apply a convention the terms of which were contrary to public morality.”) 
57 Ibid. „considerations of international public policy“.  
58 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 1963, vol. II, 1963, s. 52.  
59 Pozri O'CONNELL, 2012, s. 82, ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 
2006, s. 17 a nasl. a s. 25 a nasl., KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General 
Inventory, 2015, s. 32, síce oponuje tejto teórii, no tvrdí, že toto „je absolútne prevažujúca teória 
v súčasnosti“. Skôr skeptický názor prezentuje ZEMANEK, 2010, s. 383-384 a 398 a nasl. 
60 Uvádza ZEMANEK, 2010, s. 382.  
61 MOSLER, 1980, s. 18.   
62 ILC, Yearbook of the ILC, 1963, vol. II,, s. 52.  
63 PCIJ, Guardianship of Infants Case, 1958, s. 92.   
64 Ibid.  
65 Ibid., s. 128-129.  
66 Ibid., s. 136 
67 Ibid., s. 141.  
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práva medzinárodného práva, obsah tohto pojmu sa zmení, a stane sa vlastným 
inštitútom, ktorý bude odrážať hierarchiu vlastných (t. j. medzinárodnoprávnych) 
kogentných noriem a chrániť hodnoty a základné piliere existencie medzinárodného 
spoločenstva. Uvedené potvrdil aj sudca Moreno-Quintana: „Medzinárodný verejný 
poriadok pôsobí v rámci medzinárodného verejného práva, tým že stanovuje určité 
princípy ako všeobecné právne princípy a základné práva štátov, ktorých 
rešpektovanie je nevyhnutné pre ... medzinárodné spoločenstvo. ... Tieto princípy ... 
majú kogentný [peremptory] charakter a univerzálnu pôsobnosť“.68  

Hoci analógia s verejným poriadkom štátov bola signifikantná pre pochopenie 
inštitútu ius cogens, pojem medzinárodný verejný poriadok, ktorý pod vplyvom tejto 
podobnosti vznikol, nemožno s ius cogens stotožňovať, ako si ukážeme v ďalšom 
texte.  
 

2. 5. Právna povaha ius cogens a jeho postavenie v súčasnom 
medzinárodnom práve   
 
 Doteraz sme si ukázali, že koncept ius cogens sa postupne objavoval a vyvíjal 
už od antických čias a teda konkrétne, že sa formoval vo svojej ranej podobe už v 
antickej gréckej a rímskej právnej tradícií ako aj v myšlienkach právneho naturalizmu 
a neskoršieho právneho pozitivizmu, a pod vplyvom analógie s vnútroštátnym 
konceptom verejného poriadku. Nevznikol len tak vo vákuu, nie je 
výsledkom predstavivosti súčasných akademikov. Idea medzinárodného ius cogens sa 
vyvinula ako následok naturalistického a pozitívnoprávneho nazerania na správanie 
štátov, v oboch uvedených filozoficko-právnych smeroch sa existencia čohosi, čo 
dnes nazývame pojmom medzinárodné ius cogens, priamo ci nepriamo naznačuje. 
Svoju podstatnú úlohu zohralo v tomto vývoji aj pripodobňovanie týchto noriem 
verejným poriadkom štátov. Na tomto mieste treba podotknúť, že veda 
medzinárodného práva nemá jednoznačnú a najmä nie jednohlasnú odpoveď na to, či 
je ius cogens prirodzenoprávnym alebo pozitívnoprávnym inštitútom, resp. ktorá 
z teórií najlepšie vysvetľuje existenciu tohto inštitútu. Niektorí autori sa prikláňajú 
k naturalistickému videniu69, iní sú v tomto smere čistí pozitivisti70, ďalší kombinujú 
prvky oboch, prípadne pripodobňujú ius cogens k verejnému poriadku typickému pre 
vnútroštátne právne systémy či vytvárajú celkom samostatnú teóriu. 71  Členovia 
Komisie pre medzinárodné právo sa vo svojich aktuálnych diskusiách k ius cogens 
zhodli, že teoretický základ ius cogens nemusí nevyhnutne vyplývať z konkrétnej 
filozoficko-právnej školy (či už z pozitivizmu alebo naturalizmu).72  

Všetky spomenuté historické, teoretické a filozofické východiská sú však pre 
nás a pre pochopenie ius cogens podstatné z jedného dôvodu: majú výpovednú 
hodnotu o podobe tohto inštitútu a jeho fungovania v súčasnosti. Vedomosť, odkiaľ 

                                                        
68 Ibid., s. 106-107.  
69 Pozri napr. O'CONNELL, 2012; JANIS, 1988; PARKER & NEYLON, 1989; CHARNEY, 1993; 
ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 36 a nasl. (tu hovorí o ius 
cogens ako o samostatnom inštitúte – „free-standing concept“, ktorý sa vo svojej terajšej podobe 
vyvinul neskôr než jemu podobné výrazy ius naturale a pod.) 
70 Pozri napr. KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 32; 
WALDRON, 2001; VISSCHER de, 1971; VIRALLY, 1966.   
71 Pozri napr. CRIDDLE & FOX-DECENT, 2009 („fiduciary theory“); alebo teórie od A. Cancado-
Trindadu, C. Chaumonta a W. Wenglera (tieto uvádza KOLB, Peremptory International Law - Jus 
Cogens: A General Inventory, 2015, s. 42-44).   
72 ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), para. 114, s. 300.  
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ius cogens pochádza, a na akých filozofických, historických a teoretických základoch 
stojí, nás totiž priamo privedie k zodpovedaniu otázky, akú má ius cogens právnu 
povahu.     
 Odrážajúc sa od odkazu prirodzenoprávnej školy a právneho pozitivizmu, 
vychádzame z toho, že inštitút kogentných noriem vykazuje prvky oboch filozoficko-
právnych smerov, a má určité charakteristiky podobné verejnému poriadku. Inak 
povedané: normy ius cogens sú pozitívnoprávnymi normami založenými na konsenze 
(prvok pozitivizmu), ktoré vo svojom nadradenom postavení vyjadrujú prirodzené 
princípy morálky a ľudskosti (prvok naturalizmu), chránené pred svojvoľnou 
derogáciou ako spoločné hodnoty všetkých (analógia s verejným poriadkom). Normy 
ius cogens totiž  na jednej strane chránia „verejné“ morálne hodnoty medzinárodného 
spoločenstva, od ktorých nie je možné sa odkloniť, zároveň sú na strane druhej 
výsledkom konsenzu spoločenstva štátov ako celku, teda výsledkom určitého 
„legislatívneho procesu“ založeného na vôli „štátov zákonodarcov“, ktorým sa tieto 
spoločné morálne hodnoty transformujú do pozitívne vnímateľných dôkazov: 
formálnych prameňov práva. Ius cogens – v ktorom štáty z vlastnej vôle dávajú 
spoločným morálnym hodnotám podobu práva, od ktorého sa nemožno odchýliť, 
potom slúži na ochranu toho, na čom štátom v spoločenstve najviac záleží, teda na 
ochranu ich „spoločného verejného poriadku“. 
 Vyššie uvedené tvrdenie možno podoprieť jednak výrokmi medzinárodných 
súdov či jednotlivých sudcov, ktorí často na kogentné normy referovali v intenciách 
morálky a humanity ako na právne a v práve vyjadrené normy, požívajúce 
hierarchické postavenie, a jednak travaux préparatoires Komisie OSN pre 
medzinárodné právo, vrátane vyhlásení štátov pri kodifikácii zmluvného práva, kde 
pojmy ako spoločné hodnoty, morálka a medzinárodný poriadok rezonovali ruka 
v ruke s tým, že tieto hodnoty vyjadrené v práve sú výsledkom vôle či konsenzu 
všetkých.  
 Pri tvrdení, že ius cogens je zosobnením medzinárodnej morálky, možno 
pripomenúť už uvedený výrok sudcu SDMS Schuckinga z roku 1934. Okrem toho 
tento aspket potvrdzujú aj výroky Medzinárodného súdneho dvora. Ten v roku 1951 
vo svojom posudku vo veci Reservations to the Genocide Convention uviedol, že 
„genocída ako zločin proti ľudskosti ... ide proti morálnemu zákonu“, v dôsledku 
čoho „sú princípy zakotvené v Dohovore princípmi uznávanými civilizovanými 
národmi za záväzné, dokonca aj vtedy, ak sa k nim štáty zmluvne nezaviazali“.73 Na 
inom mieste zdôraznil, že „účelom Dohovoru ... je ... zachovať najpodstatnejšie 
princípy morálky“.74 Súd teda okrem iného uznal, že zákaz genocídy má univerzálny 
morálny rozmer a vzťahuje sa nielen na zmluvné strany Dohovoru. Hoci tu Súd 
priamo nepripísal zákazu genocídy kogentný charakter, možno ho implikovať – a to 
aj v konexii s jeho o pol storočie neskorším rozsudkom týkajúcim sa genocídy vo 
veci Ozbrojené aktivity na území Konga. Tam Medzinárodný súdny dvor explicitne 
použil pojem ius cogens vôbec prvýkrát, ale – a to je relevantné pre túto kapitolu –
 priamo sa odvolal na svoj predchádzajúci posudok z roku 1951, že táto norma je 
odrazom medzinárodnej morálky a je záväzná pre každý štát bez ohľadu na jeho 
súhlas s Dohovorom75. Ten istý Súd zároveň potvrdil, že v medzinárodnom práve 
existujú „záväzky založené ... na istých všeobecných a uznávaných princípoch, ako sú 

                                                        
73 ICJ, Reservations to the Genocide Convention, 1951, s. 15.   
74 Ibid., s. 23, „elementary principles of morality“.  
75 ICJ, Armed Activities on the Territory of Congo, 2006, § 64.  
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elementárne ohľady ľudskosti“ 76 , ktoré predstavujú „neprekročiteľné princípy 
medzinárodného obyčajového práva“.77  

Spojenie konceptu ius cogens s morálkou a princípmi humanity, spoločnými 
pre všetky štáty, je viditeľné najmä v súvisiacich kodifikačných prácach Komisie 
OSN pre medzinárodného právo a následne vo vyhláseniach mnohých štátov pri 
samotnom prijímaní Viedenského dohovoru. Hersch Lauterpacht, ktorý bol druhým 
osobitným spravodajcom pre tému zmluvného práva78, označil kogentné normy za 
morálne princípy medzinárodného verejného poriadku. Vo svojej správe Komisii 
uvádza: „...tieto prevládajúce princípy medzinárodného práva ... možno vnímať ako 
ako princípy medzinárodného verejného poriadku (ordre international public). Tieto 
princípy nemusia nevyhnutne vychádzať zo zrejmej akceptácie vlády práva ... [ale] 
môžu byť vyjadrením pravidiel medzinárodnej morálky tak kogentných, že 
medzinárodný tribunál by ich považoval za súčasť právnych princípov všeobecne 
uznávaných civilizovanými národmi, ktoré je povinný aplikovať v zmysle Štatútu“.79 
Jeho nasledovník vo funkcii spravodajcu, Gerald Fitzmaurice, svoju správu pre 
Komisiu koncipoval v rovnakom duchu: „Nie je možné – a ani pre dnešné účely 
nevyhnutné – vyčerpávajúco uvádzať, ktoré pravidlá medzinárodného práva majú 
povahu ius cogens, no ich spoločnou črtou je, alebo pre väčšinu z nich je, že zahŕňajú 
nielen právne pravidlá ale aj zváženia morálky a medzinárodného poriadku“.80 A na 
inom mieste dodáva, že hoci neetický charakter zmluvy sám osebe nemôže 
konštituovať jej právnu neplatnosť, medzinárodný tribunál takú zmluvu nemusí uznať 
ani ju aplikovať, ak je taká zmluva evidentne v rozpore s „ľudskosťou, dobrou 
morálkou, medzinárodným verejným poriadkom či uznávanou etikou medzinárodného 
správania“.81 Aj členovia Komisie v ďalších rokoch viac či menej akcentovali etický 
a morálny rozmer kogentných noriem, chrániacich najvyššie hodnoty 
medzinárodného spoločenstva. Radhabinod Pal ich vnímal ako súčasť 
„medzinárodného verejného poriadku“, ktorý „zosobňuje hodnoty ľudskej 
dôstojnosti“82 a podľa Shabtai Rosennea sa Komisia všeobecne zhodla na tom, že 
inštitút ius cogens je „vyjadrením určitých vyšších sociálnych potrieb“.83 Podobnú 
formuláciu vyslovil Antonio De Luna, citujúc Lorda McNaira: „...v každom 
civilizovanom spoločenstve existujú určité právne pravidlá a princípy morálky, ktoré 
jednotlivci nemôžu ignorovať ani svojimi dohodami meniť“.84 A napokon aj Alfred 
Verdross, ktorý sám bol členom Komisie v rokoch 1957 až 1966, za medzinárodným 
právom zakázané považoval tie zmluvy, ktoré sa priečia dobrým mravom (contra 
bonos mores), keďže „žiaden právny poriadok neuznáva platnosť dohôd, ktoré sú 
v zrejmom rozpore so základnými etickými normami“85. Hoci pojmy „morálka“ a 
„medzinárodný verejný poriadok“ napokon nedostali svoje explicitné vyjadrenie 

                                                        
76 ICJ, Corfu Channel Case, 1949, s. 22 („elementary considerations of humanity“)  
77 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996, para. 79 („intransgressible principles 
of international customary law“), s priamym odkazom na vyššie uvedený výrok v Corfu Channel 
Case.  
78 Prvým bol J. L. Brierly, menovaný v 1949.   
79 Report of the Special Rapporteur, Sir Hersch Lauterpacht, ILC, Yearbook of the ILC 1953, vol. II, s. 
155, § 4.   
80 Third Report of the Special Rapporteur, Sir Gerald Fitzmaurice, ILC, Yearbook of the ILC 1958, 
1958, s. 40-41, § 76.  
81 Ibid., s. 28.  
82 ILC, Yearbook of the ILC 1963, vol. I, 1963, s. 65, § 64.  
83 Ibid., s. 73, § 4.  
84 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. I, 1966, s. 39, § 31.  
85 VERDROSS, Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law, 1966, s. 61.   
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v texte Viedenskej konvencie, implicitne ich možno v článku 53 pozorovať. 86 
Navyše, veľká väčšina jednotlivých delegácií štátov na Viedenskej konferencii 
odkazovala na morálku.87  

Konštitučným elementom ius cogens, teda to, kedy a ako sa norma stáva 
kogentnou, je jeho akceptácia a uznanie medzinárodným spoločenstvom ako celkom 
za kogentné právo a jeho odlišujúcim znakom je nederogovateľnosť (nezrušiteľnosť 
ako charakterová črta a zároveň jej účinok v podobe schopnosti „rušiť odporujúce“). 
Uvedené znamená, že medzinárodné spoločenstvo štátov v celosti, nie individuálne 
jeden štát či malá skupina štátov, rozhoduje o tom, ktoré normy všeobecného 
medzinárodného práva nemožno derogovať a obísť, a ktoré spôsobujú neplatnosť 
odporujúcich pravidiel. Akceptácia všetkými celkovo však neimplikuje 
jednomyseľnosť, ale „postačuje veľká väčšina ... ktorá znamená, že ak jednotlivý štát 
odmietne uznať imperatívnu povahu pravidla, a prípadne je aj podporovaný malým 
počtom štátov, neovplyvní to prijatie ani uznanie imperatívnej povahy tohto pravidla 
medzinárodným spoločenstvom ako celkom“.88 Práve táto absencia jednomyseľnosti, 
teda absencia súhlasu všetkých, ktorých norma zaväzuje (záväznosť bez súhlasu), ako 
aj jej vlastnosť nezrušiteľnosti a schopnosť derogovať či zneplatniť iné pravidlá, sú 
prvkami, ktoré ius cogens približujú k naturalistickému vnímaniu práva. Viacerí 
sudcovia MSD poukazovali na túto absenciu súhlasu v spojitosti s ius cogens. Sudca 
Bedjaoui konštatoval, že v dôsledku ius cogens „bol pozitivistický a voluntaristický 
prístup k medzinárodnému právu nahradený objektívnym inštitútom“ 89  a sudca 
Ranjeva poznamenal, že „jedine normy ius cogens môžu oprávnene prelomiť zásadu 
konsenzu“ 90 . Na druhej strane, výrok Medzinárodného tribunálu pre bývalú 
Juhosláviu najmarkantnejšie spojil ius cogens s prvkami verejného poriadku. 
Tvrdením, že je to práve „dôležitosť hodnôt“, chránených kogentným zákazom 
mučenia, ktorá tejto norme dáva „vyšší status v medzinárodnej hierarchii“, tribunál 
poukázal jednak na hodnotový prvok a jednak na hierarchicky nadradené postavenie 
kogentných noriem, schopných zneplatniť nielen zmluvy a obyčaje ale aj „akýkoľvek 
legislatívny, administratívny či súdny akt“.91 

Hoci ius cogens vykazuje elementy prirodzeného práva, keďže je výrazom 
univerzálnosti, morálky a ľudskosti, ide zároveň o pozitívnoprávne normy, ktoré sú 
súčasťou právneho systému. Možno zjednodušene povedať, že ide 
o prirodzenoprávny inštitút včlenený do pozitívneho práva. Spoločné hodnoty, ktoré 
ius cogens chráni (zovšeobecnene medzinárodnú morálku a princíp humanity) 
nachádzajú vyjadrenie v norme, ktorá je produktom súhlasu. Kogentná norma – 
a k tomu sa ešte dostaneme v ďalších kapitolách – je teda výsledkom konsenzu 
medzinárodného spoločenstva ako celku; inými slovami, je to „zákonodarca“ majúci 
podobu celého medzinárodného spoločenstva, kto dáva konkrétnym normám 

                                                        
86 Naznačuje to pojem „všeobecné medzinárodné právo“ a samotný zákaz derogácie. Pozri ďalšie 
kapitoly. Pozri aj v kontexte správy osobitného spravodajcu H. Waldocka, ILC, Yearbook of the ILC 
1963, vol. II, 1963, s. 52.  
87 Pozri napr. Spojené štáty (s. 295), Libanon (s. 297), Kolumbia (s. 301), Uruguaj (s. 303), Spojené 
kráľovstvo (s. 305), Španielsko (s. 315), Brazília (s. 317), Československo (s. 318), Pobrežie 
Slonoviny (s. 321), Mali (s. 327). United Nations Conference on the Law of Treaties, Vienna, 26 
March – 24 May 1968, A/CONF.39/11 (1969), First session.  
88  United Nations Conference on the Law of Treaties, Vienna, 26 March – 24 May 1968, 
A/CONF.39/11 (1969), First session, s. 514, § 12.  
89 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996, Decl. of Judge Bedjaoui, para. 21.  
90 ICJ, Case Concerning the Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon 
v. Nigeria: Equatorial Guinea Intervening ), 2002, Sep. Op. of Juge Ranjeva, para. 3. 
91  ICTY, Prosecutor v. Furundžija, 1998, paras. 153-155.  



  19 

medzinárodného práva punc kogentnosti a nederogovateľnosti a v „zákonodarnom 
procese“ im generuje pozitívne vnímateľnú formu – prameň práva. Napokon, bez ich 
vyjadrenia v právnych normách by nebolo možné princípy morálky a etické hodnoty 
aplikovať v právnom zmysle. Potvrdzuje to aj výrok Medzinárodného súdneho dvora: 
„... bolo namietané, že zváženia ľudskosti samy osebe dostatočne vytvárajú legálne 
práva a záväzky, a teda že Súd môže a mal by podľa nich konať. Súd s tým však 
nesúhlasí. Súd je právnym súdom a môže vziať do úvahy morálne princípy iba ak sú 
dostatočne vyjadrené v právnej forme. ... Tieto zváženia [ľudskosti] samy osebe 
nepredstavujú právne pravidlá.“92 Ďalšie potvrdenia uvedených pozitívnoprávnych 
prvkov ius cogens (teda konsenzu a jeho vyjadrenia v právnych prameňoch) možno 
nájsť vo výroku Medzinárodného súdneho dvora, ktorý v spore Obligation to 
Prosecute or Extradite, zdôraznil, že kogentný zákaz mučenia „je založený na širokej 
medzinárodnej praxi a opinio iuris štátov“ 93, čo je zrejmý odkaz na právnu obyčaj 
ako pozitívny prameň práva odvodený od vôle štátov.  

Pozitívnoprávny prvok možno vypozorovať aj v čl. 64 Viedenského dohovoru 
o zmluvnom práve, ktorý upravuje následky konfliktu zmluvy s neskôr vytvorenou 
kogentnou normou. Dikcia tohto ustanovenia, ktorá explicitne počíta s vytvorením 
novej kogentnej normy, totiž dokazuje, že kogentné normy nie sú staticky nemenné, a 
naopak, že ich obsah podlieha vývoju.94 Podľa Virallyho je uvedené ustanovenie 
dôkazom o tom, že kogentné normy, reagujúce na sociálne, politické, etické a iné 
podnety medzinárodnej spoločnosti, podliehajú zmenám a teda predstavujú normy 
pozitívneho práva.95   

Uvedené formulácie dokazujú tézu, ktorú sme navrhovali v úvode tejto 
podkapitoly: že kogentné medzinárodnoprávne normy odrážajúce princípy morálky 
a ľudskosti, ktoré vychádzajú z prirodzeného práva, prijímané so súhlasom „super 
väčšiny“ bez ohľadu na nesúhlas či oponovanie jednotlivého štátu, derogujúce im 
odporujúce právne úkony, a pôsobiace mutatis mutandis ako verejný poriadok vo 
vnútroštátnom práve, predstavujú pozitívnoprávne normy, inkorporované do 
právneho systému na základe vôle a prostredníctvom „legislatívneho“ procesu 
všeobecného prijatia a uznania, a vyjadrené vo formálnych prameňoch práva.  

Ak by sme však aj boli schopní zodpovedať otázku, odkiaľ myšlienka ius 
cogens pochádza a na akých teoretických a filozoficko-právnych základoch stojí96, 
a v tomto zmysle aká je teda jeho povaha, nestačilo by to na zodpovedanie otázky, či 
ius cogens skutočne v pozitívnom medzinárodnom práve existuje. O tom, že ius 
cogens má svoje postavenie v súčasnom platnom pozitívnom práve, svedčia viaceré 
skutočnosti. Začnime zmluvnými ustanoveniami Viedenského dohovoru, čl. 53 a čl. 
64, ktoré explicitne tento inštitút a jeho účinky v zmluvnom práve regulujú.97 Na 
tomto mieste treba zdôrazniť, že – ako vyplýva z vtedajších i novších tvrdení 
samotnej Komisie98 – tieto články len mali deklarovať (resp. kodifikovať) inštitút, 

                                                        
92 ICJ, South West Africa Cases, 1966, §§ 49-50.  
93 ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012, para. 99 
94 Článok 64 VDZP: „Ak vznikne nová imperatívna norma všeobecného medzinárodného práva, každá 
zmluva, ktorá je v rozpore s touto normou, sa stane neplatnou a zanikne.“ 
95 VIRALLY, 1966, s. 15.  
96 Porov. ILC, 68 session (2016), First Report on Jus Cogens, Special Rapporteur Dire Tladi, para. 59: 
„No single theory has yet adequately explained the uniqueness of jus cogens in international law, that 
is, the peremptoriness of certain obligations“.  
97 Porobne pozri kapitolu o právnych účinkoch v zmluvnom práve.  
98 Dire D. Tladi, osobitný spravodajca Komisie OSN pre medzinárodné právo pre otázku kogentných 
noriem uvádza: „... the concept of jus cogens predates the Commission’s existence“. Pozri ILC, Report 
of the ILC, 66th session (2014), Annex (Jus Cogens), para. 3, s. 274. Pozri aj ILC, Yearbook of the 
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ktorý v období draftovania Dohovoru už medzinárodným spoločenstvom ako celkom 
akceptovaný bol. Skutočnosť, že článok 53 bol na Viedenskej konferencii prijatý 87 
hlasmi proti 8, s 12 abstenciami99, a že Dohovor dnes zaväzuje 114100 zmluvných 
strán, je v tejto súvislosti irelevantný. Pozitívnoprávne ustanovenia Viedenského 
dohovoru o zmluvnom práve však nie sú jedinými pozitívnoprávnymi vyjadreniami 
ius cogens.101 Napríklad, Medzinárodný súdny dvor v roku 2012 explicitne potvrdil 
kogentný charakter zákazu mučenia s konštatovaním, že ide o normu vychádzajúcu z 
„rozšírenej medzinárodnej praxe a opinio iuris štátov“ 102 , teda z medzinárodnej 
obyčaje, čím priamo konštatoval prítomnosť tejto kogentnej normy v pozitívnom 
práve.  

Okrem toho možno pozitívnoprávne dôkazy existencie ius cogens nájsť aj 
v praxi medzinárodných súdov a medzinárodných organizácii, a v praxi štátov na 
úrovni ich legislatívnej, diplomatickej, judiciálnej či obdobnej činnosti. Podrobne 
bude tomuto aspektu venovaný priestor v kapitole o právnych prameňoch ius cogens, 
vrátane konkrétnych príkladov. Nateraz sa obmedzíme len na zaujímavé číselné 
údaje. Podľa správy osobitného spravodajcu Komisie D. Tladiho103, od čias prijatia 
Viedenského dohovoru sa k ius cogens MSD vo svojich rozhodnutiach a posudkoch 
explicitne vyjadril 11-krát, pričom 78-krát naň explicitne odkazovali jednotliví 
sudcovia vo svojich separátnych vótach. Okrem toho uvádza referencie v troch 
prípadoch medzinárodných trestných tribunálov a vo viacerých prípadoch 
regionálnych a kvázi-judiciálnych orgánov. Pokiaľ ide o prax štátov, cituje početnú 
judikatúru vnútroštátnych súdov a vyhlásenia štátov vo Valnom zhromaždení, pred 6. 
výborom OSN a pred Bezpečnostnou radou OSN. V kontexte praxe OSN uvádza, že 
Valné zhromaždenie prijalo prinajmenšom 12 rezolúcií, v ktorých referuje na ius 
cogens, a pripomína, že samotná Komisia OSN pre medzinárodné právo s inštitútom 
kogentných noriem aktívne pracovala aj v rámci agendy zodpovednosti štátov, 
výhrad k medzinárodným zmluvám, jednostranných aktov štátov a fragmentácie 
medzinárodného práva. Poznamenáva, že hoci len tri štáty neboli v roku 2014 
presvedčené o vhodnosti toho, aby sa Komisia otázkou ius cogens zaoberala, 
existenciu tohto inštitútu v princípe nepopierali.104  

Zhrnúc doterajšie zistenia tejto kapitoly sa dostaneme k záveru, že kogentná 
norma medzinárodného práva má špecifickú (sui generis) povahu: vykazuje prvky 
naturalizmu (morálka a ľudskosť, záväznosť napriek absencie súhlasu, nadradenosť) 
a pozitivizmu („legislatívny“ proces prijatia a uznania, vôľa medzinárodného 
spoločenstva ako „zákonodarcu“, dôkazy existencie v pozitívnych formálnych 
prameňoch) a charakteristiky verejného poriadku (morálne hodnoty spoločnosti, ktoré 
nemožno obísť ani zrušiť, a ktoré sú schopné derogovať, resp. nepriznať účinok 
odporujúcim súkromnoprávnym aktom). V dôsledku uvedeného je normou 
pôsobiacou voči všetkým, zároveň normou odrážajúcou hodnoty spoločné všetkým 

                                                                                                                                                              
ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), s. 247, kde Komisia 
konštatovala všeobecný konsenzus o existencii noriem, ktoré invalidujú zmluvy im odporujúce, a teda 
že tento konsenzus si zasluhuje byť kodifikovaný; ďalej ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), 
2016, para. 113, s. 300: „...the existence of jus cogens was no longer seriously contested“ a „the 
existence of jus cogens was well established“.   
99 United Nations Conference on the Law of Treaties, Vienna, 9 April – 22 May 1969, A/CONF.39/11 
(1969), Second session, s. 106-107, § 65.  
100 Stav k: 6. apríl 2017, zdroj: United Nations Treaty Series, dostupné na www.treaties.un.org  
101 Pozri opačný názor SHELTON, Sherlock Holmes and the Mystery of Jus Cogens, 2015, s. 26. 
102 ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012, para. 99.  
103 ILC, 68 session (2016), First Report on Jus Cogens, Special Rapporteur Dire Tladi, paras. 46-48. 
104 Ibid., para. 49 a para. 6 (Francúzsko, Holandsko a USA). Pozri aj paras. 7-11. 
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štátom a zároveň normou, ktorú nemožno zrušiť. Práve v tejto súvislosti však musíme 
ešte upozorniť na podobnosť (a ľahkú zameniteľnosť) inštitútu kogentných noriem 
s jej „false friends“: záväzkami erga omnes, medzinárodným verejným poriadkom 
a nederogovateľnými ľudskými právami. Všetky v komparácii s ius cogens rozoberá 
nasledujúca podkapitola.    

 

2. 6. Inštitúty podobné ius cogens  

 
 V tejto podkapitole upriamujeme pozornosť na tri pojmy, ktoré sa mylne 
zvyknú používať synonymicky s ius cogens. Ide o záväzky erga omnes (a erga omnes 
partes), medzinárodný verejný poriadok a nederogovateľné ľudské práva. V kontraste 
ku kogentným normám sa pokúsime vysvetliť ich odlišnosť a vzájomnú 
nezameniteľnosť.  

Kogentné normy ako normy všeobecného medzinárodného práva pôsobiace 
voči všetkým (erga omnes) so záväzkami erga omnes úzko súvisia. Je pravda, že 
uvedené pojmy sa môžu čiastočne prekrývať pokiaľ ide o obsah pravidiel, ku ktorým 
sa viažu, ich samotná podstata sa však líši. Erga omnes doslova znamená „voči 
všetkým“, čím vymedzuje okruh subjektov, ktorých sa konkrétne právo alebo 
záväzok týka, resp. ktoré majú na konkrétnych právach a záväzkoch právny 
záujem.105 Medzinárodný súdny dvor v známom prípade Barcelona Traction uviedol, 
že záväzky erga omnes sa týkajú celého spoločenstva ako celku: „... podstatne treba 
rozlišovať medzi záväzkami, ktoré štát má voči medzinárodnému spoločenstvu ako 
celku, a tými, ktoré vyvstávajú voči inému štátu ... Prvé spomenuté sa svojou povahou 
týkajú všetkých štátov ... všetky štáty majú právny záujem na ich ochrane ... sú 
záväzkami erga omnes. Takéto záväzky sú v súčasnom medzinárodnom práve 
odvodené napríklad od aktov agresie, genocídy, tiež od princípov a pravidiel 
týkajúcich sa základných práv človeka, vrátane otroctva a rasovej diskriminácie 
...“106 Z uvedeného je zrejmé, že pojem erga omnes vyjadruje všeobecný právny 
záujem všetkých členov medzinárodného spoločenstva.  

Definície v doktríne nie sú úplne totožné.107  Shaw napríklad uvádza, že 
primárne sa pojem erga omnes viaže na procesnoprávnu stránku 
medzinárodnoprávnej normy; kogentné normy, naopak, sú samy osebe 
hmotnoprávnymi normami. 108 Weatherall tvrdí, že medzi týmito dvoma pojmami 
existuje kauzálny vzťah: právo alebo záväzok erga omnes vyplýva (okrem iného aj) 
z ius cogens ako právo či záväzok (vyjadrujúci vynútenie kogentných noriem), ktorý 
má každý štát voči medzinárodnému spoločenstvu ako celku.109 Erga omnes účinok 
je teda podľa neho jeden z atribútov každej kogentnej normy110 – na jej dodržiavaní 
má záujem celé medzinárodné spoločenstvo. Kadelbach vidí určitú podobnosť medzi 
erga omnes a ius cogens v ich obsahu no značnú rozdielnosť v ich právnych 
následkoch. Podľa neho záväzky erga omnes nepokrývajú len (či už niektoré alebo 
všetky) kogentné normy, ale tiež pravidlá upravujúce status a hranice štátov, ostrovov 
a medzinárodných území, ktoré ľahko možno zmeniť medzinárodnou zmluvou. Na 
                                                        
105 Pozri všeobecne k erga omnes RAGAZZI, 1997; TAMS, 2005;  
106 ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, 1970, s. 32, § 33, 34.  
107 K vzťahu ius cogens a záväzkov erga omnes pozri napr. BYERS, Conceptualising the Relationship 
between Jus Cogens and Erga Omnes Rules, 1997; PICONE, 2011.  
108 SHAW, 2008, s. 124.  
109 WEATHERALL, 2015, s. 11.  
110 Pozri ale odlišný názor: PICONE, 2011, najmä s. 412, 414 a 418, kde tvrdí, že kogentné normy 
nemajú nevyhnutne erga omnes účinok.  
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druhej strane sa erga omnes prekrýva s ius cogens napríklad pri zákaze agresie, 
genocídy či otroctva. Rozdielnosť v ich právnych následkoch spočíva podľa neho v 
nasledovnom: jednostranné porušenie kogentnej normy nemusí nevyhnutne v každom 
prípade spustiť zodpovednosť voči celému medzinárodnému spoločenstvu, zatiaľ čo 
ak dôjde k porušeniu záväzku erga omnes, teda k porušeniu záväzku, ktorý „vlastnia“ 
všetci členovia medzinárodného spoločenstva, tu vždy nastupuje zodpovednosť 
porušiteľa voči všetkým, a teda všetky štáty – aj jednotlivo – majú právo dovolávať 
sa tejto zodpovednosti a žiadať od porušiteľa reparáciu.111 Podobne Suy píše, že je to 
právny následok, ktorý rozdeľuje pojmy ius cogens a erga omnes: zmluva v rozpore 
s kogennou normou je nulitná, no čin resp. konanie porušujúce kogentnú normu 
obsahujúcu záväzok erga omnes privodzuje štátu osobitnú zodpovednosť.112 Byers 
uvádza, že určujúcim znakom erga omnes je všeobecná dovolateľnosť (general 
standing), a nie nemožnosť derogácie ako je to pri kogentných normách.113 A Mrázek 
konštatujúc, že záväzky erga omnes nemajú na rozdiel od ius cogens prvok 
nadradenosti, len určujú rozsah aplikácie práva a procesné dôsledky tejto aplikácie, 
pripomína v tejto súvislosti čl. 48 ods. 1 Článkov o zodpovednosti štátov, podľa 
ktorého sa zodpovednosti môže dovolávať ktorýkoľvek iný než poškodený štát, ak 
porušený záväzok patrí medzinárodnému spoločenstvu ako celku.114 

Máme za to, že spoločnou črtou oboch pojmov je, že oba existujú v rovine 
všeobecného medzinárodného práva, spoločným znakom teda je všeobecnosť pokiaľ 
ide o záväznosť. Odlišujúcim znakom pri ius cogens je nemožnosť derogácie 
a špecifický právny účinok nulitnosti odporujúcich zmlúv, pri erga omnes je to 
všeobecný právny záujem prejavujúci sa vo všeobecnom práve dovolávania sa ich 
dodržiavania (general standing). Samotný pojem erga omnes je podľa nás širší, 
keďže sa môže viazať aj na normy, ktoré nemajú imperatívny charakter.115 Práva 
a záväzky erga omnes môžu teda vyplývať aj z kogentných aj dispozitívnych noriem 
všeobecného práva. Pritom platí, že z dispozitívnej normy, hoci by aj obsahovala 
záväzok, ktorý je v záujme celého medzinárodného spoločenstva, sa štát odchýliť 
môže. Uvedené znamená, že v konečnom dôsledku určitý štát či skupina štátov 
nemusí spadať do pôsobnosti tejto normy, čím sa vlastne jej erga omnes efekt 
relativizuje: právny záujem na ochrane práva či záväzku erga omnes logicky nebude 
mať štát v pozícii trvalého odporcu prípadne štát, ktorý sa z pravidla vyzmluvnil. Ako 
sme uviedli vyššie, charakteristikou záväzkov erga omnes je všeobecný právny 
záujem, ktorý sa prejavuje tak, že všeobecne ktokoľvek a všetci (teda nielen priamo 
poškodený štát) má právo sa tohto záväzku dovolávať. Uvedené si ale netreba mylne 
vysvetľovať tak, že by záväzky erga omnes, vyplývajúce z kogentných či 
dispozitívnych pravidiel všeobecného práva automaticky zakladali jurisdikciu 
                                                        
111 KADELBACH , Jus Cogens, Obligations Erga Omnes and other Rules: The Identification of 
Fundamental Norms, 2006, s. 25 a nasl.  
112 SUY, 2007, s. 1912.  
113 BYERS, Conceptualising the Relationship between Jus Cogens and Erga Omnes Rules, 1997, s. 
230.  
114 MRÁZEK, 2009, s. 175.  
115 Napríklad normy týkajúce sa globálneho znečistenia ovzdušia či morí, alebo normy diplomatického 
práva. Medzinárodný súdny dvor v prípade Diplomatic staff (s. 42-43) zdôraznil, že pravidlo 
nedotknuteľnosti cudzej diplomatickej misie je „carefully constructed by mankind over a period of 
centuries, the maintenance of which is vital for the security and well-being of the complex 
international community”. Možno sem zaradiť i zákaz privlastnenia si kozmických telies a povinnosť 
všetkých rešpektovať slobodné využívanie kozmického priestoru a telies, pozri čl. I ods. 1 Zmluvy 
o kozme z roku 1967: „..for the benefit and interests of all countries“. Porovnaj ale ČEPELKA & 
GILMOUR, 1970, s. 39-40, kde autori označujú tieto normy za kogentné, s dodatkom (s. 46), že 
akákoľvek zmluva v rozpore s týmito pravidlami by bola nulitná ab initio.   
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súdov.116 Právo dovolávať sa určitého záväzku erga omnes znamená, že ktorýkoľvek 
štát – t. j. štát ktorý je ale aj štát, ktorý nie je priamo postihnutý ako obeť porušenia 
tohto práva, sa môže uchýliť k prostriedkom, ktoré mu medzinárodné právo ponúka: 
najmä žiadať od porušiteľa upustenie od konania a žiadať od neho nápravu. Toto 
právo má bez ohľadu na to, či ide o porušenie kogentnej alebo dispozitívnej normy, 
z ktorej záväzok erga omnes vyplýva. Vysvetliť sa to dá na príklade, ktorý uvádza 
Frowein117: Keď v roku 1979 iránski povstalci obsadili veľvyslanectvo Spojených 
štátov v Teheráne, čím narušili nedotknuteľnosť ich diplomatickej misie, ministri 
zahraničných vecí jednotlivých členských krajín Európskeho spoločenstva sa rozhodli 
prijať voči Iránu sankcie a suspendovali všetky vzájomné zmluvy. Tu vidieť erga 
omnes účinok dispozitívneho pravidla všeobecného práva: keďže všetky štáty mali 
právny záujem na jeho dodržiavaní, inými slovami, keďže Irán porušil svoj záväzok 
erga omnes, aj štáty, ktoré neboli týmto narušením nedotknuteľnosti misie priamo 
postihnuté, mali právo sa dodržiavania tohto pravidla a zodpovednosti za jeho 
porušenie dovolávať.118  

Je teda zrejmé, že výraz erga omnes ako zastrešujúci pojem zahŕňa aj 
kogentné aj dispozitívne normy všeobecného medzinárodného práva. Otázkou však 
zostáva, do akej miery: ergo či všetky kogentné normy a/alebo či všetky dispozitívne 
normy všeobecného práva vždy obsahujú záväzky erga omnes. Tu sa dostávame 
k bodu, ktorý načrtol Kadelbach119 tvrdiac, že nie všetky kogentné normy majú 
účinok erga omnes, keďže z ich porušenia nemusí vždy vyplývať právo všeobecnej 
zodpovednosti. Čiastočnú indíciu možno nájsť v Návrhu článkov o zodpovednosti 
štátov za protiprávne správanie (ďalej ako „ARSIWA“) z dielne Komisie pre 
medzinárodné právo.120 Komisia v komentári ku kapitole III uvádza, že hoci pojmy 
erga omnes a ius cogens nemusia byť totožné, všetky záväzky erga omnes, ktoré 
doposiaľ Medzinárodný súdny dvor či sama Komisia identifikovali, vychádzajú 
z kogentných noriem, a zároveň zo všetkých kogentných noriem, ktoré tieto autority 
uviedli, vyplývajú záväzky patriace celému medzinárodnému spoločenstvu. 121 
Komisia dôsledne oddeľuje oba pojmy tým, že explicitne uvádza právne následky 
závažného a systematického porušovania kogentných noriem (Časť 2 kapitola III) 
oddelene od všeobecného dovolávania sa zodpovednosti (Časť 3 kapitola I, článok 
48). Článok 48, ktorý má regulovať právo všetkých dovolávať sa zodpovednosti, sa 
viaže len k a) záväzkom, ktoré patria skupine štátov vrátane poškodeného štátu 
a zároveň existujú pre ochranu kolektívneho záujmu tejto skupiny, a k b) záväzkom, 
ktoré patria medzinárodnému spoločenstvu ako celku. Ako vyplýva z komentáru 

                                                        
116 Pozri ICJ, East Timor Case, 1996, para. 29, kde Súd potvrdil, že „pravidlo charakteru erga omnes 
a pravidlo súhlasu s jurisdikciou súdu sú dve rozdielne veci“. Podobne ICJ, Armed Activities on the 
Territory of Congo, 2006 (Rwanda), para. 64.  
117  FROWEIN, Obligations Erga Omnes, 2008; in: MPEPIL (2008), online dostupná na 
http://www.mpil.de/en/pub/research/areas/public-international-law/max-planck-encyclopedia.cfm .  
118 Oproti tomu ale Dominicé uvádza príklady pravidiel všeobecného mezinárodného práva, ktoré sú 
záväzné pre všetkých, no neobsahujú záväzky erga omnes, keďže ich porušením je dotknutý len 
konkrétny štát a toto porušenie nezakladá špeciálny režim zodpovednosti. Uvádza príklad práva 
pokojného prechodu cez pobrežné vody, pravidlo imunity majetku štátu, pravidlo trestnej imunity 
predstaviteľa cudzieho štátu, či pravidlo minimálneho cudzineckého štandardu. Pozri DOMINICÉ, 
2007, s. 369.  
119 KADELBACH , Jus Cogens, Obligations Erga Omnes and other Rules: The Identification of 
Fundamental Norms, 2006, s. 25.  
120 ILC, Yearbook of the ILC 2001, vol. II, 2001 (Responsibility of States for Internationally Wrongful 
Acts), ďalej ako „ARSIWA“ 
121 ARSIWA, s. 112, § 7, kapitola „Závažné porušenia záväzkov vyplývajúcich z kogentných noriem 
všeobecného medzinárodného práva“ 
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Komisie, odsek a) sa v podstate bude týkať záväzkov erga omnes partes, a odsek b) 
záväzkov erga omnes.122 Komisia nikde neuvádza, že by týmito záväzkami mali byť 
práve záväzky vyplývajúce z kogentných noriem. Implicitne však naznačuje123, že 
v prípade závažného a systematického porušovania kogentných noriem takáto 
možnosť všeobecného dovolávania sa existuje. Inými slovami, „spúšťačom“ erga 
omnes účinku kogentných noriem bude podľa všetkého intenzita ich porušenia. Vo 
svojej štúdii o fragmentácii medzinárodného práva Komisia opäť zdôraznila rozdiel 
medzi normami ius cogens a záväzkami erga omnes s upresnením, že kým prvé 
spomenuté sú podstatné pre ich „normatívnu váhu“, druhé svojou „procesnoprávnou 
pôsobnosťou“. Ďalej uviedla: „Zatiaľčo norma ius cogens nevyhnutne má pôsobnosť 
erga omnes, nie všetky erga omnes záväzky majú váhu ius cogens.“124  

Na základe uvedeného môžeme dospieť k záveru, že ius cogens povaha 
vypovedá o normatívnej kvalite normy, zatiaľ čo erga omnes vypovedá 
o všeobecnom právnom záujme na dodržiavaní – ten sa napríklad prejaví vo 
všeobecnom práve dovolávať sa zodpovednosti (general standing). Zároveň podľa 
nás platí, že nie všetky záväzky erga omnes nevyhnutne vyplývajú z kogentných 
noriem, a že naopak všetky kogentné normy majú potenciál produkovať záväzky erga 
omnes, a ten sa zaktivizuje vtedy, ak porušenie týchto noriem je závažné 
a systematické: vtedy medzinárodné právo dáva všetkým členom medzinárodného 
spoločenstva právo sa dovolávať zodpovednosti sa toto porušenie. Oba pojmy sa 
prekrývajú v tom zmysle, že každá ius cogens norma môže mať erga omnes účinok – 
za podmienky, že jej porušenie je závažné a systematické, ale nie všetky záväzky 
a práva erga omnes vyplývajú výlučne z kogentných noriem; tieto sa odvodzujú aj od 
dispozitívnych pravidiel všeobecného medzinárodného práva.  

Od pojmu erga omnes je ešte potrebné odlíšiť nejednoznačný pojem erga 
omnes partes, ktorý sa podľa všetkého vzťahuje k záväzku alebo právu, na 
dodržiavaní ktorého majú právny záujem len zmluvné strany. Tams tento pojem 
označuje ako „zmluvný ekvivalent záväzkov erga omnes“.125 Medzinárodný súdny 
dvor tento pojem použil v spore Obligation to Prosecute or Extradite, týkajúci sa 
záväzku vydať alebo stíhať, ktorý podľa neho v danom prípade existoval len medzi 
stranami Dohovoru: „Všetky zmluvné strany majú spoločný záujem na dodržiavaní 
tohto záväzku štátom, na území ktorého sa páchateľ nachádza. Tento spoločný 
záujem implikuje, že daný záväzok má ktorákoľvek zmluvná strana voči všetkým 
ostatným zmluvným stranám Dohovoru. ... Takéto záväzky možno definovať ako 
‚záväzky erga omnes partes‘...“. 126  Viacerí teoretici však kritizujú tento pojem 
s poukazovaním na to, že nemá oporu v medzinárodnom práve.127 Aj Komisia pre 
medzinárodné právo použila tento pojem pri navrhovaní článkov o zodpovednosti 
štátov vo vzťahu k záväzkom, ktoré patria „štátom ako skupine“.128 Na rozdiel od 
záväzku erga omnes, zmluvný záväzok erga omnes partes by napríklad mohol 
zakladať jurisdikciu: každá jednotlivá zmluvná strana by mohla mať právo aktívnej 
legitimácie pred konkrétnym rozhodovacím orgánom.129 Ak by sme aj pripustili 
existenciu takýchto záväzkov v medzinárodnom práve, potom z vyššie spomenutej 
                                                        
122 Ibid., s. 126, § 6, a s. 127, § 8.  
123 Pozri v kontexte s komentárom na s. 112, § 7.  
124 ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006, s. 205, § 408.  
125 TAMS, 2005, s. 124.  
126 ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012, para. 68.  
127 Kritický doktrinálny pohľad pozri napr. MEJÍA-LEMOS, 2014.  
128 ARSIWA, Čl. 48(1)a  
129 Napr. v tzv. medzištátnych sporoch pred Výborom OSN pre ľudské práva na základe čl. 41 Paktu 
o občianskych a politických právach.  
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formulácie súdu môžeme vyvodiť, že záväzky erga omnes partes budú vždy 
obmedzené len na strany medzinárodnej zmluvy, čo samo osebe nevylučuje, aby 
okrem všeobecných zmlúv existovali aj v rámci regionálnej zmluvy130, a nevyhnutne 
tak nespadali pod všeobecné medzinárodné právo. 

Pokiaľ ide o vzťah pojmov „medzinárodný verejný poriadok“ a „kogentné 
normy“, je pravda, že pre mnohých autorov ide o ten istý termín, a kogentné normy 
bez rozlišovania nazývajú normami verejného poriadku či ústavnými normami 
medzinárodného práva.131 Na druhej strane, Tunkin uvádza, že ide o dva úplne 
rozdielne inštitúty, keďže ius cogens vzniká dohodou štátov a princípy ordre public 
naopak nezávisia od vôle.132 Mosler potvrdzuje, že medzi týmito dvoma pojmami 
existuje úzke prepojenie, ale nie sú identické. Ius cogens ako opozitum ius 
dispositivum sa podľa neho týka len zmlúv a verejný poriadok je teda širším 
pojmom.133  Kolb napríklad zaujímavo tvrdí, že ius cogens je ako „legislatívna 
technika“, v dôsledku ktorej dochádza k derogovaniu iných noriem, len jedným 
z účinkov verejného poriadku.134 Zároveň má za to, že pojem ius cogens je širší než 
pojem ordre public, nakoľko súčasťou verejného poriadku sú len niektoré kogentné 
normy, iné kogentné normy existujú nezávisle od verejného poriadku a nechránia 
základné hodnoty medzinárodného spoločenstva – tieto nazýva „kogentnými 
normami verejného úžitku“. 135  Ako príklady uvádza normy obsiahnuté 
v zakladajúcich aktoch medzinárodných organizácií, napríklad aj v Štatúte 
Medzinárodného súdneho dvora. S uvedeným však nemožno celkom súhlasiť. Takéto 
normy totiž podľa nášho názoru nenapĺňajú podstatný znak kogentných noriem 
všeobecného práva – nemožnosť derogácie, presnejšie nemožnosť vymaniť sa spod 
ich účinku s cieľom právoplatne založiť iný (im odporujúci) právny stav. Prípadná 
zmluva, ktorá by odporovala týmto ustanoveniam by podľa všetkého nebola 
absolútne neplatná, a navyše, z Organizácie môže štát vystúpiť a tým sa vymaniť 
spod účinku jej ustanovení.136 Sme toho názoru, že kogentné normy patria do rámca 
verejného poriadku a všetky chránia základné hodnoty medzinárodného spoločenstva. 
Zaujímavé je sa ale pýtať, či medzinárodný verejný poriadok tvoria aj iné než 
kogentné normy. A práve v tomto bode vidí viacero autorov odlišnosť medzi 
uvedenými pojmami. Kogentné normy sú podľa nich len jadrom medzinárodného 
verejného poriadku, ktorý je tvorený aj záväzkami erga omnes a normami podstatne 
dôležitých medzinárodných konvencií.137 Inými slovami, všetky kogentné normy 
majú charakter verejného poriadku, medzinárodný verejný poriadok však predstavuje 
širší pojem: zahŕňa aj záväzky, ktoré sú v záujme medzinárodného spoločenstva ako 
celku, hoc aj nemajú kogentnú povahu, a zároveň také pravidlá akými sú napríklad 
článok 103 a ďalšie ustanovenia Charty OSN ako aj princípy všeobecného 
medzinárodného práva a ustanovenia mnohostranných medzinárodných zmlúv, ktoré 

                                                        
130 Napríklad regionálnej zmluvy chrániacej ľudské práva.  
131 SCHWARZENBERGER, 1965, s. 455;  WEATHERALL, 2015, s. 121 a nasl.; JANIS, 1988, s. 363 
nazýva ius cogens „formou medzinárodného ústavného práva“. 
132 TUNKIN, 1974, s. 158.  
133 MOSLER, 1980, s. 19.  
134 KOLB, Théorie du jus cogens international, 2001, s. 172-173.  
135 KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 34 a 49 a nasl., 
kde ako príklad kogentných noriem verejného úžitku („public utility jus cogens“) uvádza Štatút 
Medzinárodného súdneho dvora a zakladajúce zmluvy medzinárodných organizácií, argumentujúc, že 
ide o kogentné normy, ktoré štáty nemôžu ľubovoľne meniť.  
136 Pozri aj ZEMANEK, 201, s. 402, ktorý tvrdí, že princípy Charty možno považovať za kogentné 
v rámci systému, ale nemajú kogentnú povahu v zmysle Viedenskej konvencie. 
137 HOFFMEISTER & KLEINLEIN, 2008; MOSLER, 1980, s. 19 a nasl.  
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odkazujú na spoločné dedičstvo ľudstva, spoločný záujem či spoločné hodnoty.138 
Rovnakým menovateľom všetkých noriem a princípov verejného poriadku je verejný 
záujem celého medzinárodného spoločenstva (community interest), ktorý ich odlišuje 
od noriem a princípov chrániacich súkromné záujmy jednotlivých štátov (States 
interests).  

To, čo kogentné normy odlišuje od medzinárodného verejného poriadku, je 
objektívny a absolútny účinok neplatnosti. Naopak, v kontexte medzinárodného 
verejného poriadku možno hovoriť skôr o relatívnom účinku neaplikácie, resp. 
odopretia aplikácie. Pre názornosť uvedieme príklady čl. 20 ods. 1 Paktu Spoločnosti 
národov, čl. 103 Charty OSN, čl. 311 ods. 6 UNCLOS alebo a čl. 351 Zmluvy 
o fungovaní EÚ. Všetky tieto zaväzujú subjekty k tomu, aby si svoje nezlučiteľné 
záväzky dali do súladu, resp. stanovujú neaplikovateľnosť či prednosť v prípade 
kolízií; ani jedno ustanovenie však nemá kogentný účinok derogácie.139 Definujúc 
medzinárodný verejný poriadok ako súbor noriem a princípov, chrániacich hodnoty, 
ktoré sú najpodstatnejšie pre existenciu a fungovanie medzinárodného spoločenstva, 
vrátane kogentných noriem, môžme konštatovať, že takéto rozlišovanie kogentných 
noriem a medzinárodného verejného poriadku je presvedčivé, i keď – ako sme 
spomínali vyššie – nie je výrazom doktrinálnej názorovej jednotnosti. Pre 
zjednodušenie a v medziach účelu tejto práce budeme oba pojmy používať týmto 
spôsobom.  

Pokiaľ ide o nederogovateľnosť niektorých ľudských práv, táto často 
vyvoláva mylný úsudok, že ide o znak ich kogentnosti. Vskutku treba povedať, že ich 
nezrušiteľnosť (non-derogability) je prvok, ktorý tieto ľudské práva približuje 
nederogovateľným normám ius cogens. Niektoré ľudsko-právne zmluvy (napríklad 
Európsky dohovor o ľudských právach v čl. 15) totiž stanovujú, že určité ľudské 
práva nie je možné derogovať v situáciách výnimočného stavu. Táto derogácia je 
však pojmovo odlišná od derogácie, ktorú predpokladá článok 53 Viedenského 
dohovoru. Kým derogácia konkrétneho ľudského práva v čase núdze je možnosť štátu 
„suspendovať“ ochranu práva garantovanú medzinárodnou zmluvou na obmedzený 
čas, derogácia v zmysle Viedenskej konvencie je nahradenie určitých právnych 
pravidiel novými (inými, odlišnými) pravidlami. Aj Orakhelashvili upozorňuje, že 
kogentný charakter normy vyžaduje viac než len nezrušiteľnosť v prípade núdzového 
stavu.140 Dočasná derogácia ľudského práva v čase verejného ohrozenia teda nie je 
totožná s derogáciou kogentnej normy, ktorou sa dva štáty snažia vytvoriť odlišný (a 
trvalý) právny stav. Okrem toho, ako uviedol Výbor OSN pre ľudské práva, „výpočet 
nederogovateľných ustanovení [v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických 
právach – pozn.] ... sa vzťahuje k otázke, či niektoré ľudsko-právne právne záväzky 
majú charakter kogentných noriem medzinárodného práva, no nie je s ňou totožný. ... 
Kategória kogentných noriem presahuje zoznam nederogovateľných ustanovení...“.141 
Aj Komisia OSN pre medzinárodné právo vyslovene uviedla, že nederogovateľnosť 
určitého pravidla, ktorú si štáty dohodnú v zmluve, nemusí nevyhnutne dosvedčovať 
kogentnosť takejto normy.142  
                                                        
138 Ibid., uvádzajúc čl. 136 Dohovoru o morskom práve, čl. 1 Zmluvy o kozme, preambulu Zmluvy 
o nešírení jadrových zbraní a ustanovenia viacerých environmentálnych dohovorov a ľudskoprávnych 
zmlúv.   
139 Pozri k tomuto aj kapitolu o pôsobnosti kogentných noriem ratione loci.  
140 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 57 a 59.   
141 UN Human Rights Committee, General Comment No. 29, Article 4: Derogations during a State of 
Emergency (2001), § 7.  
142 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), 
2005, s. 248.  
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Uvedené neznamená, že tie ľudské práva, s ktorými ľudsko-právna zmluva 
spája zákaz derogácie v čase verejného ohrozenia, nemôžu zároveň mať aj kogentnú 
povahu – dokazuje to napokon príklad zákazu mučenia. Tento náš vstup je však 
podstatný pre pochopenie, že i keď sa nederogovateľné ľudské práva a kogentné 
normy môžu do istej miery z obsahového hľadiska prekrývať, nemožno ich 
v žiadnom prípade stotožňovať; každý z týchto dvoch inštitútov má totiž svoju 
autonómnu pozíciu a svoju právnu povahu.  
 Po preskúmaní právnej povahy ius cogens, dokázaní jeho existencie 
v pozitívnom práve a po jeho zreteľnom odlíšení od podobných inštitútov, nám ešte 
ostáva zodpovedať si otázku, prečo kogentné normy v medzinárodnom práve existujú 
a aký majú špecifický účel. Nasledujúca podkapitola analyzuje práve význam a úlohu 
týchto noriem, a poukazuje na to, že ide o nezastupiteľný a nenahraditeľný inštitút so 
špecifickými funkciami, ktoré nezabezpečuje žiadna iná medzinárodnoprávna norma. 
 

2. 7. Funkcia a účel ius cogens  
 
 Nadväzujúc na predošlú analýzu teoretického základu a právnej povahy ius 
cogens v medzinárodnom práve, so zdôraznením prirodzenoprávnych 
a pozitívnoprávnych prvkov ako aj skutočnosti, že kogentné normy tvoria 
medzinárodný verejný poriadok, možno extrahovať tieto osobitné funkcie 
kogentných noriem: ide o funkciu riešenia konfliktov noriem, o funkciu ochrannú 
a deklaratórnu, funkciu zjednocujúcu a funkciu systémovú, pričom všetky vzájomne 
úzko súvisia.  
 Funkcia riešenia konfliktov je viditeľná najmä v kontexte fragmentácie 
medzinárodného práva. Zvýšená aktivita uzatvárania medzinárodných zmlúv a 
diferenciácia medzinárodného práva spolu s proliferáciou medzinárodných inštitúcií 
priniesla so sebou väčšie riziko vzniku situácii, kedy jedna norma odporuje druhej. 
Úloha kogentných noriem je pritom predchádzať vzniku normatívnych konfliktov ex 
ante, aj ich riešiť ex post. Štáty ako subjekty, ktoré majú zmluvnú slobodu, sú si 
vedomé, že určité pravidlá nemožno derogovať, pod sankciou nulitnosti, a teda ich 
zmluvná sloboda je limitovaná: možno rozumne predpokladať, že v dôsledku 
existencie inštitútu ius cogens sa štáty budú vedome vyhýbať uzavretiu zmlúv contra 
bonos mores. Navyše, ak by aj k uzavretiu takej zmluvy, alebo k vytvoreniu iného 
takého pravidla došlo, účinok kogentných noriem spôsobí nezhojiteľnú vadu takej 
zmluvy, resp. absolútnu neplatnosť zmluvy či pravidla. Kogentná norma tak dostáva 
v prípade konfliktu prednosť – tým, že ruší odporujúce pravidlo. Funguje podobne 
ako riešiteľ normatívnych kolízií a aktívne predchádza situáciám, kedy by inak jedna 
norma zaväzovala subjekt k porušeniu druhej.  
 Ruka v ruke s funkciou riešenia konfliktov ide funkcia ochranná. Presnejšie, 
účelom kogentných noriem je zabezpečiť posilnenú ochranu najpodstatnejších hodnôt 
medzinárodného spoločenstva. Podľa Rozakisa ratio kogentných noriem spočíva 
v ochrane spoločných záujmov subjektov, teda hodnôt, ktoré spoločnosť považuje za 
nevyhnutné.143  A skutočne, účelom a funkciou kogentných noriem je zabezpečiť 
vyššiu ochranu tých záujmov a hodnôt, ktoré sú spoločné a vlastné celému 
medzinárodnému spoločenstvu en bloc, nechajúc za sebou ochranu individuálnych 
záujmov štátov. Ochranná funkcia kogentných noriem pritom zahŕňa aj deklaratórny 
prvok: kogentné normy vôbec deklarujú, čo štáty považujú vo vzájomnom 
spolunažívaní za najdôležitejšie z hľadiska priorít a záujmov. Táto deklaratórna 
                                                        
143 ROZAKIS, 1976, s. 2. 
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zložka ochrannej funkcie je nezastupiteľná: kedykoľvek rešpektovaná medzinárodná 
autorita (Valné zhromaždenie OSN, Medzinárodný súdny dvor) potvrdí, že určitá 
medzinárodnoprávna norma dosiahla status ius cogens, vysiela implicitne alebo 
explicitne pre celé medzinárodné spoločenstvo signál, že táto norma chráni osobitne 
dôležité hodnoty. Napríklad, Medzinárodný tribunál pre bývalú Juhosláviu 
v súvislosti so zákazom mučenia explicitne konštatoval, že je to práve „dôležitosť 
hodnôt“, chránených zákazom mučenia, čo z tejto normy robí „normu vyššieho 
stupňa v medzinárodnej hierarchii“, v porovnaní so zmluvnými či bežnými 
obyčajovými pravidlami144 a že zákaz mučenia je „absolútnou hodnotou, od ktorej sa 
nik nesmie odchýliť“.145 Shelton zaujímavo poukazuje na to, že tento výrok ICTY 
o kogentnosti zákaze mučenia a hodnotách, ktoré chráni, nemal rozhodujúci vplyv ani 
na vyvodenie viny či neviny jednotlivca, ani nebol podstatný na preukázanie 
záväznosti aplikovaného práva či následného trestu, dokonca tu nešlo ani o riešenie 
žiadneho konfliktu noriem; a teda tento výrok mal čisto rétorickú pohnútku: tribunál 
ním chcel dať najavo, že zákaz mučenia deklaruje isté dôležité hodnoty 
medzinárodného spoločenstva. 146  Aj Komisia OSN pre medzinárodné právo, 
v komentári k článkom o medzinárodnej zodpovednosti štátov, zdôraznila, že 
kogentné normy zakazujú „to, čo nemožno tolerovať, lebo to ohrozuje prežitie štátov, 
ich národov a najpodstatnejších ľudských hodnôt“.147  A na poslednom zasadnutí, 
v kontexte samotného inštitútu ius cogens, konštatovala, že kogentné normy ako 
normy hierarchicky nadradené a univerzálne pôsobiace „chránia základné hodnoty 
medzinárodného spoločenstva“, pričom uvedené konštatovanie je „podporené praxou 
a široko akceptované vo vede“.148 

Vyšší stupeň ochrannej funkcie, ktorou neoplývajú iné normy 
medzinárodného práva než kogentné,  sa prejavuje preventívne i represívne. 
V zmysle preventívnom je úlohou ius cogens diferencovane regulovať vzťahy medzi 
štátmi, ktoré by sa mohli týkať dôležitých spoločných záujmov – napríklad 
prostredníctvom obmedzenia ich zmluvnej voľnosti pod sankciou nulitnosti, zatiaľ čo 
v zmysle represívnom je úlohou ius cogens diferencovane trestať ohrozovanie 
a poškodzovanie týchto spoločných záujmov – napríklad prostredníctvom nastavenia 
špeciálneho režimu medzinárodnej zodpovednosti. To sa prejavuje v prísnejších 
(dodatočných) právnych následkoch ich závažného porušenia: medzinárodné právo 
v takých prípadoch ukladá všetkým štátom povinnosti neuznať vzniknutú situáciu za 
právnu a zároveň neposkytnúť pomoc porušiteľovi a aktívne spolupracovať pri 
odstránení protiprávneho stavu. Zodpovednosť je nielen na porušiteľovi ale aj na 
celom medzinárodnom spoločenstve ako celku – čo implikuje aj osobitý („vyšší“) 

                                                        
144 ICTY, Prosecutor v. Furundžija, 1998, para. 153: „because of the importance of values it protects 
... [the prohibition is] a norm that enjoys a higher rank in the international hierarchy than the treaty 
law or ‚ordinary‘ customary rules“. 
145 Ibid., para. 154.  
146 SHELTON, Sherlock Holmes and the Mystery of Jus Cogens, 2015, s. 45. 
147 ILC, Yearbook of the ILC 2001, vol. II, 2001, Draft Articles on Responsibility of States, with 
commentaries, Art. 40, commentary, para. 3: „The obligations referred to ... arise from those 
substantive rules of conduct that prohibit what has come to be seen as intolerable because of the threat 
it presents to the survival of States and their  
peoples and the most basic human values“. 
148 ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), 2016, para. 110, s. 299, a pozn. 1296: Draft conclusion 
3 (General nature of jus cogens norms). Pozri aj ILC, 2017, Second Report on Jus Cogens, by Special 
Rapporteur D. Tladi, A/CN.4/706, 18 March 2017, paras. 20-22: citujúc viaceré rozsudky 
medzinárodných a vnútroštátnych súdov, ako aj vyhlásenia štátov, konštatuje, že „tieto autority samy 
osebe sú dostatočným základom pre tvrdenie, že normy ius cogens chránia najpodstatnejšie hodnoty 
medzinárodného práva“.  
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stupeň vynútenia týchto noriem (actio communis v podobe donucovacích akcií BR 
OSN a v podobe responsibility to protect).  

Pokiaľ ide o funkciu zjednocujúcu, vypovedá o tom, že kogentné normy 
predstavujú vo fragmentovanom a relatívne rozdrobenom medzinárodnom integračný 
faktor, ktorý spája všetky subjekty: je jednotnou vôľou „medzinárodného 
spoločenstva štátov ako celku“, že určité hodnoty sú chránené tými najprísnejšími 
pravidlami. Malenovský uvádza, že jednou z úloh kogentných noriem je práve 
„udržať a zabezpečiť minimum jednoty právneho spoločenstva“.149 Integračný prvok 
je viditeľný najmä v tom, že štáty v koncepte ius cogens upúšťajú od svojich 
individuálnych záujmov, a vzdávajú sa svojho všeobecného práva upraviť si 
akúkoľvek otázku podľa svojej autonómnej vôle.   

Napokon funkcia systémová opäť súvisí s fragmentáciou medzinárodného 
práva a existenciou niekoľkých samostatných (self-contained) či zmluvných (treaty-
based) režimov. Sú to totiž práve kogentné normy, ktoré môžu vniesť harmóniu 
a poriadok do tejto zdanlivo anarchickej štruktúry medzinárodného práva.150 Študijná 
skupina Komisie pre medzinárodné právo pod vedením Marttiho Koskenniemiho 
potvrdila, že v medzinárodnom práve existuje systémová hierarchia noriem, kde 
kogentné normy požívajú nadradené postavenie voči ostatným. 151  Uvedené sa 
prejavuje jednak tým, že štáty uznávajú, že od určitých noriem v medzinárodnom 
práve sa nemôžu odchýliť, a tiež tým, že závažné porušenie určitých 
medzinárodnoprávnych noriem prináša so sebou osobitné, prísnejšie právne následky, 
než porušenie ostatných – „obyčajných“ – pravidiel. V konečnom dôsledku tak 
koncept ius cogens vnáša právnu istotu, systemizáciu a poriadok do vzájomných 
vzťahov medzi subjektami medzinárodného práva. 

Dôsledkom uvedených funkcií ius cogens je, že kogentné normy v podstate 
stanovujú hierarchiu medzinárodnoprávnych pravidiel a tiež hierarchiu hodnôt 
v rozmanitom a fragmentovanom medzinárodnom práve, pričom majú určité osobitné 
právne účinky.       
  

 2. 8. Doktrinálne pochybnosti o ius cogens  
 
 Táto kapitola nám ukáže, že napriek väčšinovému a v podstate 
nespochybňujúcemu uznaniu existencie ius cogens zo strany štátov152, tento inštitút 
nebol vždy (a dodnes do určitej miery nie je) vedou medzinárodného práva vnímaný 
bez námietok.    

                                                        
149 MALENOVSKÝ, 1993, s. 124.  
150 HEIJER & WILT, 2015, s. 6. 
151 Report of the Study Group, finalized by Martti Koskenniemi, Fragmentation of International 
Law:Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, ILC, 58 session 
(2006), UN GA, A/CN.4/L.682, 13 April 2006, §§ 31-32; dostupné na 
http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf  
152  Komisia pre medzinárodné právo už v roku 1966 poznamenala: „... názor, že ...  niet 
medzinárodnoprávneho pravidla, od ktorého by sa štáty nemohli na základe svojej slobodnej vôle 
odchýliť, už ťažko možno udržať“ a ďalej, že „v súčasnosti existujú určité pravidlá, od ktorých sa štáty 
nemôžu odchýliť zmluvným ujednaním, a ktoré možno meniť len iným pravidlom majúcim rovnakú 
povahu“ (ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with 
commentaries), Commentary on Draft Article 50, para. 1). V roku 2016 potvrdila, že „...štáty [v čase 
prijímania Dohovoru] nespochybňovali ani samotný koncept ius cogens, ani jeho postavenie ako 
súčasť mezinárodného práva“ (ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), para. 107, s. 299). Pozri aj 
text supra, o súčasnom postavení ius cogens v pozitívnom práve.    
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Už začiatkom 20. storočia, prakticky hneď po tom, čo Verdross formuloval 
svoju teóriu „etického minima“, ktoré limituje zmluvnú spôsobilosť štátov, čím 
naznačil, že aj v medzinárodnom práve – podobne ako v národných systémoch – 
existuje ius cogens, začali rezonovať nesúhlasné a negatívne hlasy ostatných 
pozitivistov 20. storočia, ktorí odmietali tézu, že štát by mohol byť viazaný aj 
pravidlami, s ktorými nevyslovil súhlas, resp. že medzinárodné právo nejakým 
spôsobom obmedzuje právo štátov uzatvárať zmluvy o čomkoľvek.  
 Mohlo by sa zdať, že tieto nesúhlasné názory teoretikov budú postupne 
slabnúť: jednak pod vplyvom toho, že etický element Verdrossovej teórie 
potvrdzovala prax medzinárodných súdov a jednak pod vplyvom toho, že aj Komisia 
OSN pre medzinárodné právo, ktorá od začiatku 50. rokov pracovala na kodifikácii 
zmluvného práva (a ktorej bol Verdross v rokoch 1957 až 1966 členom), začlenila do 
svojich textov myšlienku, že zmluvná voľnosť štátov je v medzinárodnom práve 
obmedzená kogentnými (imperatívnymi) normami.153 Keďže sa však medzinárodné 
súdy priamo či nepriamo o kogentných normách vyjadrovali len opatrne, a aj proces 
kodifikácie trval desaťročia, ani prijatie finálneho textu konvencie kodifikujúcej 
pravidlá zmluvného práva koncom 60. rokov a teda ani formálne uvedenie pojmu ius 
cogens prostredníctvom multilaterálnej medzinárodnej zmluvy úplne nezastavili 
čiastočné doktrinálne popieranie tohto konceptu. To pretrvalo vo väčšej i menšej 
miere prakticky dodnes.  
 Jedným z prvých výrazných oportunistov bol anglický akademik a právnik 
Georg Schwarzenberger. Pripustil síce, že dva alebo viac štátov si môže na základe 
zmluvy vytvoriť kogentné pravidlo, ktoré nesmie obísť a ktoré má spôsobilosť 
zneplatniť odporujúcu zmluvu; tvrdil však, že tento kogentný účinok sa prejavuje len 
inter partes medzi zmluvnými stranami. 154  Výslovne odmietal, že by normy 
kogentného charakteru mohli existovať na úrovni medzinárodného spoločenstva 
a teda v rovine obyčajového všeobecného medzinárodného práva: „Medzinárodné 
právo na úrovni neorganizovanej medzinárodnej spoločnosti nepozná žiadne 
pravidlá verejného poriadku“.155 A inde: „Pluralistická štruktúra neorganizovanej 
medzinárodnej spoločnosti bráni akémukoľvek druhu medzinárodného právneho 
poriadku, ktorý sa javí ako predpoklad existencie ius cogens v zmysle vnútroštátneho 
práva“.156 Striktne oponoval tvrdeniu, že by kontraktuálna sloboda štátov bola niečím 
limitovaná. 157  Podľa neho, „údajné pravidlá medzinárodného ius cogens, ktoré 
nemajú dôkaz inde než v postulátoch prirodzeného práva alebo v metaprávnych 
normách, musia byť ignorované na úrovni lex lata“.158 V čase, keď Komisia OSN pre 
medzinárodné právo draftovala návrh článku pojednávajúceho o imperatívnej norme, 
upozorňoval, že tento inštitút bude otvárať dvere k zneužívaniu. Návrh článku označil 
za „nerealistické myslenie“ Komisie a prorokoval, že toto ustanovenie bude 
„podobne ako klauzula rebus sic stantibus pred ním slúžiť na podkopávanie 
posvätnosti sľúbeného slova“.159 Akékoľvek obmedzenie zmluvnej voľnosti štátov 
odmietali aj bývalý sudca Medzinárodného súdneho dvora Gaetano Morelli 

                                                        
153 Dnes články 53 a nasl. VDZP.    
154 SCHWARZENBERGER, The Problem of International Public Policy, 1965, s. 194. Píše, že 
existencia ius cogens je teda možná napríklad v Charte OSN. Podobne SCHWARZENBERGER, 
International Jus Cogens?, 1965, s. 459. 
155 SCHWARZENBERGER, The Problem of International Public Policy, 1965, s. 212.  
156 SCHWARZENBERGER, International Jus Cogens?, 1965, s. 468 
157 Ibid., s. 455.  
158 Ibid., s. 457.  
159 Ibid., s. 478. Odpoveď na Schwarzenbergerovu kritiku pozri VERDROSS, Jus Dispositivum and 
Jus Cogens in International Law, 1966.  
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a švajčiarsky akademik Paul Guggenheim. 160  Morelli síce pripúšťal existenciu 
kogentných noriem v medzinárodnom práve, ale popieral ich schopnosť zneplatňovať 
medzinárodné zmluvy.161  
 Najvýraznejšie dodnes vyznieva kritika francúzskeho akademika a právnika 
profesora Prospera Weila. Poukazuje na to, že inštitút ius cogens vniesol do života 
medzinárodnoprávnych noriem akúsi novú a riskantnú relatívnu normativitu: kým 
doteraz bolo podľa neho medzinárodné právo súborom noriem, od uvedenia ius 
cogens tu zrazu figurujú „normy a normy“, ktoré sú „viac záväzné a menej 
záväzné“. 162  Kriticky upozorňuje na problémovosť mechanizmu, ako sa z 
„obyčajnej“ normy stáva kogentná: definičné znaky kogentnej normy ako 
„medzinárodné spoločenstvo ako celok“ či „prijíma a uznáva“ sú podľa neho 
vágnymi pojmami. Najmä tvrdí, že inštitút ius cogens ohrozuje samotnú suverenitu 
štátov, keďže umožňuje, aby vôľa väčšiny nanútila obligatórne pravidlá menšine: „Je 
tu riziko, že sa medzinárodná spoločnosť vybaví legislatívnou právomocou 
umožňujúcou určitým štátom ... promulgovať normy, ktoré budú zaväzovať druhých. 
Základný rozdiel medzi lex lata a lex ferenda sa stratí, keďže ‚právo vytúžené‘ sa 
vďaka istým štátom okamžite stane ‚právom stanoveným‘, a to aj pre všetkých 
ostatných“.163 Na podobné nebezpečenstvá kogentných noriem, konkrétne na riziká 
ich politického zneužívania, upozorňuje aj Gordon Christenson, ktorý skepticky 
dodáva, že ide o nejednoznačný inštitút, ktorého sa tribunály stránia a prax štátov je 
pri ňom „podozrievavá a fragmentovaná“.164 Podobne ako Weil, aj on vidí v ius 
cogens riziko, že „najmocnejšie elity vydávajúc sa za hlas medzinárodného 
spoločenstva“ budú pod rúškom kogentnosti určitých noriem presadzovať svoje 
politické ideológie a zámery.165  
 Čo sa týka novších negatívnych doktrinálnych názorov v posledných dvoch 
dekádach, všeobecne možno povedať, že kogentným normám vytýkajú nedostatok 
koncepčnosti 166 , vágnosť a možnosť politického zneužitia167  a pochybujú o ich 
potrebnosti či praktickom využití 168  pre medzinárodné právo. Markus Petsche 
napríklad tvrdí, že kogentné normy postrádajú teoretický základ a hmotnoprávny 
aspekt a ani nejestvuje zrejmá procedúra určenia týchto noriem. Zároveň kritizuje 
snahy kogentných noriem expandovať za hranice zmluvného práva.169 Tvrdí, že 
z týchto dôvodov ius cogens „nepredstavuje (fungujúce) pravidlo medzinárodného 
práva“ ale len akúsi „víziu“.170 Podobne argumentuje Michael Glennon, dodávajúc, 
že štát je v medzinárodnom práve viazaný len normou, s ktorou súhlasil171, a že ius 

                                                        
160 Uvádza VERDROSS, Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law, 1966, s. 56. 
Guggenheim však časom od svojich tvrdení upustil.  
161 Uvádza TUNKIN, 1974, s. 150.  
162 WEIL, 1983, s. 421.  
163 Ibid., s. 441.  
164 CHRISTENSON, 1988, s. 587.  
165 Ibid., s. 601-602.  
166 Pozri D'AMATO, 1990, s. 1, ktorý uvádza, že niet teórie, ktorá by objasňovala existenciu 
a užitočnosť ius cogens. Ius cogens označuje za „pouhý nehmotný obrázok normy bez mäsa a kostí“.  
167 Pozri WEISBURD, 1995, na príklade konfliktu v Bosne-Hercegovine uvádza, že tento inštitút 
„narobil viac škody než úžitku“ a „je zdrojom zmätku a rozptyľovania“, s. 51.   
168 Pozri CHARLESWORTH & CHINKIN, 1993, ktorí píšu, že dôležitosť ius cogens spočíva skôr 
v jeho „symbolickom význame“ než v „praktickej aplikácii“, s. 66.  
169 PETSCHE, 2010, s. 237 a nasl.  
170 Ibid., s. 273.  
171 GLENNON, 2006, s. 529.  
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cogens ani nie je možné objektívne identifikovať, keďže celá procedúra stojí na 
subjektivizme.172  
 Na uvedené argumenty autorov, ktorí úplne alebo čiastočne negujú koncept 
ius cogens, možno odpovedať nasledovne:  
 Poprvé, Schwarzenbergovo namietanie, že existencia kogentných noriem by 
vyžadovala centralizovaný a hierarchicky usporiadaný právny poriadok, čo podľa 
neho nie je v decentralizovanom neorganizovanom medzinárodnom spoločenstve 
možné, je scestné a zastarané. Skutočnosť, že sa samotné štáty zhodnú na tom, že ich 
zmluvná voľnosť je obmedzená a že pripíšu určitým normám schopnosť derogovať 
im odporujúce zmluvy, totiž centralizovaný vynucovací mechanizmus nevyžaduje. 
Pokiaľ ide o hierarchickosť medzinárodného právneho poriadku, tu možno uznať, že 
vstup kogentných noriem na scénu medzinárodného práva znamenal určitú 
„revolúciu“ v rovine jeho prameňov. Avšak určité aplikačné usporiadanie prameňov 
fungovalo aj predtým: vo forme lex specialis derogat legi generali, či lex posterior 
derogat legi priori. Okrem toho, kogentné normy naznačujú skôr hierarchiu noriem 
než prameňov. Napokon, medzinárodné právo ako každý iný právny systém sa 
vyvíja; a pokiaľ štáty majú vôľu dať systému určitú organizáciu a hierarchické 
usporiadanie, potom im v tom nejaká dovtedajšia neorganizovanosť a nedokonalá 
štruktúra nemôže brániť.  
 Po druhé, Weilova obava z relativizovania medzinárodnej normativity je 
zbytočná. Kogentné normy totiž neoslabujú a už vôbec nenarúšajú normatívnu silu 
iných pravidiel – tie zostávajú rovnako plne platné, záväzné a vynútiteľné než 
doteraz. Účinok kogentnosti sa prejaví len v prípade, ak by vôľa menšiny chcela 
vytvoriť či aplikovať pravidlo, ktoré by imperatívnej norme odporovalo. Tomuto ius 
cogens zabraňuje prostredníctvom zneplatnenia takéhoto pravidla ab initio. 
Normatívna hierarchia pritom existuje v každom právnom systéme, a jej výsledkom 
nie je slabosť či nefunkčnosť právnych noriem. Okrem toho, aj Weil sám pripúšťa, že 
by v súčasnom medzinárodnom práve bolo nesprávne predpokladať, že štáty môžu 
uzatvoriť zmluvu o čomkoľvek, napríklad aj o spáchaní genocídy.173   
 Po tretie, argument Christensona a ďalších o možnom politickom zneužívaní 
ius cogens, nepodkopáva samotnú existenciu inštitútu a teda nemá silu argumentu. 
Áno, kogentné normy nie sú imúnne voči politickému zneužívaniu; no ktorý 
(medzinárodno)právny inštitút je? Asi niet právneho inštitútu, a to nie nevyhnutne 
v rámci medzinárodného práva, ktorým by nebolo možné manipulovať. Táto 
skutočnosť však nebráni tomu, aby inštitút per se existoval a fungoval. Ako napísal 
Verdross, „... zneužitie ... [jus cogens] je možné. Ale to platí o každej norme či 
inštitúte. Napokon aj množstvo nesúhlasných a osobitných stanovísk sudcov 
pripojených k rozsudkom Medzinárodného súdneho dvora stále jasnejšie dokazuje, že 
dokonca aj pri dobrej viere sú odlišné interpretácie právneho textu veľmi často 
možné“.174  
 Po štvrté, hlasy proti nedokonalosti, nefunkčnosti a nepotrebnosti inštitútu ius 
cogens, možno odvrátiť jednoduchým príkladom. Predstavme si, že zmluva 
o otroctve uzatvorená v minulosti je ešte dnes stále v platnosti a zmluvné strany ju 
chcú aplikovať v zmysle zásady pacta sunt servanda; uvedenú zásadu možno zvrátiť 

                                                        
172 GLENNON, 2007, s. 1270 a nasl.  
173 WEIL, Le droit international en quête de son identité, 1992, s. 277, cit. podľa KOLB, Peremptory 
International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 22.  
174 VERDROSS, Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law, 1966, s. 62.  
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jedine prostredníctvom existencie a aplikácie inštitútu ius cogens.175 Uvedený príklad 
je dôkaz, i keď mierne extrémny, že kogentná norma vie plniť funkcie, aké žiadna iná 
medzinárodnoprávna norma. Charney navyše zdôrazňuje, že medzinárodné 
spoločenstvo potrebuje pre svoje prežitie normy, ktoré nekompromisne zaväzujú 
všetkých, v opačnom prípade by jeden štát mohol byť „kazisvetom“, keby napríklad 
beztrestne poskytoval útočisko zločinom proti ľudskosti a iným nelegálnym 
činnostiam. 176  Možno povedať, že kogentné normy existujú aj z dôvodu 
nevyhnutnosti. To, že ide o stále mladý a nedokonalý inštitút, nepopierame. Ale ako 
podčiarkol osobitný spravodajca Humphrey Waldoc, „bez ohľadu na nedokonalosti, 
ktoré medzinárodný právny poriadok možno stále má, presvedčenie, že by v ňom 
neexistoval verejný poriadok – teda žiadne pravidlo, z ktorého by sa štáty nemohli 
svojvoľne vyzmluvniť, nie je viac udržateľné“.177       
 Po piate, voči Glennonovi a jeho argumentu o absencii súhlasu štátov možno 
povedať, že súhlasiť s čímkoľvek, a teda zaviazať sa k čomukoľvek, bolo 
prerogatívou samotných štátov – a tie si sami zvolili, že obmedzenie ich zmluvnej 
slobody má dostať pozitívnoprávne vyjadrenie vo forme inštitútu ius cogens.178 O 
všeobecnej akceptácii inštitútu svedčia fakty: návrh článku o imperatívnej norme 
schválila Komisia pre medzinárodné právo jednomyseľne179, samotný článok bol na 
Viedenskej konferencii prijatý 87 hlasmi proti 8, s 12 abstenciami.180 Tu je ale 
podstatné zdôrazniť, že konštitutívny moment nenastal hlasovaním na konferencii, 
ale ako vyplýva z predchádzajúcich riadkov181, už omnoho skôr. Z tohto dôvodu 
máme za to, že článok 53 Viedenského dohovoru v čase svojho prijatia deklaroval 
inštitút, ktorý medzinárodným spoločenstvom ako celkom akceptovaný už bol.182 
Navyše, na svojom nedávnom zasadnutí sa členovia Komisie zhodli, že „existenciu 
ius cogens už nik skutočne nepopiera“.183      
 

 2. 9. Parciálne závery  
 

 V otázke, z ktorých právnych a filozofických teórií inštitút kogentných 
noriem vychádza, nie je medzinárodnoprávna veda jednotná. Niektorí sa prikláňajú 
k tomu, že ide o prirodzenoprávny inštitút, iní zastávajú pozitívnoprávny prístup, 
ďalší rozvíjajú samostatnú teóriu medzinárodného verejného poriadku či iné vlastné 

                                                        
175 Príklad uvádza KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 
24.  
176 CHARNEY, 1993, s. 529. 
177 ILC, Yearbook of the ILC, 1963, vol. II, 1963, s. 52.  
178 GOULD, 2011, s. 277.  
179 ILC, Yearbook of the ILC 1963, vol. I, 1963, s. 292.  
180 United Nations Conference on the Law of Treaties, Vienna, 9 April – 22 May 1969, A/CONF.39/11 
(1969), Second session, s. 106-107, § 65.  
181 Pozri predchádzajúce odkazy na Oppenheima, stanovisko sudcu Schuckinga, Pakt Spoločnosti 
národov, poradný posudok ICJ v Reservations to Genocide Convention, a pod. Pozri aj kapitolu 
o prameňoch ius cogens a tam najmä tie, ktoré sú staršie než Viedenská konvencia.    
182 Dire D. Tladi, osobitný spravodajca Komisie OSN pre medzinárodné právo pre otázku kogentných 
noriem uvádza: „... the concept of jus cogens predates the Commission’s existence“. Pozri ILC, Report 
of the ILC, 66th session (2014), Annex (Jus Cogens), para. 3, s. 274. Pozri aj ILC, Yearbook of the 
ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries),, s. 247, kde Komisia 
konštatovala všeobecný konsenzus o existencii noriem, ktoré invalidujú zmluvy im odporujúce, a teda 
že tento konsenzus si zasluhuje byť kodifikovaný.    
183 ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), 2016, para. 113, s. 300: „...the existence of jus cogens 
was no longer seriously contested“ a „the existence of jus cogens was well established“.   
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teórie, a potom je tu aj skupina autorov negativistov, ktorí popierajú či už samotnú 
podstatu konceptu ius cogens alebo napádajú jeho právnu nedokonalosť či 
nepotrebnosť v praxi medzinárodnoprávnych vzťahov. Týmto skeptickým či 
negatívnym názorom (stále menšej skupiny) teoretikov sa však dá celkom ľahko 
oponovať minimálne jedným argumentom: ako dokazuje táto i nasledujúce kapitoly, 
nemožno mať pochýb, že inštitút kogentných noriem je akceptovaný medzinárodným 
spoločenstvom, bez ohľadu na diskrepancie vedy. Svedčia o tom viaceré dôkazy 
prítomnosti kogentných noriem v pozitívnom medzinárodnom práve.    
 Pokiaľ ide o filozoficko-právny základ ius cogens, máme za to, že žiadna zo 
známych filozoficko-právnych škôl sama osebe nedokáže dostatočne vysvetliť jeho 
existenciu a fungovanie v medzinárodnom práve. Pozitivizmus si nevedie rady s tým, 
ako je možné, že kogentná norma zaväzuje všetkých, a teda pod rúškom super 
väčšiny aj nesúhlasnú menšinu – teda štáty, ktoré jednotlivo s takou normou 
nesúhlasia,. Naturalizmus na druhej strane má problém ustáť vyjadrenie kogentnej 
normy v konkrétnom právnom prameni. Pripodobňovanie ius cogens k verejnému 
poriadku vnútroštátnych systémov je len analógiou, ktorá vede medzinárodného 
práva najmä v začiatkoch diskusií o ius cogens pomáhala porozumieť povahe a účelu 
tohto inštitútu. Napriek uvedenému je skúmanie teoretických a filozoficko-právnych 
základov ius cogens podstatné aj dnes, a to pre pochopenie jeho súčasnej právnej 
povahy.  

Hoci text článku 53 Viedenského dohovoru, ktorý kogentnú normu definuje, 
explicitne neodkazuje ani na princípy prirodzeného práva, ani na verejný poriadok či 
inú teóriu, možno povedať, že tento inštitút nesie prvky aj prirodzenoprávnej aj 
pozitívnoprávnej školy, a je podobný verejnému poriadku, ktorý v kontexte 
medzinárodného práva dostáva podobu medzinárodného verejného poriadku. Tým, že 
chráni a vyjadruje najvyššie princípy medzinárodnej morálky a limituje vôľu 
subjektov, sa pripodobňuje prirodzenému právu, tým, že  zneplatňuje jemu 
odporujúce právny akty, sa pripodobňuje verejnému poriadku z vnútroštátnych 
systémov, a tým, že dostáva právnu formu v špecifickom „zákonodarnom procese“ 
akceptovania a uznania zo strany medzinárodného spoločenstva ako celku, ktoré 
týmto vyjadruje svoju vôľu, sa približuje k pozitívnemu právu. Dnešná 
medzinárodnoprávna kogentná norma vychádza z rímskeho tradičného rozlišovania 
medzi ius dispositivum a ius naturale (neskôr ius cogens), a z prirodzenoprávneho 
odkazu morálky a spravodlivosti, ktorá je nemenná, ovplyvnená Kelsenovou 
Grundnorm a Verdrossovým „etickým minimom“, vyjadrená v pozitívnoprávne 
vnímateľných prameňoch medzinárodného práva, ktoré sú výsledkom vôle 
medzinárodného spoločenstva chrániť tie najdôležitejšie a nezrušiteľné princípy 
a hodnoty.  
 Z uvedeného nám vyplýva záver, že ius cogens má špecifickú (sui generis) 
povahu: ako pozitívnoprávna norma, ktorá reflektuje princípy morálky a humanity, 
vykazuje prvky naturalizmu a pozitivizmu a charakteristiky verejného poriadku, je 
právom pôsobiacim voči všetkým, zároveň právom odrážajúcim hodnoty spoločné 
všetkým štátom a zároveň právom, ktoré nemožno zrušiť. Nemožno ho však 
zamieňať s podobnými inštitútmi, ako sú záväzky erga omnes, medzinárodný verejný 
poriadok a nederogovateľné ľudské práva.  

Účelom a funkciou ius cogens je riešenie konfliktov noriem stanovením 
hierarchie pravidiel a posilnená ochrana základných hodnôt medzinárodného 
spoločenstva. Tá sa prejavuje jednak v deklarovaní týchto hodnôt, ktoré sú spoločné 
a vlastné celému medzinárodnému spoločenstvu en bloc, nechajúc za sebou ochranu 
individuálnych záujmov štátov, a jednak v samotnej posilnenej ochrane v zmysle 
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preventívnom, t. j. obmedzovať zmluvnú voľnosť štátov, aby pod sankciou nulitnosti 
neuzatvárali zmluvy contra bonos mores, a v zmysle represívnom , t. j. osobitne 
trestať ohrozovanie a poškodzovanie týchto spoločných záujmov – najmä 
prostredníctvom nastavenia špeciálneho režimu medzinárodnej zodpovednosti 
vrátane trestnej zodpovednosti jednotlivca a zodpovednosti medzinárodného 
spoločenstva štátov ako celku (responsibility to protect).  
 
 

3. DEFINÍCIA A CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY IUS COGENS  
   

  3. 1. Problém (hľadania) definície  
 

 Po preskúmaní historických koreňov a filozoficko-právnych východísk ius 
cogens je vhodné upriamiť pozornosť na definičné znaky týchto pravidiel, ktoré ich 
odlišujú od iných noriem.  
 Z doslovného jazykového pohľadu „kogentný“ znamená „prikazujúci“, 
„nariaďujúci“, „imperatívny“, kategorický“ 184 , v anglickom ekvivalente 
„compelling“, „decisive“, „imperative“, „peremptory“, vo francúzskom 
„contraignant“, „pertinent“, „impératif“, „péremptoire“. Gould uvádza, že doslovný 
význam rímskeho výrazu „peremptorius“ bol „smrteľne“, „zničujúco“, čo sa 
v právnom kontexte zvyklo používať v zmysle niečoho definitívneho a konečného – 
niečoho, čo vylučuje ďalšiu debatu.185 Základ slova kogentný je „cogo“ teda doslova 
„vnútiť“, „prinútiť“, „podriadiť“, koreňom výrazu „imperatívny“ je „impero“ – 
„prikázať“, „nariadiť“, „panovať“, čo sa v modernejšom ponímaní používa na 
vyjadrenie niečoho absolútneho, kategorického. 186  Všetky uvedené významy 
naznačujú, že kogentná norma je absolútnym kategorickým pravidlom, ktoré 
podriaďuje a prikazuje.   
 Je potrebné uviesť, že veda medzinárodného práva je opäť aj v tomto bode 
nejednotná: nejestvuje univerzálne akceptovaná doktrinálna definícia ius cogens. 
Niektorí autori kogentnú normu definujú podľa jej účinku187 alebo funkcie188, iní 
podľa obsahu189 alebo povahy190, ďalší uvádzajú viacero kumulatívnych kritérií, ktoré 
musí norma spĺňať, aby bola kogentnou191; a napokon sú takí, ktorí v podstate 
parafrázujú definíciu obsiahnutú v článku 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom 

                                                        
184  Uvádza Slovník cudzích slov, SAV, 2005, elektronická verzia dostupná na 
http://www.juls.savba.sk/slovnik_cudzich_slov_2005.html [10-03-2017]  
185 GOULD, 2011, s. 266. 
186 Ibid., s. 266.  
187  Ako absolútnu normu, ktorá absolútne a nepodmienečne zaväzuje všetkých a zneplatňuje 
odporujúce právne akty. Pozri napr. ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 
2006, s. 67.    
188 Ako normu verejného poriadku. Pozri napr. CHRISTENSON, 1988.  
189  Napr. vtedajší člen Komisie OSN pre medzinárodné právo M. Yaseen uviedol, že „jediné 
kritérium“, podľa ktorého možno kogentnú normu odlíšiť od bežnej normy všeobecného 
medzinárodného práva , je „obsah tohto pravidla“ („substance of the rule“). Pozri International Law 
Commission, Summary records of the 673rd to 685th plenary meetings, 6–22 May 1963, 
A/CN.4/SR.673–685, s. 63; Pozri aj International Law Commission, Report of the International Law 
Commission on the work of the second part of its seventeenth session, 17th session of the ICL, UN 
Doc. A/6309/Rev.1, 3-28 January 1966, s. 247 a nasl.. 
190 Ako najvyššiu etickú normu, pozri O'CONNELL, 2012. 
191 Pozri napr. NIETO-NAVIA, 2003, s. 610 a nasl.  
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práve192 alebo naopak, túto definíciu z rôznych dôvodov zaznávajú.193 Mark Janis 
napríklad definuje ius cogens ako inštitút medzinárodného práva „stanovujúci 
pravidlá natoľko podstatné pre verejný poriadok medzinárodného spoločenstva, že 
majú schopnosť zneplatňovať pravidlá stanovené súhlasom štátov“.194 Nájdu sa však 
aj „nevedecké“ definície: Anthony D’Amato, napríklad, kogentnú normu 
s neskrývanou satirou nazýva „supernormou“ a prirovnáva ju k „Supermanovi“, ktorý 
„je silnejší než ktorýkoľvek kriminálnik v meste, okrem kriminálnika, ktorý je vlastne 
silnejší než Superman“.195 Treba však povedať, že predsa len vo všetkých i keď 
divergentných doktrinálnych názoroch možno nájsť jedného minimálneho 
spoločného menovateľa – a tým je nemožnosť derogácie, teda nezrušiteľnosť 
kogentnej normy v zmysle nepripustenia odchýlenia sa od nej.  
 Popri množstve vedeckých definícií, ktoré spája spoločný znak 
nederogovateľnosti, existuje aj (zatiaľ jediná) legálna definícia ius cogens, obsiahnutá 
v článku 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve. Tá znie: „...Na účely tohto 
dohovoru je imperatívnou normou všeobecného medzinárodného práva norma 
prijatá a uznaná medzinárodným spoločenstvom štátov ako celkom za normu, od 
ktorej nie je dovolené sa odchýliť a ktorú možno zmeniť iba novou normou 
všeobecného medzinárodného práva rovnakej povahy.“196 Na texte návrhu článku sa 
Komisia zhodla jednohlasne. Je pravdou, že spočiatku niektorí členovia boli názoru, 
že nie je potrebné kogentnú normu definovať, nakoľko koncept ius cogens je sám 
osebe zrejmý.197 Niektorí v ňom videli „minimum pravidiel správania sa potrebných 
pre fungovanie medzinárodných vzťahov“198, iní „medzinárodný verejný poriadok“199 
či „záujem všetkých“200. Napriek počiatočným rôznym pohľadom na definovanie 
kogentnej normy všeobecného medzinárodného práva však Komisia nemala žiadne 
výhrady voči právnej povahe ius cogens ako takej: „... všetci členovia sa zhodli 
v praktických otázkach, a to, že pravidlo majúce povahu ius cogens je také, od 
ktorého sa štáty nemôžu zmluvne odchýliť, a že takéto pravidlá existujú“.201 
 Je zaujímavé podotknúť, že ešte v návrhu z roku 1966 figuruje nepriama 
definícia v podobe: „Zmluva je nulitná, ak je v rozpore s imperatívnou normou 
všeobecného medzinárodného práva, od ktorej nie je dovolené sa odchýliť a ktorú 
možno zmeniť iba novou normou všeobecného práva rovnakej povahy.“ 202  Dva 
reštriktívne znaky – obmedzenie definície „na účely tohto dohovoru“ a kritérium 

                                                        
192 Pozri napr. FROWEIN, 2008.  
193 Pozri napr. KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 7 
a nasl., ktorý tvrdí, že konvencia definuje len ius cogens pre účely zmluvného práva. Pozri aj 
LINDERFALK, 2007, s. 854 a tam pozn. 6. 
194 JANIS, 1988, s. 359.  
195 D'AMATO, 1990.   
196 „...For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a 
norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from 
which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general 
international law having the same character.“  
197 Členovia Ago, Amado, Castrén a Tsuruoka. ILC, Yearbook of the ILC 1963, vol. I, 1963, s. 66 
a 67.  
198 Bartoš a Luna, ibid., s. 72 a 76.  
199 Pal, ibid., s. 65.  
200 Lachs a Tunkin, ibid. s. 68 a 69.  
201 Ibid., s. 76, § 28.  
202 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries) s. 
247, článok 50: „A treaty si void if it conflicts with a peremptory norm of general international law 
from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of 
general international law having the same character“.  
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prijatia a uznania „medzinárodným spoločenstvom ako celkom“ teda obohatili 
definíciu až na poslednú chvíľu. V takejto forme bola potom na Viedenskej 
konferencii prijatá 87 kladnými hlasmi štátov, s 8 hlasmi proti 203  a s 12 
abstenciami204. 
  Časť doktríny kritizuje širšiu aplikáciu „viedenskej definície“ kogentnej 
normy na celé medzinárodné právo. Jednak preto, že článok 53 podľa nich neodráža 
všeobecné právo, t. j. zaväzuje len strany Viedenského dohovoru, a jednak preto, že 
explicitná formulácia „pre účely tohto dohovoru“ zabraňuje použitiu tejto definície 
inde než v kontexte zmluvného práva, presnejšie v inom kontexte než je nulitnosť 
odporujúcich zmlúv. Je pravda, že zaradenie limitu „pre účely tohto dohovoru“ prima 
facie evokuje možnosť, že mimo rámca Viedenskej konvencie existuje iné ius 
cogens, prípadne že ius cogens existuje výlučne v kontexte konvencie. Takéto 
vnímanie by však bolo veľmi obmedzujúce. Proti obom vyššie uvedeným tvrdeniam 
sa totiž dá argumentovať tým, že to nebola Komisia ani štáty na Viedenskej 
konferencii, kto konštituoval inštitút ius cogens v tejto podobe, ale že Komisia a štáty 
na konferencii brali existenciu kogentných noriem v medzinárodnom práve za pouhý 
(a nespochybnený) fakt, a pri kodifikácii pravidiel zmluvného práva sa 
prostredníctvom článku 53 len zhodli na tom, že zmluvy, ktoré takým normám 
odporujú, sú nulitné. Definícia ius cogens vo Viedenskom dohovore nie je z tohto 
pohľadu konštitutívna a neobmedzuje sa preto len na zmluvné strany konvencie a – 
možno predpokladať – že ani na oblasť zmluvného práva205, čo Komisia potvrdila aj 
na aktuálnych zasadnutiach.206 Musíme však dodať, že na podporu tohto argumentu 
by skutočne bolo šťastnejšie, keby prijatý text článku 53 zotrval v pôvodnej verzii 
z roku 1966.  
 Otázka definovania kogentnej normy sa na fórum Komisie pre medzinárodné 
právo dostala opäť takmer o polstoročie neskôr. Po prvom neúspešnom pokuse v roku 
1993207 bola téma zaradená do dlhodobého programu Komisie v roku 2014 a do jej 
pracovného programu v roku 2015.  Osobitným spravodajcom pre túto otázku sa stal 
Dire D. Tladi.208 Tladi v roku 2016 na 68. schôdzi Komisie prezentoval svoju prvú 
správu, kde okrem otázok povahy a historického vývinu kogentných noriem načrtáva 
aj problematiku definovania tohto konceptu. Tladi v nej navrhuje nasledovnú 
definíciu (používa označenie „Všeobecná charakteristika noriem ius cogens“): 
„Kogentnými normami medzinárodného práva sú tie normy všeobecného 
medzinárodného práva prijaté a uznané medzinárodným spoločenstvom štátov ako 

                                                        
203 Austrália, Belgicko, Francúzsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Monako, Švajčiarsko a Turecko. 
Pozri U.N. Conference on the Law of Treaties, Summary records of the plenary meeting and of the 
meetings of the Committee of the Whole, 2nd session, A/CONF.39/11/Add.1, 12 May 1969, at 107. 
204 Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko, Senegal, Južná Afrika, Tunis, Veľká Británia, Gabon, Írsko, 
Malajzia a Malta. Ibid. 
205 Pozri LINDERFALK, The Creation of Jus Cogens, 2011, s. 362 a nasl., kde argumentuje, že článok 
53 berie existenciu ius cogens a jej definičných prvkov za samozrejmú bez toho, že by sám tieto 
definičné prvky zakladal, podobne ako článok 38 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora berie za 
samozrejmú existenciu obyčaje, bez toho, že by sám zakladal kritériá praxe a opinio iuris.    
206 Pozri  ILC (2017), Second Report on Jus Cogens, by Special Rapporteur D. Tladi, 18 March 
2017, A.CN/4.706, para. 36: „the definition in the Vienna Convention is accepted as the definition, in 
general terms, of jus cogens, even beyond the law of treaties. The Commission itself, whenever it has 
considered jus cogens in the context of other subjects, has relied on the definition contained in Article 
53 of the Vienna Convention.” 
207 Návrh vtedajšieho člena Komisie Andreasa Jacovidesa zaradiť tému do agendy bol Komisiou 
zamietnutý z dôvodu absencie existencie dostatočnej praxe o ius cogens. Pozri ILC, Report of the ILC, 
66th session (2014), Annex (Jus Cogens), para. 3-4, s. 275.  
208 Pozri ILC, Report of the ILC, 67th session (2015), para. 21, s. 13.  
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celkom za normy, ktoré nie je možné meniť, derogovať či abrogovať“, nasledovanú 
upresnením, že „normy ius cogens chránia základné hodnoty medzinárodného 
spoločenstva, sú hierarchicky nadradené iným normám medzinárodného práva a sú 
univerzálne aplikovateľné“.209 Takáto charakteristika, ktorá sa údajne opiera o prax 
štátov a vedu medzinárodného práva, v podstate vychádza z definície obsiahnutej vo 
Viedenskej konvencii z roku 1969. Tú dokonca niektorí členovia Komisie v diskusii 
považovali za dostatočnú, hoci časť z nich upozorňovala, že dnes je už medzinárodné 
spoločenstvo tvorené nielen štátmi, a teda, že by bolo potrebné brať do úvahy 
„prijatie a uznanie“ normy za kogentnú aj zo strany medzinárodných vládnych 
i nevládnych organizácií. Popri definičných znakoch známych z Viedenskej 
konvencie sa teda v Tladiho správe formulovali ďalšie tri, a to univerzálna 
aplikovateľnosť kogentnej normy, jej hierarchická nadradenosť iným normám a jej 
účel, ktorým je ochrana základných hodnôt medzinárodného spoločenstva. 210 
Uvedené naznačuje, že Komisia sa pri definovaní „modernej“ kogentnej normy 
zrejme bude jednak opierať o tradičnú „viedenskú“ kogentnú normu, t. j. bude ju 
primárne definovať jej jedinečnou vlastnosťou, ktorou je nezrušiteľnosť (presnejšie 
nemožnosť derogácie), a zároveň do definície inkorporuje nové prvky: sekundárne ju 
bude definovať podľa jej účelu, podľa jej vzťahu voči iným medzinárodnoprávnym 
normám a podľa jej pôsobnosti. Na druhej strane treba však povedať, že tieto „nové“ 
prvky sú len zopakovaním toho, čo už povedané bolo: univerzálna aplikovateľnosť 
kogentnej normy predsa imanentne vyplýva zo samotného faktu, že ide o normu 
všeobecného medzinárodného práva, a hierarchická nadradenosť je korelatívom 
nemožnosti derogácie a invalidujúceho účinku kogentnej normy. Úmyslom 
osobitného spravodajcu bolo azda len vylúčiť prípadné regionálne kogentné normy 
z definície 211  či zdôrazniť existenciu hierarchie noriem v medzinárodnom práve. 
Definovaním kogentnej normy podľa jej účelu chcel osobitný spravodajca podľa 
všetkého akcentovať hodnotový princíp a vniesť svetlo do toľko diskutovaného 
vzťahu medzi pojmami kogentná norma a medzinárodný verejný poriadok.212 Ako 
sám však upresňuje, tieto prvky nie sú dodatočnými kritériami k existujúcim 
viedenským kritériám, ani identifikačnými kritériami vôbec, ale sú len 
„deskriptívnymi a charakterovými prvkami“.213 Z kritického pohľadu však máme za 
to, že pridávanie „novoformulovaných“ alebo dodatočných kritérií k osvedčenej 
„viedenskej“ definícii nie je celkom šťastné, a to z dvoch jednoduchých dôvodov. 
Prvým je už spomenutá nadbytočnosť: „nové“ znaky sú vlastne len oblečením 
„starých“ znakov do nových šiat. Druhým dôvodom je konzistentosť a s ňou 
súvisiaca právna istota. Zakaždým totiž, keď medzinárodná autorita, a najmä samotná 
Komisia, operuje s pojmom „kogentná norma“, všeobecne odkazuje na definíciu 
vyjadrenú v čl. 53 Viedenského dohovoru, resp. artikuluje všetky jej tam uvedené 
znaky. Je tomu tak v rôznych súvislostiach – v matérii jednostranných vyhlásení214, 

                                                        
209 ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), para. 110, s. 299, pozn. 1296 (Draft conclusion 3). 
210 ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), para. 115, s. 300.   
211 K existencii regionálnych kogentných noriem pozri ďalej podkapitolu o všeobecnej záväznosti 
kogentnej normy o podkapitolu o jej pôsobnosti ratione loci; a tam spomenutú súvisiacu diskusiu 
v rámci Komisie.  
212 K medzinárodnému verejnému poriadku a vzťahu týchto dvoch pojmov pozri podkapitolu o právnej 
povahe kogentných noriem.  
213 ILC (2017), Second Report on Jus Cogens, by Special Rapporteur D. Tladi, 18 March 2017, 
A.CN/4.706, para. 18. 
214 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006, Unilateral acts of States, s. 165 (commentary to 
Principle 8). 
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medzinárodnej zodpovednosti 215 , či pri riešení fragmentácie medzinárodného 
práva216. Charakteristické znaky vo Viedenskej definícii sa zdajú teda byť dostatočne 
rozlišujúce, a zároveň univerzálne vnímané, a to napriek formulácii, ktorá limituje 
použitie definície „na účely tohto dohovoru“. Vytvorenie ďalšej – i keď nie 
v materiálnom zmysle odlišnej – definície  by podľa nás mohlo mať za následok 
narušenie tejto jednotnosti. Okrem toho treba povedať, že voči tejto navrhovanej 
formulácii osobitného spravodajcu sa ozývali protichodné hlasy aj v samotnej 
Komisii. Niektorí členovia Komisie mali za to, že by bolo vhodnejšie sa pevnejšie 
držať „viedenskej“ definície, aby sa Komisia vyvarovala vytváraniu nových kritérií, 
ktoré okrem iného môžu – vzhľadom na nejasné pojmy ako „hierarchická 
nadradenosť“ a „základné hodnoty medzinárodného spoločenstva“ – vyznievať 
zavádzajúco.217 Podobne rôznorodo vyznievali vyhlásenia štátov pri prerokúvaní 
správy v 6. výbore OSN: štáty vyjadrovali najmä obavu, či tieto nové kritériá nie sú 
vágnymi prirodzenoprávnymi prvkami a či majú vôbec oporu v praxi a uznaní 
štátov.218 Za zmienku stojí aj to, že členovia Komisie živo diskutovali aj o možnosti 
zostavenia ilustratívneho výpočtu kogentných noriem – podaktorí túto myšlienku 
zaznávali, iní naopak podporovali, navrhujúc, aby Komisia vychádzala zo svojich 
predošlých zistení v oblasti zodpovednosti štátov a medzinárodných organizácií, 
v otázke fragmentácie medzinárodného práva či v oblasti výhrad k medzinárodným 
zmluvám. 219  Možnosť zostavenia zoznamu kogentných noriem ako aj konečnú 
podobu definície bude Komisia diskutovať na schôdzi na jar 2017.  

Hľadanie tej správnej a akceptovateľnej definície ius cogens je ako „hľadanie 
svätého grálu“. 220  A navyše, počítať s tým, že jej nájdením odstránia všetky 
nejasnosti ohľadom rozsahu účinkov a konkrétnosti obsahu tohto inštitútu, je príliš 
optimistické. Vzhľadom na momentálny status quo budeme aj pre účely tejto 
dizertácie zatiaľ pracovať s predpokladom, že „viedenská definícia“ je aplikovateľná 
na celé medzinárodné právo, presnejšie povedané, „viedenskú definíciu“ kogentnej 
normy je možné považovať za jej všeobecnú definíciu platnú pre všetky oblasti 
medzinárodného práva. Tiež budeme vychádzať z toho, že definičné znaky pripísané 
kogentnej norme v konvencii musia byť splnené kumulatívne. Pokiaľ ide o 
„dodatočné“ charakteristické znaky uvedené v správe osobitného spravodajcu 
Komisie Tladiho, tieto nebudeme analyzovať separátne, nakoľko funkcia kogentných 
noriem vo vzťahu k ochrane najpodstatnejších hodnôt je rozoberaná vyššie, 
hierarchickej nadradenosti sa dotkneme v kapitole o účinkoch kogentnej normy 
v časti normatívneho konfliktu a univerzálnu aplikovateľnosť, ktorá podľa nás 
imanentne vyplýva zo skutočnosti, že ide o normu všeobecného medzinárodného 
práva, analyzujeme jednak v nasledujúcej podkapitole a čiastočne v kapitole 
o pôsobnosti ius cogens.  
    

                                                        
215  Pozri ILC, Yearbook of the ILC 2001, vol. II, 2001, State Responsibility, s. 56, para. 7 
(commentary to Article 12), a s. 85, para. 5 (commentary to Article 26). 
216 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006, Fragmentation of International Law, s. 182, 
para 32.  
217 ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), paras. 125, 126, s. 303. 
218 ILC (2017), Second Report on Jus Cogens, by Special Rapporteur D. Tladi, 18 March 2017, 
A.CN/4.706, paras. 13-14.  
219 ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), paras. 116, 118, s. 301.  
220 LINDERFALK, The Effects of Jus Cogens Norms: Whoever Opened Pandora's Box Did You Ever 
Think Abouth the Consequences?, 2007, s. 871.  
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3. 2. Všeobecná záväznosť: „norma všeobecného medzinárodného práva“  
 
 Prvým z definičných znakov ius cogens je, že je normou všeobecného 
medzinárodného práva. Všeobecné medzinárodné právo ako právo, ktoré je platné 
a pôsobí voči všetkým (angl. valid against all, fr. opposable à tous)221, je potrebné 
odlišovať od práva partikulárneho, ktorého pôsobnosť sa vo forme regionálneho 
práva viaže k určitému geografickému či inak vymedzenému okruhu subjektov, a vo 
forme bilaterálneho práva upravuje vzájomné vzťahy dvoch štátov.222 
 Definovať všeobecné medzinárodné právo však, zdá sa, nie je také 
jednoduché. Možno povedať, že vo vede medzinárodného práva sa tento pojem 
tradične synonymizoval s obyčajovým medzinárodným právom, a aj dnes prevláda 
názor, že všeobecné medzinárodné právo – ako právo aplikovateľné na všetkých – 
môže byť tvorené len obyčajou, keďže obyčaj má potenciál zaviazať všetky štáty, 
zmluva len zmluvné strany.223 Uvedený názor treba však už dnes prehodnotiť. Ako 
píše Tunkin, v čase pred pár storočiami i desaťročiami skutočne nejestvovala zmluva, 
ktorá by zaväzovala všetky (hoci len európske) štáty, a zmluvy teda vytvárali výlučne 
regionálne alebo partikulárne normy; na to, aby sa zmluvné pravidlo stalo súčasťou 
všeobecného medzinárodného práva, muselo na seba naviazať potrebnú prax a opinio 
iuris a stať sa obyčajovým.224  
 Uvedené evokuje, akoby všeobecné medzinárodné právo vlastne nebolo 
možné meniť inak než obyčajou, a kogentná norma by mohla mať pôvod len vo 
všeobecnej obyčaji. V súčasnosti sú to však multilaterálne medzinárodné zmluvy, 
ktoré majú potenciál posúvať vývoj medzinárodného práva vpred: ak zaväzujú 
takmer všetky štáty medzinárodného spoločenstva, t. j. sú platné a pôsobia voči 
všetkým, potom nič nebráni tomu, aby sme ich radili do všeobecného 
medzinárodného práva. Napokon, tak ako sa možno odchýliť od všeobecnej obyčaje, 
trvalým nezúčastňovaním sa na praxi a odporovaním opiniu iuris, tak sa možno 
mutatis mutandis odchýliť aj od multilaterálnej (všeobecnej) medzinárodnej dohody – 
presnejšie: od nej odstúpiť. Medzinárodný súdny dvor v jednom zo svojich posudkov 
sa takto vyslovil vo vzťahu k Dohovoru o genocíde: „... princípy obsiahnuté 
v Dohovore sú princípmi, ktoré civilizované národy uznávajú za záväzné pre štáty 
dokonca aj bez akéhokoľvek zmluvného záväzku“.225 Okrem toho, aj samotný Štatút 
tohto súdu v článku 38 uznáva existenciu všeobecných zmlúv, uvádzajúc: „Súd bude 
aplikovať ... medzinárodné zmluvy, či už všeobecné alebo partikulárne ...“. 
A skutočne, dnešné mnohé mnohostranné medzinárodné zmluvy – napríklad 
Ženevské konvencie, Dohovor proti genocíde, Viedenské dohovory o diplomatických 
a konzulárnych stykoch, niektoré dohovory o ľudských právach a dokonca i Chartu 
OSN – možno považovať za všeobecné medzinárodné právo. Možno totiž všeobecne 
predpokladať ich záväznosť voči všetkým: tá trvá minimálne dovtedy, kým štát od 
danej zmluvy neodstúpi; potom trvá aj naďalej v prípade pravidiel kogentnej povahy, 

                                                        
221 CHARNEY, 1993, s. 531 („general international law binding on all States“), NIETO-NAVIA, 
2003, s. („general international law ... is binding on most, if not all, States”); SHAW, 2008, s. 2 
(„general ... rules bind all the states”)  
222 VIRALLY, 1966, s. 15.  
223 Napr. BROWNLIE, 2008, s. 510 („they [jus cogens rules] are rules of customary law“); PARKER 
& NEYLON, 1989, s. 417-419, píšu o ius cogens výlučne ako o obyčajovom práve; MOSLER, 1980, 
s. 101 a nasl. (pripúšťa, že zmluva môže obsahovať všeobecné právo, ale len ak má všeobecné 
uznanie) 
224 TUNKIN G.,1993, s. 535.  
225 Reservations to the Genocide Convention, 1951, s. 15, § 23.  
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keďže od tých sa odchýliť nemožno226, a v prípade pravidiel dispozitívnej povahy za 
podmienky, že sa tieto už predtým (alebo medzičasom) ustálili ako obyčaj a daný štát 
sa od nich trvalým odmietaním neodchýlil.227 Inými slovami, vo všeobecnom práve 
platí prezumpcia záväznosti, a teda súhlasu všetkých štátov s jeho pravidlami: 
vyvrátiteľná v prípade dispozitívnych pravidiel (pokiaľ sa nepreukáže, že štát sa od 
nich platne odchýlil), nevyvrátiteľná v prípade noriem kogentných. Oporu názoru, že 
všeobecné medzinárodné právo netvoria len obyčaje, možno nájsť aj v doktríne.228 

Keby sme sa chceli pozrieť, ako pojem všeobecné právo definovala samotná 
Komisia pre medzinárodné právo pri vypracovávaní návrhu článku 53, nájdeme 
nepriame indície, že všeobecné právo je vyjadrené nielen v obyčajoch ale aj v 
multilaterálnych medzinárodných zmluvách. Ako sa uvádza v komentári, Komisia 
chcela predovšetkým zdôrazniť, že nie všetky normy všeobecného medzinárodného 
práva majú kogentnú povahu – naopak, väčšina z nich je dispozitívneho charakteru 
a štáty sa od nich môžu zmluvne odchýliť (contract out).229 Za dispozitívne normy 
všeobecného medzinárodného práva napríklad označila všeobecné pravidlá 
diplomatických vzťahov. Tie podľa nej nebránia tomu, aby si jednotlivé štáty 
recipročne dohodli odlišnú úpravu. Je tomu tak preto, že pravidlá všeobecného 
medzinárodného práva majú obvykle dispozitívnu povahu: nie sú imperatívne ale 
ohybné („of a yielding nature“).230 Podstatnejšie sú však tieto vyjadrenia Komisie: 
„Nie je to forma všeobecného pravidla ale osobitná povaha predmetu jeho úpravy, 
ktorá mu dáva kogentný charakter“.231 A na inom mieste: „... zmena [kogentnej 
normy] je možná multilaterálnou medzinárodnou zmluvou“.232 Uvedené formulácie 
implikujú, že kogentná norma (a teda norma všeobecného práva) môže mať aj formu 
zmluvného pravidla a môže byť menená multilaterálnou zmluvou, čo by nebolo 
možné, ak by všeobecné medzinárodné právo malo byť tvorené výlučne obyčajovými 
pravidlami. Navyše, Komisia mohla použiť – no nepoužila – výraz „norma 
obyčajového medzinárodného práva“, čo tiež naznačuje, že pojem „všeobecné 
medzinárodné právo“ nemožno s pojmom „všeobecné obyčajové právo“ stotožňovať.  
 V prospech tvrdenia, že norma všeobecného medzinárodného práva – a teda 
nevyhnutne aj norma kogentnej povahy – môže mať tak obyčajový ako aj zmluvný 
pôvod, napokon svedčí aj príklad, ktorý uvádza Tunkin:233 V roku 1928 zmluva 
známa ako Briand-Kellogov pakt, prijatá len niekoľkými štátmi, zakázala útočnú 
vojnu, čím zmenila stáročia trvajúce právo štátov kedykoľvek sa vo svojej 

                                                        
226 Napríklad zákaz použitia sily, zákaz genocídy, niektoré pravidlá humanitárneho práva a pod.   
227 Napríklad pravidlá z oblasti diplomatického a konzulárneho práva. Pri ustanoveniach Charty OSN, 
ktoré majú dispozitívnu povahu, splnenie tejto podmienky podľa všetkého nenastalo.   
228 Pozri napr. JANIS, 1988, s. 360-361 („it is sometimes wrongly presumed that jus cogens must be 
a form of customary international law“; „the central problem is in equating general international law 
with customary international law“; TUNKIN, Is General International Law Customary Law Only?, 
1993, s. 541 („general international law now comprises both customary and conventional rules of 
international law“); CHARNEY, 1993, s. 19-22 (nie úplne jednoznačne: „generally applicable 
treaty“; „the multilateral forums substantially advance ... the international lawmaking process“); 
NIETO-NAVIA, 2003, s. 10, tam pozn. 75 („not all general law treaties“); SHAW, 2008, s. 124 
(„whether derived from custom or treaty these may be ... rules of jus cogens“)  
229 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), 
2005, s. 248.  
230 VERDROSS, Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law, 1966, s. 58 
231 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), s. 
248. 
232 Ibid.  
233 TUNKIN G., 1993, s. 538.  
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zahraničnej politike uchýliť k použitiu sily; a tento zákaz sa stal normou všeobecného 
medzinárodného práva ešte pred začiatkom druhej svetovej vojny.  
 Berúc do úvahy vyššie uvedené, máme za to, že norma všeobecného 
medzinárodného práva je norma, ktorá všeobecne pôsobí proti všetkým (erga omnes) 
a zaväzuje všetkých, t. j. je aplikovateľná na drvivú väčšinu členov medzinárodného 
spoločenstva, a to bez ohľadu na to, či ide o normu zmluvnej alebo obyčajovej 
povahy a bez ohľadu na to, či má dispozitívny alebo kogentný charakter. 
Determinantom, že ide o normu všeobecného práva, preto podľa nás nie je jej forma 
alebo povaha, ale jej všeobecná záväznosť a pôsobnosť.  

3. 3. Univerzálna akceptácia: „prijatá a uznaná medzinárodným 
spoločenstvom štátov ako celkom“  
 

Tento definičný znak reflektuje proces vzniku kogentnej normy: univerzálne 
prijatie a uznanie normy za kogentnú je „legislatívnym procesom“, a „medzinárodné 
spoločenstvo štátov ako celok“ (angl. „international community of States as a 
whole“, fr. „communauté international des États dans son ensemble“) je entitou 
v pozícii „zákonodarcu“. Osobitný spravodajca ILC pre otázku kogentných noriem D. 
Tladi vo svojej najnovšej správe akcentuje práve tento znak prijatia a uznania, 
a považuje ho za determinujúci v identifikácii kogentných noriem. Konštatuje, že 
„zatiaľ čo obsah normy a hodnoty, ktoré sú ňou chránené, sú podstatnými dôvodmi 
kogentnosti, to, čo tieto normy definuje, je prijatie a uznanie ich povahy 
medzinárodným spoločenstvom štátov ako celkom“.234 Je teda potrebné si jednak 
určiť, kto spomínané medzinárodné spoločenstvo štátov tvorí, a jednak analyzovať, 
ako sa takáto norma uznáva a prijíma za kogentnú, teda samotný proces vzniku 
opinio iuris cogentis.   

Pojem spoločenstvo právnická literatúra obvykle definuje ako „spoločnosť či 
skupinu ľudí s podobnými právami alebo záujmami“.235 Medzinárodné spoločenstvo 
tiež možno charakterizovať prostredníctvom spoločného záujmu a hodnôt. Mosler 
zdôrazňuje, že právo medzinárodného spoločenstva sa vyvinulo práve v dôsledku 
snahy jeho členov chrániť spoločné hodnoty a záujmy.236 Tieto spoločné záujmy 
a hodnoty, ktoré medzinárodné spoločenstvo reprezentuje, sú odvodené od ľudstva 
ako takého, ktorého základnou jednotkou je človek. 237  Okrem toho možno 
medzinárodné spoločenstvo vnímať ako pomyslenú entitu, ktorá či už priamo alebo 
nepriamo koná v mene štátov vtedy, keď štáty samy nie sú ochotné, schopné či 
nemajú legitimáciu konať samostatne.238  

Základnou otázkou je, najmä pre účely našej práce a definovania pojmu ius 
cogens, či toto medzinárodné spoločenstvo štátov ako celku vyžaduje inklúziu 
všetkých štátov sveta. Ako vyplýva z predchádzajúcej podkapitoly, nakoľko kogentná 
norma má byť normou všeobecného medzinárodného práva zaväzujúceho všetkých, 
pojmovo je vylúčené, aby ju prijímal len napríklad geograficky obmedzený okruh 

                                                        
234 ILC, 2017, Second Report on Jus Cogens, by Special Rapporteur D. Tladi, A/CN.4/706, 18 March 
2017, para. 76. Pozri aj para. 91, Draft Conclusion 7.1: „It is the acceptance and recognition of the 
community of States as a whole that is relevant in the identification of norms of jus cogens. 
Consequently, it is the attitude of States that is relevant.“ 
235 BLACK’s Law dictionary, 2nd ed., dostupné na http://thelawdictionary.org/community/ [10-03-
2017]  
236 MOSLER, 1980, s. 11.  
237 WEATHERALL, 2015, s. 26.  
238 PAULUS, 2008.   
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štátov.239 Komisia pre medzinárodné právo vo svojom komentári zdôraznila, že 
tvorba ius cogens nevyhnutne nevyžaduje „hlas“ všetkých štátov. Naopak, „postačuje 
veľká väčšina ... ktorá znamená, že ak jednotlivý štát odmietne uznať imperatívnu 
povahu pravidla, a prípadne je aj podporovaný malým počtom štátov, neovplyvní to 
prijatie ani uznanie imperatívnej povahy tohto pravidla medzinárodným 
spoločenstvom ako celkom“.240 Uvedené reflektuje osobitný spravodajca pre otázku 
ius cogens aj v aktuálnej agende Komisie.241 Z danej formulácie vyplýva, že takáto 
„super väčšina“ v podstate vyslovuje súhlas aj v mene menšiny: bez ohľadu na to, či 
jeden prípadne i viac štátov s kogentnou povahou pravidla nesúhlasí, norma môže 
nadobudnúť imperatívny charakter. Právo veta pri tvorbe ius cogens neexistuje. 
Súhlas všetkých sa teda len prezumuje a, čo je podstatné, vždy má za následok 
zaviazanie všetkých. Ako dodáva prof. Šturma, keďže tieto normy ku svojmu vzniku 
nevyžadujú súhlas každého jednotlivého štátu, sú záväzné aj pre nové štáty, ktoré 
v čase vytvárania týchto noriem ešte nevznikli.242 Kľúčovým je spojenie spoločenstvo 
štátov ako celku. Práve to vyjadruje spoločné zdieľanie hodnôt, čo je stmeľujúcim 
prvkom tejto entity. Štáty sa v tejto abstraktnej jednote vzdávajú svojich 
individuálnych záujmov pre „vyššie dobro“ a záujmy všetkých. Vystupujú kolektívne 
ako jedno medzinárodné spoločenstvo a vytvárajú „režim regulujúci spoločné 
záujmy“, ktorých „konečnými beneficientami sú jednotlivci, skupiny ľudí, a ľudstvo 
samo, a nie štáty ako také“.243 Slovami Verdrossa: „Kritérium týchto [kogentných] 
pravidiel spočíva v skutočnosti, že nejestvujú pre uspokojenie potrieb individuálnych 
štátov ale [potrieb] vyššieho záujmu celého medzinárodného spoločenstva. Preto sú 
tieto pravidlá absolútne“.244 Napokon, ako dodáva Virally, „keďže ius cogens majú 
vyjadrovať spoločný záujem celej medzinárodnej spoločnosti alebo univerzálne 
uznávaný etický predpis, nemôžu vzniknúť inak než prostredníctvom procesu, ktorý 
zahŕňa celú medzinárodnú spoločnosť“.245 Ako vidieť, univerzálnosť v akceptácii ius 
cogens je v podstate abstraktná alebo relatívna, keďže v skutočnosti to naozaj nie je 
každý jednotlivý štát, ktorý nevyhnutne musí súhlasiť s danou kogentnou normou. 
Okrem toho, skutočnosť, že určitá norma je všeobecne (relatívne univerzálne246) 
akceptovaná za kogentnú, neznamená, že existuje aj všeobecný súhlas o jej presnom 
obsahu.247 Tu je ešte potrebné zdôrazniť, že normotvornú právomoc pre kogentné 
normy všeobecného práva majú výlučne štáty, a nie iné subjekty medzinárodného 
práva. Uvedené ale neznamená, že by sa tak nemohlo udiať na multilaterálnom 
inštitucionálnom základe – napríklad na fórach Organizácie Spojených národov.  

Pokiaľ ide o „akt“ prijatia a uznania, nie je jasná jeho forma. Na základe 
absencie upresnenia tohto pojmu – v samotnom texte Viedenského dohovoru, a v 
rámci travaux – sa možno domnievať, že do úvahy prichádzajú obe formy vyslovenia 

                                                        
239 O možnej existencii regionálnych kogentných noriem pozri kapitolu o pôsobnosti ratione personae.   
240  United Nations Conference on the Law of Treaties, Vienna, 26 March – 24 May 1968, 
A/CONF.39/11 (1969), First session, s. 514, § 12. Podobne: s. 472.  
241 ILC, 2017, Second Report on Jus Cogens, by Special Rapporteur D. Tladi, A/CN.4/706, 18 March 
2017, para. 91, Draft Conclusion 7.3: „Acceptance and recognition by a large majority of States is 
sufficient for the identification of a norm as a norm of jus cogens. Acceptance and recognition by all 
States is not required.“ 
242 ŠTURMA, 1986, s. 716.  
243 PAULUS, Jus Cogens in a Time of Hegemony and Fragmentation, 2005, s. 309.  
244 VERDROSS, Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law, 1966, s. 58. 
245 VIRALLY, 1966, s. 25.  
246 K pojmu „relatívny univerzalismus“ v kontexte ľudských práv pozri DONNELLY, 2007.  
247 KADELBACH, Genesis, Function and Identification of Jus Cogens Norms, 2015, s. 170.  
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súhlasu, aj explicitná aj implicitná.248 Dokonca aj tiché prijatie (acquiescence) ako 
„absencia protestu“249 či stav „jasne a jednotne dokázanej akceptácie“250 nemá na 
kogentnú povahu pravidla vplyv. Podstatné však je, aby obsahom tohto aktu bolo 
vyjadrenie právneho presvedčenia, a to štátov ako celku, že od normy sa nemožno 
odchýliť – tzv. opinio iuris cogentis. Možno predpokladať, že tento proces prijatia 
a uznania je vlastne dvojstupňovým a kvalitatívne špecifickým.251 Dvojstupňovým 
v tom zmysle, že norma bude najprv akceptovaná za normu medzinárodného práva 
(napr. formou opinio iuris sive necessitatis, alebo formou uznania „civilizovanými 
národmi“), a následne bude akceptovaný jej nezrušiteľný charakter. Uvedené sa 
opiera aj o myšlienkový postup Medzinárodného súdneho dvora, ktorý dokázal 
kogentnú povahu zákazu mučenia: najprv túto normu identifikoval ako „súčasť 
medzinárodného obyčajového práva“, a následne poznamenal, že „sa stala kogentnou 
normou“.252 Kvalitatívne špecifikum spočíva v tom, že tento druhý stupeň prijatia 
a uznania musí byť uskutočnený kolektívne, medzinárodným spoločenstvom ako 
celkom, a zároveň adresne vo vzťahu k nemožnosti derogácie.            
 

3. 4. Nemožnosť derogácie: „za normu, od ktorej nie je dovolené sa 
odchýliť“  
 

Nemožnosť odchýlenia sa je ďalším kumulatívne podstatným definičným 
znakom ius cogens. Túto charakteristickú črtu možno dokonca považovať za najviac 
determinujúcu, keďže nepochybne prislúcha výlučne práve kogentným normám.253 
Naďalej však zdôrazňujeme jej kumulatívny vzťah ostatným definičným znakom, 
a najmä k znaku „akceptácia a uznanie medzinárodným spoločenstvom štátov ako 
celkom“. Slovami Osobitného spravodajcu ILC pre otázku kogentných noriem D. 
Tladiho, „nemožnosť derogácie nie je sama osebe kritériom ius cogens, skôr prijatie 
a uznanie, že určitá norma má takú vlastnosť, je kritériom“.254 Zároveň je potrebné 
pripomenúť, že nezrušiteľnosť kogentnej normy (angl. non-derogability) je nielen jej 
podstatným znakom, ale aj jej primárnym právnym účinkom – takým, ktorý tieto 
normy odlišuje od dispozitívnych noriem všeobecného medzinárodného práva.255 

Ako sme načrtli v podkapitole o všeobecnej záväznosti, kogentné normy ako 
normy všeobecného práva zaväzujú všetkých. Na rozdiel od noriem dispozitívnej 
povahy, od ktorých sa štáty dispozitívnym prejavom vôle môžu odchýliť, pri 
kogentných normách túto možnosť nemajú. Inými slovami, ich dohody, dojednania, 

                                                        
248 Pozri aj NIETO-NAVIA, 2003, s. 10.  
249 BROWNLIE, 7th ed., 2008, s. 85-86 a s. 512.  
250 ICJ, North Continental Shelf Case, 1969, 26: „Clearly and consistently evidenced acceptance“ 
251 Pozri ILC, 2017, Second Report on Jus Cogens, by Special Rapporteur D. Tladi, A/CN.4/706, 18 
March 2017, para. 77. 
252 ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012, para. 99, uvádza Tladi, pozri predchádzajúcu pozn.   
253 Porovnaj ale ČEPELKA, 2015, s. 119, ktorý tvrdí, že nederogovateľnosť nie je jediným kritériom 
určenia, že daná norma patrí k ius cogens: „Non-derogation by treaty is then not decisive and unique 
criteria for determination of rules juris cogentis“. Konštatujúc, že niektoré pravidlá všeobecného 
medzinárodného práva sú nederogovateľné bez toho, že by mali kogentnú povahu (s. 129) uvádza 
príklad princípu pacta sunt servanda a pravidiel režimu šíreho mora (s. 130). Pozri aj COSTELLO & 
FOSTER, 2015, s. 280: „While non-derogability is the defining feature of jus cogens, it is a necessary 
but insufficient one.“ 
254 ILC, 2017, Second Report on Jus Cogens, by Special Rapporteur D. Tladi, A/CN.4/706, 18 March 
2017, para. 73.  
255 Ibid. 
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zmluvy, vyhlásenia, ba dokonca i správanie a prax, nesmú odporovať ius cogens pod 
hrozbou nulitnosti či ďalších následkov. Ako uviedol Fitzmaurice v rámci Komisie 
OSN pre medzinárodné právo, kogentné normy sú „povinné a imperatívne za 
každých okolností“.256  Orakhelashvili píše, že „nie sú len záväzné ale pôsobia 
absolútne a nepodmienečne“.257 Táto absolútnosť je pritom objektívna, bez ohľadu na 
subjektívne práva a záujmy jednotlivých štátov. Práve z dôvodu, že podstata 
kogentnosti týchto pravidiel spočíva v ochrane spoločných záujmov a hodnôt celého 
ľudstva, reprezentovaného medzinárodným spoločenstvom štátov ako celkom, 
nemožno ich obísť či zrušiť. Spoločný záujem, ktorý nemožno obísť, je hraničné 
kritérium, ktoré normy všeobecného medzinárodného práva rozdeľuje na dispozitívne 
a kogentné.258 Zatiaľ čo ius dispositivum, ktoré je relatívne a reguluje podstatnú 
väčšinu vzťahov medzi subjektami medzinárodného práva, je derogovateľné 
v každom aspekte (v hmotnoprávnej podstate, v dovolávaní sa ho, v prostriedkoch 
nápravy či v následkoch porušenia)259, ius cogens neumožňuje derogáciu v žiadnom 
smere: akákoľvek derogácia bude nevyhnutne ipso iure a ipso facto porušením 
kogentnej normy a bude mať za následok nulitnosť prípadne ďalšie špecifické 
dôsledky. Uvedené je možné demonštrovať na spore Anglo-nórsky rybolov, ktorý 
rozhodoval Medzinárodný súdny dvor. Nórsko si v tomto prípade určilo hranicu 
svojho pobrežného mora pomocou tzv. metódy rovných čiar, ktorá bola odlišná od 
metódy zaužívanej vo všeobecnom medzinárodnom práve. Hoci Spojené kráľovstvo 
túto odlišnosť napadlo, Súd rozhodol, že jednostranné odchýlenie sa Nórska od 
všeobecne akceptovanej a zaužívanej metódy nie je v rozpore s medzinárodným 
právom260, čím potvrdil legálnosť takto vymedzeného pobrežného mora a skutočnosť, 
že pobrežné more si štát môže ohraničiť hocakým spôsobom (za podmienky absencie 
protestu zo strany iných) bez toho, že by konal protiprávne a bez toho, že by narušil 
platnosť a pôsobenie všeobecného pravidla medzinárodného práva, ktoré len 
dispozitívne stanovuje metódu určenia pobrežných morí. To isté možno predpokladať 
napríklad pri práve rybolovu a ďalších všeobecných pravidlách dispozitívnej povahy 
regulujúcich oblasť pobrežných morí ako aj pri normách diplomatického práva.  

Derogáciou sa v kontexte ius cogens rozumie odchýlenie sa, t. j. konkrétne 
nahradenie jedného právneho režimu druhým medzi danými subjektami, ako uvádza 
Kolb, výmena lex generalis za lex specialis na základe dohody strán.261 V tomto sa 
derogácia odlišuje od pouhého porušenia, ktoré je čisto materiálnou skutočnosťou 
neplnenia si záväzku, a nie právnym aktom ako výsledkom dohody strán.262 Aj 
derogácia aj porušenie sú síce zakázané a teda protiprávne, len derogácia však má za 
následok nulitnosť; porušenie ako skutočnosť a holý fakt nemôže byť per se 
nulitným, môže však prinášať so sebou ďalšie následky.263  

Zaujímavá je diskusia, či sa nemožnosť derogácie vzťahuje aj na 
hmotnoprávny obsah kogentnej normy (napríklad na stanovenie výnimiek), a ďalej, či 
sa vzťahuje aj na jej porušenie a následky tohto porušenia. Inými slovami, či 

                                                        
256 Pozri ILC, ILC, Yearbook of the ILC 1958, 1958, Third Report of the Special Rapporteur G. 
Fitzmaurice, s. 40, para. 76: „the rules ... which are mandatory and imperative under any 
circumstances (jus cogens)“. 
257 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 67.  
258 Pozri VERDROSS, Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law, 1966, s. 58.  
259 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 71.  
260  ICJ, Fisheries case (United Kingdom/Norway), 1951, ICJ Reports 1951, s. 143.  
261 KOLB, Jus Cogens, Intangibilité, Intransgressibilité, Dérogation 'Positive' et 'Négative', 2005, s. 
323.  
262 Ibid., s. 322.  
263 Pozri kapitolu o právnych účinkoch ius cogens a kapitolu o následkoch porušenia. 
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kogentná norma jednak nepripúšťa výnimky či odchýlky v podobe recipročne 
dohodnutých výhod, a jednak nepripúšťa legitimizáciu protiprávneho stavu, ktorý 
nastane jej porušením – či už v podobe okolností vylučujúcich protiprávnosť alebo vo 
forme priznania práva vzniknutého zo stavu protiprávnosti. Všeobecne možno 
predpokladať, že nemožnosť derogácie ako odchýlenia sa znamená aj nemožnosť 
stanovenia akýchkoľvek nových resp. nemožnosť úpravy existujúcich výnimiek. 
Určitú problematickosť v tejto súvislosti predstavuje zákaz použitia sily alebo hrozby 
silou a z neho legálne „výnimky“ v podobe sebaobrany a ozbrojenej donucovacej 
akcie na základe mandátu Bezpečnostnej rady OSN. Niektorí autori dokonca preto 
relativizujú imperatívnosť tohto zákazu.264 Takýto pohľad je však príliš zjednodušený 
a nesprávny. Kogentnú povahu zákazu použitia sily – okrem iného zakotveného aj 
v Charte OSN – treba totiž interpretovať v kontexte vývoja tohto pravidla: 
v medzinárodnom práve dlho existovalo neobmedzené právo štátov použiť silu vo 
svojich medzinárodných vzťahoch; v priebehu prvej polovice 20. storočia však 
medzinárodné spoločenstvo štátov ako celok prijalo („moment“ konštituovania 
kogentného pravidla) novú normu, a to, že silu je možné použiť len v striktne 
obmedzených prípadoch sebaobrany a za účelom kolektívnej ochrany 
medzinárodného mieru a bezpečnosti. Ako zdôrazňuje Orakhelashvili, derogáciou 
treba rozumieť odchýlenie sa mimo rámca danej kogentnej normy, ku ktorému dôjde 
na základe dohody štátov, a nie výnimky, obmedzenia či podmienky, ktoré sú 
imanentnou súčasťou pravidla.265 Použitie sily v rámci uplatňovania prirodzeného 
práva na sebaobranu ako aj kolektívne použitie sily v rámci legálneho mandátu 
udeleného Bezpečnostnou radou OSN teda podľa nás nie je derogáciou od kogentnej 
normy. Dosvedčuje to spôsob, akým veľká väčšina štátov podpisujúcich Chartu OSN 
v 40. rokoch 20. storočia formulovala zákaz použitia sily vrátane legálnych prípadov 
jej použitia do textu tejto multilaterálnej všeobecnej zmluvy, a ďalej spôsob, akým 
definovala zákaz agresie o pár dekád neskôr.266 Pri skúmaní týchto formulácií možno 
dospieť k záveru, že kogentným je v tomto prípade zákaz agresie, nie široko 
koncipovaný zákaz (akéhokoľvek) použitia sily. Inak povedané, sebaobrana či akcia 
BR OSN sú legálnymi „výnimkami“ zo zákazu použitia sily, no nijako sa 
neodkláňajú (nederogujú) kogentný zákaz agresie. Mrázek napríklad na margo 
vzájomného vzťahu čl. 2 ods. 4 (zákaz použitia sily) a čl. 51 Charty OSN (právo na 
sebaobranu) zaujímavo uvádza, že obe normy sú „racionalizovány ke stejnému účelu, 
jakým je územní celistvost a politická nezávislost států“, čím sa čl. 51 „javí ne tolik 
jako výjimka, nýbrž jako dodatek“.267 Pravidlo práva sebaobrany ako také, ani 
ustanovenie Charty o donucovacích akciách preto nie sú podľa nás derogáciami 
v podobe nedovolených výnimiek. Derogáciou v podobe nedovolenej výnimky by 
teoreticky bol prípad, ak sa dva či viac štátov dohodne, že použijú silu za okolností, 
ktoré materiálne nespadajú pod hmotnoprávne stanovené limity zákazu použitia sily, 
teda že použijú silu v inej situácii alebo v inej miere, než pripúšťa právo na 
sebaobranu alebo legitímny mandát Bezpečnostnej rady OSN – teda že použijú silu 
formou agresie. Tu sa však dostávame k relatívne problematickému bodu, a tým je  
nastavenie hraníc pojmu agresia: je totiž otázne, čo ešte bude možné považovať za 
legálny výkon sebaobrany, a čo sa už bude považovať za derogáciu od kogentného 

                                                        
264 LINDERFALK, The Effects of Jus Cogens Norms: Whoever Opened Pandora's Box Did You Ever 
Think Abouth the Consequences?, 2007, s. 860 a nasl.  
265 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 72.  
266 Pozri definicíiu agresie, rezolúcia VZ OSN č. 3314, Porovnaj aj názor MSD vo veci Legality of the 
Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996.  
267 MRÁZEK, 2009, s. 164.  



  47 

zákazu agresie. Rôzne interpretácie práva na sebaobranu totiž, vrátane možnosti 
„preemptívnej sebaobrany“ (angl. anticipatory self-defence), sebaobrany voči 
neštátnym aktérom a „vojne proti teroru“, voči kyber útokom, či použitie jadrových 
zbraní „v extrémnej situácii sebaobrany, pri ktorej by išlo o samotné prežitie 
štátu“268, zahmlievajú presné kontúry dovoleného použitia sily, čím vnášajú neistotu 
do obsahu kogentného zákazu agresie. V doktríne sa tento aspekt diskutuje ako 
otázka, či v súčasnom obyčajovom práve existuje právo na sebaobranu obsahovo 
odlišné od čl. 51 Charty OSN269 – otázka, ktorá však svojou zložitosťou už presahuje 
účel našej práce. Podobný problém sa naskytá pri rôznej definícii pojmu genocída 
v rámci kogentného zákazu genocídy: Dohovor z r. 1948 v čl. II obmedzuje zločin 
genocídy na „národnostné, etnické, rasové alebo náboženské skupiny“, rezolúcia VZ 
OSN z r. 1946270 chápe záväzok chrániť pred genocídou širšie, keď berie do úvahy aj 
„politické alebo iné skupiny“. 271  Môžeme sa nateraz uspokojiť s dvoma 
konštatovaniami, a to, že vytváranie výnimiek k existujúcemu kogentnému pravidlu v 
princípe je nedovolenou derogáciou, a že pochybnosti často nesmerujú 
ku kogentnosti pravidla ako takého (zákazu agresie resp. zákazu nedovoleného 
použitia sily či zákazu genocídy), ale k jeho presnému obsahu.  

Pokiaľ ide o zhojenie protiprávneho stavu, ku ktorému došlo na základe 
porušenia kogentnej normy, aj tu je vidieť rozdiel oproti dispozitívnym normám. 
Kým v situácii porušenia „bežných“ teda dispozitívnych pravidiel medzinárodné 
právo pripúšťa legitimizáciu protiprávneho stavu v podobe tichého prijatia 
(acquiescence) a pripísania legálnosti danému status quo, v prípade porušenia 
kogentných pravidiel uvedené možné nie je. Známe ex iniuria non oritur ius, 
z bezprávia nevzniká právo, vyjadril v súvislosti s ius cogens Scheuner slovami: „Tí, 
ktorí porušia základné pravidlo medzinárodného práva, nesmú mať z tohto činu 
úžitok“.272 Preto situácia, ktorá nastane porušením kogentnej normy nemôže de iure 
zakladať právny stav.273 Podobne inštitút okolností vylučujúcich protiprávnosť, ktoré 
umožňujú nazerať na protiprávny čin akoby protiprávny nebol, nie je použiteľný pri 
kogentných normách. Inými slovami, ak subjekt koná v rozpore s kogentnou normou, 
následne nemôže svoje konanie „ospravedlniť“ odvolaním sa napríklad na stav núdze 
či výkon protiopatrenia ako reakcie na protiprávne konanie druhého. Fitzmaurice 
zdôrazňuje, že kogentné normy nemožno obísť ani v prípade predchádzajúcej 
protiprávnej činnosti iného štátu, keďže vyjadrujú „záväzky absolútneho charakteru, 
ktorých dodržiavanie nezávisí od ich dodržiavania zo strany iných, ale je nevyhnutný 
za každých okolností, okrem tiesne a výslovnej vis maior“.274 Kogentné normy teda 
nikdy nemožno porušiť legitímne.275  

                                                        
268 Pozri ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996, para. 105. 
269 Pozri MRÁZEK, 2009, s. 167 a nasl.  
270 Rez. VZ OSN č. 96 (I) („The Crime of Genocide“), prijatá 11. decembra 1946. 
271 Porovnaj aj definície genocídy v štatútoch ICTY, ICTR a ICC. V tejto súvislosti pozri viaceré 
rozhodnutia ESĽP, napr. Vasiliauskas v. Litva, Tess v. Lotyšsko, Kononov v. Lotyšsko, kde Súd 
posudzoval porušenie zákazu retroaktivity zakotveného v čl. 7 Dohovoru, na základe toho, že štát 
stíhal jednotlivca za čin, ktorý v čase spáchania nebol trestný, resp. nespadal pod užšie definovaný 
pojem genocída. K judikatúre ESĽP k vojnovým zločinom pozri bližšie TYMOFEYEVA, 2014.    
272 SCHEUNER, 1969, s. 36.  
273 Podrobnejšie pozri kapitolu o právnych účinkoch ius cogens a kapitolu o následkoch porušenia 
kogentných noriem.  
274 Fitzmaurice (1957), cit. podľa ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 
2006, s. 69.   
275 GOULD, 2011, s. 264.  
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Dôvod nemožnosti derogácie je napokon vysvetlený samotným charakterom 
kogentných noriem: keďže sú to normy, ktoré sú dôležité pre celé medzinárodné 
spoločenstvo, medzinárodné spoločenstvo ako celok by išlo proti samotnej podstate 
týchto pravidiel, ak by uznalo právo jednotlivých štátov rušiť či aplikovať ius cogens 
ako sa im páči.276  
 

3. 5. Limit modifikácie: „možno zmeniť len následnou normou 
všeobecného práva rovnakej povahy“   
 

Kogentné normy nie sú nemenné. Virally uvádza277, že Komisia OSN pre 
medzinárodné právo považovala za dôležité zdôrazniť, že kogentné pravidlá možno 
meniť, a to pravidlami rovnakej povahy. Bez tohto upresnenia by sme sa – celkom 
logicky – mohli domnievať, že popri derogácii ius cogens normy je vylúčená aj jej 
modifikácia.278 Tu je zaujímavé podotknúť, že Osobitný spravodajca Komisie pre 
súčasnú agendu ius cogens v jednom zo svojich záverov navrhuje, že kogentné normy 
všeobecného medzinárodného práva nie je možné derogovať či zrušiť ani meniť.279 

Možnosť zmeny, i keď obmedzená, je pozitívnoprávnym prvkom, ktorý ius 
cogens vzďaľuje od nemenného a „večného“ prirodzeného práva. Článok 53 
explicitne uvádza, že imperatívna norma všeobecného medzinárodného práva môže 
byť menená len novou normou všeobecného medzinárodného práva rovnakej povahy. 
Z uvedeného je rozumné vyvodiť, že akékoľvek kvalifikované správanie či právny 
akt štátov na bilaterálnej či regionálnej úrovni nemá kapacitu meniť kogentnú normu 
všeobecného práva. Bilaterálna či regionálna zmluva, ktorá by nastoľovala nový 
právny režim, odporujúci platnej kogentnej norme, by v zmysle článku 53 bola od 
začiatku neplatná. Zmena sa teda musí udiať za rovnakých podmienok a v rovnakom 
prostredí, v akom sa samotná kogentná norma vytvára: to znamená, že nevyhnutne 
musí ísť o všeobecnú obyčaj prípadne o všeobecnú multilaterálnu medzinárodnú 
zmluvu, ktorá zároveň bude vypovedať o prijatí a uznaní tejto normy celým 
medzinárodným spoločenstvom štátov za normu, z ktorej sa nepripúšťa odchýlka. 
Legálnosť zmeny je teda podmienená rovnakou formou „legislatívneho procesu“. Aj 
v kontexte predchádzajúcej podkapitoly o všeobecnom medzinárodnom práve máme 
za to, že zmenu možno realizovať jednak všeobecnou obyčajou a jednak všeobecnou 
multilaterálnou zmluvou. 280  Komisia OSN pre medzinárodné právo vo svojom 
komentári dokonca pripustila, že v súčasnosti sa modifikácia kogentného pravidla 
najpravdepodobnejšie uskutoční práve prostredníctvom všeobecnej multilaterálnej 
zmluvy, a takáto zmluva z tohto dôvodu nespadá pod pôsobnosť článku 53 a ním 
                                                        
276 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 71.  
277 VIRALLY, 1966, s. 15. 
278 Na Viedenskej konferencii hlasovala proti možnosti modifikácie ius cogens jediná delegácia (štátu 
Tanzánia). UNCLT First Session, Vienna, 26 March – 24 May 1968, Summary records of the plenary 
meetings of the Committee of the Whole, 56th meeting, s. 321, para. 2.  
279 ILC, 2016, First Report on Jus Cogens, Special Rapporteur D. Tladi, A/CN.4/693, para. 74, Draft 
conclusion 3 (1): „Peremptory norms of international law (jus cogens) are those norms of general 
international law accepted and recognized by the international community of States as a whole as 
those from which no modification, derogation or abrogation is permitted.“, dôraz pridaný. Uvedené 
však vyznieva konfliktne k Draft conclusion 2 (2): „...peremptory norms of general international law, 
which may only be modified, derogated from or abrogated by rules having the same character.“, 
dôraz pridaný.  
280 TUNKIN, Theory of International Law, 1974, s. 159, uvádza: „Ako všetky princípy a normy 
medzinárodného všeobecného práva, aj tieto [imperatívne] princípy možno meniť na základe dohody 
štátov, či už zmluvou alebo obyčajou.“ 
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predpísanú potenciálnu nulitnosť.281 A hoci súčasný spravodajca Komisie pre otázku 
ius cogens D. Tladi nepovažuje limit modifikácie za definičný prvok kogentnej 
normy slúžiaci na jej identifikáciu 282 , zaradili sme ho medzi definičné znaky 
z dôvodu, že podčiarkuje pozitívnoprávny charakter kogentných noriem a zároveň 
dokazuje – v kontexte s komentárom Komisie v predchádzajúcej vete – že kogentné 
normy môžu mať aj podobu zmluvného pravidla vo všeobecných multilaterálnych 
zmluvách.  

Tu sa dostávame k riziku, že zmena kogentnej normy, ktorá je v princípe 
legálna, sa prekryje s derogáciou kogentnej normy, ktorá je za každých okolností 
protiprávna. Toto riziko je však odkloniteľné. Kolb vysvetľuje283 rozdiel medzi 
derogáciou a modifikáciou nasledovne: zmena predstavuje abrogáciu normy, čiže jej 
potenciálne alebo faktické nahradenie inou normou. Kým pri derogácii kogentná 
norma ostáva v platnosti a je naďalej aplikovateľná, napriek tomu, že dva alebo viac 
štátov suspendovalo voči sebe jej účinky a začalo medzi sebou uplatňovať iný právny 
režim, pri modifikácii dochádza k zániku účinkov kogentnej normy voči všetkým 
subjektom, ktoré zaväzovala, a k jej nahradeniu novou kogentnou normou.284 Kolb 
dodáva, že na takéto nahradenie je vlastne potrebné „trojnásobné opinio iuris“: 
presvedčenie štátov, že nové pravidlo je jednak legálne, jednak imperatívne, a 
zároveň že má nahradiť staré kogentné pravidlo; pričom posledné opinio môže byť 
implicitnou súčasťou prvého. 285  Modifikáciu možno teda charakterizovať ako 
situáciu, kedy „jedna norma je nahradená inou normou, ktorá upravuje rovnakú 
otázku odlišným spôsobom“.286 Z tohto dôvodu ju treba odlíšiť aj od vzniku novej 
kogentnej normy napríklad v zmysle článku 64 Viedenského dohovoru. V zmysle 
predmetného ustanovenia sa totiž vznikom rozumie vytvorenie kogentnej normy, 
ktorá má regulovať takú oblasť, ktorá predtým nebola upravená; inými slovami, 
právne vákuum vyplní novovzniknutá norma kogentná. Pre porovnanie, v procese 
modifikácie tu už regulácia existuje: nová norma len nahrádza, mení staršiu. Táto 
zmena pritom môže mať rôzne formy: môže ísť o zmenu určitého elementu pravidla, 
napríklad výnimky, alebo o pridanie nového aspektu, čo je vlastne skôr rozšírením 
materiálnej podstaty pravidla. Orakhelashvili uvádza, že hoci príkladov modifikácie 
kogentných noriem je v praxi žalostne málo, do úvahy najviac prichádza práve takéto 
rozšírenie materiálnej pôsobnosti existujúcich pravidiel. Ako príklad spomína 
kogentný zákaz mučenia, ktorý postupom času pribral podmienku minimálneho 
stupňa krutosti.287  

V súvislosti s modifikáciou kogentných noriem treba povedať, že do úvahy 
prichádza aj situácia, že „stará“ kogentná norma zanikne celkom (určitá forma 

                                                        
281 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), s. 
248: „As a modification of a rule of jus cogens would to-day most probably be effected through 
a general multilateral treaty, the Commission thought it desirable to indicate that such a treaty would 
fall outside the scope of this article“.  
282 ILC, 2017, Second Report on Jus Cogens, by Special Rapporteur D. Tladi, A/CN.4/706, 18 March 
2017, para. 37.  
283 KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 100.  
284 Opačný názor pozri ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 128, 
podľa ktorého modifikácia ius cogens v zmysle Viedenského dohovoru nezahŕňa automaticky 
abrogáciu.  
285KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 101.  
286 RAGAZZI M., 1997, s. 59.  
287 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 130, odvolávajúc sa na 
judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva.  
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desuetudo)288, prípadne prestane mať kogentný charakter (ak stratí tzv. opinio iuris 
cogentis),289 a možno bude nahradená novovzniknutou normou, ktorú spoločenstvo 
štátov ako celok uzná a prijme za kogentnú.  

Niektorí autori namietajú, že modifikácia kogentných noriem vlastne nie je 
možná290, keďže de iure bude akákoľvek prax, vyvíjajúca sa v rozpore s existujúcou 
kogentnou normou, nelegálna, a akákoľvek zmluva odporujúca existujúcej kogentnej 
norme nulitná. Proti tomuto názoru sa však dá argumentovať nasledujúcimi 
tvrdeniami: Po prvé, kvalifikovanou praxou schopnou meniť imperatívnu normu sa tu 
rozumie všeobecná prax, nasledovaná prakticky veľkou väčšinou štátov, 
a sprevádzaná všeobecným presvedčením, že takáto nová zmenená prax sa prijíma a 
uznáva za takú, od ktorej sa nemožno odchýliť. Takáto prax – v počiatočnom štádiu 
zdanlivo pôsobiaca ako odporujúca kogentnému pravidlu a teda nelegálna – môže 
celkom jednoducho prerásť do všeobecných rozmerov, a pokiaľ so sebou nesie 
spomínané prijatie a uznanie zo strany drvivej väčšiny štátov, legálne konštituuje 
zmenu kogentnej normy. Virally navyše upozorňuje, že obyčaj sa formuje 
„následnosťou precedensov“ (par une succéssion de précédents) a vzniká práve 
vďaka každej novej variácii, pridanej k už existujúcej praxi; pričom tieto variácie 
budú aj právne platné, pokiaľ sa nestretnú s protestom iných, ale naopak, s 
akceptáciou medzinárodného spoločenstva.291 Linderfalk uvádza292, že sekundárne 
právne normy nie sú kogentné, a preto akty nevyhnutné pre zmenu kogentných 
noriem nie sú nulitnými. Po druhé, zmluva odporujúca existujúcej kogentnej norme je 
síce nulitnou, ale uvedené sa netýka – ako Komisia sama podotkla – multilaterálnych 
medzinárodných zmlúv, ktoré vyjadrujú všeobecné právo.    
 

 3. 6. Parciálne závery  
 

Vo vede medzinárodného práva neexistuje jednotný názor na definíciu 
kogentných noriem. Niektorí autori sú presvedčení, že je to forma ius cogens noriem, 
ktorá ich odlišuje od iných pravidiel, iní ju definujú podľa obsahu, ďalší podľa 
účinku, no všeobecne sa všetci zhodujú aspoň na jednom definičnom znaku: 
nederogovateľnosti – teda, že kogentná norma je norma, od ktorej sa nemožno 
odchýliť.  

Jedinou legálnou definíciou, obsiahnutou v multilaterálnej medzinárodnej 
zmluve, je definícia v článku 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z roku 
1969, potvrdená článkom 53 Viedenského dohovoru o zmluvách medzi štátmi 
a medzinárodnými organizáciami alebo medzinárodnými organizáciami navzájom 
z roku 1986. Tá vymedzuje kogentnú normu, ktorú nazýva imperatívnou, ako normu 
všeobecného medzinárodného práva, uznanú a prijatú medzinárodným 
spoločenstvom štátov ako celkom za normu, od ktorej nie je dovolené sa odchýliť 
a ktorú možno meniť len následnou normou všeobecného medzinárodného práva 
rovnakej povahy. Napriek niektorým doktrinálnym pochybnostiam, či uvedenú 
definíciu možno aplikovať aj mimo rámca Viedenského dohovoru, t. j. mimo oblasti 
                                                        
288 K tomu pozri kapitolu o časovej pôsobnosti ius cogens.  
289 Proti tomuto názoru vystupuje napr. ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International 
Law, 2006, s. 129: „any attempt to withdraw opinio iuris cogentis must be considered to be 
a violation“.  
290  Pozri napr. GLENNON M. , 2006, s. 533; O'CONNELL, 2012, s. 93; CZAPLINSKI & 
DANILENKO, 1990, s. 11; čiastočne aj MAGALLONA, 2004, s. 514.   
291 VIRALLY, 1966, s. 15. 
292 LINDERFALK, The Creation of Jus Cogens, 2011, s. 377.  
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zmluvného práva a aj na subjekty, ktoré nie sú zmluvnými stranami Dohovoru, 
vychádzame z predpokladu, že táto definícia odráža všeobecné medzinárodné právo 
a možno ju teda považovať za smerodajnú vo všetkých oblastiach medzinárodného 
práva. Bola jednak jednomyseľne prijatá členmi Komisie OSN pre medzinárodné 
právo, ktorí pripravovali návrh textu Dohovoru, a jednak vyjadruje konsenzus dnes 
už 114293 štátov zmluvných strán. Navyše, aj „renesančné“ súčasné diskusie členov 
Komisie pre medzinárodné právo o kogentných normách ukazujú, že za základ je 
braná práve „viedenská“ definícia kogentnej normy. Tú najnovšie diskusie v Komisii 
obohatili o akcentovanie účelu kogentnej normy, ktorým je ochrana základných 
hodnôt medzinárodného spoločenstva, ďalej zdôraznenie jej univerzálnej pôsobnosti 
a jej hierarchickej nadradenosti voči iným medzinárodnoprávnym normám.   

Vychádzajúc z vyššie uvedeného predpokladu sme postupne analyzovali 
jednotlivé definičné znaky kogentnej normy, ktoré je potrebné interpretovať 
a aplikovať kumulatívne: všeobecnú záväznosť (keďže ide o normu všeobecného 
práva), univerzálnu akceptáciu (keďže ide o normu uznanú a prijatú medzinárodným 
spoločenstvom ako celkom), nemožnosť derogácie (keďže ide o normu, od ktorej nie 
je dovolené sa odchýliť) a napokon limit modifikácie (keďže ide o normu, ktorú 
možno meniť len novou normou všeobecného medzinárodného práva rovnakej 
povahy). „Dodatočným“ znakom, ktoré vyvstali z nedávnej diskusie členom Komisie 
pre medzinárodné právo sa venujeme na iných miestach, keďže ide o znaky týkajúce 
sa účelu ius cogens, jeho pôsobnosti či vzťahu k iným normám a jeho účinku.  

Analýzou jednotlivých definičných znakov vo vzájomnej súvislosti sme 
dospeli k nasledujúcim záverom: Po prvé, všeobecné medzinárodné právo nie je 
pojem identický s obyčajovým všeobecným právom; determinantom tu preto nie je 
forma, ale prezumpcia všeobecnej záväznosti pravidla a jeho pôsobnosti erga omnes. 
Kogentná norma ako norma všeobecného medzinárodného práva je teda pravidlom, 
ktoré všeobecne pôsobí proti všetkým a zaväzuje všetkých, t. j. je aplikovateľná na 
všetkých členov medzinárodného spoločenstva, a to bez ohľadu na to, či ide o normu 
zmluvnej alebo obyčajovej povahy. Zároveň máme za to, že pojem pravidlo ius 
cogens nemožno stotožňovať s pojmom záväzok erga omnes, keďže obe sa síce môžu 
prekrývať v obsahu pravidiel, ku ktorým sa paralelne viažu, ale každé z nich má inú 
podstatu a iný právny účinok. Po druhé, kogentná norma vzniká v osobitnom 
„legislatívnom procese“: na jej vytváraní sa podieľa medzinárodné spoločenstvo 
štátov ako celok, ktoré vystupuje ako abstraktná entita zdieľajúca a chrániaca 
spoločný všeobecný právny záujem (general community interest). V skutočnosti ide 
o drvivú väčšinu štátov sveta, nezahŕňajúcu nevyhnutne všetky štáty do jedného, 
ktorej účelom je zabezpečiť, že prípadný odpor či nesúhlas jedného štátu alebo malej 
skupiny štátov nemá na kogentnosť pravidla žiaden vplyv. Po tretie, nemožnosť 
derogácie kogentnej normy znamená, že štátom nie je dovolené sa dispozitívnym 
úkonom odchýliť od predpísanej právnej úpravy. Nemôžu si teda legálnym spôsobom 
založiť odlišný (špeciálny) právny režim, ktorý by imperatívnej norme odporoval. 
Právnym následkom akejkoľvek derogácie je nulitnosť derogačného aktu. Derogáciu 
nemožno teda stotožňovať s porušením, ktoré je per se takisto nelegálne, ale jeho 
právnym účinkom nie je nulitnosť. Po štvrté, hoci kogentnú normu nie je možné 
zrušiť, možno ju za určitých podmienok zmeniť. Modifikácia je však limitovaná tým, 
že nahradiť „starú“ kogentnú normu môže jedine nová kogentná norma všeobecného 
medzinárodného práva. Zmena pritom môže mať rozličnú formu, no v zásade pre ňu 

                                                        
293 Stav k: 6. apríl 2017, zdroj: UNTS.  
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platia rovnaké podmienky ako pre vznik normy: teda najmä jednotné opinio iuris 
cogentis medzinárodného spoločenstva štátov ako celku.   

 

4. PRAMENE IUS COGENS  
 

Pramene práva zohrávajú dôležitú úlohu v každom právnom odvetví. Ako 
konečný zdroj poznania odpovedajú na otázku, odkiaľ právo pochádza a aké vlastne 
je. Majú výpovednú hodnotu nielen pokiaľ ide o obsah pravidiel, ale aj pokiaľ ide 
o spôsob ich vytvárania. V medzinárodnom práve je ich úloha obzvlášť podstatná: 
keďže v medzinárodnom práve ako takom niet centralizovaného legislatívneho 
orgánu s ústavnou kompetenciou prijímať zaväzujúce právne akty a právo sa 
odvodzuje priamo od vôle štátov, „formálne“ pramene medzinárodného práva 
predstavujú nezastupiteľný dôkaz o existencii záväzných pravidiel regulujúcich 
vzťahy predovšetkým medzi štátmi.294  

Za najautoritatívnejší výpočet prameňov medzinárodného práva považuje 
veda medzinárodného práva článok 38 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora, ktorý 
stanovuje, čo Súd aplikuje vo svojej rozhodovacej činnosti. Sú to medzinárodné 
zmluvy, všeobecného alebo partikulárneho charakteru, medzinárodné obyčaje, 
všeobecné právne princípy, a pomocne súdne rozhodnutia a náuka najviac 
kvalifikovaných odborníkov medzinárodného práva,.295 Viacerí teoretici sa zhodujú 
v tom, že toto ustanovenie predstavuje nevyhnutný základ pri determinovaní 
prameňov medzinárodného práva, nie však ich definitívny výpočet. Všeobecne 
môžeme pre účely tejto práce vychádzať z predpokladu, že prameňom 
medzinárodného práva je všetko to, čo vytvára aspoň jedno medzinárodnoprávne 
pravidlo: najmä medzinárodná zmluva, medzinárodná obyčaj a všeobecné právne 
princípy.296 

 Dohodnúť sa v otázke prameňov ius cogens, t. j. zjednotiť sa v tom, v akých 
rôznych formách sú kogentné medzinárodnoprávne normy ako výsledok akceptácie 
a uznania medzinárodného spoločenstva štátov ako celku vyjadrené, je pre vedu 
medzinárodného práva rovnako veľká (a celkom možné, že aj nesplniteľná) výzva, 
než dohodnúť sa vôbec na čomkoľvek, čo sa týka inštitútu imperatívnych noriem. Je 
známe, že pramene medzinárodného práva ako pozitívnoprávne vnímateľné dôkazy 
jeho existencie sú založené na súhlase štátov. Medzinárodné právo ako principiálne 
právo konsenzu je „produktom legislatívnej právomoci suverénnych štátov“.297 Práve 
súhlas a vôľa štátov vyvierajúca z ich samotnej suverenity predstavuje pri prameňoch 
ius cogens jablko sváru: skutočnosť, že kogentné normy vznikajú na základe vôle – 
akceptácie a uznania – medzinárodného spoločenstva štátov ako celku, čiže na 
základe vôle (super)väčšiny, totiž znamená, že ius cogens norma bude pre konkrétny 
štát záväzná aj bez jeho súhlasu či dokonca proti jeho vôli. Uvedené svojou podstatou 

                                                        
294 Všeobecne k prameňom medzinárodného práva pozri napr. BROWNLIE, 2008, s. 3 a nasl., kde 
upozorňuje na špecifiká prameňov medzinárodného práva; okrem iného aj na to, že v medzinárodnom 
práve sa stiera rozdiel medzi formálnymi a materiálnymi prameňmi.    
295 Článok 38 Štatútu MSD.  
296 Kolb napríklad tvrdí, že všetky ostatné pramene sú len subsidiárne, a odvodzujú sa od týchto 
základných. Rezolúcie BR OSN sú sekundárnymi normami odvodenými od zmluvy (Charty OSN), 
a jednostranné akty štátov sú skôr prameňom subjektívneho záväzku než prameňom objektívnych 
pravidiel, ale môžu sa viazať napríklad na medzinárodnú obyčaj. KOLB, Peremptory International 
Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 89. 
297 WEATHERALL, 2015, s. 124.  
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protirečí vyššie spomenutému tvrdeniu, že pramene medzinárodného práva – ako 
aj medzinárodné právo samotné – sa odvodzujú od súhlasu štátov. Komisia pre 
medzinárodné právo ale potvrdila, že nie je to forma konkrétneho pravidla, ale jeho 
obsah, čo determinuje kogentnú povahu pravidla. 298 V najnovších diskusiách sa 
členovia  nechali počuť, že súhlas nie je nevyhnutným základom ius cogens, ale 
naopak, jeho záväznosť sa odvodzuje od „všeobecnej praxe štátov – prijímanej za 
právo – že určité normy sú nezrušiteľné“.299 Kolb napríklad v tejto súvislosti tvrdí, že 
hierarchické postavenie imperatívnej normy vyplýva z podstaty a obsahu konkrétnej 
normy, a nie z jej prameňa.300 Pripúšťame, že ius cogens práve týmto nahradením 
súhlasu len prezumpciou súhlasu – teda tým, že väčšina súhlasí aj za menšinu – 
predstavuje „malú revolúciu“ v tradičnom chápaní prameňov medzinárodného práva: 
ako uvádza Scheuner 301 , tento inštitút „priniesol podstatné zmeny do teórie 
medzinárodnoprávnych prameňov“. Nuž, naskytá sa celkom prirodzená otázka, či je 
vôbec nevyhnutné a podstatné zaoberať sa otázkou prameňov kogentných noriem. 
Nazdávame sa, že áno. Nielen pre dôvody spomenuté v úvode – teda pre to, že 
pramene predstavujú zdroj poznania práva a zároveň sú dôkazom jeho existencie, ale 
aj pre to, že – v prípade ius cogens – vyjadrujú prepojenie, ktorým nederogovateľné 
najdôležitejšie hodnoty spoločné pre celé medzinárodné spoločenstvo dostávajú 
hmatateľnú a poznateľnú právnu formu.  

Táto kapitola postupne analyzuje pramene kogentných noriem rešpektujúc 
smerodajný výpočet prameňov v článku 38 Štatútu MSD, pričom skúma 
medzinárodnú obyčaj identifikovanú jednak činnosťou štátov, ďalej rozhodovacou 
praxou medzinárodných súdov a tribunálov a dokumentmi dôležitých orgánov OSN 
akými je Valné zhromaždenie, Bezpečnostné rada a Komisia OSN pre medzinárodné 
právo. Napokon skúma ius cogens ako potenciálny autonómny prameň práva.    

 

4. 1. Medzinárodná zmluva  
 

Medzinárodnou zmluvou možno všeobecne rozumieť súhlasný prejav vôle 
aspoň dvoch subjektov medzinárodného práva, ktorým zakladajú, menia či rušia 
svoje vzájomné práva alebo záväzky. Nie je pritom rozhodujúca forma súhlasu, 
pomenovanie jeho písomného vyhotovenia ani počet zmluvných strán.302 Vo vede 
medzinárodného práva prevláda názor, že medzinárodné zmluvy ako také nie sú 
prameňom ius cogens.303 Uvedené tvrdenie sa zakladá väčšinou na predpoklade, že 
medzinárodná zmluva nemôže zaväzovať subjekt, ktorý nie je jej zmluvnou stranou. 
Toto pravidlo známe ako pacta tertiis nec nocent nec prosunt je dobre ustálené 
v medzinárodnom práve304 a explicitne zakotvené v čl. 34 Viedenského dohovoru 
o zmluvnom práve, ktorý uvádza, že „zo zmluvy nevznikajú ani záväzky ani práva 
tretiemu štátu bez jeho súhlasu“. Práve zákaz zmluvného záväzku (alebo práva) voči 

                                                        
298 Pozri supra, kapitola 3.1., pozn. č. 212.  
299 ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), para. 114, s. 300. 
300 KOLB, Formal Source of Ius Cogens in Public International Law, 1998, s. 80. Podobne SIMMA, 
1994, s. 292, hovorí o irrelevantnosti otázky, v ktorom formálnom prameni je ius cogens vyjadrené, 
pokiaľ sa na ňom zhoduje celé medzinárodné spoločenstvo.  
301 SCHEUNER, 1969, s. 30.  
302 Porovnaj čl. 2 VDZP.  
303 Pozri napr. ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 112-113; 
WEATHERALL, 2015, s. 125-126; BYERS, 1997, s. 221; SCHEUNER, 1969, s. 30; FORD, 1994, s. 
152.  
304 Pozri PCIJ, German Interest in Polish Upper Silesia, Ser. A, No. 7, 28.  
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tretím vnímajú mnohí autori ako prekážku toho, aby určitá medzinárodná zmluva 
tvorila všeobecné medzinárodné právo záväzné a pôsobiace voči všetkým. Pripúšťajú 
však, že multilaterálna zmluva môže „zohrávať rolu v kryštalizácii kogentnej 
normy“305, že takáto zmluva môže deklarovať ius cogens306, príp. že môže byť „jej 
potvrdením a kodifikáciou“307, a teda skôr jej dôkazom než jej prameňom. Na druhej 
strane, nie málo je takých teoretikov, ktorí pripúšťajú, že tzv. univerzálna 
medzinárodná zmluva môže byť prameňom ius cogens.308 Profesor Baxter konštatuje, 
že ak medzinárodné zmluvy kontinuálne používajú podobné formulácie, v rôznych 
variáciách a pri meniacom sa okruhu zmluvných strán, potom z tohto zmluvného 
ustanovenia možno definovať obyčajové pravidlo309, čo možno analogicky aplikovať 
aj na ius cogens. Rizikom však je, že čím viac štátov je viazaných medzinárodnou 
zmluvou, tým ťažšie je preukázať, čo presne tvorí obyčajové právo mimo rámca 
zmluvy, v dôsledku čoho može prax štátov na základe zmluvy zatieniť prax 
nezmluvných strán na základe obyčaje (známy Baxterov paradox).310 

Doktrinálnymi pochybnosťami ohľadom pojmu všeobecné medzinárodné 
právo sme sa zaoberali už v predchádzajúcich kapitolách v kontexte prezumpcie 
všeobecnej záväznosti. Tak, ako možno očakávať, že sa konkrétny štát nevyhnutne 
nebude výslovne podieľať na tvorbe všeobecnej obyčaje, a napriek tomu možno 
predpokladať, že je preňho záväzná, resp. sa tento štát môže trvalým odporovaním 
spod vytvárajúcej sa všeobecnej obyčajovej normy vymaniť, rovnako možno 
predvídať, že multilaterálna medzinárodná zmluva, ktorá vytvára všeobecné právo, 
bude pôsobiť voči všetkým, a že aj z jej pôsobnosti sa štát môže vyzmluvniť. 
Uvedený inštitút odporu a vyzmluvnenia však nemá právny účinok, ak ide o pravidlo 
kogentného charakteru, keďže od toho sa nemožno platne odchýliť. Na tvorbe 
všeobecnej obyčaje sa tiež nemusia nevyhnutne podieľať úplne všetky štáty, a predsa 
je spôsobilá stať sa kogentnou. Súhlas všetkých je teda v tomto kontexte 
relativizovaný. Okrem toho, voči pravidlu pacta tertiis možno argumentovať tým, že 
kogentné normy tvoria jeho výnimku: skutočnosť, že určité pravidlo je zakotvené 
v multilaterálnej medzinárodnej zmluve s výrazným počtom zmluvných strán môže 
implikovať, že toto pravidlo je výraznou väčšinou medzinárodného spoločenstva 
vnímané ako pravidlo, od ktorého sa nemožno odchýliť a ktoré zaväzuje aj 
nezmluvné strany.311  Inými slovami, súhlas väčšiny – medzinárodného spoločenstva 
ako celku – tu substiuuje súhlas každého jedného štátu. Aj Fitzmaurice pripúšťa 

                                                        
305 WEATHERALL, 2015, s. 126.  
306 SCHEUNER, 1969, s. 30.  
307 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 113.  
308 AKEHURST, The Hierarchy of the Sources of International Law, 1974, s. 283;  MAGALLONA, 
2004, s. 502; SHAW, 2008, s. 127; VIRALLY, 1966, s. 25 a nasl.; ROZAKIS, 1976, s. 58; WOLFKE, 
1974, s. 154; NIETO-NAVIA, 2003, s. 613-614;  KOLB, Formal Source of Ius Cogens in Public 
International Law, 1998, s. 69 a nasl.; KADELBACH, Genesis, Function and Identification of Jus 
Cogens Norms, 2015, s. 167. Autori DAILLIER, FORTEAU, & PELLET, 2009, s. 225, uvádzajú: „la 
formule utilisé par l’article 53 de la Convention de Vienne ne laisse aucun doute sur le fait que le jus 
cogens ne constitue pas une nouvelle source du droit international, mais une qualité particuliére 
(impérative) de certaines normes, qui peuvent être d’origine soit coutumiére soit conventionelle.“ 
309 R. Baxter, 1970, cit. podľa KADELBACH, Genesis, Function and Identification of Jus Cogens 
Norms, 2015, s. 167.  
310 V súvislosti s následnou obmedzenou úlohou Komisie OSN pre medzinárodné právo kodifikovať 
medzinárodné právo a prispievať k jeho rozvoju pozri zaujímavý pohľad bývalého člena Komisie: 
FORTEAU, 2016. Pozri aj: Hugh Thirlway, ‘Professor Baxter’s Legacy: Still Paradoxical?’, 2017, 
http://www.esil-sedi.eu/node/1713 [25-03-2017] 
311 Pozri ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 111. Pozri aj  
THIRLWAY, 1990, s. 108.  
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existenciu určitých práv a záväzkov, ktoré zo zmlúv vyplývajú aj nezmluvným 
štátom, napriek pôsobnosti pravidla pacta tertiis, uvádzajúc príklad tzv. objektívnych 
režimov.312 Okrem toho literatúra spomína aj inštitút tzv. „obyčajovo-zmluvných 
pravidiel“, a tiež prípady, kedy sa „zmluvné pravidlo stane záväzným aj pre 
neúčastnícke štáty silou obyčaje“ a takto nadobudne kogentnú povahu.313 Navyše, 
samotná Komisia OSN pre medzinárodné právo pôvodne predpokladala, že kogentné 
normy budú v súčasnosti najčastejšie obsiahnuté v multilaterálnych medzinárodných 
zmluvách. 314  Zdôraznila pritom podstatnosť podmienky, že musí ísť o pravidlo 
všeobecného medzinárodného práva. Jej slovami: „Ak by aj pravidlo ius cogens 
pramenilo zo zmluvy, jeho charakter nie je odvodený od zmluvy ako takej, ale od 
skutočnosti, že – či už odvodené od zmluvy alebo v nej vyjadrené – bolo pravidlom 
všeobecného medzinárodného práva“.315 Následne uviedla príklad Charty OSN, ktorá 
ako medzinárodná zmluva zaväzujúca veľký počet štátov obsahuje aj pravidlá ius 
cogens. Komisia podčiarkla, že za kogentné možno považovať tie ustanovenia 
Charty, ktoré sú pravidlami všeobecného medzinárodného práva, a teda platia pre 
členské aj nečlenské štáty. 316  Jeden z členov Komisie poznamenal, že okrem 
ustanovení Charty sú to aj ustanovenia dohovorov o otroctve, pirátstve a genocíde, 
ktoré majú kogentný charakter.317 Najpresvedčivejší je azda argument nadväzujúci na 
konštatovanie Komisie, že modifikácia kogentnej normy bude mať „najčastejšie 
formu multilaterálnej medzinárodnej zmluvy“.318 V spojitosti s definičným znakom 
v čl. 53 Viedenského dohovoru, že kogentnú normu všeobecného medzinárodného 
práva možno zmeniť len normou rovnakej právnej povahy, možno argumentovať, že 
uvedené implikuje zmluvný pôvod kogentných noriem. V novších diskusiách 
Komisia poznamenala, že kogentná norma všeobecného medzinárodného práva „je 
takmer vo všetkých prípadoch obyčajovej povahy“, dodajúc, že ustanovenia 
Viedenskej konvencie nevylučujú zmluvnú povahu kogentnej normy. 319  Preto 
v zásade nevidíme dôvod, prečo by kogentná norma ako norma všeobecného 
medzinárodného práva nemohla prameniť vo všeobecnej multilaterálnej 
medzinárodnej zmluve, ktorá zaväzuje veľkú väčšinu medzinárodného spoločenstva. 
Aj vzhľadom na postoj Komisie zo 60. rokov nie je prekvapivý názor jej členov 
prezentovaný v najnovších debatách. Na svojom 68. zasadnutí v roku 2016 členovia 
Komisie konštatovali, že normy ius cogens „sú v zásade normy obyčajového 
medzinárodného práva s osobitnou formou opinio iuris, teda presvedčenia 
o existencii určitého práva alebo záväzku kogentnej povahy“, a ďalej, že „kogentné 
normy by tiež mohli prameniť alebo byť reflektované v zmluvách, alebo vychádzať zo 
všeobecných právnych princípov...“.320  

                                                        
312 FITZMAURICE, 2002, s. 43-44.  
313 ŠTURMA, 1986, s. 716, citujúc Virallyho a Tunkina.  
314 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with 
commentaries), s. 248, para. 4: „As a modification of a rule of jus cogens would today most probably 
be effected througha general multilateral treaty...“ . Pozri aj FORD, 1994, s. 150.  
315 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. I, 1966, s. 37, § 15.  
316 Ibid., s. 37-38, § 16.   
317 ILC, Yearbook of the ILC 1963, vol. I, 1963, s. 63, § 44 (statement by Mr. Tabibi). 
318 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), s. 
248: „As a modification of a rule of jus cogens would to-day most probably be effected through 
a general multilateral treaty ...“  
319 Pozri ILC, Report of the ILC, 63rd session (2011), 2011, Resrvations to Treaties, s. 374, para. 14, 
a tam pozn. 1712 (Commentary to Rule 3.1.5.3 Reservations to a provision reflecting a customary 
rule)  
320 ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), para. 115, s. 300: „jus cogens norms are essentially 
[emphasis added] norms of customary international law with a special form of opinio juris, that is, the 



  56 

Z právno-teoretického hľadiska teda nejestvuje prekážka, prečo by 
multilaterálna (univerzálna) medzinárodná zmluva nemohla byť prameňom 
kogentného pravidla všeobecného práva. Komplikácie však predstavuje absencia 
alebo len veľmi malý počet nepresvedčivých dôkazov z praxe. Často citovaným je 
Dohovor proti genocíde a v ňom obsiahnutý zákaz genocídy, ktorý je podľa 
Medzinárodného súdneho dvora záväzok „uznaný ... za záväzný pre štáty, a to aj bez 
akéhokoľvek zmluvného záväzku“. 321  Uvedené svedčí o všeobecnom presvedčení 
štátov, že zákaz genocídy je súčasťou všeobecného medzinárodného práva a že 
zaväzuje aj štáty, ktoré nie sú zmluvnou stranou Dohovoru. Iným príkladom je tzv. 
Martensova klauzula obsiahnutá v preambule Haagskych pravidiel z roku 1907, ktorá 
stanovuje, že „jednotlivci a bojujúce strany zostávajú pod ochranou ... zákonov 
ľudskosti a diktátu verejnej morálky“.322 Takáto formulácia dokazuje, že princíp 
humanity v ozbrojených konfliktoch siaha aj za hranice Haagskych pravidiel 
a zaväzuje tak všetkých, nielen zmluvné strany. O Ženevských dohovoroch sa takisto 
Medzinárodný súdny dvor vyjadril, že pravidlá v nich zakotvené zaväzujú všetkých 
(v danom prípade Spojené štáty, napriek ich platnej výhrade): „V situácii 
medzinárodného ozbrojeného konfliktu tieto pravidlá zakladajú minimálny štandard 
... a ... odrážajú to, čo Súd v roku 1949 nazval ‚základnými princípmi ľudskosti‘“.323 
A v tejto súvislosti zdôraznil, že niektoré záväzky v ženevských konvenciách 
nevyplývajú len z konvencií samotných, ale zo „všeobecných princípov 
humanitárneho práva, ktoré Dohovory len špecificky vyjadrujú“. 324  Okrem toho 
možno sotva tvrdiť, že Ženevské dohovory v čase svojho prijatia v roku 1949 už boli 
obyčajovými pravidlami, a napriek tomu boli už vtedy vnímané ako kogentné, 
nepripúšťajúce derogáciu. 325  V podobnom zmysle ako MSD sa vyjadril aj 
Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY), že zločiny definované 
v jeho Štatúte sú „univerzálne odsúdenými zločinmi ... dotýkajúce sa medzinárodného 
spoločenstva ako celku“.326Potenciálnym príkladom zmluvného práva zaväzujúceho 
na základe kogentnosti aj nezmluvné strany by mohol byť aj princíp non-refoulement 
– zakazujúci navrátiť utečenca do krajiny, kde by jeho život a zdravie mohli byť 
vážne ohrozené – ak pripustíme, že patrí k ius cogens327. V tejto súvislosti možno 
spomenúť aj niektoré pravidlá viažuce sa k využívaniu kozmického priestoru, ktoré 
boli zakotvené v Zmluve o kozme z roku 1967. Autori Čepelka a Gilmour tvrdia, 
poukazujúc na skutočnosť, že hoci Zmluva samotná v čl. XVI dáva zmluvným 
stranám možnosť vystúpiť zo zmluvy, že niektoré ustanovenia zmluvy (najmä čl. II 

                                                                                                                                                              
conviction of the existence of a legal right or obligation of a peremptory character. ... treaties might be 
at the origin or reflect norms of jus cogens and ... peremptory norms might also be based on general 
principles of law“.  
321 ICJ, Reservations to the Genocide Convention, 1951, s. 15, § 23.  
322 Pravidlá týkajúce sa zákonov a obyčajov pozemnej vojny (Regulations concerning the Laws and 
Customs of War on Land, The Hague, 18 October 1907), dôraz pridaný: „inhabitants and the 
belligerents remain under the protection and the rule of the principles ... from the laws of humanity, 
and the dictates of the public conscience.“  
323 ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, 1986, § 218: „In the event of 
international armed conflict, these rules also constitute a minimum yardstick ... and ... reflect what the 
Court in 1949 called ‚elementary considerations of humanity‘“.  
324 Ibid., § 220.  
325 KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 94 
326 ICTY, Prosecutor v. Nikolić, Decision on Interlocutory Appeal Concerning Legality of Arrest, IT-
94-2-AR73, §§ 23-24 (1993).  
327 Pozri napr. UNHCR, Executive Committee, Conclusion No. 25 (XXXIII-1982), § b). K povahe 
prípadnej kogentnosti tohto pravidla pozri COSTELLO & FOSTER, 2015, ktorí (veľmi presvedčivo) 
argumentujú v prospech kogentnosti.  
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o zákaze privlastnenia si kozmických telies a čl. I ods. 1 o rešpektovaní práva 
všetkých na slobodné využívanie kozmického priestoru) majú kogentný charakter, 
a preto budú tieto štáty zaväzovať aj po ich vystúpení zo zmluvy.328  

Na to, aby uvedené príklady zmluvných pravidiel naozaj dokazovali, že 
zmluva môže byť priamym prameňom ius cogens, by však museli byť splnené ešte 
dva predpoklady: a to, že v čase prijatia zmluvy také pravidlo vo všeobecnom 
obyčajovom práve nejestvovalo (t. j. vylúčenie, že išlo o pouhú kodifikáciu už 
existujúceho pravidla, a potvrdenie, že to bola zmluva, ktorá také pravidlo vytvorila), 
a tiež, že k tomuto pravidlu založeného univerzálnou zmluvou by sa muselo naviazať 
opinio iuris cogentis, teda presvedčenie medzinárodného spoločenstva ako celku, že 
toto zmluvné pravidlo akceptuje a uznáva za nederogovateľné. V prípade, že toto 
opinio iuris cogentis by štáty vyjadrili vo vzťahu k určitému zmluvnému pravidlu bez 
praxe štátov (napr. len instantným vyjadrením v rezolúcii VZ OSN), bolo by možné 
hovoriť o kogentnom pravidle zmluvného pôvodu – prameniaceho z univerzálnej 
multilaterálnej zmluvy. Príkladom môže byť samotný zákaz použitia sily – pôvodne 
zmluvné pravidlo zakazujúce útočnú vojnu obsiahnuté v Briand-Kellogovom pakte, 
a neskôr na univerzálnejšej úrovni v rámci Charty OSN definované ako všeobecný 
zákaz použitia sily okrem dovolených prípadov. Je celkom možné, že toto pravidlo 
vytvorila práve medzinárodná zmluva (Charta), a že toto zmluvné pravidlo veľmi 
rýchlo nadobudlo opinio iuris cogentis medzinárodného spoločenstva (v momente 
prijatia 50 a neskôr ďalších štátov). Treba však pripustiť, že vo väčšine príkladov sa 
nedá jednoznačne určiť, či pôvodom zmluvné pravidlo najskôr podnietilo vznik jeho 
obyčajového  náprotivku (na základe praxe a opinio iuris), a následne sa mu dostalo 
aj opinio iuris cogentis, alebo či sa opinio iuris cogentis naviazalo priamo 
k zmluvnému pravidlu bez toho, že by sa toto vytvorilo aj na obyčajovom základe. 
Preto príklady uvedené vyššie nevyvracajú presvedčivo postoj niektorých autorov, že 
multilaterálne medzinárodné zmluvy vlastne len deklarujú kogentné normy, no 
nezakladajú ich ani nevytvárajú: len dokazujú ich existenciu, prípadne ich potvrdzujú 
a kodifikujú, alebo len spôsobujú vznik paralelného obyčajového pravidla, ktoré sa 
následne stane kogentným Orakhelashvili napríklad uvádza329, že skutočnosť, že sa 
určité pravidlá stanovené v zmluve aplikujú „aj vtedy, ak sa samotná zmluva 
neuplatňuje, znamená, že to nie je zmluva, ktorá ich vytvára“. Možno spomenúť aj 
konkrétny príklad, ktorý uvádza Šturma – dokonca priamo v súvislosti s ius cogens – 
že Československo (i iné štáty) uplatňovali v praxi ustanovenia Viedenského 
dohovoru o zmluvnom práve aj keď vtedy ešte neboli zmluvnou stranou.330 Podľa 
neho aj zmluva aj obyčaj môžu byť prameňom kogentných pravidiel všeobecného 
medzinárodného práva, hoci pripúšťa, že „je to pravdepodobne práve obyčaj, ktorou 
možno - pri faktickej neexistencii skutočne univerzálnych mnohostranných zmlúv - 
dosiahnuť vznik ... noriem iuris cogentis“.331 Schwelb napríklad poukazuje na to, že 
Dohovory proti otroctvu z roku 1926 a 1956, ktoré sa tiež zvyknú uvádzať ako 
príklady „zmluvných“ ius cogens pravidiel, nestanovujú okamžitý zákaz otroctva, ale 
len jeho „postupné a najrýchlejšie odstránenie“. Preto podľa neho nemožno celkom 
určiť, „či autori týchto [ustanovení] si boli vedomí skutočnosti, že ide o kogentnú 
normu, alebo mali úmysel ju vytvoriť“.332 K uvedeným možno dodať ešte jednu 
poznámku, ktorá ani tak nemusí byť špekuláciou: Je celkom možné, že je to práve 

                                                        
328 ČEPELKA & GILMOUR, 1970, s. 46 a nasl.  
329 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 112.  
330 ŠTURMA, 1986, s. 711.  
331 Ibid., 716. 
332 SCHWELB, 1967, s. 955-956.  
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moment prijatia multilaterálnej medzinárodnej zmluvy zakotvujúcej určité už 
existujúce pravidlo všeobecného obyčajového medzinárodného práva, v ktorom sa 
konštituuje jeho kogentnosť (opinio iuris cogentis); tým, že prijatie takejto zmluvy 
môže odrážať akceptáciu a uznanie daného pravidla medzinárodným spoločenstvom 
štátov ako celkom za imperatívnu normu, od ktorej sa nemožno odchýliť. 333 
Napokon, Medzinárodný súdny dvor potvrdil, že obyčajové pravidlo možno 
identifikovať nielen na základe praxe štátov, ale môže vyplývať aj z medzinárodnej 
zmluvy.334  A pri inej príležitosti Súd označujúc zákaz mučenia za „obyčajovú 
normu, ktorá sa stala kogentnou“ podoprel svoje tvrdenie „široko akceptovanou 
praxou a opinio iuris“, pričom citoval viacero univerzálnych medzinárodných 
zmlúv.335 Na druhej strane, Osobitný spravodajca Komisie pre otázku ius cogens D. 
Tladi vo svojej ostatnej správe z roku 2017 konštatoval, že názor, podľa ktorého 
zmluvné pravidlá ako také nevytvárajú normy všeobecného medzinárodného práva 
s potenciálom stať sa ius cogens, je bežnejší („more common“)336, a došiel k záverom, 
že napriek tomu nie sú zmluvné pravidlá pre vznik a identifikáciu kogentných noriem 
úplne irelevantné: „hoci zmluvné pravidlá ako také nevytvárajú normy všeobecného 
medzinárodného práva spôsobilé sa vyformovať do ius cogens, môžu reflektovať 
pravidlá všeobecného medzinárodného práva, ktoré sa môžu stať kogentnými“.337 
Okrem toho môžu tiež poslúžiť ako „dôkaz prijatia a uznania, že norma všeobecného 
medzinárodného práva nadobudla povahu ius cogens“.338 

Vzhľadom na vyššie uvedené môžeme konštatovať, že kogentné normy 
všeobecného medzinárodného práva môžu byť – a aj v mnohých prípadoch sú – 
obsiahnuté v multilaterálnych medzinárodných zmluvách. Nedá sa však jednoznačne 
určiť, či takáto medzinárodná zmluva aj priamo zakladá imperatívne normy alebo ich 
len deklaruje, prípadne dáva podnet k ich vytvoreniu sa na obyčajovom základe. 
Domnievame sa, že i keď prax zatiaľ výrazne svedčí o početných prípadoch 
v prospech druhej či tretej možnosti, možnosť, že všeobecná medzinárodná zmluva 
s multilaterálnou zmluvnou základňou bude pôvodným prameňom pravidla ius 
cogens, nemožno úplne vylúčiť.  
 

 4. 2. Medzinárodná obyčaj  
 

Medzinárodnú obyčaj Štatút Medzinárodného súdneho dvora charakterizuje 
ako „dôkaz všeobecnej praxe akceptovanej ako právo“339, z čoho sa odvodzujú dva 
konštitutívne elementy medzinárodnej obyčaje: existencia všeobecnej, jednotnej 
a rozšírenej prax a kumulatívne s ňou „psychologický“ aspekt – presvedčenie štátov 

                                                        
333 Pozri napr. McNAIR, 1961, s. 213 a nasl., kde autor uvádza, že kogentné normy predstavujú 
„pravidlá akceptované explicitne zmluvou alebo tacitne obyčajou“.  
334 ICJ, North Sea Continental Shelf Case, 1969, paras. 71-77.  
335 ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012, para. 99.  
336 ILC, 69. session (2017), Second Report of the Special Rapporteur D. Tladi on Jus Cogens, 
A/CN.4/706, 16 March 2017, para. 55. 
337 Ibid., paras. 56, a 59. Pozri aj Draft Conclusion 5, para. 91: 2. Customary international law is the 
most common basis for the formation of jus cogens norms of international law. 4. A treaty rule may 
reflect a norm of general international law capable of rising to the level of a jus cogens norm of 
general international law.   
338 Ibid., para. 91, Draft Conclusion 9.2.  
339 Čl. 38 ods. 1 (b): „general practice accepted as law“.  
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o tom, že takáto prax je záväzná a jej nasledovanie je povinné.340 Medzinárodný 
súdny dvor v spore North Sea Continental Shelf zdôraznil, že samotná opakujúca sa 
prax je nedostatočná na vytvorenie obyčajového pravidla, a že práve jej spojenie so 
subjektívnym vnímaním štátov je nevyhnutným základom jej normatívnej sily ako 
záväzného pravidla medzinárodného práva: 341  „Nielenže dané správanie musí 
predstavovať ustálenú prax, ale tiež musí byť ako také vykonávané takým spôsobom, 
ktorý svedčí o presvedčení, že táto prax je vnímaná za povinnú v dôsledku existencie 
pravidla, ktoré ju vyžaduje. Potreba tohto presvedčenia, t. j. existencia subjektívneho 
prvku, vyplýva zo samotného pojmu opinio iuris sive necessitatis. Dotknuté štáty cítia, 
že tým plnia právny záväzok.“ Spôsobom identifikácie medzinárodného obyčajového 
práva sa zaoberá aj Komisia pre medzinárodné právo vo svojej súčasnej agende. 
Zdôrazňuje potrebu prítomnosti oboch konštitutívnych elementov, a teda, že pri 
zisťovaní, či ide o obyčajové pravidlo sa vždy treba pýtať, či tu je prítomná 
všeobecná prax, a zároveň, či je takáto prax prijímaná za právo; pričom primárne ide 
o prax štátov, ale relevantnou je aj prax medzinárodných organizácií.342  

Vo vede medzinárodného práva je všeobecná medzinárodná obyčaj 
najčastejšie uznávaným prameňom ius cogens, keďže – ako uvádza Kolb – väčšina 
imperatívnych noriem ako zákaz použitia sily, zákaz genocídy či otroctva pochádza 
z obyčajového práva.343 Mnohí autori344 dokonca uvádzajú obyčaj ako jediný možný 
prameň kogentných noriem vzhľadom na to, že jedine obyčaj vytvárajúca všeobecné 
právo môže skutočne zaviazať všetkých. Orakhelashvili dodáva345, že obyčajové 
právo „je konzistentné s povahou ius cogens“ v tom zmysle, že „vytvára pravidlá 
všeobecného medzinárodného práva“ a teda že je „v zásade prijímané a uznávané 
medzinárodným spoločenstvom ako celkom“, tak ako vyžadujú definičné znaky 
kogentnej normy stanovené Viedenským dohovorom. S týmto postojom sa do určitej 
miery možno stotožniť. Všeobecná prax prijímaná za právo je totiž najlepšie 
spôsobilá vytvoriť normu všeobecného medzinárodného práva, o ktorej sú štáty ako 
celok presvedčené, že sa od nej nedá odchýliť. Treba však upozorniť na určitý rozdiel 
v procese vzniku bežnej (rozumej dispozitívnej) obyčajovej normy a obyčajovej 
normy kogentnej povahy. Ako uvádzajú Simma a Alston, „ak porovnáme ... pojmy 
‚medzinárodné spoločenstvo štátov ako celok‘ s podmienkou ‚všeobecnej praxe‘ 
vedúcej k vzniku obyčajovej normy, môžeme mať za to, že štandard vyžadovaný pre 
vytvorenie ius cogens, teda všeobecnosť, univerzálnosť prijatia a uznania, je 

                                                        
340 Pozri aj BROWNLIE, 2008, s. 4 a nasl.; SHAW, 2008, s. 72 a nasl.; AKEHURST, 1975, s. 1 
a nasl.; THIRLWAY, International Customary Law and Codification, 1972.     
341 ICJ, North Sea Continental Shelf Case, 1969, § 77. Podobne aj ICJ, Military and Paramilitary 
Activities in and against Nicaragua, 1986, §§ 184-186.  
342 ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), para. 62 (Draft conclusions on identification of 
customary international law), s. 76, Conclusions 3 and 4.   
343  KOLB, Formal Source of Ius Cogens in Public International Law, 1998, s. 94. Pozri aj 
BROWNLIE, 2008, s. 510 ; SZTUCKI, 1974, s. 74; HANNIKAINEN, 1988, s. 242; THIRLWAY, 
The Law and Procedure of the International Court of Justice: Part Two (1960-1989), 1990, s. 109: „jus 
cogens are a sub-category of customary  law rules“; BYERS, 1997, s. 66.  
344 CZAPLINSKI, Ius Cogens and the Law of Treaties, 2006, s. 92; BROWNLIE, 2008, s. 510 ; 
THIRLWAY, The Law and Procedure of the International Court of Justice: Part Two (1960-1989), 
1990, s. 109: „jus cogens are a sub-category of customary  law rules“; THIRLWAY, International 
Customary Law and Codification, 1972, s. 97; LINDERFALK, The Creation of Jus Cogens, 2011, s. 
363; FOCARELLI, 2008, s. 444 a nasl. Porov. ŠTURMA, 1986, s. 716-717, ktorý uvádza aj zmluva aj 
obyčaj ako možné pramene ius cogens, ale zároveň dáva prednosť obyčaji, slovami „obyčajová 
povaha je dôležitým znakom ius cogens“. 
345 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 113.  
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stanovený minimálne tak vysoko ako pre vytvorenie všeobecnej obyčajovej normy“.346 
Navyše, kým každá obyčajová norma vyžaduje už spomínanú ustálenú prax 
sprevádzanú opinio iuris, teda prax „prijímanú za právo“, na to, aby mala kogentný 
charakter, vyžaduje akési opinio iuris cogentis, teda prax „prijímanú a uznávanú“ za 
právo, „od ktorého sa nemožno odchýliť“.347 Uvedené predstavuje podmienku, ktorá 
spôsobuje vznik toho, čo niektorí autori nazývajú vyššou formou obyčajovej normy 
(„super custom“348) a kriticky poukazujú na to, že medzinárodné právo takýto prameň 
nepozná, a vôbec, že rozlišovať medzi obyčajou a obyčajou nie je koncepčne 
správne. Takýto postoj je však podľa nás mylný. Akceptácia a uznanie 
medzinárodným spoločenstvom ako celkom za kogentnú normu (opinio iuris 
cogentis) je totiž iba konštitutívnou podmienkou kogentnosti a teda hierarchiu, ktorá 
tak medzi jednotlivými obyčajovými normami vzniká, nemožno vnímať ako umelo 
vytváranú hierarchiu prameňov ale skôr ako prirodzene vytvárajúcu sa hierarchiu 
noriem bez ohľadu na to, v ktorom prameni sú obsiahnuté.   

Na druhej strane doktrína medzinárodného práva uvádza aj isté pochybnosti, 
či medzinárodnú obyčaj možno s istotou považovať za prameň ius cogens. Napríklad 
pre to, že kogentné normy ako zákaz agresie, genocídy či otroctva síce spĺňajú 
element opinio iuris (cogentis), no je otázne, či sú aj dostatočne založené na 
všeobecnej praxi.349 Simma a Alston v tejto súvislosti tvrdia, že všeobecná prax nie je 
pre vytvorenie kogentnej normy ako „pravidla zdržania sa“ určitého konania ani 
potrebná, záleží len na opinio iuris; a z tohto dôvodu „proces vytvárania obyčaje 
nemôže byť ... nástrojom pre určenie imperatívnych noriem“.350 Ford zdôrazňuje, že 
kým obyčajovej norme možno platne odporovať (inštitút tzv. trvalého odporcu), 
legálne nemožno rozvinúť prax, ktorá by bola v rozpore s ius cogens.351 Proti týmto 
námietkam však možno uviesť, že všeobecná prax, ktorá je popri opinio iuris 
podmienkou pre vznik obyčaje, nemusí nevyhnutne znamenať, že niektoré štáty sa 
v praxi majú často dopúšťať agresie, genocídy a otroctva, aby väčšina štátov 
(spoločenstvo štátov ako celok) nadobudla opinio iuris cogentis, že takéto činy sú 
neakceptovateľné. Pre založenie všeobecnej praxe nemusí byť totiž rozhodujúca 
práve frekvencia ani častá opakovanosť daných činov, ale konzistentnosť 352 : 
zakaždým, keď k danému činu (hoci aj ojedinele) dôjde, medzinárodné spoločenstvo 
štátov ako celok vyjadrí svoje presvedčenie, že ide o porušenie všeobecne záväznej 

                                                        
346 SIMMA & ALSTON, The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens and General 
Principles, 1988, s. 103.  
347 Van HOOF, 1983, s. 160.  Autori Costello a Foster pomenúvajú tento kvalifikovaný proces 
utvárania kogentnej obyčajovej normy ako „custom plus“, kde sa k „bežnému“ vytváraniu obyčaje 
pridáva „dodatočné opinio iuris“ vo vzťahu ku kogentnosti pravidla. Upozorňujú však, že hoci 
metodológia identifikácie ius cogens je podobná vytváraniu obyčajového práva, uvedené nevedie 
k vzniku dvoch rozdielnych prameňov. Pozri COSTELLO & FOSTER, 2015, s. 279. Pozri aj  
ŠTURMA, 1986, s. 718, ktorý vo vzniku kogentných pravidiel všeobecného práva vidí popri opinio 
iuris aj „opinio necessitas generalis“, teda „všeobecné povedomie objektívnej nevyhnutnosti správať sa 
určitým spôsobom“, ktoré nemožno stotožňovať s opinio iuris a ktoré vysvetľuje jednak vznik 
samotnej kogentnosti pravidla a jednak zabezpečuje jeho efektívne fungovanie.   
348 Pozri napr. De HOOGH, 1996.  
349 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 113. Podobne BYERS, 
1997, s. 222: („customary international law is problematic as a source for jus cogens rules because 
customary international law is generally considered to be based on State consent”)   
350 SIMMA & ALSTON, The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens and General 
Principles, 1988, s. 104.  
351 FORD, 1994, s. 152: („The ‘customary’ origin of jus cogens norms thus seems inadequate”); Tiež 
BYERS, 1997, s. 223. Pozri ale opačný názor VIRALLY, 1966, s. 15.   
352 Pozri ICJ, Diplomatic Asylum Case, 1950, s. 276. 
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normy, ktorá nepripúšťa derogáciu. Navyše, všeobecné, jednotné a konzistentné 
popieranie a odsudzovanie daných činov, nie vykonávanie činov ako takých môže 
znamenať prax potrebnú pre vznik (kogentnej) obyčajovej normy. Zjednodušene 
povedané, aj nepraktizovanie určitého správania môže byť praxou353, čo potvrdila aj 
Komisia OSN pre medzinárodné právo a explicitne v tejto súvislosti uviedla príklad 
zákazu použitia sily.354 Pokiaľ ide o druhú námietku – inštitútom trvalého odporcu 
v kontexte ius cogens sa budeme zaoberať v ďalších kapitolách, zatiaľ uvedieme 
predpoklad, že trvalé odmietanie určitej praxe zo strany jedného či malej skupiny 
štátov nemá vplyv na vytvorenie kogentnej normy – inými slovami, koncept trvalého 
odporcu nemá pri ius cogens právny účinok.   

Prax medzinárodných súdov tiež potvrdzuje obyčajovo-právny charakter 
kogentných noriem. 355  Komisia OSN pre medzinárodné právo sa vyjadrila, že 
„všeobecné normy, od ktorých nie je dovolené sa odchýliť, sú buď obyčajovými 
pravidlami alebo pravidlami, ktoré ak sú aj obsiahnuté v zmluve, sú stále platné ako 
obyčajové pre štáty, ktoré nie sú jej zmluvnými stranami, a teda sú platné pre všetky 
štáty“.356 V najnovších diskusiách konštatovala, že kogentné normy sú v zásade 
obyčajovo-právnymi normami, s osobitou formou opinio iuris.357  

Z uvedeného môžeme vyvodiť, že podobne ako všeobecná multilaterálna 
medzinárodná zmluva aj medzinárodná obyčaj – pokiaľ vyjadruje všeobecné 
medzinárodné právo – je spôsobilá byť prameňom kogentných noriem. Svedčí o tom 
nielen skutočnosť, že väčšina nepopierateľných imperatívnych noriem ako je zákaz 
použitia sily, genocídy a otroctva existuje v rovine obyčajového práva, ako aj 
predpoklad, že aj z procesu vytvárania obyčaje možno jednoducho dovodiť 
všeobecnú akceptáciu a uznanie určitého pravidla za normu, od ktorej nie je dovolené 
sa odchýliť. Keďže sú medzinárodné obyčaje nepísanými a teda ťažko 
„hmatateľnými“ pravidlami medzinárodného práva, pre zistenie ich obsahu je 
potrebné skúmať predovšetkým činnosť štátov – najmä rozhodovaciu činnosť ich 
súdnych orgánov, normatívnu činnosť ich legislatívnych orgánov a diplomatickú 
činnosť či oficiálne vyhlásenia ich vládnych orgánov, vrátane činnosti štátov vo 
vzťahu k medzinárodným organizáciám, ktorých členmi sú, činnosti štátov vo vzťahu 
k medzinárodným zmluvám, ako aj vrátane ich „výkonných aktov“ („executive 
conduct“) a „operatívnych aktov“ („operational conduct“)358. Relevantná je však aj 
                                                        
353 Uvedené potvrdil už Stály dvor medzinárodnej spravodlivosti v spore Lotus, PCIJ Series A, No. 10, 
1927, s. 28: „... if such abstention were based on their being conscious of having a duty to abstain 
would it be possible to speak of an international custom“ . Pozri tiež TUNKIN, Theory of International 
Law, 1974, s. 116.  
354 ILC, Third Report on Idendification of Customary International Law, by Michael Wood, Special 
Rapporteur (2015), A.CN.4/682, s. 9, § 19-20: „Inaction is a form of practice that ... may give rise to 
a customary international law. ... Well-known examples include ... abstaining from the threat or use of 
force...“. Pozri aj ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), para. 62, Conclusion 6 and 
commentary.  
355 Pozri napr. ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012, s. 422, § 99 („the prohibition of torture 
is part of customary international law and it has become a peremptory norm“); ICJ, Legality of the 
Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996, s. 226, § 79 („rules of humanitarian law ... observed by all 
States ... because they constitute principles of international customary law“); ICJ,  (North Sea 
Continental Shelf Case, 1969, Sep. Op. of Judge Padilla Nervo, § 97 („customary rules belonging to 
the category of jus cogens“).   
356 ILC, Yearbook of the ILC 1963, vol. I, 1963, s. 71, § 50 (statement by Mr. Ago). 
357 ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), para. 115, s. 301.  
358 Poradie nevypovedá o dôležitosti. Pozri ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), para. 62 
(Draft conclusions on identification of customary international law), Conclusion 6, a para. 63, 
Commentary on conclusion 6, kde pod pojem „výkonné akty“ (executive conduct) zahŕňa vnútroštátne 
nariadenia a zákony, oficiálne vyhlásenia na medzinárodných fórach, oficiálne vyhlásenia pred 
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rozhodovacia činnosť medzinárodných a regionálnych medzinárodných súdov, ktoré 
interpretujú a aplikujú obyčaj359 , prax niektorých medzinárodných organizácií360 
vrátane rezolúcií Valného zhromaždenia a Bezpečnostnej rady OSN, ktoré deklarujú 
obyčajové právo361, a výsledky práce Komisie OSN pre medzinárodné právo, ktoré 
vo veľkej miere sú kodifikáciou obyčajovo-právnych pravidiel. 

 

4. 2. 1. V praxi štátov  
 

Už v predchádzajúcich kapitolách sme spomenuli zopár vyhlásení 
a pripomienok štátov k návrhu relevantného článku Komisie OSN pre medzinárodné 
právo v rámci travaux a na Viedenskej konferencii k zmluvnému právu. V zásade 
možno povedať, že veľká väčšina vlád a následne delegácií podporila myšlienku 
začlenenia ius cogens do textu Dohovoru a vyjadrila presvedčenie, že kogentné 
normy všeobecného medzinárodného práva sú nevyhnutné pre prežitie 
medzinárodného spoločenstva a že ako súčasť obyčajového práva vychádzajú 
z univerzálneho právneho vedomia. 362  Konsenzus medzi delegáciami absentoval 
v otázke, ktorým normám všeobecného medzinárodného práva pripisujú štáty 
imperatívny charakter. Sztucki konštatuje, že z dvadsiatich šiestich delegácií, ktoré 
menovali príklady kogentných noriem, sa ich pri ani jednom pravidle nezhodlo viac 
než trinásť.363  

Priznanie kogentnej povahy a imperatívnych účinkov určitým 
medzinárodným normám je viditeľné aj v národnej legislatíve niektorých štátov. 
V zbierke právnych noriem USA týkajúcich sa práva medzinárodných vzťahov 
(Restatement of The Foreign Relations Law of the United States), ktorá má síce 
právne nezáväzný charakter, ale je autoritatívnym sekundárnym prameňom common 
law často citovaným národnými súdmi, sa uvádza 364 , že niektoré normy sú 

                                                                                                                                                              
národným legislatívnym orgánom, oficiálne vyhlásenia pre médiá, úradné zbierky a dokumenty 
vrátane máp, žalobné nároky štátov a ich pojednávania pred vnútroštátnymi, regionálnymi 
i medzinárodnými súdmi, názory ich vládnych právnych poradcov a iné vládne akty; a pod pojem 
„operatívne akty“ (operational conduct) zahŕňa vynucovanie práva, vojenské aktivity, vrátane činnosti 
jeho jednotiek a plavidiel, ako aj zapojenie konkrétnych zbraní.  
359 Pozri ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), para. 62 (Draft conclusions on identification of 
international customary law), Conclusion 13, ktorý rozhodnutia mezinárodných súdov a tribunálov 
označuje za subsidiárne prostriedky určovania obyčajových pravidiel.  
360 ILC, Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. II, 1950, s. 368: „records of the 
cumulative practice of international organisations may be regarded as evidence of customary 
international law”. Pozri aj AKEHURST, 1975, s. 12.  
361 Pozri ICJ, Construction of a Wall, 2004, s. 134, 171. Pozri aj ILC, Report of the ILC, 68th session 
(2016), para. 62 (Draft conclusions on identification of international customary law), Conclusion 12, 
že síce rezolúcia orgánu medzinárodnej konferencie nemôže per se vytvoriť obyčaj, ale môže buď 
reflektovať už existujúce obyčajové pravidlo, alebo prispieť ku krištalizácii obyčaje prostredníctvom 
vyjadrenia opinio iuris.  
362 Pozri vyhlásenia jednotlivých delegácií na Viedenskej konferencii, UNCLOT, Official Records, 
First Session (1968), s. 258 (Svätá stolica), s. 294 (Mexiko), s. 296 (Irak), s. 299 (Čile), s. 301 
(Madagaskar, Ghana), s. 301 (Kolumbia), s. 302 (Poľsko), s. 305 (Spojené kráľovstvo), s. 309 
(Francúzsko), s. 311 (Taliansko), s. 318 (Československo), s. 319 (Nemecko), s. 323 (Filipíny), s. 327 
(Mali), s. 387 (Kuba); UNCLOT Second Session (1969), s. 102 (Spojené štáty).  
363 SZTUCKI, 1974, s. 119-120.  
364 Restatement of the Law, Foreign Relations Law of the United States, Third (1987), The American 
Law Institute, § 102, koment (k), pozn. 6. Zbierku pripravuje American Law Institute, ktorý združuje 
významných akademikov, sudcov a znalcov práva. Pozri ale WEISBURD, American Judges and 
International Law, 2003, s. 1516-1517, kde autor kriticky poukazuje na preceňovanie Restatement 
v jeho úlohe definovania obyčajového práva.  
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medzinárodným spoločenstvom uznané za kogentné, nepripúšťajú derogáciu 
a spôsobujú neplatnosť im odporujúcich zmlúv a iných pravidiel. Ius cogens definuje 
v zmysle Viedenskej konvencie z roku 1969 a dodáva, že ide o „princíp obyčajového 
práva, hoci s vyšším postavením“. Ako príklad kogentných noriem sa spomína zákaz 
použitia sily obsiahnutý v Charte OSN, ďalej normy, ktorých porušenie je 
medzinárodným zločinom, zákaz genocídy, zákaz otroctva a obchodovania s otrokmi, 
zákaz apartheidu a ďalších hrubých porušení ľudských práv. Okrem toho zákon 
o imunitách cudzích štátov (Foreign State Immunity Act, 2008) stanovuje výnimky 
z pravidla imunity v prípade teroristických činov, mučenia, mimosúdnych usmrtení, 
leteckej sabotáže a brania rukojemníkov.365 Hoci zákon explicitne neodkazuje na ius 
cogens, väčšina z uvedených činov predstavuje porušenie kogentných noriem 
medzinárodného práva.  

Francúzsko, na druhej strane, je známe svojím dlhodobo rezervovaným 
postojom k inštitútu ius cogens formulovanému vo Viedenskom dohovore. Zrejme 
článok 53 je dôvodom, prečo sa tento štát nikdy nestal zmluvnou stranou tejto 
multilaterálnej zmluvy.366 Hoci ešte v roku 2003 existovala vo francúzskej vláde 
iniciatíva zmeniť túto pozíciu a ratifikovať Dohovor, vláda napokon od tohto zámeru 
upustila práve kvôli konceptu ius cogens. Napriek uvedenému vyhlásila, že akceptuje 
princípy definované vo Viedenskom dohovore.367  

Zaujímavý je prípad Švajčiarska, ktoré od roku 1999 má vo svojej ústave 
zakotvené, že všetky jeho vnútroštátne normy podliehajú ius cogens. Toto zakotvenie 
je dôsledkom verejnej iniciatívy v roku 1992, ktorá chcela dosiahnuť, aby všetci 
ilegálni migranti prichádzajúci do krajiny boli bezodkladne deportovaní bez možnosti 
preskúmavania ich prípadu. Švajčiarska federálna vláda ako odpoveď na túto verejnú 
iniciatívu potvrdila, že princíp non-refoulement – zákaz vyhostenia osoby do krajiny, 
kde by jej hrozilo mučenie alebo neľudské zaobchádzanie – má kogentnú povahu, 
a teda nemožno sa od neho odchýliť. 368 V dôsledku uvedeného bola novelizovaná 
federálna ústava, ktorá explicitne stanovila, že žiadna verejná iniciatíva usilujúca sa o 
zmenu ústavy nemôže odporovať normám medzinárodného ius cogens.369 V príručke 
medzinárodného práva, ktorú švajčiarske federálne ministerstvo zahraničných vecí 
vydalo v roku 2009, sa k pojmu ius cogens uvádza, že „združuje imperatívne 
obyčajové normy, ktoré musia byť rešpektované za každých okolností“, a že „každá 
zmluva alebo iný právny akt odporujúci ius cogens je nulitný“. Zároveň menuje 
zákazy použitia sily, mučenia a genocídy ako príklady kogentných noriem.370 

Určité začlenenie ius cogens do vnútroštátneho práva a deklarovanie jeho 
prednosti možno nájsť aj v ústavnom zákone Nemecka. Jeho článok 25 stanovuje, že 

                                                        
365  Foreign State Immunity Act, 28 U.S. Code (2008), § 1605a, dostupný na 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1605A [10-12-2015] 
366 Podrobne k postoju francúzskej vlády voči Viedenskému dohovoru a konceptu ius cogens pozri 
RUIZ FABRI, La France et la Convention de Vienne sur le droit des traités: éléments de refléxions 
pour une eventuelle ratification, 2007, a RUIZ FABRI, Enhancing the Rhetoric of Jus Cogens, 2012, s. 
1050, kde cituje slová nemenovaného francúzskeho právneho poradcu Ministerstva zahraničných vecí 
Francúzska „Zakaždým keď počujem o ius cogens, tasím svoj revolver“.  
367 BJORGE, 2012, s. 357.  
368 Cit. podľa De WET, 2004, s. 101-102.  
369 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Art. 139.3, Art. 193.4, Art. 194.2, 
používajúc termín „règles impératives du droit international“ („mandatory provisions of international 
law“), anglický preklad ústavy dostupný na https://www.admin.ch/opc/en/classified-
compilation/19995395/201506140000/101.pdf, [10-12-2015] 
370 „ABC du droit international public“, Confédération suisse, Département fédéral des affaires 
étrangeres, 2009, s. 25; dostupné na https://www.eda.admin.ch/publikationen/fr/eda/reihe-glossare-der-
aussenpolitik/abc-voelkerrecht.html [17-03-2017]  
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„všeobecné pravidlá medzinárodného práva sú integrálnou súčasťou federálneho 
práva. Požívajú prednosť pred zákonmi a priamo zakladajú práva a povinnosti 
obyvateľom federálneho územia“.371 Okrem toho článok 26 definuje akt agresie za 
protiústavný a článok 96 ods. 5 uvádza genocídu, zločiny proti ľudskosti podľa 
medzinárodného práva a vojnové zločiny ako základ jurisdikcie federálnych súdov.372 
Hoci spomenuté ustanovenia nepoužívajú explicitne pojem ius cogens, 
predpokladajúc, že kogentné medzinárodnoprávne normy nevyhnutne sú súčasťou 
všeobecného medzinárodného práva, a že zákazy agresie, genocídy, zločinov proti 
ľudskosti a vojnových zločinov k nim patria, možno hovoriť o priamej inkorporácii 
inštitútu ius cogens do vnútroštátnej legislatívy.   
 Prax národných súdov a administratívnych rozhodovacích orgánov tiež slúži 
ako hodnotný zdroj poznania ius cogens. Najčastejšie ide o spory, ktoré vyvstanú 
v súvislosti s porušením kogentnej normy medzinárodného práva a práva na prístup 
k súdu a s výkonom trestnej jurisdikcie či o prípady udeľovania amnestií. Napríklad 
súdy Spojených štátov rozhodovali niekoľko sporov v súvislosti s aplikáciou 
vnútroštátneho zákona o občiansko-právnych deliktoch v cudzine (Alien Tort Claims 
Act). V prípadoch373 Filartiga, Siderman, Trajano v. Marcos a Xuncax v. Gramajo 
súdy Spojených štátov konštatovali kogentný status zákazu mučenia a odvodili svoju 
jurisdikciu priamo od jeho imperatívneho charakteru. V poslednom menovanom súd 
definoval kogentnú normu ako „nezrušiteľnú a teda vždy záväznú pre všetkých“.374 
Porušenie ius cogens ako základ svojej extra-teritoriálnej jurisdikcie a možnosti 
domáhať sa nápravy podľa spomenutého zákona potvrdili súdy Spojených štátov aj 
v ďalších početných prípadoch vo vzťahu k rôznym ďalším normám medzinárodného 
práva, ktoré označili za kogentné375: Doe v. Qi, Sandhu v. Burke, Adhikari v. Daoud 
& Partners (obchodovanie s ľuďmi a nútená práca), Mehinovic v. Vuckovic, Inst. of 
Cetacean Research v. Sea Shepherd Conservation Society (zákaz pirátstva), Doe I v. 
Unocal Corp. (zákaz otroctva), Sarei v. Rio Tinto (zákaz apartheidu), Abelesz v. 
Magyar Nemzeti Bank (zákaz genocídy), Flatow v. Islamic Republic of Iran 
(terorizmus ako “almost jus cogens”). Na druhej strane odmietli jurisdikciu 
v prípadoch porušenia práv, ktoré podľa nich nemali status medzinárodných pravidiel 
ius cogens, ako napríklad neoprávnené zadržanie (Sosa v. Alvarez-Machain), 
znečistenie životného prostredia (Beanal v. Freeport-McMoran, Inc.,) a únos dieťaťa 
(Taveras v. Taveraz). 376  Kogentnou povahou a imperatívnym účinkom rôznych 
noriem medzinárodného práva sa vo svojej rozhodovacej činnosti zaoberali aj 
národné súdy ďalších štátov. Išlo o spory377 týkajúce sa zákazu použitia sily a hrozby 
silou (Attorney of the Federal Armed Forces v. Anonymous378, Karinš v. Parliament 

                                                        
371 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.12.2014 (BGBl. I S. 2438), Art. 25. Anglický preklad dostupný 
na https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law-data.pdf , 
[10-12-2015] 
372 Ibid., čl. 26. 
373 Uvádza ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 123.  
374 Xuncac v. Gramajo, s. 184, cit. podľa ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International 
Law, 2006, s. 124.  
375 Uvádza WEATHERALL, 2015, s. 1375-1376.  
376 Ibid., s. 1377. 
377 Všetky uvádza WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 2015, s. 167-
171 a 459 a nasl. 
378  Federal Administrative Court (Germany), 2005, §§ 4.1.4.1.1, 4.1.6, kde súd posudzoval 
disciplinárne opatrenie voči príslušníkovi nemeckých ozbrojených síl za to, že odmietol účasť na 
nemeckej misii v Iraku kvôli jej údajnej nelegálnosti podľa medzinárodného práva; súd označil zákaz 
použitia sily a hrozby silou za kogentnú normu.  
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of Latvia and Cabinet of Ministers of Latvia379, Vereniging van Juristen voor de 
Vrede v. Netherlands380, Kuwait Airways Corporations v. Iraqi Airways Company381), 
extradície (Office of the Prosecutor v. Priebke382), mučenia a následného domáhania 
sa nápravy v civilnom konaní (Habib v. Australia383, Zhang v. Zemin384, Fang v. 
Jiang385, Lozano v. Italy386, K. v. Secretary of State for the Home Department387, Al-
Skeini388 zákazu otroctva (Regina v. Tang389), genocídy (Nulyarimma and Others v. 
Thompson390, Regina v. Munyaneza391, Jorgic Case392, Muna et al. v. Romulo et 
al.393, Guatemala Genocide Case394), jurisdikčnej imunity cudzieho štátu (Anita W. v. 
John Adam II. Prince of Lichtenstein395, Bouzari v. Islamic Republic of Iran396, 
Réunion Aérienne v. Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya397, Margellos v. 
Federal Republic of Germany 398 , Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of 
Germany399, Germany v. De Guglielmi et al.400, Germany v. Milde401, Ferrini v. 
Germany402, Natoniewski v. Germany403, A.A. v. Germany404, Jones405 trestnoprávnej 

                                                        
379 Constitutional Court (Latvia), 2007, §§ 10, 25.6, kde súd posudzoval zákonnosť nadobudnutia 
územia počas sovietskej agresie v Lotyšsku v roku 1940. 
380 Supreme Court (Netherlands), 2004, §§ 3.2-3.4, kde súd rozhodol, že zákazu použitia sily 
patriaceho k ius cogens sa nemôže dovolávať jednotlivec.  
381 House of Lords (UK), 2002, § 114 (lord Steyn), kde snemovňa rozhodla, že výnimka verejného 
poriadku z teórie výsostného aktu štátu (Act of State) bola oprávnená, keďže išlo o agresiu ako 
porušenie ius cogens.  
382 Supreme Court of Justice, 1995 (Argentina), §§ 2-5.  
383 Federal Court of Australia, 2010. 
384 New South Wales Court of Appeal (Australia), 2010. 
385 High Court (New Zealand), 2006, § 26, kde súd priznal zákazu mučenia kogentný status ale 
napokon nepriznal právo na prístup k súdu v civilnom konaní. 
386 Court of Cassation (Italy), 2008, § 6, kde súd definoval zákaz mučenia, genocídy a vojnových 
zločinov ako ius cogens, na ktoré sa nevzťahuje imunita ratione materiae. 
387 House of Lords (Spojené kráľovstvo), 2006, § 8 (lord Bingham), kde snemovňa uznala ženskú 
obriezku za formu mučenia porušujúcu ius cogens. 
388 High Court of Justice (UK), 2004, § 216, kde súd potvrdil existenciu extrateritoriálnej jurisdikcie.  
389 High Court of Australia, 2008, §§ 110-117.   
390 Federal Court of Australia, 1999.  
391  Montreal Superior Court, Criminal Division (Canada), 2009, §§ 70-79, kde súd vykonával 
univerzálnu jurisdikciu nad rwandským občanom za jeho účasť na genocíde v Rwande. 
392 Constitutional Court (Germany), 2000, §§ 17, 26-27, kde súd uplatnil univerzálnu jurisdikciu nad 
bosniackym Srbom za jeho účasť na etnických čistkách v Bosne a Hercegovine v roku 1992.  
393 Supreme Court (Philippines), 2011, §§ 40-50, 89-94, kde súd potvrdil kogentný status vojnových 
zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy a univerzálnu jurisdikciu v ich súvislosti.  
394 Constitutional Court, Criminal Chamber (Spain), 2005, súd potvrdil univerzálnu jurisdikciu.  
395 Supreme Court of Austria, 2001, § 13.   
396 Court of Appeal for Ontario (Canada), 2004, §§ 57-73, kde súd priznal imunitu štátu aj napriek 
porušeniu kogentných noriem.   
397 Court of Cassation, Civil Division (France), 2011, kde súd priznal imunitu Líbye v súvislosti 
s terorizmom ako porušením ius cogens.  
398 Special Supreme Court (Greece), 2002, §§ 13-15, kde súd priznal imunitu Nemecka bez ohľadu na 
kogentný status dotknutých noriem. 
399 Court of Cassation (Greece), 2000, kde súd uznal výnimku z imunity v prípade porušenia ius 
cogens.   
400 Court of Appeal (Italy), 2012, § 15, kde súd priznal imunitu Nemecka napriek porušeniam ius 
cogens. 
401 Court of Cassation (Italy), 2009, kde súd nepriznal Nemecku imunitu v súvislosti so zločinmi proti 
ľudskosti.  
402 Court of Cassation (Italy), 2004, kde súd nepriznal Nemecku imunitu pri porušení kogentných 
noriem.  
403 Supreme Court (Poland), 2010, kde súd priznal Nemecku imunitu aj napriek kogentnej povahe 
pravidiel porušených počas druhej svetovej vojny.  
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imunity predstaviteľa cudzieho štátu a otázky univerzálnej jurisdikcie (Re Sharon and 
Yaron406, Lydienne X. v. Prosecutor407, A. Kahled Nezzar v. Office of the Attorney 
General 408 , Ex parte Pinochet Ugarte 409 ), imunity diplomata (Former Syrian 
Ambassador to the German Democratic Republic 410 ), imunity medzinárodnej 
organizácie (Stichting Mothers of Srebrenica v. Netherlands and United Nations411), 
nulitnosti medzinárodnej zmluvy (R.D. v. Belgium412, Washington Cabrera J.E. c. 
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande413), záväzku non-refoulement (Suresh v. 
Canada414, Attorney General v. Ahmed Zaoui415), otázky udelenia amnestie (Riveros 
v. Office of the Public Prosecutor 416 , Gallón Giraldo y Otros v. Colombia 417 , 
Criminal Law Chamber of the Supreme Court et al. v. Garzón Real418) dodržania 
zmluvného záväzku v zmysle pacta sunt servanda (Novotný v. Ministry of Justice419), 
diplomatickej ochrany (Kaunda v. President of South Africa and others420), princípu 
uti possidetis iuris (Arbitration Agreement Opinion Procedure421), zločinov proti 
ľudskosti a univerzálnej jurisdikcie (Scilingo Manzorro v. Spain422, Attorney General 

                                                                                                                                                              
404 Constitutional Court (Slovenia), 2001, §§ 13-14, súd priznal imunitu aj v prípade porušenia ius 
cogens. 
405 House of Lords (Spojené kráľovstvo), 2006, kde snemovňa potvrdila imunitu Saudskej Arábie aj 
napriek porušeniam ius cogens. 
406 Court of Cassation (Belgium), 2003, kde súd uznal imunitu ratione personae izraelského premiéra 
Šarona.  
407 Court of Cassation, Criminal Division (France), 2013, §§ 10.4, 14, v súvislosti s vyšetrovaním 
mučenia proti francúzskemu občanovi na území Kamerunu.  
408  Federal Criminal Court (Switzerland), 2012, súd zamietol imunitu ratione materiae 
v trestnoprávnom konaní voči bývalému alžírskemu ministrovi obrany v súvislosti s porušením 
kogentnej normy. 
409  House of Lords (UK), 2000, kde snemovňa nepriznala bývalému argentínskemu generálovi 
Pinochetovi imunitu ratione materiae za skutky mučenia patriace k ius cogens. 
410 Constitutional Court (Germany), 1997, kde súd posudzoval zatykač vydaný na bývalého sýrskeho 
veľvyslanca zapleteného do bombového útoku v Berlíne. 
411 Supreme Court (Netherlands), 2012, §§ 4.3.7-4.3.14, kde súd priznal imunitu Holandsku aj OSN 
v súvislosti s porušeniami ius cogens počas masakru v Srebrenici.  
412 Court of Cassation (Belgium), 2004, § 24, kde súd nepotvrdil nulitnosť Zmluvy o extradícii 
a vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi Belgickom, Luxemburskom a Holandskom z r. 1962 
v dôsledku článku 64 Viedenského dohovoru.  
413 Supreme Court of Justice (Argentina), 1983, Opinion of Gustavino and Gabrielli, §§ 9-11, kde súd 
rozhodol o nulitnosti investičnej zmluvy v zmysle článku 53 Viedenského dohovoru. 
414 Supreme Court (Canada), 2002, §§ 46, 59-64, kde súd označil zákaz mučenia, ktoré navrátenému 
utečencovi malo hroziť, za normu medzinárodného ius cogens. 
415 Supreme Court (New Zealand), 2005, § 51, kde súd priznal zákazu mučenia kogentný status, ale 
zákazu navrátenia v súvislosti s mučením tento status odmietol. 
416 Supreme Court of Justice (Argentina), 2007, §§ 15, 32-38, kde súd označil zákon o amnestiách za 
protiústavný, keďže bol v rozpore s kogentnou normou zakazujúcou zločiny proti ľudskosti.  
417 Constitutional Court (Colombia), 2006, § 4.9.6, kde súd konštatoval súlad vnútroštátných amnestií 
za politické trestné činy s ius cogens. 
418 Supreme Court (Spain), 2012, § 3, kde súd uviedol, že španielske právo nedovoľuje zrušenie 
amnestie ani ak táto odporovala ius cogens. 
419 Ústavní soud České republiky, ÚS 601/04, No. 1, 2007, § 34, kde súd uviedol, že medzinárodné 
záväzky treba plniť v dobrej viere podľa zásady pacta sunt servanda, avšak len v medziach ius cogens.  
420 Constitutional Court (South Africa), 2004, §§ 28-29, súd odmietol existenciu povinnosti vykonať 
diplomatickú ochranu v prípade porušenia kogentnej normy. 
421 Constitutional Court (Slovenia), 2010, § 26, súd nepriznal princípu uti possidetis iuris kogentný 
status.  
422 Supreme Court (Spain), 2007, §§ 6-7, kde súd potvrdil univerzálnu jurisdikciu nad argentínskym 
občanom za zločiny proti ľudskosti ako porušenia ius cogens. 
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v. Eichmann423), aplikácie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN (A. v. State Secretariat 
for Economic Affairs424, Nada v. State Secretariat for Economic Affairs425, Al-
Jedda426), rasovej diskriminácie (R. v. Immigration Officer at Prague Airport427) 
a všeobecne postavenia ius cogens (H. v. Prosecutor General Office428, Al Rawi v. 
Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs 429 ). Zopár z týchto 
prípadov ovplyvnilo aj činnosť medzinárodných a regionálnych súdov, ktoré sa vo 
svojich rozsudkoch na ne priamo odvolávali.430 
 

4. 2. 2. V judikatúre medzinárodných súdov    
 
Podobne ako rozhodovacia činnosť národných súdov jednotlivých štátov ako 

autoritatívnych orgánov interpretácie a aplikácie práva aj prax medzinárodných 
a regionálnych súdov a kvázi-súdnych orgánov môže odzrkadľovať medzinárodné 
obyčajové právo. Hoci v medzinárodnom práve neplatí princíp prevažujúci 
v právnom systéme common law, t. j. že sudca právo tvorí (judge makes law), 
rozhodnutia a právne stanoviská uvedených súdnych orgánov sú napriek tomu 
hodnotným zdrojom poznania medzinárodného – najmä obyčajového – práva, čo 
napokon potvrdzuje aj článok 38 ods. 1 písm. d) Štatútu Medzinárodného súdneho 
dvora. Ak samotná Komisia OSN pre medzinárodné právo na margo ius cogens 
pripustila, že obsah tohto inštitútu má byť určený praxou štátov a rozhodovacou 
činnosťou medzinárodných tribunálov.431    

Ius cogens prvýkrát rezonovalo v súdnej sieni Stáleho dvora medzinárodnej 
spravodlivosti v roku 1934 v spore Oscar Chinn, kde sa sudca Walter Schücking 
definoval účinok ius cogens na základe článku 20 Paktu Spoločnosti národov, ktorý 
abrogoval akúkoľvek zmluvu medzi členskými štátmi, ktorá by s ním bola 
v rozpore.432 Uviedol, že v dôsledku ius cogens, „ak sa raz štáty dohodnú na určitých 
pravidlách, a na tom, že sa tieto nemôžu [ľubovoľne] meniť ... , akýkoľvek právny 
úkon prijatý v rozpore s nimi bude automaticky nulitný“433, a mal za to, že v dôsledku 
tejto nulitnosti sudca nemôže daný právny akt aplikovať.  

                                                        
423 Supreme Court (Israel), 1962, kde súd exlicitne nespomenul kogentné normy ale implicitne na 
tomto inštitúte založil jurisdikciu pre stíhanie Adolfa Eichmanna za vojnové zločiny. 
424 First Public Law Chamber (Switzerland), 2008, § 7, súd uviedol, že ius cogens limituje aplikáciu 
rezolúcií BR OSN.   
425 Federal Supreme Court (Switzerland), 2007, §§ 7.3-7.4, kde súd priznal viacerým normám status 
ius cogens, no uviedol, že povinnosť náležitej procesnej ochrany uložená rezolúciou BR OSN k nim 
nepatrí.  
426 House of Lords, (Spojené kráľovstvo), 2007, § 35 (lord Bingham), kde snemovňa prišla k záveru, 
že rezolúcie BR OSN podľa kapitoly VII majú prednosť pred všetkými zmluvnými záväzkami 
s výnimkou tých, ktoré patria k ius cogens. 
427 House of Lords (UK), 2004, § 46, kde súdna základe sťažnosti Európskeho centra pre práva Rómov 
priznal zákazu systematickej rasovej diskriminácie kogentný charakter.  
428 Supreme Court (Russia), 2006, kde súd uznal ius cogens za súčasť vnútroštátneho ústavného práva.  
429 Court of Appeal (UK), 2006, § 102.  
430 Pozri napr. ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012, § 99, referencia na Ex parte Pinochet.  
431 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), 
2005, s. 248, § 3.  
432 Článok 20 Paktu zaväzoval členov Spoločnosti národov abrogovať všetky svoje vzájomné zmluvné 
a iné záväzky, ktoré odporovali ustanoveniam Paktu a zároveň nevstúpiť do takýchto záväzkov. 
Stanovoval povinnosť všetkých členov postarať sa o to, aby v takomto prípade uskutočnili okamžité 
opatrenia smerujúce k „uvoľneniu“ (release) člena z daných záväzkov. 
433 PCIJ, Oscar Chinn Case, 1934, Sep. Opinion of Judge Schücking, s. 150.  
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Medzinárodný súdny dvor identifikoval vo svojich rozhodnutiach väčšinu 
kogentných noriem a ich právne účinky, či už explicitne alebo implicitne odvolávajúc 
sa napríklad na záväzky erga omnes434, na „základné zváženia ľudskosti“435 prípadne 
na princípy „uznané ... za záväzné pre všetky štáty, a to aj bez zmluvného 
záväzku“.436 Takto súd vo väčšej či menšej miere deklaroval kogentný charakter 
noriem týkajúcich sa agresie 437 , závažných porušení humanitárneho práva 438 , 
zločinov proti ľudskosti 439 , genocídy 440 , mučenia 441 , otroctva 442 , systematickej 
rasovej diskriminácie 443  a seba-určovacieho práva národov 444 . Explicitne sa 
o kogentných pravidlách medzinárodného práva prvýkrát v rámci MSD vyjadril 
sudca Moreno Quintana v spore Guardianship of Infants, keď v analógii 
s vnútroštátnym ordre public uviedol, že v medzinárodnom práve sú tiež určité 
princípy a práva, ktoré „majú kogentný charakter a univerzálnu pôsobnosť“.445 Sudca 
Fernandes v spore Right to Passage formuloval nasledovné: „Je pravda, že v zásade 
špeciálne pravidlá prevažujú nad všeobecnými pravidlami, ale ... z tejto zásady 
existujú aj výnimky. Niektoré kogentné pravidlá prevažujú nad akýmikoľvek 
špeciálnymi pravidlami. A [niektoré] všeobecné princípy ... zakladajú skutočné normy 
ius cogens, nad ktorými nemôže žiadna špeciálna prax prevážiť“.446 V tejto súvislosti 
ich ďalej charakterizoval ako princípy či už „odvodené z prirodzeného práva alebo sú 
to obyčajové pravidlá, ústavné princípy medzinárodného právneho spoločenstva, ... 
alebo princípy dohodnuté štátmi ako členmi právnej rodiny, ... s ich existenciou 
a aplikáciou ako pozitívnoprávneho prameňa všetci súhlasia“. 447  Následne sa 
výslovná zmienka o kogentných normách konštantne objavovala aj v ďalších 
sporoch, zakaždým výlučne v nesúhlasných či individuálnych stanoviskách 
jednotlivých sudcov. V spore South West Africa sudca Tanaka vyslovil: „Ak môžeme 
v medzinárodnom práve hovoriť o kategórii ius cogens, nedávno preskúmanej 
Komisiou OSN pre medzinárodné právo, ako o druhu imperatívneho práva 
predstavujúceho protiklad k ius dispositivum, ktoré možno meniť dohodou štátov, 
potom právo týkajúce sa ochrany ľudských práv určite môžeme zaradiť k ius 

                                                        
434 ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, 1970, §§ 33-34;  ICJ, Construction of a Wall, 
2004, § 157; ICJ, East Timor Case, 1996, para. 29.  
435 ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, 1986, § 218; ICJ, Construction 
of a Wall, 2004, § 157; ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996, §§ 79, 95; ICJ, 
Corfu Channel Case, 1949, s. 22. 
436 ICJ, Reservations to the Genocide Convention, 1951, s. 23; ICJ, Armed Activities on the Territory 
of Congo, 2006, § 64.   
437 ICJ, Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, 2010, § 81.  
438 ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, 1986, § 79; ICJ, Construction 
of a Wall, 2004, § 157; ICJ, Arrest Warrant Case, 2002, § 13; ICJ, Corfu Channel Case, 1949, s. 22.  
439 ICJ, Arrest Warrant Case, 2002, § 13.  
440 ICJ, Armed Activities on the Territory of Congo, 2006, §§ 64, 125; ICJ, Application of the Genocide 
Convention, 2007, § 161; ICJ, Reservations to the Genocide Convention, 1951, s. 23 (odkazujúc naň 
v neskorších sporoch) 
441 ICJ, Ahmadou Sadio Diallo, 2010, § 87; ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012, § 99.  
442  ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, 1970, §§ 33-34; ICJ, Jurisdictional 
Immunities of the State, 2012, § 93.  
443 ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, 1970, § 33; ICJ, Armed Activities on the 
Territory of Congo, 2006, § 78.  
444 ICJ, East Timor Case, 1996, § 29. 
445 ICJ, Guardianship of Infants Case, 1958, Sep. Op. of Judge Moreno Quintana, s. 106-107.  
446 ICJ, Right to Passage, 1960, Diss. Opinion of Judge Fernandez, § 29: „...Several rules cogentes 
prevail over any special rules. And the general principles to which I shall refer later constitute true 
rules of ius cogens, over which no special practice can prevail“. 
447 Ibid., § 35.  
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cogens.“448  V spore North Sea Continental Shelf Case to boli sudcovia Padilla 
Nervo449, Sörensen450 a Tanaka451, ktorí sa vyjadrili o účinku kogentných noriem na 
výhrady k medzinárodným zmluvám. V spore medzi Belgickom a Španielskom, 
Barcelona Traction, často citovaným v súvislosti s ius cogens a erga omnes, sa Súd 
opäť nevyjadril expressis verbis; bol to sudca Ammoun, kto použil pojem ius cogens 
– v kontexte so sebaurčovacím právom národov.452 V spore Nicaragua – napriek 
tomu, že Súd sám explicitne nepotvrdil kogentný status zákazu použitia sily – dvaja 
sudcovia tak urobili vo svojich stanoviskách.453 V spore Application of the Genocide 
Convention sudca Lauterpacht konštatoval, že zákaz genocídy na rozdiel od bežných 
pravidiel patrí k ius cogens, inštitútu, ktorý je „nadradený aj obyčajovému 
medzinárodnému právu aj zmluvám“, v dôsledku čoho má prevážiť aj v prípade 
konfliktu medzi rezolúciou BR OSN a článkom 103 Charty OSN na jednej strane 
a ius cogens na strane druhej.454 V spore Legality of the Use of Force, v súvislosti 
s náletmi vojsk NATO na kosovské územie bývalej Juhoslávie, sudca ad hoc Kreća 
zdôraznil, že kogentné normy ako absolútne záväzné spôsobujú nulitnosť 
akéhokoľvek im odporujúceho právneho aktu, či už jednostranného, dvojstranného 
alebo multilaterálneho. 455  V spore Arrest Warrant, sudca Al-Khasawneh označil 
potláčanie závažných zločinov za ius cogens, ktoré ako súbor hierarchicky vyšších 
noriem má prevážiť nad pravidlami o imunite.456 A v spore Oil Platforms to boli 
sudcovia Simma, Kooijmans a Elaraby, kto sa o zákaze použitia sily vyjadrili ako 
o kogentnej norme.457 Zaujímavé je, že Medzinárodný súdny dvor ako taký sa (s 
výnimkou citovaných stanovísk jednotlivých sudcov) vo svojich rozsudkoch dlho 
vyhýbal výslovnému použitiu pojmu ius cogens, a desaťročia na tento inštitút 
odkazoval len implicitne vyššie uvedenými nepriamymi formuláciami. Ešte v roku 
1996 sa vyhol príležitosti vysloviť sa priamo na margo kogentnosti pravidiel 
humanitárneho práva v súvislosti s hrozbou či použitím jadrových zbraní.458 Urobil 

                                                        
448 ICJ, South West Africa Cases, 1966, Diss. Op. of Judge Tanaka, s. 298: „If we can introduce in the 
international fiel a category of law, namely jus cogens, recently examined by the International Law 
Commission, a kind of imperative law which constitutes a contrast to the jus dispositivum, capable of 
being changed by way of agreement between States, surely the law concerning the proection of human 
rifhts may be considered to belong to the jus cogens“. 
449 ICJ, North Sea Continental Shelf Case, 1969, Sep. Op. of Judge Padilla Nervo, s. 97: „Customary 
rules belonging to the category of jus cogens cannot be subjected to unilateral reservations“.  
450 Ibid., Diss. Op. of Judge Sörensen, s. 248: “Provided the customary rules does not belong to the 
category of jus cogens, a special contractual relationship … is not invalid as such”.  
451 Ibid., Diss. Op. of Judge Tanaka, s. 182:“... the reservation would in itself be null and void as 
contrary to an essential principle of the continental shelf institution which must be recognized as jus 
cogens“.  
452 ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, 1970, Sep. Op. of Judge Ammoun, § 19, 
pozn. 56. 
453 ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, 1986, Sep. Op. of Judge 
Nagendra Singh, s. 153, Sep. Op. of Judge Sette-Camara, s. 198-199. Súd (§§ 190-191) len citoval 
vyjadrenia sporových strán a komentár Komisie OSN pre medzinárodné právo, bez formulovania 
vlastnej konštatácie.  
454 ICJ, Application of the Genocide Convention, Order of 13 September 2003, Sep. Op. of Judge 
Lauterpacht, s. 440, § 100.  
455 ICJ, Legality of the Use of Force, Order of 2 June 1999, Diss. Op. of Judge Kreća, §§ 10-17. 
456 ICJ, Arrest Warrant Case, 2002, Diss. Op. of Judge Al-Khasawneh, § 7.  
457 ICJ, Oil Platforms, 2003, Sep. Op. of Judge Simma, § 9, Sep. Op. of Judge Kooijmans, § 46, Diss. 
Op. of Judge Elaraby, § 1.1. 
458 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996, § 83: „The question whether a norm 
is part of the jus cogens relates to the legal character of the norm. The request addressed to the Court 
... raises the question of applicability of the principles and rules of humanitarian law in cases of 
recourse to nuclear weapons and the consequences of that applicability ... but it does not raise the 
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tak prvýkrát až v roku 2006 v spore Armed Activities on the Territory of Congo, 
v ktorom Kongo označujúc zákaz genocídy za kogentnú normu všeobecného 
medzinárodného práva založilo jurisdikciu súdu práve na kogentnom charaktere tejto 
normy. 459  Konštatovanie Medzinárodného súdneho dvora sa v tomto prípade 
obmedzilo na pouhé poukázanie odlišnosti existujúcej medzi „imperatívnymi 
normami všeobecného medzinárodného práva (ius cogens) a založením jurisdikcie 
súdu“. Súd objasnil, že „skutočnosť, že sa spor týka dodržania určitého pravidla 
majúceho takúto [kogentnú] povahu, čo je určite prípad zákazu genocídy, nemôže 
sama osebe zakladať jurisdikciu Súdu pre tento spor“. 460 Toto strohé konštatovanie 
okomentoval sudca ad hoc John Dugard slovami, že Súd sa zdržal explicitného 
odkazu na ius cogens v mnohých predchádzajúcich prípadoch, v ktorých imperatívne 
normy viditeľne prišli do rozporu s inými princípmi všeobecného medzinárodného 
práva.461 Následne Medzinárodný súdny dvor potvrdil kogentný charakter zákazu 
genocídy aj vo svojom rozsudku v prípade Application of the Genocide Convention 
(2007)462. V poradnom posudku vo veci jednostranného vyhlásenia nezávislosti 
Kosova Súd expressis verbis deklaroval kogentnú povahu zákazu použitia sily, 
poukazujúc na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré konštatovali nezákonnosť 
viacerých jednostranných vyhlásení nezávislosti v dôsledku protiprávneho použitia 
sily či „iných do očí bijúcich porušení noriem všeobecného medzinárodného práva, 
najmä tých, ktoré majú imperatívny charakter (jus cogens)“. 463  V spore medzi 
Belgickom a Senegalom týkajúcom sa záväzku vydať alebo stíhať Súd definoval 
zákaz mučenia za „súčasť obyčajového medzinárodného práva, ktorá sa stala 
kogentnou normou (jus cogens)“. 464  K povahe a právnym účinkom kogentných 
noriem – predovšetkým v ich vzťahu k pravidlám o imunite štátov – sa Súd 
extenzívne vyjadril v spore medzi Nemeckom a Talianskom v roku 2012. Tu 
konštatoval, že „pravidlá ozbrojených konfliktov, ktoré zakazujú vraždenie civilistov 
na okupovanom území, odvlečenie civilistov do otrockých pracovných táborov 
a odvlečenie vojnových zajatcov do otrockých pracovných táborov sú pravidlami ius 
cogens“.465 Súd pripísal pravidlám o imunite štátov procesnoprávny charakter, ktoré 
na rozdiel od kogentných noriem neurčujú, či konkrétne konanie bolo alebo nebolo 
v súlade s právom. Podľa neho priznanie imunity cudziemu štátu neznamená uznanie 
situácie vzniknutej v dôsledku porušenia ius cogens za legálnu. Súd ďalej pokračoval 
v detailnejšom rozbore účinkov kogentných noriem a derogácie z nich. Nesúhlasiac 
s tvrdením, že aplikácia akéhokoľvek nekogentného pravidla, ktorá by znemožnila 
vynútenie kogentnej normy, je zakázaná, dodal: „Pravidlo ius cogens je pravidlo, od 
ktorého sa nemožno odchýliť, ale pravidlá, ktoré určujú podstatu a rozsah jurisdikcie 
a to, kedy možno jurisdikciu vykonať, nie sú derogáciou z hmotnoprávnych pravidiel 
kogentnej povahy; ani zo samotného inštitútu ius cogens nevyplýva nič, čo by 
požadovalo tieto pravidlá [o imunitách] modifikovať alebo čo by zakazovalo ich 
aplikáciu.“466 Napokon Súd dodal, že žiadna prax štátov umožňujúca obmedzenie 

                                                                                                                                                              
question of the character of the humanitarian law which would apply to the use of nuclear weapons. 
Therefore, there is no need to pronounce on this matter.“  
459 ICJ, Armed Activities on the Territory of Congo, 2006, §§15, 56, 60.  
460 Ibid., § 64. Pozri aj §§ 78 a 125.  
461 Ibid., Diss. Op. of Judge Dugard. 
462 ICJ, Application of the Genocide Convention, 2007, § 161.  
463 ICJ, Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, 2010, § 81.  
464 ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012, § 99.  
465 ICJ, Jurisdictional Immunities of the State, 2012, § 93. 
466 Ibid., § 95.  



  71 

imunity cudzieho štátu v prípadoch porušenia ius cogens sa nevyvinula.467 Ostatný 
rozsudok Súdu, v ktorom rezonoval pojem ius cogens, explicitne potvrdil kogentný 
charakter zákazu mučenia ako pravidla „medzinárodného obyčajového práva ... 
založenom na rozšírenej medzinárodnej praxi a opinio iuris štátov“.468  

Pokiaľ ide o Stály arbitrážny dvor, ten sa k ius cogens relevantne vyjadril pri 
dvoch príležitostiach. Prvýkrát v kontexte morskej delimitácie v spore medzi 
Guineou Bissau a Senegalom, kde Guinea Bissau požadovala od tribunálu, aby 
predmetnú hraničnú zmluvu z roku 1960 vyhlásil za nulitnú v dôsledku jej nesúladu 
s kogentnou normou seba-určovacieho práva národov a s ňou súvisiacou trvalou 
zvrchovanosťou národov nad prírodnými zdrojmi. Podľa tribunálu ius cogens 
predstavuje jednoducho „osobitú vlastnosť určitých právnych noriem nepodliehať 
derogácii prostredníctvom zmlúv“ 469  a Guinei Bissau sa podľa neho nepodarilo 
preukázať, že seba-určovacie právo národov a trvalá zvrchovanosť národa nad 
prírodnými zdrojmi sa stali kogentnými, „či už prostredníctvom obyčaje alebo 
formulovaním všeobecného právneho princípu“. 470  V druhom raze išlo o spor 
týkajúci sa aplikácie Dohovoru o ochrane morského prostredia v severovýchodnom 
Atlantickom oceáne z roku 1992 (tzv. Dohovor „OSPAR“), v ktorom tribunál priznal 
svoju povinnosť okrem Dohovoru aplikovať obyčajové medzinárodné právo a 
všeobecné právne princípy do miery, do akej si štáty nevytvorili lex specialis, ktorý 
nesmie byť nezlučiteľný s ius cogens.471    

Kogentné normy a ich účinky rezonovali viackrát aj v rozhodovacej praxi 
Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov, napríklad keď konštatovalo, 
že niektoré normy obyčajového práva sú kogentnými a iné nie472, že štáty sa vo 
svojich zmluvných vzťahoch môžu v podstate odchýliť od všetkých pravidiel 
medzinárodného všeobecného práva s výnimkou kogentných473, alebo že stavu núdze 
sa možno dovolávať voči akémukoľvek medzinárodnému záväzku okrem toho, ktorý 
vyplýva z ius cogens474.  

Čo sa týka medzinárodných trestných tribunálov, za povšimnutie stojí už 
vyjadrenie v rozsudku Medzinárodného vojenského tribunálu v Norimbergu, ktorý 
hovoril o zákaze agresie, vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti ako 
o univerzálne akceptovaných obyčajoch475 ešte pred zakotvením pojmu ius cogens vo 
Viedenskom dohovore o zmluvnom práve. V rozsudku Krupp, kde obhajca 
argumentoval, že presun a nútené práce francúzskych vojnových zajatcov 
v nemeckom zbrojárskom priemysle – čo bolo v rozpore so Ženevským dohovorom 

                                                        
467 Ibid., § 96. 
468 ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012, § 99. Pozri ale stanoviská sudcu Abrahama a ad 
hoc sudcu Sura, ktorí nesúhlasili so začlenením daného textu do rozsudku.  
469 PCA, Détermination de la frontiere maritime (Guinea-Bissau/Sénégal), 1989, § 41.  
470 Ibid., §§ 44-45. 
471 PCA, Access to Information Under Article 9 of the OSPAR Convention, 2003, §§ 84, 100, 103. 
Pozri aj: The Arbitral Award in the Matter between the Government of Kuwait and American 
Independent Oil Company, 1982, para 90; a Azanian People’s Organisation (AZAPO) v. Truth and 
Reconciliation, 1996. 
472 ICSID, Sempra Energy International v. Argentina, Decision on Application for Annulment, 2010, 
§§ 197, 202.  
473 ICSID, Phoenix Action Limited v. Czech Republic, Award, 2009, § 77; ICSID, Azurix Corporation 
v. Argentina, Decision on Application for Annulment, 2009, § 90. 
474 ICSID, CMS Gas Transmission Company v. Argentina, Award, 2005, § 325; ICSID, Continental 
Casualty Company v. Argentina, Decision on Application for Partial Annulment, 2011, § 117. 
475 US Military Tribunal at Nuremberg, Nazi Conspiracy and Aggression, Opinion and Judgment, s. 51 
(1946), bez explicitného použitia pojmu ius cogens; uvádza WEATHERALL, Jus Cogens: 
International Law and Social Contract, 2015, s. 164 a tam pozn. 203.   
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o postavení vojnových zajatcov z roku 1929 – bolo oprávnené na základe Dohody 
medzi Nemeckom a francúzskou vládou vo Vichy uzatvorenej prostredníctvom 
francúzskeho veľvyslanca v Berlíne, tribunál konštatoval: „... neexistuje žiaden 
vierohodný dôkaz o existencii tejto dohody. ... Navyše, ak by aj takáto zmluva 
existovala, bola by v zmysle medzinárodného práva ... zjavne contra bonos mores 
a teda nulitná. ... “.476  Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu vo 
svojich rozhodnutiach postupne deklaroval kogentný status mučenia 477 , zákazu 
genocídy478, vojnových zločinov479 a zločinov proti ľudskosti480 s konštatovaním, že 
vnútroštátne amnestie sa nevzťahujú na porušenia kogentných noriem. 481  Aj 
Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu potvrdil, že zákaz genocídy patrí k ius 
cogens.482 Špeciálny tribunál pre Sierra Leone sa podobne ako Tribunál pre Rwandu 
vyjadril, že vnútroštátne amnestie za porušenia kogentných noriem nebránia tribunálu 
ani národným súdom štátov v stíhaní medzinárodných zločinov na základe 
univerzálnej jurisdikcie483 a ako také nesmú byť medzinárodne uznané484.  

V praxi regionálnych súdov sa ius cogens objavil v rozsudkoch Európskeho 
súdu pre ľudské práva, ktorý deklaroval kogentný status zákazu mučenia 485 
a zločinov proti ľudskosti486 a zároveň sa viackrát vyjadril, že priznanie imunity 
štátom fóra cudziemu štátu v prípadoch porušenia kogentných noriem nenarúša právo 
jednotlivca na prístup k súdu487, a že imperatívny zákaz mučenia absolútne vylučuje 
získavanie súdnych dôkazov mučením.488 Súdny orgán Európskej únie využil jednu 
príležitosť explicitne spomenúť pojem ius cogens vo svojej rozhodovacej činnosti, 
keď v prípade Kadi posudzoval interakciu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 
ukladajúcu sankcie voči jednotlivcom podozrivým z napomáhania terorizmu 
s právami týchto jednotlivcov garantovanými primárnym právom Európskej únie. 
Súd prvej inštancie v tomto prípade dospel k záveru, že záväzné rezolúcie BR OSN 
musia byť v súlade s ius cogens – „ak by to tak nebolo, neboli by nimi viazané ani 
členské štáty OSN ani Spoločenstvo“, a že mu teda patrí právomoc preskúmať, či boli 
dodržané kogentné pravidlá o ochrane ľudských práv, „od ktorých sa nemôžu 
odchýliť ani členské štáty ani orgány OSN, pretože predstavujú nedotknuteľné 
princípy medzinárodného obyčajového práva“.489 Medzi-americký súd pre ľudské 

                                                        
476 US Military Tribunal at Nuremberg, Krupp et al. (Trial of Alfried Felix Alwyn Krupp von Bohlen 
und Halbach and eleven others), Judgment of 31 July 1948, s. 141: „it first may be said that there was 
no credible evidence of any such agreement. ... Moreover, if there was any such agreement it was void 
under the law of nations ... it was manifestly contra bonos mores and hence, void.“ Dostupné na 
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Law-Reports_Vol-10.pdf [15-12-2015] 
477 ICTY, Prosecutor v. Furundžija, 1998, §§ 153-154; ICTY, Prosecutor v. Delalič et al., 1998, § 
454; ICTY, Prosecutor v. Kunarac et al., 2001, § 466. 
478 ICTY, Prosecutor v. Jelisič, 1999, § 60; ICTY, Prosecutor v. Krstič, 2001, § 541; ICTY, 
Prosecutor v. Brdanin, 2004, § 680. 
479 ICTY, Prosecutor v. Kupreškič, 2000, §§ 519-520.  
480 Ibid. 
481 ICTY, Prosecutor v. Furundžija, 1998, § 155-156. 
482 ICTR, Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana, 1999, § 88.  
483 SCSL, Prosecutor v. Kallon and Kamara, Decision on Challenge to Jurisdiction, 2004, §§ 66-71. 
484 SCLS, Prosecutor v. Kondewa, Decision on Lack of Jurisdiction, 2004, §§ 9-10. 
485 ECtHR, Al-Adsani v. United Kingdom, 2001, § 61; ECtHR, Demir and Baykara v. Turkey, 2009, § 
73; ECtHR, Ould Dah v. France, 2009; ECtHR, Jones v. United Kingdom, 2014, §§ 210-214.  
486 ECtHR, Kalogeropoulou and Others v. Greece and Germany, 2002.   
487 ECtHR, Al-Adsani v. United Kingdom, 2001; Kalogeropoulou and Others v. Greece and Germany, 
2002; ECtHR, Ould Dah v. France, 2009; ECtHR, Jones v. United Kingdom, 2014. 
488 ECtHR, Othman v. United Kingdom, 2012, §§ 253-255, 266-267.  
489 ECJ, Kadi et al. v. Council of the European Union et al., 2008, § 88, citujúc rozsudok Súdu prvého 
stupňa (§§ 230-231), ktorý rozhodol, že rezolúcia neporušila ius cogens; ESD citované rozhodnutie 
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práva vo svojej judikatúre490 potvrdil kogentný charakter zákazu otroctva491, zákazu 
mučenia492, zločinov proti ľudskosti493, zákazu rasovej diskriminácie494 a zákazu 
nedobrovoľných únosov.495 Zároveň konštatoval, že vnútroštátne amnestie udelené za 
činy porušujúce ius cogens sú neplatné496, že štáty majú povinnosť predchádzať 
a trestať porušenia kogentných noriem497, a že ius cogens zostáva v platnosti aj počas 
situácií akými sú vojnový konflikt, boj proti terorizmu, núdzový stav či iné 
katastrofy.498  Medzi-americká komisia pre ľudské práva ako kvázi-súdny orgán 
s právomocou vydávať nezáväzné stanoviská označila udelenie trestu smrti 
mladistvému za porušenie ius cogens.499 
 

4. 2. 3. V činnosti OSN   
 

Potvrdenia, že určité normy medzinárodného práva majú kogentný status, 
možno nájsť aj v rezolúciách Valného zhromaždenia OSN. Hoci tieto nie sú právne 
záväzné a per se teda nemôžu byť pôvodným prameňom ius cogens, vypovedajú 
o tom, čo väčšina štátov vo svojej praxi zhodne považuje za imperatívne normy, od 
ktorých nie je dovolené sa odchýliť. Ich dôležitosť ako indície, z ktorej možno 
vyvodiť opinio iuris, potvrdil aj Medzinárodný súdny dvor. 500  Simma a Alston 
rezolúcie Valného zhromaždenia dokonca označujú za priamy dôkaz kogentnosti 
určitého pravidla.501 Napríklad rezolúcia 35/118 kategoricky odmietla „akúkoľvek 
dohodu, ujednanie alebo jednostranný právny úkon ... ktorý ignoruje, porušuje, 
odmieta či odporuje nescudziteľnému právu koloniálnych národov na 
sebaurčenie“502, čo možno považovať za deklarovanie imperatívnej povahy tohto 
práva. Ďalej možno uviesť rezolúciu 27/2949, v ktorej Valné zhromaždenie 
v súvislosti s izraelskou okupáciou arabských území konštatovalo, že „všetky zmeny 
uskutočnené Izraelom na okupovanom území porušujúce Ženevské dohovory sú 
nulitné a neplatné“.503 Uvedené potvrdzuje kogentnú povahu niektorých pravidiel 

                                                                                                                                                              
súdu prvej inštancie zrušil s vyjadrením, že nemá právomoc posudzovať zákonnosť rezolúcií BR OSN, 
ktoré v konaní pred ním požívajú imunitu (§§ 280-281, 286-287).     
490 Všetky prípady uvádza CANCADO-TRINDADE, 2012. K ďalším prípadom pozri MAIA, 2009, s. 
278 a nasl.  
491 IACtHR, Aloeboetoe et al. v. Suriname, 1993, §§ 56-58, kde sa súd vyjadril, že dohoda z r. 1762 
upravujúca okrem iného obchod s otrokmi bola v zmysle čl. 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom 
práve neplatná.   
492  IACtHR, Brothers Gomez Paquiyauri v. Ecuador, 2004, §§ 111-112; IACtHR, Ramirez v. 
Guatemala, 2005, § 117; IACtHR, Baldeón García v. Peru, 2006, § 117; IACtHR, Bayarri v. 
Argentina, 2008, § 81.  
493 IACtHR, Miguel Castro-Castro Prison v. Peru, 2006, §§ 402-404. 
494 IACtHR, Yatama v. Nicaragua, 2005, § 184.  
495 IACtHR, Blake v. Guatemala, 1998, podľa CANCADO-TRINDADE, 2012, s. 509, súd nepoužil 
explicitne tento pojem.  
496 IACtHR, Almonacid Arellano et al. v. Chile, 2006, §§ 28-29; IACtHR, Barrios Altos Case, 2001, § 
41.   
497 IACtHR, Miguel Castro-Castro Prison v. Peru, 2006, §§ 402-404. 
498 IACtHR, Bueno Alves v. Argentina, 2007, § 76.  
499 IACHR, Michael Domingues v. United States, 2000, § 49.  
500 ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, 1986, § 188. 
501 SIMMA & ALSTON, The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens and General 
Principles, 1988, s. 102.  
502 UN GA Res. 35/118, adopted 11 December 1980, Plan of Action for the Full Implementation of the 
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, Preamble, § 5.  
503 UN GA Res. 27/2949, adopted on 8 December 1972, The situation in the Middle East, § 7.  
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humanitárneho práva. Podobne viaceré rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, hoci 
nepoužijúc explicitne pojem ius cogens, vyhlásili územné zisky v dôsledku použitia 
sily ako aj právne a administratívne opatrenia prijaté agresorom v tejto súvislosti za 
neplatné a nulitné504, čo dosvedčuje imperatívny charakter a kogentné účinky zákazu 
agresie.     

Vo všeobecných komentoch Výboru OSN pre ľudské práva, ktoré síce nemajú 
záväznú právnu povahu, ale možno o nich povedať, že sú autoritatívnym nástrojom 
interpretácie jednotlivých ustanovení medzinárodných paktov o ľudských právach, sa 
pojem ius cogens spomína v dvoch súvislostiach. V kontexte nederogovateľných 
ľudských práv menovaných v článku 4 ods. 2 Medzinárodného paktu o občianskych 
a politických právach Výbor uviedol, že tento výpočet sa síce týka otázky, či určité 
ľudské práva majú kogentný charakter, ale jej identicky nezodpovedá, keďže 
kategória ius cogens presahuje výpočet nederogovateľných práv uvedených v článku 
4 ods. 2. Tiež zdôraznil, že štáty sa za žiadnych okolností nemôžu dovolávať stavu 
núdze ako ospravedlnenia za porušenie kogentných noriem medzinárodného práva.505 
V druhom prípade sa vyjadril, že výhrady voči kogentným ľudsko-právnym normám 
„odporujú predmetu a účelu“ Medzinárodného paktu, a že z tohto dôvodu štát 
nemôže uskutočniť výhradu voči zákazu otroctva, zákazu mučenia, zákazu 
svojvoľného zabitia a zadržiavania osoby, či všeobecne voči právu na prístup 
k súdu. 506  Potvrdenie, že aj sexuálne otroctvo ako jedna z foriem otroctva je 
porušením ius cogens, sa objavilo v správe osobitného spravodajcu Subkomisie OSN 
pre ľudské práva.507 Výkonný výbor Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov 
označil princíp non-refoulement za kogentný508, a v tomto zmysle ho skupina štátov 
formulovala v Kartagenskej deklarácie o utečencoch v roku 1984.509  

Pokiaľ ide o dokumenty Komisie OSN pre medzinárodné právo, viaceré 
vyjadrenia jednotlivých členov Komisie ako aj závery Komisie ako celku sme uviedli 
už v predchádzajúcich kapitolách – v kontexte travaux préparatoires pri zostavovaní 
článkov o zmluvnom práve, predovšetkým článku o samotných kogentných normách. 
V rámci travaux pri príprave Dohovoru o jurisdikčných imunitách štátov a ich 
majetku sa v Komisii tiež diskutovalo o ius cogens. Dohovor ako taký nie je ešte 
v platnosti, pre nedostatočný počet ratifikácií, no v mnohých aspektoch odráža 
obyčajové právo.510 Hoci Dohovor neobsahuje explicitnú zmienku o kogentných 
normách, pôvodný návrh článkov zahŕňal výnimku z imunity v prípade závažných 
porušení kogentných noriem. Pracovná skupina Komisie totiž v roku 1999 uviedla, že 
„imunita by mala byť zamietnutá v prípade ... porušenia ľudských práv majúcich 

                                                        
504 UN SC Res 298 (1971) voči Izraelu na okupovanom území Jeruzalema, podobne aj UN SC Res 478 
(1980); UN SC Res 432 (1978) voči Južnej Afrike; UN SC Res 497 (1981), voči Izraelu v Golanských 
výšinách; UN SC Res 541 (1983) voči TRNC, atď.   
505 UN HRC, CCPR General Comment 29, Art. 4: Derogations during a State of Emergency (2001).  
506 UN HRC, CCPR General Comment 24, adopted 11 November 1994, § 8. 
507 UN Sub-Commission on Human Rights, Special Rapporteur on the Situation of Systematic 
Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during Wartime, Final report (cited in Vol. II, 
Ch. 32, § 1885).  
508 UNHCR, Executive Committee, Conclusion no. 25 (XXXIII), 1982, ods. (b): „the  
importance of the basic principles of international protection and in particular the principle of non-
refoulement which was progressively acquiring the character of a peremptory rule of international 
law.“ 
509 UNHCR, Cartagena Declaration on Refugees, adopted on November 22, 1984, § III.5.  
510 Pozri UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property (adopted 2 
December 2004, A/RES/59/38), Preamble: „the jurisdictional immunities of States and their property 
are generally accepted as a principle of customary international law“. Pozri aj O'KEEFE & TAMS, 
2013, s. 17.  
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povahu ius cogens, najmä zákazu mučenia“, a v tejto súvislosti dodala, že toto je 
„nedávny vývoj v oblasti imunity, ktorý by sa nemal ignorovať“.511 Svoje tvrdenie 
oprela o vnútroštátnu legislatívu Spojených štátov a vtedy recentný rozsudok britskej 
Snemovne lordov v prípade Ex parte Pinochet. V ďalších diskusiách ale pracovná 
skupina „všeobecným súhlasom“ dospela k záveru, že „napriek aktuálnemu záujmu ... 
táto otázka nezapadá do návrhu článkov“.512 Napokon Valné zhromaždenie OSN 
v roku 2004 prijalo text Dohovoru bez ius cogens ľudsko-právnej výnimky z imunity.  

Kogentné normy rezonujú aj v Článkoch o zodpovednosti štátov za 
protiprávne správanie, ktoré Komisia prijala v konečnom znení v roku 2001. Celá 
tretia kapitola dokumentu sa týka závažných porušení záväzkov vyplývajúcich 
z kogentných noriem všeobecného medzinárodného práva. Otázke zodpovednosti za 
porušenie ius cogens sa budeme detailne venovať v predposlednej kapitole, nateraz sa 
obmedzíme na citovanie zopár myšlienok, ktoré Komisia zahrnula do komentárov 
k článkom. Predovšetkým, Komisia tu uznala, že kogentné normy majú implikácie 
pre sekundárne pravidlá medzinárodnej zodpovednosti štátov, a to nielen vo vzťahu 
k zodpovednému štátu ale aj ku všetkým ostatným štátom.513 Upustila od prvotného 
zámeru kategorizovať zodpovednosť štátu podľa rozlišovania na medzinárodné 
zločiny a medzinárodné delikty, a rozhodla sa explicitne použiť formuláciu „závažné 
porušenia ... kogentných noriem“. Kogentné normy tu vymedzuje odkazom na 
definíciu obsiahnutú vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve so zdôraznením, 
že inštitút ius cogens je uznaný v medzinárodnej praxi, judikatúre vnútroštátnych 
i medzinárodných súdov ako aj vo vede medzinárodného práva.514 Predmetné články 
o zodpovednosti spája s „hmotnoprávnymi pravidlami správania sa, ktoré zakazujú 
to, čo sa začalo netolerovať, keďže to ohrozuje prežitie štátov a ich národov 
a najpodstatnejšie ľudské hodnoty“. 515  Medzi normami požívajúcimi kogentný 
charakter konkrétne uvádza zákaz agresie, zákaz otroctva a obchodu s otrokmi, zákaz 
genocídy, rasovej diskriminácie a apartheidu, zákaz mučenia, základné pravidlá 
medzinárodného humanitárneho práva a právo národov na sebaurčenie.516   

Komisia sa kogentných noriem dotkla aj pri spracúvaní pravidiel týkajúcich sa 
výhrad k medzinárodným zmluvám 517  a pri štúdiu fragmentácie medzinárodného 
práva v kontexte normatívnej hierarchie.518 Obe oblasti vrátane výsledkov práce 
Komisie budú reflektované v ďalších kapitolách.   

V súvislosti s inštitútom ius cogens je príťažlivá najnovšia agenda Komisie, 
kde jednou z jej úloh je systematicky zozbierať a definovať práve postavenie noriem 
ius cogens ako takých, ich proces vytvárania, ich identifikáciu, právne účinky 
a ďalšie implikácie.519 Osobitný spravodajca Dire Tladi menovaný pre túto tému stojí 
pred veľkou výzvou, keďže – ako sám uvádza – existencia ius cogens 
                                                        
511 ILC Working Group, 1999, Report, appendix, §§ 3 a 13.  
512 Sixth Committee Working Group, 1999, Report, § 47.  
513 ILC, Yearbook of the ILC 2001, vol. II, 2001, ARSIWA with Commentaries, s. 111, § 5 a s. 112, § 
7.  
514 Ibid., s. 112, § 2.  
515 Ibid., s. 112, § 3.  
516 Ibid., s. 112-113, §§ 4-5.  
517 ILC, Yearbook of the ILC 2011, vol. II, 2011 (Guide to Practice on Reservations to Treaties). 
518 ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006 (Fragmentation of International Law: Difficulties 
Arising from the Diversification and Expansion of International Law)  
519  Téma bola Komisii prvýkrát prezentovaná v roku 1993 jedným z jej členov, Andreasom 
Jacovidesom. Do programu Komisie bola oficiálne zaradená na 67. schôdzi dňa 27. mája 2015 v 
súlade s trendom venovať sa témam týkajúcich sa prameňov medzinárodného práva. Dire Tladi , 
vymenovaný za osobitného spravodajcu, sám tému ius cogens uviedol ako „source-related topic“, 
Annex, s. 274, § 2.  
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v medzinárodnom práve sporná nie je, zato „sporné sú jeho presné kontúry, obsah 
a právne účinky“.520   
 

 4. 3. Všeobecné právne princípy  
 

Všeobecné právne princípy „uznávané civilizovanými národmi“ tiež uvádza 
Štatút Medzinárodného súdneho dvora ako jeden z prameňov práva.521 Tento pojem 
veda medzinárodného práva interpretuje rôzne. Sú názory, že primárne ide o princípy 
medzinárodného práva a len subsidiárne o právne zásady ustálené vo vyspelých 
vnútroštátnych právnych systémoch 522 , alebo názory, že ide vlastne 
o pozitívnoprávne vyjadrenie prirodzenoprávnych princípov 523  či právne zásady 
akceptované všetkými národmi pochádzajúce z vnútroštátneho práva, ktoré majú 
Medzinárodnému súdnemu dvoru poslúžiť v prípade absencie relevantného pravidla 
medzinárodného práva. 524  Práve posledná menovaná interpretácia je zdá sa 
najrozšírenejšou, no – ako zdôrazňujú Simma a Alston – nie je dôvod všeobecné 
právne princípy obmedzovať len na foro domestico.525  

K objasneniu tohto termínu môžu dopomôcť aj indície samotného 
Medzinárodného súdneho dvora, objavujúce sa v jeho rozsudkoch. Napríklad, keď 
v spore Corfu Channel Case odkazoval na nepriame dôkazy (circumstantial 
evidence), uviedol, že nepriame dôkazy „pripúšťajú všetky právne systémy a ich 
používanie je uznané v medzinárodných rozhodnutiach“.526 Podobne sa vyjadril aj o 
res iudicata ako o „dobre ustálenom a všeobecne uznávanom právnom princípe“.527 
Vo viacerých sporoch sa odvolal na princíp dobrej viery (bona fidae) v súvislosti 
s plnením medzinárodných záväzkov.528 V spore Gabčíkovo-Nagymaros zas potvrdil 
princíp ex iniuria non oritur ius, podľa ktorého následkom protiprávneho správania 
nemôže byť právo.529 Princíp, podľa ktorého sa strana, ktorá súhlasila s určitou 
situáciou, nemôže následne dovolávať opaku (estoppel), sa tiež objavil v judikatúre 
súdu ako všeobecný právny princíp.530 Arbitrážny tribunál ICSID v spore AMCO v. 
Indonesia zas potvrdil, že princíp, podľa ktorého poškodenému patrí okrem náhrady 
skutočnej škody aj náhrada ušlého zisku, je „princípom spoločným pre všetky 
vnútroštátne systémy, a teda všeobecným právnym princípom, ktorý možno považovať 
za prameň medzinárodného práva“.531  

                                                        
520 Ibid., s. 282, § 21.  
521 Čl. 38 ods. 1(c) Štatútu MSD.  
522 KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 72, ktorý takto 
rozlišuje dva typy všeobecných právnych princípov; CHENG, 1994, s. 2 a nasl. 
523 CHARNEY, 1993, s. 535. Pozri aj ICJ, South West Africa Cases, 1966, Sep. Op. of Judge Tanaka, 
s. 298: „it is undeniable that in Article 38 paragraph 1(c) some natural law elements are inherent“. 
524 SHAW, 2008, s. 98; WEIL, The Court Cannot Conclude Definitively . . . ? Non Liquet Revisited, 
1997, s. 109; KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 72. 
Pozri aj ICJ, North Sea Continental Shelf Case, 1969, s. 46.  
525 SIMMA & ALSTON, The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens and General 
Principles, 1988, s. 102.  
526 ICJ, Corfu Channel Case, 1949, s. 18. 
527 Ibid., s. 248; ICJ, Administrative Tribunal Case, 1954, s. 54. 
528 ICJ, Nuclear Tests Case, 1974, s. 267; ICJ, North Cameroon, 1998, s. 304.  
529 ICJ, Gabčíkovo Nagymaros Case, 1997, s. 76. 
530 ICJ, Preah Vihear Temple, 1962, s. 31-32; ICJ, North Cameroon, 1998, s. 303. 
531 ICSID, AMCO Asia Corp. et al. v. Indonesia, Arbitral Award of 20 November 1984, 1984, § 276.  
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Niektorí autori532 podporujú myšlienku, že všeobecné právne princípy sú 
prameňom ius cogens. Ich tvrdenie vychádza buď z predpokladu, že tieto princípy sú 
dané, a práve táto absencia súhlasu ich spája s kogentnými normami, alebo že tieto 
princípy sa narozdiel od obyčaje vytvárajú len prostredníctvom uznania, bez 
všeobecnej praxe, čo platí aj pre pravidlá ius cogens – normy, ktoré vznikajú len na 
základe opinio iuris (cogentis). Simma a Alston sú dokonca presvedčení, že kogentná 
norma nikdy nesplní kritérium všeobecnej praxe potrebnej pre vznik obyčaje, keďže 
ide o normy, ktoré určité konanie zakazujú – čiže o tzv. pravidlá abstencie. Ius 
cogens podľa nich nemôže byť výsledkom trvajúcej praxe v konečnom dôsledku 
prijímanej za právo, ale naopak, je výsledkom procesu, kedy je „vyslovené pravidlo 
alebo princíp postupne uznávané a prijímané za záväzné a za kogentné celým 
medzinárodným spoločenstvom.“533 Preto podľa nich ius cogens pramení najmä zo 
všeobecných právnych princípov. Orakhelashvili vidí vo všeobecných právnych 
princípoch odraz prirodzeného práva a non-konsenzuality, typických čŕt ius cogens. 
Aj on v kontexte možného prameňa ius cogens poukazuje na „výhodu“ všeobecných 
právnych princípov oproti obyčajovým normám, a to, že princípy vznikajú bez 
nevyhnutnej praxe štátov; štáty ich jednoducho uznávajú „z dôvodu potreby ich 
prítomnosti a účinkovania v medzinárodnom práve“.534 Napokon aj sudca Tanaka 
v spore South West Africa pri charakterizovaní ľudských práv ako kogentných noriem 
zdôraznil, že koncept ľudských práv a ich ochrany je zahrnutý vo všeobecných 
právnych princípoch podľa článku 38. 535  Non-konsenzualitu, často pripisovanú 
kogentným normám, spolu s uznaním „civilizovanými národmi“ možno vybadať aj v 
známej formulácii z posudku Reservations to the Genocide Convention v kontexte 
zákazu genocídy, ktorý sa označuje za ius cogens: „princípy obsiahnuté v Dohovore, 
sú princípy uznané civilizovanými národmi za záväzné pre štáty, a to aj bez 
zmluvného záväzku“.536 Okrem toho aj z počiatočných fáz prípravných prác Komisie 
OSN pre medzinárodné právo na kodifikácii zmluvného práva vyplýva presvedčenie 
Komisie, že kogentný charakter sa viaže k „všeobecnému pravidlu alebo princípu 
medzinárodného práva“.537 

Zdá sa teda, že všeobecné právne princípy uznávané – dnes sa dá povedať – 
všetkými národmi v zmysle článku 38 Štatútu zahŕňajú aj princípy, ktoré majú pôvod 
vo vnútroštátnych systémoch, nie sú však limitované len na foro domestico. Máme za 
to, že ide o princípy medzinárodného práva, ktoré sú všeobecne uznávané štátmi, 
spolu s princípmi práva, ustálenými vo vnútroštátnych systémoch, ktoré štáty 
uznávajú za záväzné vo svojich medzinárodných vzťahoch a riadia sa nimi 
(a očakávajú, že sa nimi bude riadiť aj medzinárodný tribunál). Keďže tieto princípy 
predstavujú princípy uznávané (abstraktne) všetkými, možno predpokladať ich 
                                                        
532 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 104 a nasl.; BARBERIS, 
1970, s. 44; MOSLER, Ius Cogens im Volkerrecht, 1968, s. 38; PAULUS, Jus Cogens in a Time of 
Hegemony and Fragmentation, 2005, s. 302; KOLB, Formal Source of Ius Cogens in Public 
International Law, 1998, s. 69 a nasl.; SIMMA & ALSTON, The Sources of Human Rights Law: 
Custom, Jus Cogens and General Principles, 1988, s. 103; WOLFKE, 1974, s. 154; NIETO-NAVIA, 
2003, s. 613, čiastočne aj O'CONNELL, 2012, s. 83. 
533 SIMMA & ALSTON, The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens and General 
Principles, 1988, s. 104. 
534 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 126. Obyčaj ako prameň 
ius cogens však nezamieta.  
535 ICJ, South West Africa Cases, 1966, Diss. op. of Judge Tanaka, s. 298. 
536 ICJ, Reservations to the Genocide Convention, 1951, s. 23. 
537 ILC, Yearbook of the ILC 1963, vol. II, 1963, s. 52 (Article 13): „A treaty is contrary to 
international law and void if its object or execution involves infringement of a general rule or principle 
of international law having the character of jus cogens“ (dôraz pridaný).  
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všeobecnú záväznosť a teda univerzálnu pôsobnosť, čo nás privádza k všeobecnému 
medzinárodnému právu – v rámci ktorého vznikajú kogentné normy. Všeobecné 
právne princípy sú teda spôsobilé byť prameňom ius cogens. K rovnakému záveru sa 
dopracoval aj Osobitný spravodajca Komisie D. Tladi, navrhujúc, že „všeobecné 
právne princípy v zmysle čl. 38(1)(c) Štatútu ... môžu tiež slúžiť ako základ pre 
kogentné normy medzinárodného práva“.538 Neznamená to však, že všetky všeobecné 
právne princípy v zmysle článku 38 kogentnú povahu aj skutočne majú. Podľa Kolba 
sa stávajú kogentnými za predpokladu, že sa stanú normou všeobecného obyčajového 
práva, ktorá na seba naviaže opinio iuris cogentis; ako príklad uvádza princíp 
prístupu jednotlivca k spravodlivému súdu.539  
 

  4. 4. Ius Cogens ako samostatný prameň  
 

Vo vede medzinárodného práva sa diskutuje aj o autonómnom prameni ius 
cogens, nezávislom od tradičných prameňov práva definovaných v článku 38 Štatútu. 
Práve non-konsenzualita kogentných noriem, teda skutočnosť, že sa vytvárajú aj bez 
súhlasu všetkých, resp. so súhlasom veľkej väčšiny aj v mene menšiny je dôvodom, 
prečo niektorí autori540 tvrdia, že žiaden z tradičných prameňov medzinárodného 
práva, teda ani zmluva ani obyčaj ani všeobecné právne princípy – všetky nevyhnutne 
založené na konsenze a vôli štátov – úplne nespĺňa požiadavku byť prameňom 
kogentných noriem. Následkom uvedeného, ako aj následkom schopnosti kogentných 
noriem prevážiť či derogovať zmluvu a obyčaj, je podľa nich fakt, že ius cogens teda 
musí prameniť z osobitného prameňa nadradeného ostatným. O’Connel uvádza, že 
„normy ius cogens sú nadradené pravidlám vyplývajúcim z primárnych prameňov, 
keďže môžu spôsobiť nulitnosť pozitívnoprávnych pravidiel, ale pozitívnoprávne 
pravidlá nemôžu spôsobiť nulitnosť či zmenu ius cogens“ a preto dochádza k záveru, 
že ius cogens „nie sú odvodené od troch primárnych prameňov práva“.541 Podobne 
Yarwood tvrdí, že normy ius cogens ako non-konsenzuálne normy nemajú pôvod ani 
v obyčaji ani v zmluve, ale sú samostatným prameňom, nezávislým od článku 38. 
Dôvodom je podľa nej skutočnosť, že pramene ako obyčaj či zmluva sú založené na 
suverenite štátov, z ktorej plynie ich vôľa sa zaviazať a určité pravidlo dodržiavať – 
oproti tomu kogentné pravidlá nie sú prejavom suverenity, keďže sú povinné a ako 
také obmedzujú kontraktuálnu spôsobilosť štátov.542 Podľa Forda sú kogentné normy 
hraničnými pravidlami, ktoré „v morálnom a politickom metajazyku určujú vonkajšie 
limity správania sa ... a definujú to, čo medzinárodné spoločenstvo ako celok 
považuje za neakceptovateľné“.543 Aj ďalší autori chápu ius cogens ako samostatný 

                                                        
538 ILC, 69. session (2017), Second Report on Jus Cogens, Special Rapporteur D. Tladi, para. 91, Draft 
conclusion 5.3.  
539 KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 94. Pozri aj  
KRESS, 2010 a GALLANT, 2008, s. 402, ktorí spomínajú kogentnú povahu princípu nullum crimen 
nulla poena sine lege. 
540 Pozri napr. O'CONNELL, 2012, s. 83; YARWOOD, 2006, s. 37; FORD, 1994, s. 152; WOLFKE, 
1974, s. 154. 
541  O'CONNELL, 2012, s. 83. Napokon ale pripúšťa, že niektoré všeobecné právne princípy 
prichádzajú do úvahy ako možné pramene (tie, ktoré nie sú výsledkom konsenzu, ale vyplývajú 
z prirodzeného práva; ďalej ich však nekonkretizuje).  
542 YARWOOD, 2006, s. 30, 37-38. 
543 FORD, 1994, s. 152. 
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celok – buď ako odraz prirodzeného práva 544  prípadne ako vyjadrenie úmyslu 
spoločenstva ako celku priamo vytvoriť kogentnú normu.545  

Je pravda, že určité náznaky v prospech tézy, že ius cogens je samostatným a 
špecifickým prameňom práva, možno nájsť aj vo vyjadreniach bývalých členov 
Komisie pre medzinárodné právo. Fitzmaurice mal za to, že kogentné pravidlá 
zahŕňajú „nielen právne normy ale aj uváženia morálky a medzinárodného verejného 
poriadku“.546 A podľa Lauterpachta kogentné princípy „sa nemuseli nevyhnutne 
kryštalizovať do podoby jasne prijatého právneho pravidla“547, čo Orakhelashvili 
interpretuje 548  tak, že nemuseli nevyhnutne byť potvrdené prostredníctvom 
konkrétneho prameňa práva a teda že predstavujú autonómny súbor noriem. Na 
druhej strane, Komisia jasne vyslovila, že sú to medzinárodné multilaterálne zmluvy, 
ktoré sú spôsobilé meniť kogentné normy.549 Aj väčšina delegátov na Viedenskej 
konferencii v kontexte ius cogens odkazovala na existujúce tradičné pramene práva 
v rôznych kombináciách.550 Okrem toho, Medzinárodný súdny dvor ako najvyššia 
autorita aplikujúca medzinárodné právo sa pri viacerých príležitostiach vyjadril, že 
tá-ktorá kogentná norma existuje v medzinárodnom obyčajovom práve551, prípadne je 
obsiahnutá v multilaterálnej zmluve552, no nijako nenaznačil, že by ius cogens malo 
predstavovať špecifický alebo nový samostatný prameň práva.  

Aj vzhľadom na uvedené formulácie Komisie a Medzinárodného súdneho 
dvora, v kontexte vyjadrení štátov na Viedenskej konferencii v otázke prameňov ius 
cogens, máme za to, že tradičné pramene práva – medzinárodná zmluva, 
medzinárodná obyčaj  a všeobecné právne princípy – sú spôsobilé (za predpokladov 
definovaných vyššie) byť prameňom kogentných noriem. Myšlienka hľadania 
autonómneho „vyššieho“ prameňa ius cogens je podľa nás skôr doktrinálnym 
odmietaním vidieť konsenzus (potrebný na vytvorenie medzinárodnej normy) 
v procese uznania a prijatia väčšinou ako celkom aj v mene menšiny, prípadne 
špekulatívnou snahou zdôrazniť prirodzenoprávne prvky tohto inštitútu na úkor 
pozitívnoprávnych formálnych prameňov. Kogentné normy si celkom dobre vystačia 
s tradičnými prameňmi medzinárodného práva, založenými na konsenze.  
 

  4. 5. Parciálne závery  
 

Doktrinálne vody nie sú ustálené ani v otázke prameňov ius cogens. Ako 
možno vidieť už na ich definičných znakoch, kogentné normy sú špecifické nielen 
svojím právnym účinkom ale aj svojim osobitým procesom vzniku, ktorý vyžaduje 
„uznanie a prijatie medzinárodným spoločenstvom štátov ako celkom“. Práve z tohto 
dôvodu vedecké kruhy rozviruje otázka, ktorý z tradičných prameňov práva (prípadne 
                                                        
544 DUBOIS, 2009, s. 137. 
545 ONUF & BIRNEY, 1974, s. 194 a nasl., hovoria o vytvorení ius cogens priamo na medzinárodnej 
konferencii alebo inom multilaterálnom fóre. Pozri aj CHRISTENSON, 1988, s. 592. 
546 ILC, Yearbook of the ILC 1958, vol. II (1958), Third Report of Gerald Fitzmaurice on the Law of 
Treaties, s. 40-41: „not only legal rules but considerations of morals and international good order“.  
547 ILC, Yearbook of the ILC 1953, vol. II, s. 154: „need not necessarilly have crystallised in a clearly 
accepted rule of law“. 
548 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 110. 
549 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), 
2005, s. 248. 
550 Ibid., s. 
551 Pozri napr. ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012, para. 99, k zákazu mučenia; ICJ, 
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, 1986, k zákazu použitia sily. 
552 Pozri napr. ICJ, Reservations to the Genocide Convention, 1951.  
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či nejaký nový osobitný prameň práva) je spôsobilým či najvhodnejším zdrojom 
poznania ius cogens. Niektorí autori – podčiarkujúc, že kogentné normy sú súčasťou 
všeobecného práva – automaticky z kruhu možných právnych prameňov vylučujú 
medzinárodnú zmluvu, ďalší okrem obyčaje pripúšťajú aj všeobecné právne princípy, 
a nájdu sa aj takí, ktorí tvrdia, že imperatívne normy všeobecného práva možu plynúť 
zo všetkých troch základných prameňov (zmluvy, obyčaje, všeobecných právnych 
princípov). Okrem toho sa objavujú aj názory, že ius cogens je autonómny súbor 
pravidiel, vyjadrený v špecifickom prameni, ktorý je odlišný od tradičných právnych 
prameňov založených na konsenze štátov. Vo vyjadreniach Komisie OSN pre 
medzinárodné právo počas kodifikačných prác, formuláciách delegácií štátov na 
Viedenskej konferencii ako aj vo výrokoch Medzinárodného súdneho dvora 
rezonovali kogentné normy či už ako všeobecne uznávané právne princípy, ako 
ustálené obyčajové pravidlá alebo ako normy, ktoré možno meniť všeobecnou 
mulitlaterálnou medzinárodnou zmluvou. Členovia Komisie pre medzinárodné právo 
sa na zasadnutí v roku 2016 zhodli, že kogentná norma je v zásade 
obyčajovoprávnym pravidlom, pričom možnosť, že pramení aj z medzinárodnej 
zmluvy prípadne zo všeobecných právnych princípov, nevylúčili a prenechali 
hlbšiemu preskúmaniu. Na uvedené nadväzujú aktuálne závery osobitného 
spravodajcu, že obyčaj je najčastejším základom noriem ius cogens, pričom podobne 
môžu tieto normy prameniť aj zo všeobecným právnych princípov, a že zmluvné 
pravidlá ako také síce nemôžu byť prameňom všeobecných pravidiel majúcich 
kogentnú povahu, ale môžu ich odrážať, resp. môžu predstavovať dôkaz opinio iuris 
cogentis.     

Za východiskový bod tejto diskusie sme zobrali článok 38 Štatútu 
Medzinárodného súdneho dvora, ktorý sa zvykne považovať za smerodajný (i keď 
nie definitívny) výpočet medzinárodnoprávnych prameňov. V kontexte ius cogens 
sme posúdili medzinárodnú zmluvu, medzinárodnú obyčaj – ktorú sme identifikovali 
v praxi štátov prijímanej za právo, konkrétne a predovšetkým v ich národnej 
legislatíve a judikatúre ich súdov, v rozhodnutiach medzinárodných a regionálnych 
tribunálov a v dokumentoch a právnych aktoch orgánov OSN – a napokon všeobecné 
právne princípy. Prišli sme k nasledovným záverom: predovšetkým, všetky tri 
tradičné pramene sú spôsobilé byť prameňom kogentných noriem,, keďže všetky tieto 
pramene sú pojmovo spôsobilé odrážať všeobecnú vôľu medzinárodného 
spoločenstva štátov ako celku akceptovať a uznávať nejaké pravidlo za kogentné.553 
Medzinárodná zmluva, pokiaľ je všeobecnou multilaterálnou (kvázi-univerzálnou), 
podľa nás môže produkovať všeobecné medzinárodné právo univerzálne pôsobiace 
voči všetkým a potenciálne tak vytvárať kogentné normy. Pravidlo v takejto zmluve 
by však tak či tak muselo na seba naviazať opinio iuris cogentis. 
Argumenty o relativite medzinárodných zmlúv a pravidle pacta tertiis, ktoré sa 
uvádzajú ako prekážky, pre ktoré žiadna medzinárodná zmluva nemôže produkovať 
normy ius cogens, sa dajú prekonať jednak tvrdením, že nie je ani možné očakávať, 
že na vzniku kogentnej normy sa skutočne budú podielať všetky štáty sveta – a to 
platí ako pri zmluvách tak aj pri obyčaji, a jednak tým, že medzinárodné právo už 
pozná aj iné výnimky z uvedeného pravidla pacta tertiis. Hoci sme na podporu 
teoretického záveru, že zmluvný pôvod pravidla nie je prekážkou jeho kogentnej 
povahy, uviedli zopár príkladov, musíme konštatovať, že nemožno presvedčivo 
vylúčiť, či nejde len o deklarovanie a potvrdenie už existujúcej obyčajovej kogentnej 
                                                        
553 Porovnaj KADELBACH, Genesis, Function and Identification of Jus Cogens Norms, 2015, s. 167: 
„...the general perception that jus cogens is not a source of its own but found in many if not all sources 
of international law“. 
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normy prípadne len o základ pre vytvorenie obyčaje. Medzinárodná obyčaj, teda 
všeobecne rozšírená a ustálená prax, ktorá je prijímaná za právo, je rovnocenným (i 
keď vedou preferovaným) prameňom ius cogens. Argument o absencii rozšírenej 
praxe, ktorý niektorým teoretikov bráni v tom, aby obyčaj považovali za prameň 
kogentných noriem, možno prekonať tvrdením, že aj zdržanie sa daného konania, 
ktoré kogentná norma zakazuje, vytvára určitú prax – v tomto prípade prax abstencie. 
Zároveň, ak sú prítomné aj ďalšie náznaky praxe – napríklad aktívne vyvodzovanie 
zodpovednosti voči porušiteľom noriem ius cogens, neudeľovanie amnestií 
jednotlivcom za takéto činy a pod. – potom v spojení s opinio iuris (cogentis) takáto 
obyčaj získava kogentnú povahu. Voči všeobecným právnym princípom ako 
potenciálnym prameňom ius cogens sa zvykne argumentovať ich subsidiárnosťou pri 
vypĺňaní právnych medzier prostredníctvom analógie s právnymi princípmi 
etablovanými in foro domestico. Tento postoj možno vyvrátiť jednak zdôraznením, že 
nie všetky všeobecné právne princípy majú nevyhnutne kogentný charakter, a jednak 
odkazom na autoritatívny článok 38 Štatútu MSD, ktorý všeobecným právnym 
princípom nepripisuje subsidiárnosť, ale naopak, vyslovene uvádza, že ide o princípy 
práva, ktoré požívajú uznanie všetkých národov – inými slovami – univerzálnu 
akceptáciu, a Súd k nim v aplikácii pristupuje rovnocenne so zmluvou a obyčajou. 
Máme za to, že kogentné normy môžu byť obsiahnuté vo všetkých troch uvedených 
prameňoch medzinárodného práva – resp. v ktoromkoľvek z nich – keďže za určitých 
podmienok odrážajú všeobecnú vôľu medzinárodného spoločenstva ako celku, vždy 
však musí byť splnený  predpoklad prítomnosti opinio iuris cogentis.  
 

5. PÔSOBNOSŤ KOGENTNÝCH NORIEM  
 

 

V predchádzajúcich kapitolách sme sa zaoberali otázkami historického 
a ideového základu ius cogens, jeho charakteristikou a prameňmi jeho poznania 
a formálneho vyjadrenia v medzinárodnom práve. Nemenej dôležité je skúmať 
problematiku jeho pôsobnosti – jednoducho povedané, od kedy a po akú dobu 
kogentné normy účinkujú, pokiaľ siahajú teritoriálne hranice ich aplikácie, ktoré 
subjekty sú nimi viazané a – napokon, ktoré pravidlá z materiálneho hľadiska majú 
povahu ius cogens. V zmysle uvedeného teda táto kapitola postupne analyzuje 
pôsobnosť kogentných noriem ratione temporis, ratione loci, ratione personae 
a ratione materiae.   

 

5. 1. Pôsobnosť ratione temporis 
 

Časová pôsobnosť právnych noriem všeobecne vypovedá o tom, ako je ich 
aplikácia možná z hľadiska plynutia času; či sa viaže výlučne na ich samotný vznik 
resp. vytvorenie alebo či sú tieto normy účinné aj retroaktívne, a akým momentom 
možnosť ich aplikácie zaniká.  

Tvrdenie, že kogentná norma je záväzná od svojho vzniku, t. j. od momentu 
kumulatívneho naplnenia jej definičných znakov akými sú všeobecná akceptácia či 
prijatie a uznanie medzinárodným spoločenstvom štátov ako celkom za normu od 
ktorej nie je dovolené sa odchýliť, nevyvoláva pochybnosti. Aj z článku 53 
Viedenského dohovoru o zmluvnom práve vyplýva, že od momentu svojho 
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vytvorenia má imperatívna norma spôsobilosť invalidovať medzinárodného zmluvy, 
ktoré sa uzatvoria v rozpore s ňou. Spôsoby vytvorenia kogentnej normy pritom 
môžu mať rôznu podobu a odvíjajú sa od charakteru právneho prameňa, v ktorom má 
byť konkrétna kogentná norma vyjadrená. Preto je možné, že k vytvoreniu ius cogens 
dôjde buď postupne v procese vytvárania obyčajovej normy alebo v procese 
akceptovania a uznávania všeobecného právneho princípu, prípadne na 
multilaterálnom fóre, ktorého výsledkom bude všeobecná medzinárodná zmluva; vo 
všetkých menovaných prípadoch však musí byť prítomné opinio iuris cogentis, teda 
uznanie a presvedčenie medzinárodného spoločenstva ako celku, že ide o normu, od 
ktorej nie je dovolené sa odchýliť a ktorú možno meniť len normou rovnakej právnej 
povahy. Pritom je irelevantné, či uvedené opinio je výsledkom dlhodobého procesu 
alebo odráža instatnú vôľu medzinárodného spoločenstva.  

Zaujímavá je však otázka prípadnej spätnej pôsobnosti kogentných noriem – 
otázka, či pravidlo majúce kogentnú povahu má takýto alebo iný účinok na 
medzinárodné zmluvy uzatvorené alebo právne skutočnosti, ktoré nastali ešte pred 
tým, ako k vytvoreniu tohto pravidla alebo k získaniu jeho statusu ius cogens došlo. 
Debata ohľadom možného rizika retroaktivity kogentných noriem vyvstala už v rámci 
travaux medzi členmi Komisie OSN pre medzinárodné právo a potom na Viedenskej 
konferencii o zmluvnom práve. Článok 64 Dohovoru totiž evokuje, že kogentná 
norma má dopad aj na medzinárodné zmluvy uzatvorené ešte pred jej vznikom resp. 
pred tým, ako táto norma nadobudla kogentnú povahu. Doslova uvádza, že „ak 
vznikne nová imperatívna norma všeobecného medzinárodného práva, každá zmluva, 
ktorá je v rozpore s touto normou, sa stane neplatnou a zanikne“. 554  Účinok 
kogentnej normy tu teda nastáva aj napriek tomu, že uzatvorenie (odporujúcej) 
zmluvy na pomyslenej časovej osi predchádza vytvoreniu tejto normy, čo vyvoláva 
dojem retroaktívnej pôsobnosti. Členovia Komisie pre medzinárodné právo 
v súvisiacej diskusii zdôraznili, že pravidlá medzinárodného práva sa vyvíjajú 
a menia: čo je legálne v čase vzniku, sa môže stať ilegálnym postupom času, 
a „nebolo by žiaduce snažiť sa o udržanie pozostatkov, ktoré by odporovali novým 
pravidlám majúcim kogentnú povahu a odrážajúcim pokrokový rozvoj 
medzinárodného práva“. 555  Vznik novej kogentnej normy, ktorá nepripúšťa 
odchýlenie, teda celkom logicky musí mať za následok zneplatnenie odporujúcich 
zmlúv, hoci aj tých, ktoré predchádzajú kogentnú normu. Tu však nejde 
o retroaktívny ale skôr o okamžitý účinok kogentných noriem.556  Pravidlo, podľa 
ktorého platnosť a legalita úkonu sa síce posudzuje podľa práva platného v čase, kedy 
sa úkon robí, ale trvanie práva, ktoré na základe tohto úkonu vzniklo, už závisí a riadi 
sa pravidlami platnými postupne počas ďalšej doby existencie a vykonávania tohto 
práva, odráža tzv. intertemporálny charakter medzinárodnoprávnych noriem. 557 
Uvedené inter alia znamená, že platnosť a legalita úkonu ako aj všetky práva, ktoré 
v jedho dôsledku vznikli, nebude spochybnená spätne – zotrváva dovtedy, kým 
nejestvuje pravidlo, ktoré by uvedený úkon či výkon takéhoto práva zakazovalo. 
Preto napríklad všetky územné zisky dosiahnuté v dôsledku agresie, ktorá – hoci 
súčasným medzinárodným právom už kogentne zakázaná – bola ešte v minulých 
storočiach legitímnym prostriedkom, nebudú spätne spochybňované. Podobne 

                                                        
554 Článok 64 VDZP: „If a new norm of general international law emerges, any existing treaty which is 
in conflict with that norm becomes void and terminates“. 
555 ILC, Yearbook of the ILC 1963, vol. I, 1963, s. 67, § 86 (statement by Mr. Bartoš), podobne s. 68, 
§ 13 (statement by Mr. Lachs).   
556 Ibid., s. 76, § 31 (statement by Mr. Yassen), § 35 (statement by Mr. Bartoš) 
557 PCA, Island of Palmas Case (United States v. Netherlands), 1928, s. 829 a 845.  
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zmluvy, ktoré regulovali obchod s otrokmi, prestanú platiť až momentom 
konštituovania zákazu otroctva. Medzinárodná zmluva odporujúca ius cogens, ktorá 
bola uzatvorená ešte pred vytvorením kogentnej normy, nebude teda neplatná ab 
initio, ale bude neplatná len ex nunc, teda od momentu vytvorenia tejto normy. 
Článok 71 ods. 2 písm. b) Viedenského dohovoru explicitne uvádza, že 
novovzniknutá kogentná norma „nepostihuje žiadne právo, záväzok či právne 
postavenie strán, ktoré vznikli v dôsledku vykonávania zmluvy ešte pred jej zánikom, s 
tým, že tieto práva, záväzky či právne postavenie sa naďalej zachovajú len do tej 
miery, v akej ich zachovanie ako také neodporuje novej kogentnej norme 
všeobecného medzinárodného práva“.558 Skutočnosť, že inter-temporálny princíp sa 
uplatňuje aj pri ius cogens, potvrdzuje aj prax súdov. Napríklad Medzi-americký súd 
pre ľudské práva v spore Aloeboetoe odmietol zobrať do úvahy zmluvu medzi 
kmeňom Saramaka a štátom Surinam z roku 1762, ktorá regulovala okrem iného aj 
obchod s otrokmi.559 Inter-temporálny princíp platí nielen v oblasti zmlúv ale aj 
v otázke prípadného retroaktívneho vyvodzovania zodpovednosti za porušenie 
kogentných noriem. Tu treba povedať, že článok 13 Návrhu článkov o zodpovednosti 
štátov za protiprávne správanie z dielne Komisie OSN pre medzinárodné právo sa 
striktne drží inter-temporálneho princípu, keď stanovuje, že „konanie štátu zakladá 
porušenie medzinárodného záväzku, iba keď je tento štát daným záväzkom viazaný 
v čase tohto konania“, a tento princíp nie je dotknutý ani kogentnou povahou 
porušeného záväzku.560 Toto pravidlo je v podstate obsiahnuté aj vo všeobecnom 
právnom princípe legality, ktorý je ustálený v právnych poriadkoch právnych štátov, 
vyjadrený maximou nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege a potvrdený aj 
článkom 11 ods. 2 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Medzinárodné 
i vnútroštátne rozhodovacie orgány vo svojej praxi viackrát odmietli spätne 
posudzovať porušenia noriem hoc aj majúcich kogentný charakter.561  

Máme teda za to, že kogentné normy teda nepôsobia retroaktívne, ale majú – 
podobne ako iné normy medzinárodného práva – intertemporálnu pôsobnosť. Na 
druhej strane, za povšimnutie stojí zopár doktrinálnych názorov a osobitné stanovisko 
sudcu Medzinárodného súdneho dvora, ktoré vyznievajú skôr ako uznanie výnimky 
z inter-temporálneho princípu v prípade porušenia ius cogens a naznačujú, že otázka 
spätnej pôsobnosti kogentných noriem nie je až taká jednoznačná. V hraničnom spore 
                                                        
558 Článok 71 ods. 2 písm. b) VDZP. Pozri aj ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on 
the law of treaties with commentaries), 2005, s. 248-249, § 6, s. 261, § 4 a s. 267: „A right, obligation 
or legal situation is not to be made retroactively invalid; but its further maintenance after the 
establishment of a new rule of jus cogens is admissible only to the extent that such further maintenance 
is not in itself in conflict with that rule“.   
559 IACtHR, Case of Aloeboetoe et al v. Suriname, Aloeboetoe and Others v Suriname, 1993.  
560 Yearbook of the ILC 2001, vol. II, 2001 (ARSIWA, Draft Articles with Commentaries), s. 57-59.  
561 Pozri príklad uvádzaný Komisiou OSN pre medzinárodné právo týkajúci sa rozhodnutia Americko-
britskej zmiešanej arbirážnej komisie o konfiškácii amerických otrockých lodí a následného 
prepúšťania otrokov britskou stranou (ibid., s. 57, § 2) a Komisiou uvádzané rozhodnutia Európskeho 
súdu pre ľudské práva o neprípustnosti sťažností týkajúcich sa porušení v časoch, kedy Európsky 
dohovor nebol ešte voči konkrétnemu štátu v platnosti (ibid., s. 58, § 2).  Pozri aj prípad Ex parte 
Pinochet (House of Lords, UKHL 17, 24 March 1999, Lord Wilkinson), kde britská Snemovňa lordov 
uznala argument o nemožnosti spätnej účinnosti Dohovoru proti mučeniu, ktorý Spojené kráľovstvo 
ratifikovalo až po tom, čo nastali údajné skutky mučenia, za ktoré mal byť generál Pinochet vydaný, 
avšak špecificky vo vzťahu k záväzku exradície: „these have been made extraterritorial offences in 
order to give effect to international conventions, but neither the conventions nor the provisions which 
gave effect to them were intended to operate retrospectively ... as section 134 of the Act does not have 
retrospective effect, he could not be extradited to Spain for any conduct in Spain or elsewhere 
amounting to a conspiracy to commit torture, wherever the torture was to be carried out, which 
occurred before 29 September 1988.“ 
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medzi Kamerunom a Nigériou sa sudca Al-Khasawneh vyslovil, že nevidí dôvod, 
„prečo by sa správanie, ktoré je nezlučiteľné s modernými pravidlami 
medzinárodného práva a ktoré je morálne neakceptovateľné s modernými hodnotami, 
malo schovávať za inštitút inter-temporálneho práva“. 562  Doktrína v súvislosti 
s možným retroaktívnym účinkom ius cogens spomína najmä Chartu 
Norimbergského tribunálu, ktorá až po skončení druhej svetovej vojny konštituovala 
zločiny proti ľudskosti ako také kvôli súdeniu činov nemeckých predstaviteľov voči 
vlastnému obyvateľstvu.563 Často uvádzaným je aj prípad Eichmann564, v ktorom 
izraelské súdy súdili nemeckého predstaviteľa za zločiny spáchané na izraelskom 
národe napriek tomu, že počas druhej svetovej vojny štát Izrael ešte de iure 
neexistoval a teda logicky ani jeho právny systém. Objavujú sa aj názory 
o retroaktívnom účinku práva národov na sebaurčenie. 565  Aktuálne sa diskusia 
o spätnej pôsobnosti kogentných noriem znovu obracia k údajným skutkom genocídy 
spáchaných na arménskom národe začiatkom 20. storočia vtedajšou Osmanskou 
ríšou.566  

Pokiaľ ide vymedzenie času, do kedy (či ako dlho) kogentné normy pôsobia, 
možno predpokladať, že možnosť aplikácie kogentnej normy končí spolu s jej 
existenciou – okrem prípadov, kedy kogentná norma samotná výslovne či implicitne 
predpokladá pôsobnosť len na určitý čas, teda je časovo obmedzená. Kogentné normy 
s obmedzenou (presne určenou) časovou pôsobnosťou majú menšinové zastúpenie; 
pôjde napríklad o normy humanitárneho práva, ktoré sa aplikujú v čase trvania 
ozbrojeného konfliktu, prípadne v čase výkonu okupácie nepriateľského územia. 
Naopak, väčšina kogentných noriem, napríklad zákaz genocídy, otroctva, agresie 
a podobne, nemá časové obmedzenie pôsobnosti a ich uplatnenie sa predpokladá 
vždy a za každých okolností, dokým nedôjde k zániku normy samotnej. Na tomto 
mieste je potrebné pripomenúť, že hoci kogentná norma nepozná derogáciu a 
nemožno sa teda od nej odkloniť, nie je večná a nemenná – vyvíja sa a podlieha 
zmenám ako každé iné pravidlo medzinárodného práva. Zdôrazňujeme rozdiel medzi 
derogáciou a abrogáciou, ktorý sme načrtli už v predchádzajúcich kapitolách.567 
Práve abrogácia znamená, že určitá norma prestáva existovať ako taká, t. j. jej 
platnosť zaniká voči každému jednému adresátovi, ktorého dovtedy zaväzovala. Toto 
sa môže udiať prostredníctvom nahradenia danej normy úplne novým pravidlom 
alebo jej prostou obsolentnosťou (desuetude), čo v prípade kogentnej normy 

                                                        
562  ICJ, Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), 
Judgment of 10 October 2002, Sep. Op. of Judge Al-Kasawneh, § 16.  
563 Pozri SCHABAS, 2012, s. 50 a nasl. A pozri Chartu Norimbergského tribunálu, článok 6 c) 
(Charter of the International Military Tribunal – Annex to the Agreement for the prosecution and 
punishment of the major war criminals of the European Axis, 8 August 1945): „...Crimes against 
humanity: namely murder, extermination, enslavement, deportation and other inhuman acts committed 
against any civil population, before or during the war...“ (dôraz pridaný).  
564  Attorney-General of the Government of Israel v. Adolf Eichmann, 1961, District Court of 
Jerusalem, Israel; Eichmann v. Attorney-General, 1962, International Law Reports, Vol. 36. (1968), s. 
18, 276.    
565 Pozri TRASK, 2002, ods. 50: „... universal self-determination is a settled principle of peremptory 
international law, superseding customary rules and bilateral treaties. This means that the principle of 
self-determination is of sufficient importance to be applied retroactively to relationships among states 
and peoples before the adoption of the 1945 United Nations Charter.“  
566 K tomu pozri AMBOS, 2015, dostupné na http://www.ejiltalk.org/the-armenian-genocide/ [2015-
01-06]. K detailnejšiemu komentáru arménskeho masakru pozri YARWOOD, State Accountability 
Under International Law: Holding States Accountable for a Breach of Jus Cogens Norms, 2010, s. 100 
a nasl.  
567 Pozri podkapitoly o derogácii a modifikácii kogentných noriem.  
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predstavuje v prvej situácii jej modifikáciu normou všeobecného medzinárodného 
práva rovnakej povahy a v druhej stratu jej opinio iuris cogentis. 568 
Nederogovateľnosť kogentných noriem totiž celkom určite nemožno interpretovať 
ako ich nezrušiteľnosť a teda nemožnosť zániku či zmeny. Podľa Kolba je však 
v tomto prípade podstatný počet štátov a kvalita ich vyhlásení či iných úkonov, 
prostredníctvom ktorých štáty ako celok vyjadrujú svoju vôľu zanechať starú 
kogentnú normu neplatnú a prípadne ju nahradiť novou.569 Musí ísť o signifikantnú 
väčšinu členov medzinárodného spoločenstva, ktorí – napríklad využijúc príležitosť 
na multilaterálnej konferencii – vyhlásia, že starú kogentnú normu nepovažujú viac 
za aplikovateľnú. Týmto momentom kogentná norma stráca jeden zo svojich 
konštitutívnych prvkov, a to opinio iuris cogentis, čím sa vytvára priestor na 
vytvorenie novej kogentnej normy – hoci aj uzatvorením multilaterálnej konvencie. 
Ustanovenia takejto konvencie nebudú nulitné, ako predpokladá článok 53 
Viedenského dohovoru, keďže rozpor s kogentnou normou nenastane – z dôvodu, že 
tá už v dôsledku abrogácie prestala platne existovať. Uvedené napokon dokazuje aj 
komentár Komisie OSN pre medzinárodné právo, ktorý uvádza, že spomínaný článok 
53 a účinok nulitnosti sa nevzťahuje na multilaterálne všeobecné medzinárodné 
zmluvy, ktoré modifikujú kogentnú normu.570  
 

 5. 2. Pôsobnosť ratione loci 
 

V doterajšom texte sme pracovali s predpokladom, že kogentné normy sú 
výlučne súčasťou všeobecného medzinárodného práva, čo im dáva univerzálnu 
aplikáciu: pôsobia voči všetkým členom medzinárodného spoločenstva. Uvedené sa 
opiera najmä o dikciu Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, ktorého články 53 
a 64 pripisujú kogentný účinok (konkrétne nulitnosť a neplatnosť odporujúcej 
medzinárodnej zmluvy) len normám všeobecného medzinárodného práva, ktoré za 
kogentné uznáva a prijíma celé medzinárodné spoločenstvo štátov ako také. Takto 
definovaná imperatívna norma potom nevyhnutne musí pôsobiť primárne bez 
akýchkoľvek teritoriálnych obmedzení: na národných územiach všetkých štátov – 
vrátane tých štátov, ktoré sa na jej vytvorení priamo nepodieľali či dokonca proti nej 
protestovali571 – na ich priľahlých územiach, v medzinárodných priestoroch akými sú 
šíre more, vzdušný priestor nad ním či kozmický priestor572, ako aj na „územiach“ 
medzinárodných organizácií – v ich sídlach a budovách ich orgánov. Uplatnenie 
danej normy v konkrétnom prípade samozrejme môže predpokladať obmedzenie jej 
ratione loci – takto je tomu napríklad v rámci ozbrojených konfliktov, kedy sa 
niektoré humanitárne pravidlá majúce kogentnú povahu logicky aplikujú len na 
území bojujúcich strán, prípadne na okupovanom území. Ich aplikovateľnosť však 
narozdiel od aplikácie hranice nemá: kdekoľvek dôjde k ozbrojenému konfliktu, 

                                                        
568 Pozri KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 2 a 102, a 
TAVERNIER, 2006, s. 15.  
569 Ibid., s. 102. 
570 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), s. 
248: „As a modification of a rule of jus cogens would to-day most probably be effected through 
a general multilateral treaty, the Commission thought it desirable to indicate that such a treaty would 
fall outside the scope of this article“.  
571 Pozri nasledujúcu podkapitolu o pôsobnosti ratione personae. 
572 Pozri k tomu ČEPELKA & GILMOUR, 1970.  
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subjekty budú viazané dodržiavať imperatívne pravidlá humanitárneho práva.573 
Univerzálna pôsobnosť kogentných noriem však zahŕňa nielen ich všeobecnú 
a teritoriálne neobmedzenú aplikovateľnosť ale aj možnosť ich univerzálneho 
(všeobecného) dovolávania sa. Inými slovami, ak dôjde k závažnému porušeniu ius 
cogens, všetci členovia medzinárodného spoločenstva, presnejšie každý jednotlivý 
člen medzinárodného spoločenstva má v dôsledku erga omnes účinku kogentnej 
normy právo domáhať sa nápravy. Uvedené dokazuje článok 48 ods. 1 (b) Článkov 
o zodpovednosti štátov za protiprávne správanie, ktorý stanovuje, že ktorýkoľvek štát 
sa smie dovolávať zodpovednosti voči inému štátu, ak tento iný štát porušil záväzok 
„patriaci medzinárodnému spoločenstvu ako celku“.574 V nadväznosti na to, čo sme 
načrtli už v druhej kapitole a vzťahu kogentných noriem k záväzkom erga omnes, 
túto všeobecnú dovolateľnosť však v žiadnom prípade nemožno bez ďalšieho 
interpretovať ako univerzálnu jurisdikciu ani ako možnosť bez ďalšieho začať súdne 
konanie pred konkrétnym súdom. Všeobecné dovolávanie sa zodpovednosti znamená 
– v zmysle citovaného článku 48 – že ktorýkoľvek štát ako člen medzinárodného 
spoločenstva smie od zodpovedného štátu požadovať, aby upustil od svojho 
protiprávneho konania, ak toto ešte stále trvá, a zároveň požadovať, aby uskutočnil 
nápravu.575  

Na tomto mieste sa ponúka otázka, či v medzinárodnom práve existujú aj 
kogentné normy, ktoré nie sú súčasťou všeobecného práva, a teda ich teritoriálna (a 
tým pádom mutatis mutandis aj personálna) pôsobnosť je obmedzená len na určitý 
región prípadne na územie dvoch štátov v rámci ich vzájomného bilaterálneho 
vzťahu. Na prípadnú existenciu regionálnych noriem ius cogens nie je vo vede 
medzinárodného práva jednotný názor. Zástanci myšlienky regionálnych noriem ius 
cogens poukazujú najmä na skutočnosť, že Viedenský dohovor definuje kogentnú 
normu ako normu všeobecného medzinárodného práva len na účely Dohovoru a že 
fakt, že Dohovor v tejto súvislosti neuvádza regionálne normy, môže znamenať 
napríklad len to, že Komisia jednoducho nevzala regionálne ius cogens do úvahy.576 
Uvedené tvrdenie je však pouhou špekuláciou rovnako nepodloženou ako 
predpoklad, že ak článok 53 Viedenského dohovoru nezahŕňa aj regionálne normy, 
potom tieto regionálne normy nemajú spôsobilosť zneplatňovať im odporujúce 
zmluvy. Ako príklady regionálnych kogentných noriem autori často uvádzajú zákaz 
trestu smrti pre mladistvých577 či ustanovenia regionálnych ľudsko-právnych zmlúv 

                                                        
573 Porovnaj ibid., s. 46 a nasl., kde autori menujú štyri imperatívne normy, z ktorých aplikácie 
minimálne dvoch je obmedzená len na kozmický priestor.  
574 Článok 48 ods. 1 (b) ARSIWA: „Any State other than an injured State is entitled to invoke the 
responsibility of another State ... if ... the obligation breached is owed to the international community 
as a whole“.  
575 Detailnejšie sa tejto otázke budeme venovať v kapitole o zodpovednosti za porušenie ius cogens.  
576 KOLB, Formal Source of Ius Cogens in Public International Law, 1998, s. 99. Inde Kolb uvádza, že 
ani článok 38 ods. 1 písm. b) definuje obyčaj len ako všeobecnú prax prijímanú za právo, a pritom 
existenciu regionálnej či bilaterálnej obyčaje nemožno poprieť. Pozri KOLB, Peremptory International 
Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 99. Sám autor však asi nie je celkom presvedčený 
o možnosti regionálnych ius cogens, keďže v roku 2001 prezentoval opačný názor: „Vylúčenie týchto 
prameňov [partikulárneho alebo regionálneho práva] ako možných nositeľov imperatívneho práva sa 
odvodzuje od definovania ius cogens ako [práva] venovaného podstatným univerzálnym hodnotám“ 
(KOLB, Théorie du jus cogens international, 2001, s. 175). Pozri aj SZTUCKI, 1974, s. 106 a 
TAVERNIER, 2006, s. 16 a DOMB, 1976, s. 110. 
577 TAVERNIER, 2006, s. 16 na prípade Roach and Pinkerton, ktorý rozhodovala Medzi-americká 
komisia pre ľudské práva v roku 1987.   
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tvoriacich regionálny ordre public. 578  Doktrína ojedinele spomína aj existenciu 
bilaterálnych kogentných noriem, hoci tvorcovia tejto myšlienky samotní pripúšťajú, 
že ide skôr o umelú kategóriu noriem, existujúcu skôr v teoretickej rovine než 
v praxi.579 Rozličné názory vo vzťahu k otázke potenciálnej existencie regionálnych 
kogentných noriem rezonovali aj v nedávnych diskusiách medzi členmi Komisie pre 
medzinárodné právo. Možno povedať, že všeobecne medzi členmi prevládal skôr 
nesúhlasný postoj, so zdôraznením, že existencia regionálneho ius cogens je vylúčená 
jej univerzálnou pôsobnosťou, a že by jej pripustenie mohlo podkopať samotný 
inštitút ius cogens a viesť k fragmentácii práva. Avšak vzhľadom na referencie 
podaktorých členov na niektoré regionálne pravidlá javiace sa ako kogentné Komisia 
napokon uvážila, že existenciu regionálnych kogentných noriem a priori nemožno 
vylúčiť.580 Osobitný spravodajca Tladi vo svojej prvej správe uviedol, že základ 
teórie regionálnych ius cogens noriem je „akýsi zvláštny“ („somewhat obscure“), 
keďže takáto regionálna kogentná norma by bola vlastne výnimkou z univerzálne 
platnej všeobecnej ius cogens. Túto otázku mieni osobitný spravodajca rozoberať vo 
svojej finálnej správe.581   

Je pravda, že v praxi sa konsenzus a opinio iuris cogentis dosiahne zrejme 
ľahšie u limitovaného počtu štátov, ktoré sú si geograficky a kultúrne blízke v rámci 
jedného regiónu, než na úrovni celého medzinárodného spoločenstva.582 Na druhej 
strane, Viedenský dohovor o zmluvnom práve výslovne pripisuje kogentný účinok 
len normám všeobecného medzinárodného práva. Okrem toho, viacerí autori 
poukazujú aj na skutočnosť, že keďže má kogentná norma chrániť hodnoty a záujmy 
medzinárodného spoločenstva ako celku, nevyhnutne musí mať univerzálnu 
pôsobnosť a byť teda súčasťou všeobecného medzinárodného práva.583 Malenovský 
napríklad píše, že partikulárne ani regionálne pravidlá „nemôžu ex definitione mať 
kogentnú povahu“, keďže inštitút ius cogens „je povolaný k osobitnej ochrane 
zásadných hodnôt zdieľaných skutočne celým mezinárodným spoločenstvom“.584 Aj 
jedna z delegácií na Viedenskej konferencii výslovne vylúčila existenciu regionálnej 
ius cogens slovami: „Morálne a duchovné hodnoty obsiahnuté v ius cogens možno 
imperatívne zabezpečiť iba tak, že ich pôsobnosť nebude geograficky obmedzená. 
Preto otázka regionálnej ius cogens neprichádza do úvahy.“ 585  Napokon, ako 
konštatuje Orakhelashvili, v medzinárodnom práve ani nejestvuje žiadne ustanovenie 
o regionálnej norme ius cogens porovnateľné s článkom 53 Viedenského 
dohovoru. 586  Určitú podobnosť s konceptom ius cogens, ktorá však má bližšie 

                                                        
578 Pozri CZAPLINSKI W., 2006, s. 93, SCHMALENBACH, 2012, s. 940 a VILLIGER, 2009, s. 676 
a tam pozn. 71, kde autor odkazuje na prípad Loizidou (1995, para. 75) v ktorom Európsky súd pre 
ľudské práva označil Európsky dohovor o ľudských právach za „ústavný dokument európskeho 
verejného poriadku“.  
579 Pozri KOLB, Formal Source of Ius Cogens in Public International Law, 1998, s. 102-103. 
V neskoršom diele už tento autor zjemňuje svoje stanovisko, keď konštatuje, že „technicky vzaté, musí 
ísť minimálne o trojstrannú zmluvu, aby ius cogens malo svoj význam“ (KOLB, Peremptory 
International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 100).  
580 ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), paras. 119, 120, s. 302.  
581 ILC, First Report on Jus Cogens, Special Rapporteur D. Tladi, A/CN.4/693, 8 March 2016, para. 
68. 
582 Pozri SZTUCKI, 1974, s. 108 a nasl.  
583 Pozri HANNIKAINEN, 1988, s. 5; NIETO-NAVIA, 2003, s. 611; SCHEUNER, 1969, s. 31; 
VIRALLY, 1966, s. 14 a 25.  
584 MALENOVSKÝ, 1993, s. 127-128.  
585 UNCLT, Official Documents, First Session, New York (1969), No. F.70.V7, s. 327, § 73 (delegácia 
Mali).  
586 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 40.  
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k „regionálnemu verejnému poriadku“, než k „regionálnemu ius cogens, možno 
vidieť v čl. 351 Zmluvy o fungovaní EÚ (bývalý čl. 307 Zmluvy o ES): ten zmluvné 
záväzky členských štátov voči nečlenom EÚ, ktoré sú nezlučiteľné so Zmluvami, 
nesankcionuje neplatnosťou, ale vyzýva členské štáty, aby použili „všetky vhodné 
prostriedky k odstráneniu zistených nezlučiteľností“. Podobne tu možno spomenúť 
ustanovenia čl. 311 ods. 6 Dohovoru o morskom práve z roku 1982587 a čl. 20 ods. 1 
(dnes už neplatného) Paktu Spoločnosti národov z roku 1919. 588  Uvedené 
ustanovenia sa podobajú kogentným normám v tom, že nepripúšťajú derogáciu, resp. 
že rušia nezlučiteľné dohody; ich aplikácia sa však vzťahuje výlučne na zmluvné 
strany a ich záväzky inter se. Celkom netradičný príklad regionálnej „kogentnej 
regulácie“ (v rozpore s kogentným všeobecným zákazom použitia sily a seba-
určovacím právom národov) uvádza Kolb: podľa neho Brežnevova doktrína mohla 
potenciálne byť „imperatívnou právnou normou medzi socialistickými štátmi 
východnej Európy“.589 

Ak by sme však aj pripustili existenciu regionálnej kogentnej normy, t. j. 
normy, u ktorej je neklamná väčšina členov určitého vymedzeného okruhu subjektov 
presvedčená o nemožnosti jej derogácie, potom máme za to, že takáto norma bude 
striktne zaväzovať výlučne členov takto definovaného okruhu subjektov a zároveň 
bude podriadená „vyšším“ kogentným normám: bude musieť byť v súlade 
s imperatívnou normou všeobecného medzinárodného práva, ktorá práve takéto – 
napríklad regionálne – odchýlenie sa zakazuje.590 Problematickou by ale mohla byť 
samotná aplikácia regionálnych kogentných noriem v širšom právnom priestore. 
Otázkou totiž je, aký vzťah by mali dve vzájomne si odporujúce regionálne normy – 
povedzme normy, ktoré sú súčasťou dvoch samostatných regionálnych právnych 
systémov. Ako by sa napríklad riešila otázka platnosti a aplikácie noriem, ak by štát 
viazaný regionálnou kogentnou normou mal uzatvoriť zmluvu so štátom, v ktorého 
právnom regióne rovnaká právna norma imperatívny charakter nemá a zmluva by 
regionálnej norme prvého štátu odporovala? Je možné, aby platne došlo k uzavretiu 
takejto zmluvy alebo by takáto zmluva bola v dôsledku regionálnej kogentnosti 
a nemožnosti derogácie nulitná?  

  Na základe uvedeného možeme uviesť, že kogentné normy medzinárodného 
práva ako také – t. j. s účinkom erga omnes, všeobecne a univerzálne záväzné bez 
obmedzení v zmysle ratione loci, a najmä spôsobilé invalidovať akýkoľvek 
odporujúci právny úkon, existujú len v rámci všeobecného medzinárodného práva. 
Uvedené však nevylučuje, že v určitom regióne prípadne v bilaterálnom vzťahu 

                                                        
587 Článok 311 ods. 6 stanovuje: „States Parties agree that there shall be no amendments to the basic 
principle relating to the common heritage of mankind set forth in article 136 and that they shall not be 
party to any agreement in derogation thereof“, dôraz pridaný. Ustanovenie ako príklad zmluvného 
pravidla, ktoré „vykazuje obdobné regulatívne schopnosti“ ako ius cogens, uvádza MALENOVSKÝ, 
1993, s. 127-128, ktorý zároveň dodáva, že porušenie citovaného pravidla nemá právne následky 
kogentnej normy, t. j. dohoda odchyľujúca sa od zásady spoločného dedičstva ľudstva nebude neplatná 
od samého začiatku. 
588 Čl. 20 ods. 1 stanovil: „The Members of the League severally agree that this Covenant is accepted 
as abrogating all obligations or understandings inter se which are inconsistent with the terms thereof, 
and solemnly undertake that they will not hereafter enter into any engagements inconsistent with the 
terms thereof.“, dôraz pridaný. 
589 KOLB, Conflits entre normes de jus cogens, 2007, s. 499: „une norme juridique impérative entre 
les États socialistes de l’Est européen“. Priznáva však, že skôr než o právnu normu tu išlo o politickú 
doktrínu, jednostranne uloženú Sovietskym zväzom). 
590 Pozri napr. ROZAKIS, 1976, s. 66, ktorý pripúšťa, že kogentnosť partikulárnych pravidiel trvá len 
do tej miery a dovtedy, kým sa tieto nedostanú do konfliktu s imperatívnou normou všeobecného 
medzinárodného práva.  
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dvoch štátov budú existovať normy, vyjadrujúce neodkloniteľné princípy a hodnoty 
spoločné pre tento limitovaný okruh subjektov (t. j. akýsi „regionálny verejný 
poriadok“), avšak s tým, že takéto normy budú musieť byť v súlade s kogentnými 
normami všeobecného medzinárodného práva.  
 

 5. 3. Pôsobnosť ratione personae  
 

Na predchádzajúcu diskusiu o pôsobnosti kogentných noriem ratione loci 
úzko nadväzuje otázka personálneho vymedzenia ich aplikovateľnosti, inými slovami 
otázka, ktoré subjekty sú imperatívnymi normami všeobecného medzinárodného 
práva viazané. Prima facie je odpoveď jednoduchá: nakoľko ide o normy 
všeobecného medzinárodného práva, uplatňujú sa univerzálne voči všetkým 
subjektom, sú teda záväzné erga omnes. Podstatné však je definovať, ktoré subjekty 
sú pokryté pojmom omnes. Sú to len štáty alebo aj iné subjekty medzinárodného 
práva – mimo „medzinárodného spoločenstva štátov ako celku“? Zahŕňa tejto pojem 
aj štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami Viedenského dohovoru o zmluvnom práve 
z roku 1969, ktorý ako prvá medzinárodná zmluva expressis verbis formálne uviedol 
pojem ius cogens? A čo štáty, ktoré sa svojím rezervovaným postojom aktívne na 
procese kogentných noriem nepodieľajú? Zaväzujú kogentné normy rovnako aj 
medzinárodné organizácie a ich orgány, ďalej národoslobodzovacie hnutia 
a povstalcov, a neštátnych aktérov a jednotlivcov? Na tieto otázky sa pokúsime nájsť 
odpoveď.  

Vo vede medzinárodného práva prevažuje názor, že väčšina ustanovení 
Viedenského dohovoru o kogentných normách reflektuje obyčajové právo, a teda aj 
nezmluvné strany tejto multilaterálnej zmluvy (napríklad Francúzsko či USA) sú nimi 
v tomto rozsahu viazané.591 Hoci takýto postoj naráža aj na oponentov592, prax dáva 
za pravdu tvrdeniu, že ius cogens nie je „vynález“ Komisie OSN pre medzinárodné 
právo či produkt Viedenskej konferencie: inštitút noriem, od ktorých sa nemožno za 
žiadnych okolností platne odchýliť, existoval v medzinárodnom práve už dávno 
predtým. Potvrdzujú to nielen nasledujúce slová významného internacionalistu Lassu 
Oppenheima zo začiatku 20. storočia: „Je jednomyseľne uznávaným obyčajovým 
pravidlom medzinárodného práva, že záväzky, ktoré sú s univerzálne uznanými 
princípmi medzinárodného práva, nesmú tvoriť predmet zmluvy. Ak by sa napríklad 
jeden štát voči druhému zmluvne zaviazal, že mu nebude brániť v privlastnení časti 
šíreho mora či v tom, aby jeho lode páchali pirátske činy na šírom mori, takáto 
zmluva by bola nulitná a neplatná...“.593 Dosvedčuje to aj výrok sudcu Schückinga 
v spore Oscar Chinn, prejednávanom v 30. rokoch pred Stálym dvorom 
medzinárodnej spravodlivosti, o neaplikovateľnosti zmlúv, ktoré sú contra bonos 
mores. 594  Najpresvedčivejšie vyznieva vyjadrenie samotnej Komisie OSN pre 
medzinárodné právo, ktorá v začiatkoch diskusie v súvislosti s ustanovením o ius 

                                                        
591 Pozri napr. VERDROSS, Forbidden Treaties in International Law, 1937, s. 571; NAHLIK, 1971, s. 
745; PARKER & NEYLON, 1989, s. 443-444; VILLIGER, 2009, s. 676. Pozri aj BYERS, Custom, 
Power and the Power of Rules, 1999, s. 195, kde autor upozorňuje, že medzinárodné spoločenstvo 
nedovolilo Južnej Afrike vymaniť sa spod kogentného zákazu apartheidu a reagovalo naň 
prostredníctvom viacerých rezolúcií VZ OSN.  
592  Napr. G. Guillaume, bývalý predseda MSD a riaditeľ medzinárodnoprávneho odboru na 
francúzskom ministerstve zahraničných vecí označil Francúzsko za trvalého odporcu inštitútu ius 
cogens (uvádza BJORGE, 2012, s. 358).  
593 OPPENHEIM, 1912, s. 897.  
594 PCIJ, Oscar Chinn Case, 1934, s. 150.  
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cogens a nulitnosti odporujúcich zmlúv potvrdila, že nejde o nové pravidlo 
medzinárodného práva, keďže „niektoré pravidlá ius cogens v medzinárodnom práve 
už existujú“ a dané ustanovenie „len vyvodzuje z tejto skutočnosti logické 
následky“.595 A napokon treba povedať, že niektoré pravidlá – ako napríklad normy 
regulujúce vedenie ozbrojených konfliktov, humanitárne pravidlá, zákaz použitia sily, 
zákaz genocídy či zákaz otroctva a obchodu s otrokmi – všetky ustálené či už praxou 
ako záväzná obyčaj alebo formulované v medzinárodných zmluvách, boli 
medzinárodnými súdmi považované za nederogovateľné a univerzálne záväzné už 
pred prijatím Viedenského dohovoru v roku 1969 596  a – čo je dôležité – 
Medzinárodný súdny dvor pri aplikácii týchto pravidiel nikdy neskúmal, či konkrétny 
štát je alebo nie je zmluvnou stranou Viedenského dohovoru. Zbierka pravidiel 
o medzinárodných vzťahoch Spojených štátov (Restatement) – hoc nezmluvnej strany 
Dohovoru – výslovne uznáva inštitút ius cogens, ktorému pripisuje obyčajovú 
povahu 597  a súdy Spojených štátov niekoľkokrát aplikovali účinky kogentných 
noriem.598 Podobne vnútroštátne súdy Francúzska, štátu, ktorý tiež nie je zmluvnou 
stranou Viedenského dohovoru, sa viackrát vo svojej judikatúre odvolali na inštitút 
ius cogens a jeho účinky. 599  Z uvedeného vyplýva, že nemožnosť derogácie 
kogentných noriem sa uplatňuje nezávisle od zmluvnej základne Viedenského 
dohovoru. Tým pádom zaväzuje nielen zmluvné aj nezmluvné štáty ale aj štáty, ktoré 
by v pozícii tzv. trvalých odporcov protestovali voči kogentnej norme resp. voči 
tomu, že určité pravidlo medzinárodného práva má kogentnú povahu. MacDonald 
definuje ius cogens ako „súbor noriem záväzných pre všetky štáty, ktoré narozdiel od 
noriem obyčajového práva zaväzujú aj trvalého odporcu“.600  M. Ragazzi podobne 
argumentuje601: „Zo samotného inštitútu ius cogens vyplýva, že kogentné pravidlá 
neumožňujú nijaké trvalé odporovanie. Ak je účelom kogentných noriem zabezpečiť, 
aby spoločný záujem štátov prevážil nad odporujúcimi záujmami jedného štátu či 
malého počtu štátov, tento účel by bol zmarený, ak by tento štát či tieto štáty mali 
možnosť uniknúť spod pôsobnosti kogentných noriem prostredníctvom trvalého 
odporovania.“ Možno povedať, že názor, podľa ktorého sa inštitút trvalého odporcu 
pri kogentných normách neuplatňuje, má vo vede  medzinárodného práva väčšinové 
zastúpenie.602 V každom prípade je potrebné uviesť, že inštitút trvalého odmietania sa 
všeobecne viaže len k formujúcemu sa pravidlu, ako zdôraznila aj Komisia OSN pre 

                                                        
595 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II, Fifth Report on the Law of Treaties, by Sir 
Humphrey Waldock, Special Rapporteur, s. 24-25, § 6: „The Special Rapporteur does not ... 
understand the Commission to have intended ... to propose a completely new rule of treaty law. ... the 
Commission concluded that in codifying the law of treaties it must take the position that today there 
are certain rules from which States are not competent to derogate by a treaty arrangement“. 
596 Pozri kapitolu o právnej povahe a postavení ius cogens v súčasnom pozitívnom práve, a tam 
uvádzané výroky MSD.   
597 Restatement of the Foreign Relations Law of the United States (Third, 1987), vol. 1, adopted by 
The American Law Institute, 14 May 1986, para. 331, comments e), f), g), para 102, comment k).  
598 Napr. v spore Haitian Refugee Center v. Gracey (1985), kde súd uznal za neplatnú zmluvu, ktorá 
odporovala kogentnému zákazu pirátstva a princípu non-refoulement (uvádzajú PARKER & 
NEYLON, 1989, s. 445). Pozri ďalšie príklady uvádzané v kapitole o obyčaji ako prameni ius cogens.  
599 Pozri napr. La Réunion aérienne c. Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, Cour de 
Cassation, No. 09-14743, s. 634 (2011). 
600 MacDonald, 1987, s. 136.   
601 RAGAZZI M., 1997, s. 67.  
602 Okrem citovaných autorov pozri aj THIRLWAY, International Customary Law and Codification, 
1972, s. 110; ROZAKIS, 1976, s. 77; HANNIKAINEN, 1988, s. 231; CHRISTENSON, 1988, s. 622; 
BARBERIS, Réflexions sur la coutume internationale, 1990, s. 39; DUBOIS, 2009, s. 137. Porovnaj 
ale opačný názor: WOLFKE, 1974, s. 149; CHARNEY J., 1985, s. 3, 19.  
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medzinárodné právo: odpor treba konzistentne preukazovať voči ešte neustálenej 
obyčajovej norme v procese jej vytvárania; medzinárodné právo neuznáva inštitút 
„následného“ trvalého odporcu.603 A v tomto kontexte pripomíname, že pre vznik 
samotného pravidla ius cogens nie je potrebný súhlas všetkých štátov, postačuje 
signifikantná väčšina, čo potvrdzuje aj zhoda štátov na Viedenskej konferencii: “... 
ak jednotlivý štát odmietne uznať imperatívnu povahu pravidla, a prípadne je aj 
podporovaný malým počtom štátov, neovplyvní to prijatie ani uznanie imperatívnej 
povahy tohto pravidla medzinárodným spoločenstvom ako celkom“.604  

Pokiaľ ide o štáty v procese utvárania, t. j. in statu nascendi, a tiež hybridné 
„štátne“ útvary (tzv. de facto režimy) byť neuznané (často nelegitímne) entity 
s črtami štátu, ktoré sa odlišujú od neštátnych aktérov (viď. nižšie) vyšším stupňom 
politickej organizovanosti a snahou stať sa oficiálnou vládou štátu605, v doktríne 
prevažuje názor 606 , že aj tieto sú viazané kogentnými normami všeobecného 
medzinárodného práva, keďže majú určitý stupeň medzinárodnoprávnej subjektivity. 
Ondřej napríklad uvádza, že napriek počiatočným návrhom zahrnúť do Deklarácie 
zásad mezinárodného práva607 pri zákaze použitia sily aj politické entity vrátane de 
facto režimov, absencia tohto rozšíreného vymedzenia neznamená, že sa zákaz 
použitia sily na ne nevzťahuje.608 Na príklade Južného Osetska (a prekvapivo!) 
Talibanu konštatuje, že tieto de facto režimy sú nielen viazané ale dokonca aj 
chránené zákazom použitia sily, vrátane ich práva na sebaobranu. Podobne sú tieto 
entity podľa neho viazané základnými ľudskými právami ako aj medzinárodným 
humanitárnym právom, predovšetkým spoločným čl. 3 ženevských konvencií.609 
Problematickým je však – podobne ako u neštátnych aktérov – vynucovanie 
dodržiavania kogentných noriem voči týmto subjektom.  

Kogentné normy teda zaväzujú, a ich účinky pôsobia voči všetkým štátom. 
Zoberme si teraz medzinárodné organizácie ako subjekty medzinárodného práva 
s obmedzenou a špecifickou subjektivitou odvodenou od subjektivity jej 
zakladajúcich štátov. Medzinárodný súdny dvor v jednom zo svojich posudkov 
potvrdil, že medzinárodné organizácie – hoci majúce limitovanú 
medzinárodnoprávnu subjektivitu – sú viazané nielen zakladajúcimi právnymi aktami 
a medzinárodnými zmluvami, ktoré samy uzatvoria, ale aj normami všeobecného 
medzinárodného práva.610 Keďže medzinárodné organizácie sú vytvárané štátmi, 
a štáty samotné sú viazané kogentnými normami, od ktorých sa nemôžu odchýliť, 
máme za to, že pouhý všeobecný právny princíp nemo plus iuris, podľa ktorého nik 
nemôže na iného previesť viac práv než má sám, bráni štátom vybaviť medzinárodnú 
organizáciu kompetenciou derogovať imperatívne normy všeobecného práva. 
Navyše, ak by aj zakladajúci dokument výslovne organizácii umožňoval konať 
v rozpore s ius cogens, bol by – ako každá medzinárodná zmluva odchyľujúca sa od 
kogentnej normy – nulitný a teda bez právneho účinku od samého začiatku. Okrem 
toho je potrebné uviesť, že štát sa nemôže zbaviť svojho záväzku a zároveň 
zodpovednosti za jeho porušenie tým, že vytvorí medzinárodnú organizáciu, na ktorú 

                                                        
603 ILC, Third Report on Identification of Customary International Law, by Michael Wood, Special 
Rapporteur (2015), A/CN/.4/682, s. 64-65, § 91 („there can be no ‚subsequent‘ objector“). 
604  United Nations Conference on the Law of Treaties, Vienna, 26 March – 24 May 1968, 
A/CONF.39/11 (1969), First session, s. 514, § 12. Podobne: s. 472. 
605 ESSEN, 2012, s. 33.  
606 Pozri ONDŘEJ, 2013, FROWEIN J. , 2009, a ESSEN, 2012.  
607 Rez. VZ OSN č. 2625 (1970). 
608 ONDŘEJ, 2013, s. 37.  
609 Ibid., s. 39-40.  
610 ICJ, Interpretation of the WHO Regional Office Agreement, 1980, Advisory Opinion, s. 90.  
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tento záväzok resp. zodpovednosť za jeho dodržiavanie či porušenie prenesie. 
Uvedené potvrdila aj Komisia OSN pre medzinárodné právo, explicitne v kontexte s 
ius cogens.611 Skutočnosť, že aj medzinárodné organizácie sú viazané kogentnými 
normami, potvrdzuje aj článok 53 Viedenského dohovoru o zmluvách medzi štátmi 
a medzinárodnými organizáciami a medzinárodnými organizáciami navzájom z roku 
1986. Hoci formálne nie je táto konvencia v platnosti pre nedostatočný počet 
ratifikácií, nie je jediným dokumentom, z ktorého vyplýva záväznosť kogentných 
noriem voči medzinárodným organizáciám. Napríklad Návrh článkov 
o zodpovednosti medzinárodných organizácií z dielne Komisie predpovedá možnosť, 
že medzinárodnej organizácii vznikne zodpovednosť za porušenie kogentnej normy, 
čo by logicky nebolo možné, ak by takouto normou nebola organizácia viazaná.612 
Organizácia Spojených národov je ako taká viazaná a limitovaná ustanoveniami 
Charty, a najmä svojimi cieľmi a zásadami, z ktorých mnohé (ako zákaz použitia sily 
či rešpektovanie seba-určovacieho práva národov a základných ľudských práv) majú 
kogentný charakter. Aj jednotlivé orgány OSN viackrát sami uznali, že výkon ich 
funkcií ako orgánov medzinárodnej organizácie je obmedzený inter alia aj 
kogentnými normami.613 Názor, že medzinárodné organizácie patria do pôsobnosti 
kogentných noriem ratione personae, je takmer jednohlasný aj v doktríne.614 Okrem 
toho sudca ad hoc Lauterpacht v spore Application of the Genocide Convention 
poznamenal: „Je nepravdepodobné, že by Bezpečnostná rada vedome prijala 
rezolúciu ... jasne a úmyselne napádajúcu pravidlo ius cogens či vyžadujúcu 
porušenie ľudských práv. Ale možnosť, že rezolúcia Bezpečnostnej rady neúmyselne 
a neočakávane k takejto situácii povedie, nemožno vylúčiť. ... V tomto zmysle možno 
rezolúciu Bezpečnostnej rady interpretovať tak, že vyzvala členov OSN, hoci 
nevedome a určite nechcene, aby sa do určitej miery stali podporovateľmi 
genocídnych aktivít páchaných Srbmi, a teda v tomto rozsahu konali v rozpore s ius 
cogens. Aké právne dôsledky z tohto plynú? Jednou z možností je, že ... odsek 6 [tejto] 
rezolúcie ... prestane byť platný ... a členské štáty ho budú môcť ignorovať. ... Druhou 
možnosťou je, že ... keďže genocída je ius cogens a rezolúcia toto ius cogens porušila, 
sa rezolúcia stala nulitnou a bez právnych účinkov“. 615  V tejto súvislosti treba 
podotknúť, že medzinárodná organizácia, podobne ako štát, koná prostredníctvom 

                                                        
611 UN Conference on the Law of Treaties (Vienna, 18 February – 21 March 1986), Official Records, 
A/C0NF.129/16/Add.1 (Vol. II), s. 39 (Commentary on Article 53).  
612 ILC, Yearbook of the ILC 2011, vol. II (Draft Articles on the Responsibility of International 
Organisations, with commentaries), 2011, articles 41, 42 and commentaries. Pozri aj RIŠOVÁ, 
Zodpovednosť medzinárodných organizácií:najnovšie výsledky Komisie OSN pre medzinárodné 
právo, 2012, s. 182. Pozri aj WELLENS & SHAW, 2004, ILA Final Report on Accountability of 
International Organisations, s. 18, 22.   
613 Pozri napr. ICESCR Committee, General Comment No. 8 (1997), § 7, vo vzťahu k Bezpečnostnej 
rade OSN a k otázke ukladania sankcií podľa Kapitoly VII Charty. Ďalej pozri vyhlásenie predsedu 
BR OSN pri prijímaní rezolúcie č. 1483 (2003) k statusu okupujúcich mocností v Iraku, S/PV.4761, s. 
11-12. Dostupné na http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.4761. Pozri aj 
brožúru Generálneho tajomníka OSN „Bulletin on Observance by United Nations Forces of 
International Humanitarian Law“, UN Doc ST/SGB/1999/13, August 6; dostupné na 
http://www.refworld.org/docid/451bb5724.html . 
614 Pozri napr. REINISCH, 2001, s. 859; DELBRUCK, 2002, s. 455 a nasl.; TOMUSCHAT, 2002, s. 
341; WET, 2004, s. 187 a nasl.; ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, 
s. 414 a nasl.; VIDMAR, 2012, s. 21; KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General 
Inventory, 2015, s. 85; WATSON, 1993, s. 38; GOWLLAND-DEBASS, 1994, s. 93; DOEHRING, 
1997, s. 98, 99, 108. Pozri ale opačný názor: MARTENCZUK, 1999, s. 545 a nasl.   
615 ICJ, Application of the Genocide Convention, (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia [Serbia and 
Montenegro]), Further Request for the Indication of Provisional Measures, ICJ Reports (1993), Sep. 
Op. of Judge ad hoc Lauterpacht, §§ 100-104. 
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svojich orgánov a zástupcov, in concreto sú to práve jej orgány a predstavitelia, ktorí 
sú povinní dodržiavať normy, ktorými je medzinárodná organizácia viazaná. 
Osobitne to platí pri organizáciách a teda ich orgánoch, ktoré majú právomoc 
vydávať záväzné právne akty smerom navonok voči členským štátom. Nemožnosť 
derogácie ius cogens totiž existuje nielen v rovine zmlúv, ktoré organizácia uzatvorí, 
ale aj v rovine jej jednostranných právnych aktov – rezolúcií či iných záväzných 
rozhodnutí. Uvedené je viditeľné najmä pri rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN, 
ktorá má v rámci svojej primárnej zodpovednosti za udržanie medzinárodného mieru 
a bezpečnosti diskrečné právomoci, de facto založené nie na právnom úsudku ale na 
politických záujmoch.616 Najmä v súvislosti s rezolúciami BR OSN, ktoré udeľujú 
štátom mandát na použitie sily, treba pripomenúť, že za podmienky efektívnej 
kontroly nesie OSN zodpovednosť za správanie týchto štátov: napríklad porušenie 
kogentných humanitárnych pravidiel ozbrojenými jednotkami štátu môže byť v tomto 
prípade pričítané práve Organizácii.617 V kontexte personálnej pôsobnosti kogentných 
noriem prichádza Kolb s príťažlivou špekuláciou, či pravidlá ius cogens zaväzujú 
všetky subjekty medzinárodného práva rovnakým spôsobom a v tom istom rozsahu. 
Uvádza pritom príklad zákazu použitia sily, ktorý sa podľa neho aplikuje inak voči 
štátom a inak voči Bezpečnostnej rade OSN. Kým štáty majú právo použiť silu iba 
v sebaobrane, a s mandátom Bezpečnostnej rady, prípadne na pozvanie danej vlády, 
pre Bezpečnostnú radu je použitie sily možnosťou na základe rozsiahlej politickej 
diskrečnej právomoci. Prichádza pritom k záveru, že napríklad zmluva uzatvorená 
OSN pri vykonávaní kapitoly VII Charty o použití sily v širšom kontexte než je 
povolené štátom, by bola platná, narozdiel od rovnakej zmluvy, ktorú by uzatvoril 
štát.618    

Pokiaľ ide o neštátnych aktérov a rôzne povstalecké hnutia, všeobecne možno 
povedať, že za určitých podmienok – najmä ak disponujú istým stupňom 
organizovanosti a efektívne ovládajú časť územia – majú určitú marginálnu 
medzinárodnoprávnu spôsobilosť. Islamský štát619, Boko Haram, Armáda spásy 
v Ugande či Revolučný zjednotený front (RUF) v Sierra Leone sú často citovanými 
príkladmi skupín, ktoré sa v páchaní závažných porušení „vyrovnajú“ štátnym 
orgánom.620 Otázka, či sú neštátni aktéri a povstalci viazaní kogentnými normami 
všeobecného medzinárodného práva, bola tradične odpovedaná negatívne, čo sa 
dedukovalo z absencie ich kontraktuálnej spôsobilosti a teda neschopnosti uzatvoriť 
zmluvu, ktorá by kogentným normám odporovala.621 Účinok kogentných noriem 
však, ako si ukážeme v ďalších kapitolách, už dávno nie je limitovaný oblasťou 
medzinárodných zmlúv, a – čo je podstatné v tomto kontexte – zasahuje do sféry 
medzinárodnej zodpovednosti, a preto treba túto doterajšiu odpoveď prehodnotiť. Ak 
by sme teda aj pripustili možnosť, že neštátni aktéri ako potenciálni derogovatelia 
v praxi asi sotva budú konfrontovaní s invalidujúcim účinkom ius cogens v pozícii 
derogovateľov, možno sa pýtať, či budú za porušenia ius cogens niesť 
medzinárodnoprávnu zodpovednosť, a teda, či im bude možné v konkrétnom prípade 

                                                        
616 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 416. 
617 Pozri bližšie JÍLEK, 2009, kde autor analyzuje – prostredníctvom judiciálnych komparátorov – 
situácie, kedy môže a kedy nie byť konkrétne správanie štátu konajúceho na základe rezolúcie BR 
OSN pričítateľné OSN.   
618 KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 85. V podobnom 
duchu uvažuje aj v kontexte sebaurčovacieho práva národov.  
619 Tento by sme mohli zaradiť skôr k de facto režimom. 
620 Lord’s Resistance Army in Uganda, Revolutionary United Front in Sierra Leone. Cit. podľa 
HEIJER & WILT, 2015, s. 11.  
621 Ibid, s. 10.  
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pričítať porušenie kogentných noriem. A práve tu narážame na koncepčný problém, 
kvôli ktorému je pôsobnosť ius cogens nad neštátnymi aktérmi otázna. Materiálne 
činy neštátnych aktérov porušujúcich kogentné normy, totiž budú v zmysle platných 
medzinárodných pravidiel pričítané alebo domovskému štátu, alebo v prípade 
ustanovenia novej štátnosti novému štátu622, alebo – ak dosiahnu štandard zločinov 
proti ľudskosti či vojnových zločinov, budú zakladať trestnú zodpovednosť 
jednotlivcov tvoriacich skupinu neštátnych aktérov; v ani jednom prípade však platné 
medzinárodné právo nepočíta so zodpovednosťou neštátnych aktérov ako skupiny. 
Teoreticky ju možno dedukovať pouhou analógiou s medzinárodnou zodpovednosťou 
organizácií, no pravdou je, že ju nezakladá žiadne pozitívnoprávne ustanovenie.623 
Navyše, podporný argument uvedeného tvrdenia spočíva aj v tom, že kým klasické 
chápanie konceptu ius cogens zaväzovalo štáty, aby sa zdržali porušení týchto 
noriem, moderné ponímanie zaväzuje štáty aj k tomu, aby účinne predchádzali týmto 
porušeniam, aj vtedy, ak sú porušiteľmi neštátni aktéri.624 Takáto deduktívna analýza 
by nás mohla navádzať k záveru, že nakoľko neštátni aktéri per se nenesú 
medzinárodnoprávnu zodpovednosť a nie sú v právnom zmysle schopní porušenia 
kogentných noriem, personálna pôsobnosť ius cogens ich nezahŕňa. Uvedené však 
vypovedá skôr o nemožnosti vynútenia a vyvodzovania zodpovednosti voči 
neštátnym aktérom, čo podľa nás nemôže byť konkluzívnym dôkazom úplne 
vylučujúcim neštátnych aktérov z pôsobnosti kogentných noriem ako takých. Sotva si 
možno predstaviť, že by medzinárodné právo umožňovalo – hoc aj takému 
hybridnému para-subjektu, akým sú neštátni aktéri, spájajúcemu elementy 
subjektivity jednotlivca s elementami subjektivity štátu, existovať mimo pôsobnosti 
kogentných noriem, ktoré pôsobia erga omnes. Treba ešte podotknúť, že 
nevynútiteľnosť kogentných noriem voči neštátnym aktérom neznamená, že ich 
konkrétne konanie zostane nevyhnutne nepotrestané: to môže za určitých podmienok 
založiť zodpovednosť štátu prípadne trestnú zodpovednosť jednotlivca.   

V súvislosti s jednotlivcami treba povedať, že napriek skutočnosti, že ich 
subjektivita v medzinárodnom práve je v zásade len marginálna, najmarkantnejšie sa 
prejavuje práve v kontexte ius cogens. Ako uvádza literatúra, od samého počiatku 
bolo účelom ius cogens konštituovať základné medzinárodnoprávne normy týkajúce 
sa jednotlivca. 625  Napokon, mnoho kogentných noriem chráni práve dôstojnosť 
a práva jednotlivca ako ľudskej bytosti, či už priamo alebo ako člena nejakej skupiny.    
Faktom je, že spôsobilosť jednotlivca byť nositeľom práv a povinností podľa 
medzinárodného práva sa v dôsledku vývoja po prvej a najmä po druhej svetovej 
vojne ustálila spolu s uznaním trestnoprávnej medzinárodnej zodpovednosti 
jednotlivcov ako aj s medzinárodnoprávnou ochranou ich ľudských práv 
a základných slobôd. Dôkazom, že aj fyzická osoba či už jednotlivo alebo ako člen 
určitej  etnickej, rasovej, národnostnej alebo inej skupiny je beneficientom práv podľa 

                                                        
622 Pozri články 8 až 10 ARSIWA.  
623 Autori MELCROVÁ & CISÁR, 2013, s. 195, opierajúc sa o komentár Komisie k ARSIWA, 
spomínajú teoretickú možnosť, kedy by bolo možné vyvodzovať zodpovednosť priamo voči 
povstalcom a neštátnym aktérom počas trvania, a to vtedy, ak by s domovským štátom (prípadne 
s tretím štátom) uzatvorili medzinárodnú zmluvu. Sami však pripúšťajú, že prakticky je to skôr 
výnimočná situácia, keďže štáty, voči ktorým povstalci alebo neštátni aktéri bojujú sa skôr bránia 
akýmkoľvek spôsobom uznať tieto subjekty – považujú ich stále za vnútroštátne subjekty a ich 
zodpovednosť riešia podľa vnútroštátneho práva.  
624  Pozri koncept responsibility to protect, v ďalších kapitolách. Okrem toho, v súvislosti 
s porušeniami ľudských práv môže štátu, ktorý má príslušnú jurisdikciu, priamo vzniknúť 
zodpovednosť aj z konania neštátnych aktérov. Pozri rozhodnutia ESĽP vo veciach Loizidou, Ilascu.  
625 WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 2015, s. 185.  
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medzinárodného práva, je veľký počet konvencií a dokumentov; počnúc Všeobecnou 
deklaráciou ľudských práv cez Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch626 až po 
dokumenty, ktoré priznávajú ochranu a práva migrujúcim pracovníkom627, osobám 
s telesným postihnutím628 či pôvodnému domorodému obyvateľstvu629. Tu treba ešte 
podotknúť, že nejde len o práva hmotnoprávneho charakteru, ale aj 
procesnoprávneho, keďže jednotlivec vo väčšine prípadov má v súvislosti 
s uplatňovaním svojich medzinárodných práv aktívnu legitimáciu pred niekoľkými 
medzinárodnými a regionálnymi rozhodovacími orgánmi. Okrem toho, vznik a vývin 
medzinárodného trestného práva svedčí o tom, že jednotlivec je aj subjektom 
povinností podľa medzinárodného práva, v dôsledku porušenia ktorých nesie 
medzinárodnoprávnu trestnú zodpovednosť. Fyzické osoby možno 
medzinárodnoprávne stíhať a trestať nielen za trestné činy transnacionálneho 
charakteru, ktorých sa spravidla dopúšťajú vo vlastnom mene, ako napríklad za 
obchod s omamnými látkami630, obchodovanie s ľuďmi631, financovanie terorizmu632 
či organizovaný zločin633, ale aj za medzinárodné zločiny, ktoré ako predstavitelia 
štátu páchajú v mene štátu – napríklad za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti 
a zločiny proti mieru. Práve posledná menovaná kategória činov spôsobila vznik 
medzinárodných trestných orgánov s právomocou súdiť jednotlivca: vojenských 
tribunálov zriadených po prvej svetovej vojne Versaillskou mierovou zmluvou, 
medzinárodných vojenských tribunálov v Norimbergu a v Tokiu, medzinárodných 
trestných tribunálov pre bývalú Juhosláviu a Rwandu, ad hoc osobitných trestných 
tribunálov pre Sierra Leone, Kambodžu a Libanon, Medzinárodného trestného súdu 
či najnovšie osobitného súdu pre Kosovo634. In concreto môže ísť o porušenia 
pravidiel humanitárneho práva či práva ozbrojených konfliktov, agresiu, genocídu 
a apartheid a ďalšie zločiny identifikované napríklad Návrhom zločinov proti mieru 
a bezpečnosti ľudstva z roku 1996 alebo Rímskym štatútom Medzinárodného 
trestného súdu z roku 1998. Pri všetkých medzinárodných zločinoch ide o porušenie 
pravidiel patriacich k ius cogens.635 Spôsobilosť jednotlivca priamo niesť trestnú 

                                                        
626 K tomu pozri ICJ, LaGrand case, 2001, §§ 76-77, kde súd v súvislosti s povinnosťou štátu 
informovať zadržaného cudzieho občana o jeho práve kontaktovať konzulárny úrad svojho štátu 
konštatoval, že Viedenský dohovor „vytvára jednotlivcom práva“.  
627 Napr. Medzinárodný dohovor o ochrane práv migrujúcich pracovníkov a ich rodín (International 
Convention on Protection of Rights of Migrant Workers and Members of Their Families), prijatý 18. 
decembra 1990. 
628 Napr. Dohovor o právach osôb s telesným postihnutím (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities), prijatý 13. decembra 2006.  
629  Napr. Deklarácia VZ OSN o právach domorodých národov (UN Declaration on Rights of 
Indigenous People), prijatá 13. septembra 2007.  
630  Napr. Dohovor proti nelegálnemu obchodovaniu s narkotikami a psychotropnými látkami 
(Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotronic Subtances), prijatý 20. 
decembra 1988.  
631 Napr. Protokol o predchádzaní, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne ženami a deťmi 
(Protocol to Prevent, Supress and and Punish Trafficking in Persons, especially Women and 
Children), prijatý 12. decembra 2000.  
632 Napr. Medzinárodný dohovor o potlačovaní financovania terorizmu (International Convention for 
the Supression of the Financing of Terrorism), prijatý 9. decembra 1999.  
633 Napr. Dohovor proti nadnárodnému organizovanému zločinu (Convention against Transnational 
Organized Crime), prijatý 15. novembra 2000.   
634  Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution. Pozri 
https://www.government.nl/latest/news/2016/01/15/kosovo-court-to-be-established-in-the-hague 
[2016-01-21]  
635 FROWEIN, Ius cogens, 2008. Pozri aj rozhodnutie IACtHR vo veci La Cantuta, kde súd 
konštatoval porušenie kogentnej normy (ako označil zákaz núteného zmiznutia) jednotlivcom. La 
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zodpovednosť za porušenie najpodstatnejších noriem medzinárodného práva je teda 
veľmi dôležitou skutočnosťou pre efektívne vynucovanie kogentných noriem. 
Nepochybne reflektuje skutočnosť, že jednotlivci spadajú pod pôsobnosť kogentných 
noriem ratione personae. 
 

  5. 4. Pôsobnosť ratione materiae: problém identifikácie  

 
Pokiaľ sme doteraz často spomínali, že názory v doktríne sa pri koncepte ius 

cogens ako takom, jeho definícii a prameňoch rozchádzajú, dvojnásobne to platí pri 
identifikácii kogentných noriem, či presnejšie: pri posudzovaní kritéria ich 
identifikácie. Sú autori, ktorí si myslia, že uviesť príklady kogentných noriem je 
rozhodne jednoduchšie než ius cogens definovať636, alebo naopak, že tento inštitút je 
samozrejmejší než jeho konkrétny obsah.637 Výstižným je v tejto súvislosti výrok 
uznávaného britského profesora I. Brownlieho, že „kategória ius cogens požíva 
väčšiu autoritu než akú požíva jej konkrétny obsah“.638Neistotu do tejto otázky 
vniesla už na počiatku aj samotná Komisia, ktorej člen – osobitný spravodajca pre 
zmluvné právo H. Waldock – sa vyjadril, že „neexistuje jedno kritérium, ktoré by 
identifikovalo všeobecné pravidlo medzinárodného práva za kogentné“.639 

Zodpovedanie otázky, ktoré normy majú imperatívny charakter, a teda 
vymedzenie ich pôsobnosti ratione materiae, by naozaj mohlo byť užitočné, najmä 
kvôli eliminácii snáh vidieť kogentnosť pravidiel všade.640 Treba však povedať, že 
nie nevyhnutné. Na to, aby medzinárodné spoločenstvo ako celok akceptovalo určité 
pravidlá za kogentné – teda za také, ktoré nepripúšťajú odklon pod hrozbou 
neplatnosti, nie je potrebné, aby tieto pravidlá aj taxatívne či exemplifikatívne 
vypočítalo. Jeden z autorov to vystihol slovami, že ak by aj inštitút ius cogens mal 
byť „prázdnou krabicou, bude stále užitočný, pretože bez tejto krabice by ho nebolo 
možné naplniť“. 641  Autoritatívny a právne dôveryhodný zoznam pravidiel, ktoré 
nemožno derogovať a ktoré majú schopnosť invalidovať zmluvy, by zrejme život 
s týmto inštitútom zjednodušil a možno by aj oslabil skeptické pohľady na inštitút ius 
cogens ako taký, avšak – ako aj samotná Komisia poznamenala – vhodnejšia cesta je 
ponechať identifikáciu obsahu tohto inštitútu na praxi štátov a na rozhodovacej 
činnosti medzinárodných súdnych orgánov, a to aj z dôvodu, že ius cogens nie je 
nemenný a možno predpokladať, že bude podliehať zmenám.642 Komisia napokon pri 
                                                                                                                                                              
Cantuta v. Peru, IACtHR, Merits, Series C no. 162, Judgment of 26 November 2006, para. 160, cit. 
podľa HEIJER & WILT, 2015, s. 13.  
636 McNAIR L., 1961, s. 215.  
637 BROWNLIE, 2008, s. 510-512. 
638 Ibid., s. 512: „more authority exists for the category of jus cogens than exists for its particular 
content“.  
639 ILC, Yearbook of the ILC 1958, vol. II., 1958, Fifth Report of Sir H. Waldock, s. 247-248, § 2.  
640 Pozri BIANCHI, 2008, s. 506, kde kritizuje trend pripisovať kogentnosť aj tým pravidlám, ktoré 
takú povahu nemajú. Tvrdí, že ius cogens sa často používa len ako „rétorická nálepka“ na zdôraznenie 
dôležitosti konkrétneho pravidla (ibid., s. 507). Schwelb zas kriticky poukazuje na článok 53 ako na 
„trestný zákon, ktorý stanovuje, že zločiny budú potrestané, bez toho, aby uviedol, aké skutky tieto 
zločiny zakladajú“, SCHWELB, 1967, s. 964.   
641 ABI-SAAB, G.: The Third World and the Future of the International Legal Order. In 29 Revue 
Egyptienne de Droit International (1973) 27, 53, cit. podľa BIANCHI, 2008, s. 491.   
642 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), 
2005, s. 248, § 3 a 4: „The emergence of rules having the character of jus cogens is comparatively 
recent, while international law is in process of rapid development. The Commission considered the 
right course to be to provide in general terms that a treaty is void if it conflicts with a rule of jus 
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zostavovaní článku o kogentných normách predsa len ilustratívne uviedla zopár 
príkladov zmlúv, ktoré možno považovať za odporujúce imperatívnym normám – 
hoci tieto príklady nezahrnula do textu navrhovaného usanovenia. Podľa nej sem 
patria napríklad zmluvy umožňujúce nedovolené použitie sily v rozpore s Chartou 
OSN, zločiny podľa medzinárodného práva ako sú obchodovanie s otrokmi, pirátstvo 
a genocída, či porušujúce niektoré ľudské práva, rovnosť štátov a seba-určovacie 
právo národov643. Jeden z členov Komisie v tomto kontexte poznamenal: „Nakoľko 
bolo skutočne obtiažne zostaviť zoznam príkladov, a nakoľko sa imperatívne normy 
môžu meniť, bolo by vhodnejšie neuvádzať žiadne príklady, a ponechať, aby sa 
interpretácia článku vyvinula [sama]“.644 Rovnaký postoj ako v 60. rokoch – teda 
neochotu „uzákoniť“ zoznam kogentných noriem – si Komisia uchovala aj do nového 
storočia, čo sa prejavilo v rámci jej travaux pri otázke medzinárodnej zodpovednosti 
štátov.645 Zopár príkladov však predsa len exemplifikatívne uviedla v komentári 
k článku 40, ktorý na porušenie kogentných noriem odkazuje: zákaz agresie, otroctva 
a obchodu s otrokmi, genocídy, rasovej diskriminácie a apartheidu, mučenia 
a závažných porušení humanitárneho práva.646 Na druhej strane, aktuálna agenda 
Komisie naznačuje možný zvrat v tejto oblasti, a teda že Komisia sa napokon 
odhodlala identifikovať normy, ktoré prax štátov a tribunálov za tie roky označila za 
kogentné. Vo svojej prvej správe z roku 2016 osobitný spravodajca pre otázku 
kogentných noriem síce konštatuje rôznorodosť vo vyjadreniach jednotlivých štátov 
vo vzťahu k vhodnosti či nevhodnosti zostavenia ilustratívneho zoznamu noriem ius 
cogens; a zároveň zdôrazňuje, že jeho úlohou nie je zamerať sa na hmotnoprávne 
kogentné normy, ale skôr na proces ich identifikácie a na ich právne účinky, napriek 
tomu však pripúšťa možnosť zostavenia prílohy, ktorá bude kompilovať normy 
označené v správach za kogentné. V tomto zmysle zdôrazňuje, že vo svojej práci 
bude nevyhnutne musieť explicitne uvádzať niektoré konkrétne príklady noriem 
a koniec koncov, takéto príklady vo svojej podstate budú ilustratívnym zoznamom.647 
Nuž, tu možno konštatovať, že predsa len, prax štátov ako aj rozhodovacia činnosť 
medzinárodných súdnych orgánov z dnešného pohľadu má v kontexte ius cogens 
výpovednejšiu hodnotu než mala v 60. rokoch, takže predpoklad, že sa Komisii 
podarí splniť vytýčenú úlohu, je viac než reálny.  

Dokým sa Komisia dopracuje k týmto výsledkom, môže veda zatiaľ živo 
diskutovať o východiskovom bode identifikácie ius cogens – teda o akomsi 
hraničnom kritériu, ktoré vymedzuje jeho pôsobnosť ratione materiae. Faktom je, že 
jednota v doktrinálnych názoroch v tejto súvislosti neexistuje, čo Saul vystihol 
konštatovaním, že v celej medzinárodnoprávnej vede absentuje detailné preskúmanie 

                                                                                                                                                              
cogens and to leave the full content of this rule to be worked out in State practice and in the 
jurisprudence of international tribunals. ... It would clerly be wrong to regard even the rules of jus 
cogens as immutable and incapable of modifications in the light of future developments.“  
643 Ibid., § 3.  
644 ILC, Yearbook of the ILC 1963, vol. I, 1963, s. 71, § 53 (statement by Mr. Ago): „...since it was 
intrinsically difficult to drax up a list of examples and since the peremptory norms might change, it 
would be better not to give any examples at all, and to allow the interpretation of the article to 
develop.“ 
645  ILC, Yearbook of the ILC 2001, vol. II, 2001, s. 112, § 3: „It is not appropriate to set out examples 
of the peremptory norms referred to in the text of article 40 itself, any more than it was in the text of 
article 53 of the 1969 Vienna Convention“. 
646 Ibid., s. 112-113, §§  4 a 5.  
647 ILC, First Report on Jus Cogens, Special Rapporteur D. Tladi, A/CN.4/693, 8 March 2016, paras. 
9, 15-17. Pozri aj ILC, ILC Report on the work of the sixty-sixth session, A/69/10, Annex, Jus Cogens, 
§§ 13 a 16.  
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metodológie identifikácie kogentných noriem.648 A naozaj, teoretici (a aj mnohé 
medzinárodné súdy) buď reprodukujú „už obohraté“ zoznamy kogentných noriem649, 
alebo jednoducho uvádzajú konkrétne medzinárodnoprávne normy ako kogentné bez 
bližšieho vysvetlenia či dôkazovej argumentácie. Existujú však aj výnimky: zopár 
autorov sa vskutku podujalo preskúmať a objasniť identifikačné kritériá ius cogens, 
dôsledkom toho však nie je želateľná uniformita či aspoň očákavané približovanie 
jednotlivých postojov, ale naopak – značná názorová fragmentácia. Tak napríklad 
dvojica autorov Criddle a Fox-Decent inovatívne uvádza sedem formálnych a päť 
materiálnych kritérií pre identifikáciu ius cogens noriem, kam radí všeobecnosť, 
verejnosť, jednoznačnosť ako formálne kritériá, a integritu, morálku či rule of law 
ako materiálne kritériá. 650  Simma a Alston zas v tomto kontexte poukazujú na 
dôležitosť rezolúcií Valného zhromaždenia OSN, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz 
presvedčenia širokej skupiny štátov, že určité normy majú kogentný status. 651 
Podobne Zemanek652 v tomto kontexte vyzdvihuje podstatnosť vôle medzinárodného 
spoločenstva štátov ako celku. Iní za determinujúce kritérium kogentnosti noriem 
považujú znak, že norma chráni, „spoločné dobro“653, akýsi „étos medzinárodného 
spoločenstva“654 či „vyšší záujem“.655  Ďalší kladú dôraz na právne účinky noriem, t. 
j. za kogentné považujú tie, ktoré majú schopnosť spôsobovať nulitnosť odporujúcich 
právnych aktov či vznik špeciálneho režimu zodpovednosti.656  Berúc do úvahy 
definičné znaky kogentných noriem, ktorým sme sa venovali v jednej 
z predchádzajúcich kapitol, môžeme tvrdiť, že kogentnou je každá a akákoľvek 
norma, ktorú za kogentnú považuje medzinárodné spoločenstvo štátov ako celok. 
Uvedená hypotéza ale skôr zaváňa tautológiou a vskutku nedáva jednoznačnú 
odpoveď na otázku, o ktoré konkrétne normy pri ius cogens ide. Je určujúcim práve 
účinok kogentnej normy, teda jej schopnosť invalidovať odporujúce zmluvy 
a prípadne i iné právne akty? Alebo je podstatná jej dôležitosť a absolútna 
nevyhnutnosť vo vzťahoch medzi štátmi? A ďalej: postačí, ak napríklad určitú normu 
za kogentnú viackrát označí Medzinárodný súdny dvor a iné medzinárodné orgány 
ako „hlasy“ medzinárodného spoločenstva ako takého? Účinok, t. j. v našom prípade 
schopnosť kogentnej normy invalidovať odporujúcu zmluvu, sa prima facie javí ako 
vierohodné a vhodné hraničné kritérium. Predsa len, žiadna iná norma 
medzinárodného práva takýto špecifický právny účinok – schopnosť invalidovať 
odporujúci právny akt – nemá. Avšak vzhľadom na raritný výskyt prípadov, kedy 
k neplatnosti odporujúcej zmluvy ab initio skutočne došlo, nemožno overiť 
fungovanie tohto kritéria v praxi. Može sa teda zdať, že dôležitosť a absolútna 
nevyhnutnosť určitého pravidla je lepším kandidátom. Tu však pozor na mieru 
dôležitosti, na ktorú upozorňuje aj Orakhelashvili: podľa neho musí ísť o absolútne 

                                                        
648 SAUL, 2015, s. 41.  
649 CONKLIN, 2012, s. 840.  
650 CRIDDLE & FOX-DECENT, 2009, s. 361-368.  
651 SIMMA & ALSTON, The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens and General 
Principles, 1988, s. 102.  
652 ZEMANEK, The Metamorphosis of Jus Cogens: From an Institution of Treaty Law to the Bedrock 
of the International Legal Order?, 2010, s. 384-390; a ZEMANEK , How to identify peremptory norms 
of international law, 2006, s. 1109 a nasl.  
653 RETTER, 2011, s. 564.  
654 CONKLIN, 2012, s. 840 a 855.  
655 VERDROSS, Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law, 1966, s. 58. 
656 Pozri napr. ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 54; De WET, 
2004, s. 97; LINDERFALK, Normative Conflict and the Fuzziness of the International Ius Cogens 
Regime, 2009, s. 961; a KOLB, Théorie du jus cogens international, 2001, s. 68.    
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najnevyhnutnejšie a najpodstatnejšie pravidlo, ktoré reflektuje bytostný záujem 
celého medzinárodného spoločenstva; pričom tvrdí, že nie všetky podstatné 
a nevyhnutné medzinárodnoprávne pravidlá majú aj kogentnú povahu, čo ilustruje na 
príklade pravidla pacta sunt servanda.657 Hoci napríklad Verdross a ďalší pripisovali 
tejto norme kogentný status658, a Kelsen ju označil za Grundnorm medzinárodného 
práva, Orakhelashvili práveže spochybňuje jej kogentnosť.659 Podľa neho svedčia 
o tom dva dôkazy. Predovšetkým ten, že odchýlenie sa od princípu pacta sunt 
servanda, ktorý požaduje, aby sa dohody dodržiavali a plnili, by pre štáty bolo samo 
osebe logickým absurdizmom. Druhým dôkazom je podľa neho následok porušenia 
tohto princípu. Tým je možnosť voľby reakcie, ktorú poškodený štát má: sám sa 
rozhodne, či a akým spôsobom bude odpovedať na porušenie tohto pravidla. 
Porušenie zmluvy ako také – pokiaľ sama zmluva neobsahuje kogentnú normu – totiž 
neprináša so sebou žiadne osobitné následky v podobe sekundárnych pravidiel 
požadujúcich neuznanie vytvorenej situácie za právnu či zakazujúcich poskytnutie 
pomoci porušiteľovi. Ak by však pacta sunt servanda bolo kogentným pravidlom, 
poškodený štát by možnosť voľby reakcie nemal. Podobne je tomu v prípade zásady 
dobrej viery, ktorá je akcesorická k pacta sunt servanda prípadne aj pri pravidle 
o teritoriálnej jurisdikcii štátu. 660  Takéto normy vzhľadom na svoju dôležitosť 
a nevyhnutnosť pre fungovanie medzinárodného spoločenstva by sme skôr mohli 
zaradiť k normám tvoriacim medzinárodný verejný poriadok (public order)661, keďže 
vyjadrujú verejné hodnoty zdieľané všetkými, no nemajú derogačný účinok. Aj iní 
autori zdieľajú názor, že kogentnosť normy je určená ich dôležitosťou a 
nevyhnutnosťou pre medzinárodné spoločenstvo, pokiaľ táto nevyhnutnosť reflektuje 
hodnoty a záujmy celého spoločenstva – všetkých štátov ako celku, a nie individuálne 
záujmy jednotlivých štátov.662 Takýto postoj napokon zaujala samotná Komisia. Pri 
koncipovaní článku o ius cogens konštatovala, že je to osobitná povaha obsahu 
konkrétneho pravidla („particular nature of the subject-matter“), ktoré mu dáva 
kogentný charakter.663 Nezanedbateľným je pritom aj aspekt morálky a humanity ako 
faktor determinujúci hodnoty a záujmy medzinárodného spoločenstva. Jeden 
z osobitných spravodajcov pre oblasť zmluvného práva Fitzmaurice priznal, že „nie 
je možné ... vyčerpávajúco uviesť, ktoré pravidlá medzinárodného práva majú 
charakter ius cogens, ale ich spoločnou črtou ... zrejme je, že zahŕňajú nielen právne 
normy ale aj zváženia morálky a medzinárodného verejného poriadku“.664 Na základe 
uvedeného možno tvrdiť, že dôležitosť a absolútna nevyhnutnosť pravidla, 
chrániaceho všeobecný záujem medzinárodného spoločenstva na rešpektovaní hodnôt 

                                                        
657 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 45.  
658 SCHWELB, 1967, s. 965; a JANIS, 1988, s. 363, ktorý ju nazýva „medzinárodnou ústavnou 
normou“.  
659 Okrem neho napr. aj dvojica autorov CRIDDLE & FOX-DECENT, 2009, s. 376. 
660 Pozri CAPLAN, 2003, s. 773: „If jus cogens is defined as a body of norms representing the core, 
nonderogable values of the community of states, then included in this body, arguably, is the principle 
of state jurisdiction…”. 
661 Pozri kapitolu o právnej povahe ius cogens a odlíšení tohto pojmu od pojmu medzinárodný verejný 
poriadok. 
662 Pozri napr. HANNIKAINEN, 1988, s. 20.  
663 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), 
2005, s. 248, § 2.  
664 ILC, Yearbook of the ILC 1958, vol. II., 1958, s. 41: „It is not possible ... to state exhaustively what 
are the rules of international law that have character of jus cogens, but a feature common to them ... 
evidently is that they involve not only legal rules but considerations of morals and international good 
order“. Pozri aj obdobné názory autorov: napr. McNAIR L. , 1961, s. 213, VIRALLY, 1966, s. 11, 
VERDROSS, Forbidden Treaties in International Law, 1937, s. 572, FORD, 1994, s. 149 a 152.  
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morálky a humanity, ktorých centrom je jednotlivec, je teda najvhodnejším – hoci nie 
bezvýhradným – kandidátom na identifikátora kogentnosti. Pokiaľ ide o tretie možné 
hraničné kritérium naznačené vyššie – identifikáciu zo strany medzinárodných súdov, 
netreba zabúdať, že medzinárodné právo nie je tvorené sudcom, ako je typické pre 
systém common law, a teda že medzinárodný sudca môže len interpretovať už 
existujúci právny stav – v tomto kontexte pomôcť identifikovať normu, ktorej 
kogentnosť je viac menej ustálená, nie normu vytvoriť ani konštituovať jej 
kogentnosť. 665  Okrem toho, ani explicitné použitie pojmu „kogentný“ alebo 
„imperatívny“ v súdnom rozhodnutí nemusí nevyhnutne svedčiť o tom, že 
diskutované pravidlo je považované za kogentné v zmysle článku 53 Viedenského 
dohovoru.666 A preto výroky súdov a jednotlivých sudcov o kogentnosti určitých 
pravidiel medzinárodného práva možno brať za vodítko, v žiadnom prípade však nie 
za konkluzívny dôkaz pôsobnosti ratione materiae, bez ohľadu na autoritatívnu silu 
súdnych rozhodnutí a ich nezanedbateľný význam v poznávaní medzinárodného 
práva. Všetky uvedené skutočnosti budeme brať do úvahy v nasledujúcich riadkoch.  

Bez prílišného dramatizovania problému identifikácie kogentných noriem 
môžeme tvrdiť, že určitá zhoda o kogentnosti niektorých konkrétnych 
medzinárodnoprávnych noriem existuje, a to ako v doktríne tak aj v jurisprudencii, na 
medzinárodných fórach a v rámci orgánov významných medzinárodných organizácií. 
Skutočnosť, že žiadne štáty nikdy neotvorili pred Medzinárodným súdnym dvorom 
konanie o určenie kogentnosti nejakej medzinárodnoprávnej normy, ako im to 
v prípade pochybnosti umožňuje článok 66 Viedenského dohovoru o zmluvnom 
práve, môže indikovať, že napriek absencii formálneho katalógu kogentných noriem 
štáty v praxi v zásade nepochybujú o obsahu týchto noriem.667 Minimálna spoločná 
množina konkrétnych pravidiel, ktorých kogentnosť sa uznáva a nespochybňuje, 
zahŕňa týchto deväť: zákaz pirátstva, zákaz otroctva a obchodu s otrokmi, zákaz 
genocídy, zákaz agresie, zákaz vojnových zločinov, zákaz zločinov proti ľudskosti, 
zákaz mučenia, zákaz apartheidu a (zákaz narúšať) seba-určovacie právo národov.668 
Zákaz pirátstva bol prvým pravidlom, o ktorom existovalo všeobecné presvedčenie, 
že ide o nederogovateľnú normu, ktorej porušiteľ je „nepriateľ ľudstva“ (hostis 
humani generis).669 Možno povedať, že ide o najstaršiu normu ius cogens, ktorej 
kogentnosť potvrdila aj Komisia OSN pre medzinárodné právo 670  ako aj 
                                                        
665  Napríklad Medzi-americký súd pre ľudské práva je známy svojou tendenciou rozširovať 
v materiálnom zmysle kategóriu ius cogens bez hlbšej analýzy či argumentácie. Za kogentné vo svojej 
praxi napríklad označil zákaz mimosúdnych popráv, či zásadu rovnosti a nediskriminácie. K tomu 
pozri ŠTURMA, Lidská práva jako příklad kogentních norem obecného mezinárodního práva, 2014, s. 
18-23, kde autor kladie otázku, či a do akej miery takáto regionálna snaha o identifikáciu kogentných 
noriem môže ovplyvniť ich identifikáciu na úrovni „medzinárodného spoločenstva ako celku“.  
666 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 42, kde autor uvádza dva 
príklady, kedy MSD (resp. jeho predchodca SDMS) použil tieto pojmy, hoci je nejasné a možno aj 
málo pravdepodobné, či mal na mysli normu ius cogens v zmysle Viedenského dohovoru, schopnú 
invalidovať odporujúce zmluvy: prvýkrát v spore Wimbledon, kde označil právo prechodu Kielskym 
prieplavom podľa Versailleskej zmluvy za „kogentné“ („peremptory“); druhýkrát v spore Hostage 
case, kde zdôraznil „imperatívny“ („imperative“) charakter pravidiel o diplomatickej imunite.  
667 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006, Final Report by Martti Koskenniemi, 
Fragmentation of International Law, § 377.   
668 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with 
commentaries), s. 248, § 3; a ILC, Yearbook of the ILC 2001, vol. II, 2001, s. 112-113, §§ 4 a 5.  
669 Pozri BROWNLIE, 2008, s. 511, JESSUP, 1952, s. 18. Pozri aj dokument kodifikačného výboru 
expertov Spoločnosti národov z roku 1926 (League of Nations Committee of Experts for the 
Progressive Codification of International Law, Doc. C.196.M.70.1927.V.  
670 ILC, Yearbook of the ILC 1953, vol. II, s. 155, § 4; ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. I, 1966, s. 
38, § 26 (statement by Mr. Yasseen); ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law 
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medzinárodné671 a národné672 súdne a iné orgány svedčiace o praxi štátov. Pirátstvo 
ako akt násilia spáchaný osobou voči lodi, lietadlu, osobám či majetku na šírom 
mori673 je jeden z medzinárodných zločinov, ktorý zakladá trestnú zodpovednosť 
jednotlivca a univerzálnu jurisdikciu všetkých štátov. Zákaz otroctva definovaný 
napríklad Dohovorom o zrušení otroctva z roku 1926674 patrí tiež k často citovaným – 
a takmer nespochybneným 675  – príkladom ius cogens, uvádzaným najmä 
v judikatúre 676 , v prácach Komisie 677  a v činnosti ďalších medzinárodných 
orgánov678. Zákaz genocídy definovaný Dohovorom proti genocíde z roku 1948 patrí 
podľa literatúry679 k najmenej kontroverzným a najviac uvádzaným príkladom ius 
cogens. Najčastejšie ho potvrdzuje rozhodovacia prax súdov680, nezaostávajú však ani 
dokumenty Komisie OSN pre medzinárodné právo 681  a iných medzinárodných 

                                                                                                                                                              
of treaties with commentaries), 2005, s. 248, § 3; ILC, Yearbook of the ILC 2001, vol. II, 2001, s. 112-
113, § 4. 
671 Pozri napr. rezolúciu BR OSN č. 1918 (2010). 
672 Pozri napr. rozhodnutia súdov USA United States v. Robins, 27 F. Cas. 825, 862, District Court of 
South Carolina (1799); United States v. Smith, 18 US 153 (1820); Sosa v. Alvarez-Machain, 542 US 
692, 715 (2004); United States v. Hasan, 747 F. Supp. 2nd 599, 605 (2010); rozhodnutie australského 
súdu Regina v. Tang, High Court of Australia (2008), HCA 39 (ako analógia so zločinom otroctva); 
rozhodnutia kenského súdu Regina v. Abdirahnam Isse Mohamud et al., High Court of Kenya, CR 
72/2011; Kenya v. Aid Mohamed Ahmed et al., Chief Magistrate Court, CR 3486/2008; a rozhodnutie 
holandského súdu Samanyolu, Rotterdame District Court, CR 10/600012-09 (2010); všetky uvádza 
WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 2015, s. 205-209.  
673 Definíciu pirátstva obsahuje napríklad čl. 101 Dohovoru OSN o morskom práve z roku 1982 
674 Slavery Convention 1926, 60 LNTS 253.  Medzinárodnoprávne snahy o zrušenie otroctva sa 
prejavili už na Viedenskom kongrese v roku 1815. Pozri deklaráciu z kongresu Declaration Relative to 
the Universal Abolition of the Slave Trade, General Treaty of the Vienna Congress, 63 CT 473, Act 
XV, signed at Vienna 8 February 1815.  
675 Schwelb polemizuje o kogentnosti zákazu mučenia (a zákazu genocídy) ako pravidle založenom 
medzinárodnou zmluvou. Pozri SCHWELB, 1967, s. 955-956. Všeobecne ale v doktríne panuje 
o kogentnosti zákazu otroctva zhoda. Pozri BROWNLIE, 2008, s. 511; SCHEUNER, 1969, s. 33; 
HANNIKAINEN, 1988, s. 75-77, 444-456;   
676 Pozri napr. ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, 1970, § 33; ICJ,  Jurisdictional 
Immunities of the State, 2012, § 93; IACtHR, Aloeboetoe et al. v. Suriname, 1993, §§ 56-57; a 
vnútroštátne súdy Austrálie Regina v. Tang, High Court of Australia (2008), HCA 39; USA Sampson 
v. Federal Republic of Germany, 250 F.3rd 1145, 7th Cir. 2001; Nemecka Jorgić case, Constitutional 
Court of Germany, 2 BvR 1290/99, §§ 17, 26 (2000), a Talianska Lozano v. Italy, Court of Cassation, 
No. 31171/2008, § 6 (2008).  
677 ILC, Yearbook of the ILC 2001, vol. II, 2001, Articles on State Responsibility, s. 58, § 2; s. 85, § 5; 
s. 112, § 4; s. 127, § 9. 
678 Pozri napr. Rezolúciu VZ OSN, GA Res. 64/293, UN Global Plan of Action to Combat Trafficking 
in Persons, UN Doc. A/Res/64/293, 30 July 2010.  
679 Pozri FORD, 1994, s. 150, a tam pozn. 19, a s. 163; ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in 
International Law, 2006, s. 216; BYERS, 1997, s. 219; HANNIKAINEN, 1988, s. 456. Pozri ale 
opačný názor, prezentovaný Schwelbom, ktorý polemizuje o kogentnosti zákazu genocídy z dôvodu, 
že ide o pravidlo zmluvného pôvodu (SCHWELB, 1967, s. 955-956).  
680 ICJ, Reservations to the Genocide Convention, 1951, s. 23; ICJ, Barcelona Traction, Light and 
Power Company, 1970, §§ 33-34; ICJ, Armed Activities on the Territory of Congo , 2006, § 64, 125;  
ICJ, Application of the Genocide Convention, 2007, §§ 147, 161-162; ICTY, Prosecutor v. Brdanin, 
2004, § 680; ICTY, Prosecutor v. Krstič, 2001, § 60; ICTR, Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana, 
1999, § 88; a národné súdy Kanady Regina v. Munyaneza, Montreal Superior Court, Criminal 
Division, 2009, QCCS 2201, §§ 70-79; Nemecka Jorgic Case, Constitutional Court of Germany, 2 
BvR 1290/99, §§ 17, 26-27 (2000); Talianska Lozano v. Italy, Court of Cassation, No. 31171/2008, § 6 
(2008); a USA Sarei v. Rio Tinto, PLC, 671 F.3rd 736, 759 (9th Cir. 2011).  
681 ILC, Yearbook of the ILC 2001, vol. II, 2001, Articles on State Responsibility, s. 112, § 4; ILC, 
Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006, Fragmentation of International Law, § 374. 
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orgánov682. Zákaz agresie, niektorými autormi uvádzaný ako zákaz použitia sily 
v medzinárodnom práve, má takisto pevný a už dlhodobý683 ius cogens status, uznaný 
početnými medzinárodnými zmluvami 684 , medzinárodnými súdmi 685  a inými 
medzinárodnými orgánmi vrátane Komisie OSN pre medzinárodné právo686 a tiež 
vedou medzinárodného práva. 687  Uvádzať zákaz agresie ako kogentnú normu 
namiesto všeobecnejšieho zákazu použitia sily v medzinárodnom práve je podľa nás 
exaktnejšie z dôvodu, že druhý pojem môže navodzovať mylný dojem, že použitie 
akejkoľvek sily je v medzinárodnom práve imperatívne zakázané. To však nie je 
pravdou, nakoľko k sile sa uchýliť možno: jednak v rámci legitímneho výkonu 
sebaobrany a jednak v rámci donucovacích akcií pod mandátom BR OSN. 
Sebaobrana teda podľa nás nepredstavuje výnimku z kogentnej normy a už vôbec nie 
jej derogáciu, ako niektorí autori špekulujú688 , ale jeden z legálnych spôsobov 
použitia sily, ktorý ničím neodporuje kogentnému zákazu agresie ako jednostrannému 
svojvoľnému uchýleniu sa k silovým prostriedkom.689 Vojnové zločiny ako závažné 
porušenia humanitárneho práva a zločiny proti ľudskosti sú ako porušenia 
kogentných noriem takisto často označované nielen Komisiou OSN pre 
medzinárodné právo690, ale aj štatútmi medzinárodných súdov691, judikatúrou vrátane 
odlišných stanovísk sudcov 692  a doktrínou 693 . V prípade vojnových zločinov ide 

                                                        
682 Pozri napr. Rezolúciu VZ OSN, GA Res. 96 (I), The Crime of Genocide, UN Doc. A/Res/96/I, 1 
December 1946. 
683 Pozri napr. dielo H. Grotia De Jure Belli ac Pacis, Dedication (1625), 4 a jeho teóriu spravodlivej 
vojny.  
684 Pozri Briand-Kellogov Pakt, 94 LNTS 57, TS No. 796, Preamble, signed at Paris, 27 August 1928. 
UN Charter, Preamble, Article 1 (1), 1945. Pozri aj definíciu agresie UN GA Res. 3314 (1974) a UN 
GA Res. 2625 (1970). 
685 Pozri ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, 1986, § 190-193, Op. of 
Judge Nagendra Singh, s. 153, Op. of Judge Sette-Camara, s. 199; ICJ, Barcelona Traction, Light and 
Power Company, 1970, § 33; ICJ, Oil Platforms , 2003, Sep. Op. of Judge Simma, § 9; ICJ, 
Construction of a Wall, 2004, Sep. Op. of Judge Elaraby, § 3.1; ICJ, Armed Activities on the Territory 
of Congo, 2006, Sep. Op. Judge Dugard, § 10; ICJ, Unilateral Declaration of Independence in Respect 
of Kosovo, 2010, § 81.  
686 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), 
2005, s. 248, § 3; ILC, Yearbook of the ILC 2001, vol. II, 2001, Law on Responsibility of States, s. 
112, § 4.  
687 Pozri napr. BYERS, 1997, s. 219; FORD, 1994, s. 151; HANNIKAINEN, 1988, s. 117, 178, 323-
356; SCHEUNER, 1969, s. 33; ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, 
s. 50; WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 2015, s. 223; KOLB, 
Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 73.  
688 KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 73-75, tvrdiac, 
že zákaz použitia sily je kogentným len do určitej miery. Pozri aj GREEN, 2011, s. 215 a nasl.  
689 Pozri definíciu agresie: UN GA Res. 3314 (1974). Pozri aj našu diskusiu v kapitole o nemožnosti 
derogácie ako definičnom znaku.  
690 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 1963, vol. I, 1963, s. 131, § 31 (Statement by Special Rapporteur 
Waldock), o kogentnosti tzv. Martensovej klauzuly 
691 Pozri Rímsky Štatút Medzinárodného trestného súdu (1998), článok 7 a 8(2); Štatút ICTY (1993), 
články 2 a 3, 5; Štatút ICTR (1994), článok 3 a 4; Štatút SCSL (2000), články 2, 3 a 4.  
692 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996, §§ 79, 83, Diss. Op. of Judge 
Weeramantry, s. 46, Sep. Op. of Judge Koroma, s. 574; ICJ,  Arrest Warrant Case, 2002, §§ 56-60; 
ICJ, Jurisdictional Immunities of the State, 2012, § 93 a Diss. Op. Judge Cancado Trindade, §§ 313-
314; ICTY, Prosecutor v. Kupreškič, 2000, § 519; SCSL, Prosecutor v. Kallon and Kamara, Decision 
on Challenge to Jurisdiction, 2004, § 60, 66-71; IACtHR, Miguel Castro-Castro Prison v. Peru, 
IACtHR Series C No. 160, § 402-404 (2006); a rozhodnutia súdov Argentíny Chile v. Aranciaba 
Clavel, Supreme Court of Justice, A/533/XXXVIII, ILDC 1082, § 28 (2004); Kanady Regina v. Finta, 
Supreme Court, 1 SCR 701, 22 (1994); Talianska Lozano v. Italy, Court of Cassation, No. 31171/2008, 
§ 6 (2008), Ferrini v. Germany, Court of Cassation, No. 5044/2004, § 9 (2004), Germany v. Milde, 
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najmä o závažné porušenia práva ozbrojených konfliktov a humanitárneho práva, 
definovaných predovšetkým v Ženevských konvenciách, ktorých spoločný článok 3 
stanovuje minimálny štandard humánneho zaobchádzania s civilistami „v 
ktorúkoľvek dobu a na ktoromkoľvek mieste“.694 O nemožnosti derogácie vypovedá 
napríklad čl. 47 štvrtej Ženevskej konvencie, ktorý zakazuje akúkoľvek dohodu 
okupujúcej mocnosti a okupujúceho národa, ktorá by práva okupovaného národa 
obmedzovala. Kogentnú povahu bude mať pravdepodobne aj článok 49 štvrtej 
Ženevskej konvencie zakazujúci hromadné či nútené presuny obyvateľstva na 
okupovaných územiach: v tejto súvislosti Medzinárodný súdny dvor aj Valné 
zhromaždenie označili izraelské presuny na okupovanom území Palestíny za 
nulitné695, čo možno vnímať ako „dôkaz“ kogentnosti tohto pravidla. Kogentný 
element zákazu derogácie možno nájsť aj v článkoch 6/6/6/7 štyroch Ženevských 
konvencií696, ktoré stanovujú, že „nijaká osobitná dohoda nesmie postihovať status 
chránených osôb podľa tohto Dohovoru, ani obmedziť práva týchto osôb.“ Čo sa týka 
zločinov proti ľudskosti, tie zahŕňajú nehumánne skutky proti človeku a jeho 
dôstojnosti, pokiaľ sú rozsiahlej a systematickej povahy.697  Zákaz mučenia teda 
konania, ktoré spôsobuje človeku nadmernú fyzickú či bolesť, zranenia alebo 
psychické utrpenie 698  ako norma ius cogens je takisto obsiahnutý v početných 
medzinárodných dokumentoch699, potvrdený rozsiahlou judikatúrou700 a uznávaný 

                                                                                                                                                              
Court of Cassation, No. 1072/2009, §§ 5-6 (2009); Holandska Bouterse case, Amsterdam Court of 
Appeal, No. R 97/163/12 Sv and R 97/176/12 Sv, § 5 (2000); a USA Sarei v. Rio Tinto, 487 F.3rd 
1193, 1202 (9th Cir. 2007), Princz v. Germany, 26 F.3rd 1166, 1182 (DC Cir. 1994), Wald, 
Dissenting).  
693 Pozri napr. HANNIKAINEN, 1988, s. 87 a nasl., 620-713; VERDROSS, Jus Dispositivum and Jus 
Cogens in International Law, 1966, s. 59; ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International 
Law, 2006, s. 61; KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 
75; NIETO-NAVIA, 2003, s. 635 a nasl.  
694 Geneva Convention (I, II, III, IV), Article 3.  
695 ICJ, Construction of a Wall, 2004, § 120. Pozri aj UN SC Res. 478 (1980), UN GA Res. 2949 
(XXVII), 9 December 1972, § 7: „declares that changes carried out by Israel in the occupied Arab 
territories in contravention of the Geneva Conventions ... are null and void“. 
696 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 62. 
697 Pozri napr. Rímsky Štatút MTS (1998), článok 7.  
698 Pre definíciu mučenia pozri Dohovor proti mučeniu z roku 1984, článok 1.  
699 Pozri napr. Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, článok 5; Rezolúciu VZ OSN 3452 
(9 December 1975), Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; Dohovor proti mučeniu z roku 1984; 
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, článok 7; Európsky dohovor 
proti mučeniu z roku 1987; Európsky dohovor o ľudských právach z roku 1950, článok 3; Medzi-
americký dohovor proti mučeniu z roku 1985; Americký dohovor o ľudských právach z roku 1969, 
článok 5(2).  
700 ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012, § 99; ICTY, Prosecutor v. Furundžija, 1998, § 
153-154; ICTY, Prosecutor v. Kunarac et al., 2001, § 466; ICTY, Prosecutor v. Delalič et al., 1998, § 
454; IACtHR, Bayarri v. Argentina, IACtHR Series C No. 187, § 81 (2008); IACtHR Ximenez-Lopez 
v. Brazil, IACtHR Series C No. 149 (2006); IACtHR Ramirez v. Guatemala, IACtHR Series C No. 
126, § 117 (2005); ECtHR, Jones v. United Kingdom, No. 34356/06, §§ 210-214 (2014); ECtHR, 
Demir and Baykara v. Turkey, No. 34503/97, § 73 (2009); ECtHR, Al-Adsani v. United Kingdom, No. 
35763/97 (2001); a rozhodnutia súdov Kanady Bouzari v. Islamic Republic of Iran, Court of Appeal of 
Ontario, 71 OR 675, § 57-73 (2004); Suresh v. Canada, Supreme Court, 1 SCR 3, §§ 46, 59-64 (2002); 
Francúzska Lydienne X. v. Prosecutor, Court of Cassation, No. 12-81676, § 10.4, 14 (2013); Talianska 
Lozano v. Italy, Court of Cassation, No. 31171/2008, § 8 (2008); Holandska Bouterse case, 
Amsterdam Court of Appeal, No. R 97/163/12 Sv and R 97/176/12 Sv, § 5 (2000); Spojeného 
kráľovstva Ex parte Pinochet (No. 3), UKHL, 1 A.C. 147 (1999) a USA Siderman Blake v. Republic of 
Argentina, 965 F.2nd 699, 717 (9th Cir. 1992), Filartiga, 630 F.2nd 876 (2nd Cir. 1980).   
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doktrínou 701 . Apartheid ako systematická rasová diskriminácia usilujúca sa 
o dominanciu jednej rasovej skupiny nad inou702 tiež porušuje ius cogens a zakladá 
zločin podľa medzinárodného práva. Svedčí o tom judikatúra 703 , medzinárodné 
dokumenty704 i konsenzus v doktríne705. Pokiaľ ide o právo každého národa slobodne 
si určiť svoj politický status, to rezonovalo najmä v súvislosti s dekolonizáciou v 60. 
rokoch a ako také predstavuje jednu zo základných zásad fungovania 
medzinárodnoprávneho systému popri suverénnej rovnosti štátov a ďalších 
zásadách. 706  Spomedzi vyššie uvedených príkladov kogentných noriem túto 
spomíname ako poslednú, pretože jej kogentnosť býva predsa len niektorými autormi 
relativizovaná707 prípadne obmedzovaná len na koloniálny kontext.708 Podčiarkuje sa 
skutočnosť, že napríklad žiaden orgán OSN vrátane Medzinárodného súdneho dvora 
ju nikdy neoznačil za kogentnú, a tiež absencia kogentných účinkov tejto normy – 
napríklad neexistencia povinnosti predchádzať a stíhať jej porušenia a neexistencia 
individuálnej trestnej zodpovednosti ako je tomu v prípade porušenia iných 
kogetných noriem.709 Voči uvedeným názorom však možno postaviť nasledovné: 
Hoci Medzinárodný súdny dvor nikdy explicitne neoznačil seba-určovacie právo za 
kogentnú normu, viackrát zdôraznil jeho charakter erga omnes a záujem všetkých 
štátov na jeho dodržiavaní „ako jedného z podstatných princípov súčasného 
medzinárodného práva“.710 Napriek tomu, že pri erga omnes a ius cogens nejde 
o totožné termíny, erga omnes pojem indikuje minimálne všeobecnú záväznosť 
pravidla platného voči všetkým. Za zmienku v tejto súvislosti stojí stanovisko sudcu 
Ammouna v posudku vo veci Namibia, v ktorom seba-určovacie právo národov 
označil za „normu kogentnej povahy, od ktorej nie je dovolené sa odchýliť za 
nijakých okolností“.711 Okrem toho, právo na seba-určenie Komisia pre medzinárodné 

                                                        
701  BYERS, 1997, s. 219; HANNIKAINEN, 1988, s. 499 a nasl.; De WET, 2004, s. 97-121; 
ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 225; WEATHERALL, Jus 
Cogens: International Law and Social Contract, 2015, s. 232.  
702 Pre presnú definíciu pozri napr. Dohovor o potlačovaní a trestaní zločinu apartheidu z roku 1973, 
článok II.  
703 ICJ, Namibia, Advisory Opinion, 1970, § 131; ICJ, Armed Activities on the Territory of Congo, 
2006, § 78.  
704 Deklarácia o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, UN GA Res. 1904 (20 November 
1963); Dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie z roku 1965; Dohovor 
o potlačovaní a trestaní zločinu apartheidu z roku 1974.  
705 BYERS, 1997, s. 219; HANNIKAINEN, 1988, s. 75-87, 467-489; SCHEUNER, 1969, s. 33.  
706 V roku 1970 VZ OSN prijalo Deklaráciu medzinárodnoprávnych zásad týkajúcich sa priateľských 
vzťahov a spolupráce medzi štátmi, kde zahrnulo princíp rovných práv a sebaurčenia národov. Pozri 
UN GA Res 2625 (XXV), Declaration on Principles of International Law concerning Friendly 
Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, 24 
October 1970 
707 Pozri napr. WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 2015, s. 250 
a 251, kde sa odvoláva na správu Osobitného spravodajcu OSN pre predchádzanie diskriminácie 
a ochranu menšín z roku 1981, ktorej záverom je, že právo na sebaurčenie nepožíva kogentný status. 
Pozri aj WEISBURD, The Emptiness of the Concept of Jus Cogens, as Illustrated by the War in 
Bosnia-Herzegovina, 1995, s. 23-24; SCHEUNER, 1969, s. 34; CRAWFORD, 1979, s. 81 (uvádza, že 
kogentný status sebaurčovacieho práva možno ťažko akceptovať); HANNIKAINEN, 1988, s. 357 
spochybňuje imperatívny charakter tzv. vnútorného sebaurčovacieho práva (internal self-
determination). 
708 Pozri CRAVEN, 1996, s. 380-381.  
709 WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 2015, s. 251 a 253.  
710 ICJ, East Timor Case, 1996, § 29; ICJ, Construction of a Wall, 2004, § 156.  
711 ICJ,  Namibia, Advisory Opinion, 1971, Sep. Op. of Vice-President Ammoun, ss. 89-90, § 12. Pozri 
aj ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, 1970, Judge Ammoun, § 11: „the principle of 
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právo uviedla ako jeden z možných príkladov ius cogens už začiatkom 60. rokov v 
rámci travaux.712 Podobne aj Komisia OSN pre ľudské práva.713 Voči neexistencii 
individuálnej trestnej zodpovednosti v prípade porušenia seba-určovacieho práva 
možno uviesť, že síce tento následok je prítomný vo všetkých ostatných prípadoch 
vyššie spomenutých ius cogens noriem, nepatrí k definičným a určujúcim znakom 
imperatívnosti. Naopak, rozlišujúcim znakom by mohla byť práve nemožnosť 
derogácie resp. schopnosť tejto normy zneplatňovať odporujúce zmluvy. Valné 
zhromaždenie OSN v jednej zo svojich rezolúcií uviedlo, že „kategoricky odmieta 
akúkoľvek zmluvu, dohodu či jednostranný úkon ..., ktorý by ignoroval, porušoval, 
odmietal či odporoval nescudziteľným právam koloniálnych národov na sebaurčenie 
a nezávislosť.“714 Ak sa teda možno domnievať, že zmluva, ktorou by sa dva či viac 
štátov zaviazalo, že budú konkrétnemu národu brániť v jeho práve slobodne si určiť 
svoj politický status, bude medzinárodným spoločenstvom ako celkom vnímaná za ab 
initio neplatnú, potom možno mať za to, že seba-určovacie právo národov je 
medzinárodným spoločenstvom štátov ako celkom brané za imperatívnu normu 
všeobecného medzinárodného práva, od ktorej sa nemožno odchýliť, teda za normu 
ius cogens. Napokon, o kogentnom statuse seba-určovacieho práva je presvedčená aj 
väčšina teoretikov715, dokonca niektorí k nemu priraďujú aj právo národov na trvalú 
zvrchovanosť nad prírodnými zdrojmi ako imanentnú súčasť seba-určovacieho 
práva.716 Navyše, ak posúdime sebaurčovacie právo národov v kumulatívnom duchu 
troch možných hraničných kritérií navrhovaných vyššie – po prvé, nemožnosti 
derogácie, po druhé, dôležitosti a absolútnej nevyhnutnosti pravidla, ktoré chráni 
všeobecný záujem medzinárodného spoločenstva a odráža hodnoty morálky a 
humanity, ktorých centrom je jednotlivec, a po tretie, označenie pravidla za kogentné 
medzinárodnými súdnymi a inými orgánmi – dospejeme k záveru, že toto právo patrí 
k normám ius cogens.  

Okrem vyššieuvedených noriem sa v literatúre vyskytujú aj iné príklady: 
zákaz navrátenia utečencov (non-refoulement) 717 , právo na spravodlivý súdny 
proces718, zákaz nedobrovoľných únosov719, právo na život720, zákaz trestu smrti721 či 

                                                                                                                                                              
equality and that of non-discrimination on racial grounds ... like the rights of self-determination, are 
imperative rules of law“.  
712 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), 
2005, s. 248, § 3.  
713 Vo viacerých rezolúciách: UN Human Rights Commission, Res 1997/4, 1998/4, 2003/3.  
714 UN GA Res 35/118, 11 December 1980, Plan of the Action for the Full Implemenation of the 
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, § 5.  
715  Pozri napr. ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 51;  
BROWNLIE, 2008, s. 666; PARKER & NEYLON, 1989, s. 440; CASSESE, 1995, s. 171-172; 
HANNIKAINEN, 1988, s. 382; FORD, 1994, s. 151. 
716 BROWNLIE, 2008, s. 511; ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, 
s. 52.  
717 Pozri napr. ALAIN, 2002, s. 538; PARKER & NEYLON, 1989, s. 435; De WET, 2004, s. 101. 
Pozri aj UNHCR Executive Committee, Conclusion No. 25 (XXXIII-1982), § b).  
718 Pozri napr. CRIDDLE & FOX-DECENT, 2009, s. 371; ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms 
in International Law, 2006, s. 60.  
719 Pozri napr. CANCADO-TRINDADE, 2012, s. 511; SARKIN, 2012. Pozri aj rozhodnutie IACtHR 
vo veci Goiburú v. Paraguay, 2006, s. 67, a rozhodnutie súdu USA vo veci Xuncax v. Gramajo, 886 F. 
Supp 162, (Dis. of Massachusetts, 1995), s. 184.  
720 Pozri napr. MERON, 1986, s. 11; PARKER & NEYLON, 1989, s. 431; HANNIKAINEN, 1988, s. 
514-520. Pozri aj nálezy Medzi-americkej komisie pre ľudské práva: IAComHR, Thomas v. United 
States, Report No. 100/03, §§ 40-41 (2003), Domingues v. United States, Report No. 62/02, § 85 
(2000).    
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zákaz masových či mimosúdnych popráv alebo uväznenia 722 , ďalej zákaz 
terorizmu723 a niektoré pravidlá dotýkajúce sa tzv. spoločného dedičstva ľudstva, 
konkrétne normy ochrany životného prostredia724, nebeských telies a vesmíru725, 
šíreho mora a morského dna 726 , a kultúrneho dedičstva 727  či dokonca ochrany 
podmorských káblov a ďalších foriem medzinárodnej komunikácie728. Ojedinelé sú aj 
názory, že všetky ľudské práva či právo ľudských práv ako také je ius cogens.729 
Objavuje sa aj postoj, že kogentnými sú len základné ľudské práva730, prípadne 
všetky tie ľudské práva, ktoré sú označené za nederogovateľné štyrmi 
najvýznamnejšími ľudsko-právnymi dohovormi.731       

 

5. 5. Parciálne závery  
 

                                                                                                                                                              
721 Pozri SCHABAS W., 2003, s. 19 a 376. Pozri aj nález Medzi-americkej komisie pre ľudské práva: 
Roach and Pinkerton v. United States, Res. 3/87, § 56 (1987), o zákaze trestu smrti vo vzťahu k 
mladistvým.  
722 FORD, 1994, s. 164. Pozri aj rozhodnutie súdu USA vo veci Xuncax v. Gramajo, 886 F. Supp 162, 
(Dis. of Massachusetts, 1995), s. 184; a rozhodnutie IACtHR vo veci Gómez Paquiyauri Brothers v. 
Peru, 2004, s. 76, že mimosúdne popravy porušujú ius cogens. 
723 Pozri napr. WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 2015, s. 241-250. 
Pozri aj ICTY, Prosecutor v. Galić, 2006, § 98: „the prohibition against terror is a specific prohibition 
within the general prohibition of attack on civilians. The general prohibition is a peremptory norm of 
customary international law. It could be said that the specific prohibition also shares this peremptory 
character, for it protects the same value“. Pozri aj rozhodnutia súdov Francúzska Réunion Aérienne v. 
Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, Court of Cassation, No. 09-14743, s. 634 (2011): „the 
prohibition on acts of terrorism can be ranked as a jus cogens norm of international law“; Talianska 
Italy v. Abdelaziz and others, Court of Cassation, No. 1072, § 2.1. (2007) a USA Flatow v. Islamic 
Republic of Iran, 999 F. Supp. 1, 23 (DDC 1998): „terrorism has achieved the status of almost 
universal condemnation as have slavery, genocide and piracy, and the terrorist is the modern era’s 
hosti humani generis – an enemy of all mankind“.  
724 Pozri napr. UHLMANN, 1998; WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social 
Contract, 2015, s. 259. Pozri ale ICJ, Gabčíkovo Nagymaros Case, 1997, s. 62 a argument Slovenskej 
republiky, že žiadne pravidlo medzinárodnej ochrany životného prostredia nedosahuje status ius 
cogens, a s. 76, kde sa Súd odmietol k tejto otázke vyjadriť.  
725 Pozri ČEPELKA & GILMOUR, 1970, s. 46-48, kde autori za kogentné označujú napríklad aj 
pravidlo, podľa ktorého majú štáty povinnosť chrániť životy „vyslancov ľudstva“, teda kozmonautov 
v núdzi a vrátane povinnosti nebrániť im v návrate do svojej krajiny. Pozri aj CANCADO-
TRINDADE, International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium, 2010, s. 368 a nasl.  
726 Pozri WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 2015, s. 255. Pozri aj  
ČEPELKA Č. , 2015, s. 130. 
727 Ibid., s. 261-263.  
728 Pozri napr. WHITEMAN, 1977, s. 625, uvádza zoznam navrhovaných dvadsiatich kategórií ius 
cogens  noriem. 
729 ICJ, South West Africa Cases, 1966, Dis. Op. of Judge Tanaka, s. 298: „if we can introduce in the 
international field a category of law, namely jus cogens ... a kind of imperative law which constitutes 
the contrast to jus dispositivum, capable of being changed by way of agreement between States, surely 
the law of human rights may be considered to belong to the jus cogens“. K doktrinálnym názorom 
pozri napr. PARKER & NEYLON, 1989, s. 441; ZEMANEK, The Unilateral Enforcement of 
International Obligations, 1987, s. 39.  
730  Napr. SCHEUNER, 1969, s. 33; HANNIKAINEN, 1988, s. „basic human rights“; RIŠOVÁ, 2014, 
s. 66-67.  
731 Napr. MERON, 1986, s. 11, ktorý za determinujúce považuje dva medzinárodné pakty z r. 1966, 
Americký dohovor o ľudských právach a Európsky dohovor o ľudských právach a prichádza k týmto 
štyrom kogentným ľudským právam: právo na život, zákaz mučenia, zákaz otroctva a zákaz 
retroaktivity v trestnom práve. Podobne TERAYA, 2001, s. 927.  
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Pôsobnosť kogentných noriem medzinárodného práva možno ako pôsobnosť 
ktorýchkoľvek iných právnych noriem vymedziť podľa časového trvania a doby, 
v rámci ktorej ich možno aplikovať (ratione temporis), podľa teritoriálneho priestoru, 
v ktorom sa uplatňujú (ratione loci), podľa okruhu subjektov, ktoré zaväzujú (ratione 
personae), a napokon podľa materiálnej podstaty právnych vzťahov, ktoré regulujú 
(ratione materiae).  

Pri určovaní pôsobnosti ratione temporis sme sa zamerali na „moment 
vzniku“ a „moment zániku“ kogentnej normy, t. j. odkedy kogentná norma začína 
pôsobiť a dokedy jej platnosť či existencia ako taká trvá. Zároveň sme sa sústredili na 
jej prípadnú spätnú účinnosť, spôsoby jej modifikácie a nahradenia inou normou 
rovnakej právnej kvality ako aj na možnosť jej prípadného vyjdenia z používania 
(desuetudo). Prišli sme k záveru, že kogentná norma začína svoju pôsobnosť 
momentom svojho vytvorenia, t. j. momentom naplnenia všetkých svojich 
definičných znakov, kde svoju nezastupiteľnú úlohu zohráva najmä presvedčenie 
medzinárodného spoločenstva štátov ako celku, že ide o normu, od ktorej nie je 
dovolené sa odchýliť. V závislosti od právneho prameňa, v ktorom je kogentná norma 
vyjadrená, možno rozlišovať viaceré spôsoby vzniku kogentnej normy – tie sa môžu 
prekrývať napríklad s dátumom, kedy konkrétna multilaterálna medzinárodná zmluva 
nadobudla platnosť, s dátumom prijatia rezolúcie Valného zhromaždenia, alebo 
s obdobím „dozrenia“ opinio iuris cogentis, ktoré logicky nemá špecifický dátum, 
a ktorého existenciu napríklad Medzinárodný súdny dvor alebo iná autorita 
aplikujúca medzinárodné právo spätne už len konštatuje. Pokiaľ ide o spätnú 
účinnosť imperatívnych noriem, aj tu platí všeobecný zákaz retroaktivity a princíp 
inter-temporálneho práva, t. j. že právne vzťahy a skutočnosti sa budú posudzovať 
podľa právnych noriem platných v čase, kedy vznikli a nastali, ale ich ďalšie trvanie 
ako aj výkon práv a povinností, ktoré na ich základe vznikli, sa bude riadiť 
nasledujúcimi (aj novovznikajúcimi) právnymi normami. Preto ak vznikne nová 
kogentná norma všeobecného medzinárodného práva, začne pôsobiť výlučne ex nunc, 
čo však nevylučuje, že od tohto momentu zneplatní medzinárodnú zmluvu uzavretú 
ešte pred vytvorením tejto kogentnej normy. Zároveň máme za to, že hoci – ako 
mnohí autori poukazujú – k formálnemu uvedeniu pojmu ius cogens došlo až prijatím 
Viedenského dohovoru o zmluvnom práve v roku 1969, viaceré skutočnosti 
dokazujú, že imperatívne normy nie sú „vynálezom“ tejto konvencie: 
v medzinárodnom práve existovali a pôsobili dávno predtým. Čo sa týka momentu 
zániku kogentnej normy, podobne ako pri jej vzniku – aj tu je determinantom 
prítomnosť všetkých definičných znakov kogentnosti; inými slovami, pôsobnosť ius 
cogens normy zanikne spolu so stratou jej opinio iuris cogentis: medzinárodné 
spoločenstvo štátov ako celok ju prestane považovať za kogentnú. Vyjdenie 
z používania, t. j. strata pouhej praxe či absencia uplatňovania konkrétneho pravidla 
môže ale aj nemusí indikovať stratu opinio iuris cogentis. Čiastočne sa pôsobnosť 
kogentných noriem mení v dôsledku abrogácie či modifikácie.  

Pokiaľ ide o vymedzenie teritoriálneho priestoru, kde sa kogentné pravidlá 
uplatňujú, našu pozornosť sme upriamili na otázku, či kogentné normy pôsobia všade 
bez obmedzenia – t. j. v rámci národných území štátov, priestoroch a budovách 
medzinárodných organizácií, a v rámci tzv. medzinárodných priestorov akými sú 
napríklad šíre more a vesmír. V zásade možno pri kogentných normách prezumovať 
univerzálnu a teda bezhraničnú pôsobnosť ratione loci bez akýchkoľvek obmedzení. 
Pripúšťame však, že teritoriálna pôsobnosť je vždy determinovaná obsahom 
konkrétnej normy: napríklad zákaz mučenia alebo zákaz otroctva platí kdekoľvek 
a za každých okolností; zákaz porušiť konkrétne práva obyvateľstva na okupovanom 
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území ako jeden z vojnových zločinov logicky bude limitovaný na okupované územie 
v rámci ozbrojeného konfliktu. Skutočnosť, že táto práca sa zameriava na kogentné 
normy všeobecného medzinárodného práva, nevylučuje prípadnú existenciu 
regionálnych či partikulárnych noriem, ktoré konkrétna regionálna skupina štátov ako 
taká prijíma a uznáva za normy, od ktorých nie je dovolené sa odchýliť. Podľa 
všetkého by však takéto normy mali skôr podobu „regionálneho“ verejného poriadku, 
keďže sotva možno predpokladať ich invalidujúci účinok smerom navonok, voči 
zmluvám s „nečlenmi“ regiónu. Okrem toho sme okrajovo sme upozornili na 
prípadné aplikačné problémy spojené s interakciou viacerých navzájom si 
odporujúcich regionálnych noriem platných v rôznych regiónoch a zároveň sme prišli 
k záveru, že takéto regionálne „kogentné“ normy by museli nevyhnutne byť v súlade 
s ius cogens všeobecného medzinárodného práva.  

Okruh subjektov viazaných kogentnými normami priamo súvisí 
s predpokladom, že ide o normy všeobecného medzinárodného práva, ktoré pôsobia 
univerzálne voči všetkým (erga omnes), t. j. voči všetkým štátom, medzinárodným 
organizáciám, národom a dokonca i jednotlivcom. Nie je pritom rozhodujúce, či ide 
alebo nejde o individuálny štát, ktorý je zmluvnou stranou Viedenského dohovoru 
o zmluvnom práve, ani či ide alebo nejde o štát, ktorý sa na vytvorení danej 
kogentnej normy spolupodielal či naopak voči jej vytvoreniu protestoval (tzv. trvalý 
odporca), alebo či ju tento štát sám považuje za kogentnú alebo nie. Pri 
medzinárodných organizáciách sme zdôraznili, že sú to jej orgány a predstavitelia, 
ktorí sú takisto viazaní kogentnými normami, a zodpovednosť za porušenie ius 
cogens môže v súvislosti s tým istým aktom vzniknúť súčasne medzinárodnej 
organizácií a aj jej členskému štátu. Jednotlivci v rámci svojej marginálnej 
medzinárodnoprávnej subjektivity tiež spadajú pod pôsobnosť niektorých 
imperatívnych noriem, za porušenie ktorých môžu niesť individuálnu 
medzinárodnoprávnu trestnú zodpovednosť.  

V otázke materiálneho vymedzenia pôsobnosti kogentných noriem neexistuje 
doktrinálny konsenzus, ktoré kritérium by sa malo použiť ako determinujúce pre 
kogentnosť konkrétneho pravidla, keďže autoritatívny legálny výpočet imperatívnych 
noriem neexistuje. My sme zvažovali kumulatívne tri metodologické kritériá 
identifikácie (bez priznania prvenstva ktorémukoľvek z nich), ktoré však individuálne 
môžu byť len indíciou a nie konkluzívnym dôkazom o kogentnej povahe určitej 
normy: jednak indícia, či je norma schopná invalidovať odporujúcu medzinárodnú 
zmluvu prípadne iný úkon, ďalej indícia, či je podstatná a nevyhnutná pre život 
medzinárodného spoločenstva ako celku v tom zmysle, že chráni hodnoty morálky a 
humanity v spoločnom záujme všetkých štátov, a napokon indícia, či danú normu ako 
kogentnú označili autoritatívne medzinárodne orgány aplikujúce medzinárodné právo 
– napríklad Medzinárodný súdny dvor a iné súdny orgány, Komisia OSN pre 
medzinárodné právo prípadne Valné zhromaždenie alebo Bezpečnostná rada – 
a zároveň orgány jednotlivých štátov odrážajúce štátnu prax. Kumulatívnym 
zvážením všetkých troch indícií sme pôsobnosť kogentných noriem ratione materiae 
obmedzili na týchto deväť: zákaz pirátstva, zákaz otroctva a obchodu s otrokmi, 
zákaz agresie, zákaz genocídy, zákaz vojnových zločinov ako závažných porušení 
humanitárneho práva, zákaz zločinov proti ľudskosti, zákaz apartheidu, zákaz 
mučenia a právo národov na sebaurčenie. Možno povedať, že o kogentnosti týchto 
pravidiel sa všeobecne zhoduje aj medzinárodnoprávna veda. Naopak, konsenzus 
neexistuje vo vzťahu k ďalším potenciálnym kandidátom ius cogens noriem: 
niektorým ľudsko-právnym normám (ako je napríklad zákaz navrátenia utečenca, 
právo na život, nederogovateľné ľudské práva či právo ľudských práv ako také), 
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normám chrániacim spoločné dedičstvo ľudstva (morské dno, kultúrne dedičstvo 
a vesmírne telesá) či vo vzťahu k zákaze terorizmu.  

Okrem uvedených aspektov sme sa v tejto kapitole zamýšľali nad otázkou, či 
je zoznam kogentných noriem ako taký podstatný pre ich existenciu a pôsobnosť. 
Odpoveď je negatívna, hoci na druhej strane treba pripustiť, že vnesenie svetla do 
tejto problematiky – čo si ako jeden z cieľov vytýčila Komisia OSN pre 
medzinárodné právo vo svojej aktuálnej agende – by znamenalo nielen významný 
stupeň kodifikačného vývoja medzinárodného práva, ale by to umožnilo efektívnejšie 
poznávanie právnych účinkov kogentných noriem a zároveň poskytlo hmatateľný 
dôkaz, že ius cogens nie je len prázdnou právnou kategóriou.  
 

6. PRÁVNE ÚČINKY IUS COGENS  
 

 
Kapitolu o právnych účinkoch kogentných noriem môžeme smelo začať 

bezrozporným konštatovaním, že taký špecifický právny účinok, akým je schopnosť 
spôsobiť až nulitnosť iného pravidla nemá popri ius cogens žiadna iná 
medzinárodnoprávna norma. Skutočnosť, že kogentná norma pod sankciou 
neplatnosti a nulitnosti nepripúšťa derogáciu, sama osebe nie je sporná. O nemožnosti 
derogácie kogentných noriem sú štáty presvedčené prinajmenšom od čias Viedenskej 
konferencie o zmluvnom práve, teda vyše polstoročia. Kým nemožnosť derogácie je 
vlastnosťou (a definičným znakom) kogentnej normy, invalidácia (t. j. spôsobenie 
neplatnosti resp. absolútnej neplatnosti) je jej účinkom, priamo vyplývajúcim z tejto 
jej vlastnosti.732 Nemožnosť derogácie kogentnej normy, ako sme už definovali 
v predchádzajúcich kapitolách, spočíva v tom, že subjekty, ktoré sú ňou viazané, sa 
nemôžu dispozitívne odchýliť od toho, čo táto norma požaduje; inými slovami, 
nemôžu si platne dohodnúť alternatívny či prednostný právny režim, ktorý by bol 
v rozpore s právnym stavom nastoleným kogentnou normou. Invalidujúci účinok 
kogentnej normy spočíva v tom, že takýto právny akt bude nulitný a dohodnutý 
právny režim de iure nevznikne. Okrem toho, dohoda, ktorá bola platne uzatvorená 
ešte pred vznikom kogentnej normy, sa stane momentom vzniku kogentnej normy 
neplatnou a zanikne v prípade, že novovzniknutá kogentná norma nastoľuje 
subjektom takej dohody odlišný (odporujúci) právny režim. Jednoducho povedané, 
špecifickým účinkom ius cogens je invalidácia, a platí základná premisa, že kogentná 
norma zneplatňuje všetky jej odporujúce právne akty.  

Diskusia o právnych účinkoch ius cogens však touto premisou len začína. Tá 
totiž vyvoláva celý rad otázok, ktorých spoločnou pointou je, či sa uvedený pôvodný 
účinok kogentných noriem – včlenený do Viedenského dohovoru – teda schopnosť 
invalidovať a zneplatňovať odporujúce medzinárodné zmluvy, rozširuje aj za oblasť 
zmluvného práva, prípadne či kogentné normy majú aj iné, ďalšie – odvodené 
účinky. Konkrétne, či nulita a neplatnosť postihuje okrem medzinárodných zmlúv aj 
jednostranné právne akty – napr. rozhodnutia orgánov medzinárodných organizácií 

                                                        
732 Obe uvedené sa zvyknú označovať jedným výrazom „nezrušiteľnosť“ („non-derogability“). Pozri 
k tomu Prvú správu osobitného spravoajcu D. Tladiho, že „non-derogability“ je aj odlišujúci znak a 
zároveň účinok normy. ILC, 2016, First Report on Jus Cogens, Special Rapporteur D. Tladi, para. 62: 
„The element of non-derogation serves a dual function. First, it is a consequence of peremptoriness. 
However, it is also an important element of the nature of jus cogens.“ 
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a vyhlásenia štátov majúce normatívny charakter; a medzinárodné obyčajové 
pravidlá. Podobne, či okrem spomenutého invalidujúceho účinku majú normy ius 
cogens aj iné špecifické právne účinky: napríklad, či postihujú aj objektívne právne 
skutočnosti, akými sú vznik štátov a plynutie času (otázku retroaktivity), ako 
vplývajú na vnútroštátne právo, a aké osobitné právne následky sa spájajú s ich 
porušením. Kolb v tejto súvislosti upozorňuje na faktickú „bezhraničnosť“ účinkov 
ius cogens. Tie podľa neho „expandovali do všetkých smerov skoro ako prvotný 
Veľký tresk“. 733  Ako príklady popri nulitnosti zmlúv uvádza neaplikovateľnosť 
jurisdikčných imunít štátov a ich predstaviteľov, založenie univerzálnej jurisdikcie, 
retroaktivitu, viaceré účinky vo vnútroštátnych právnych poriadkoch – povinnosť 
výkonu diplomatickej ochrany či založenie jurisdikčného titulu. Podľa neho tieto 
účinky dokazujú, že ius cogens už dávno neprodukuje len nulitnosť, ale naopak – 
vytvára štátom nové pozitívnoprávne záväzky: napríklad povinnosť stíhať páchateľa 
tzv. ius cogens zločinu na základe univerzálnej jurisdikcie.734 Focarelli k vyššie 
uvedeným účinkom pridáva neplatnosť či neaplikáciu záväzných rezolúcií BR OSN, 
neprípustnosť výhrad k medzinárodnej zmluve, neaplikáciu niektorých 
interpretačných pravidiel, povinnosť neuznať za právnu situáciu vytvorenú 
v dôsledku porušenia a neposkytnúť pomoc porušiteľovi a neúčinnosť okolností 
vylučujúcich protiprávnosť. 735  Niektoré z týchto odvodených účinkov, ako si 
ukážeme v ďalšom texte, majú čiastočnú oporu v praxi štátov a medzinárodných 
súdov, iné existujú prevažne v rovine doktrinálnych úvah.  

Zo širokého spektra možného dosahu účinkov kogentných noriem, a jeho 
potenciálnej bezhraničnosti prameniacej v prevládajúcej či nadradenej povahe 
kogentných noriem vidieť, že nielen otázka katalógu kogentných noriem, ale najmä 
otázka ich právnych účinkov je pre prax podstatná. Ako uvádza Focarelli, je zbytočné 
poznať, ktoré právne normy majú kogentný charakter, ak si nie sme istí, aké účinky 
tento charakter prináša. 736  Napriek rozšírenému trendu obľúbeného u mnohých 
autorov (a niektorých súdov) vidieť účinok ius cogens „všade, kam až oko dovidí“, 
máme za to, že z dôvodu mimoriadnej citlivosti otázky právnych účinkov a vážnosti 
ich dôsledkov sa analýza právnych účinkov striktne musí držať lege lata. Základným 
predpokladom takéhoto prístupu je však definovať si terminologické a metodologické 
východiská skúmania právnych účinkov kogentných noriem.  

 

6. 1. Terminologické a metodologické východiská    
 
Pri analyzovaní právnych účinkov noriem ius cogens bude smerodajná naša 

východisková myšlienková pozícia, týkajúca sa jednak terminologického 
zadefinovania pojmov a jednak metódy, ktorou budeme postupovať pri hľadaní 
účinkov.  

Z terminologického hľadiska sú pre nás podstatné pojmy derogácia, 
porušenie, právny účinok a právny následok. Predovšetkým, máme za to, že je treba 
rozlišovať medzi derogáciou kogentnej normy (angl. derogation; rozumej: 

                                                        
733 KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 108: „actual 
effects of jus cogens have exploded in all directions rather like a seminal Bing Bang“.  
734 Ibid., s. 109. 
735 FOCARELLI, 2008, s. 441.  
736 Ibid., s. 440.  



  111 

odchýlením sa, snahou vytvoriť odporujúce pravidlo resp. špeciálny právny režim)737 
a porušením kogentnej normy (angl. breach; rozumej: správaním sa v rozpore s tým, 
čo kogentná norma požaduje).738 Prvé znamená, že subjekty si chcú vytvoriť nový 
právny stav, tým, že mienia vytvoriť nové pravidlo alebo obmeniť staré tak, že 
výsledný stav by sa odchyľoval od stavu predpísaného kogentnou normou, t. j. by mu 
odporoval, bol by s ním v rozpore, v konflikte. Druhý prípad znamená, že subjekt sa 
nesnaží vytvoriť nový (iný) právny stav (ani uzatvorením zmluvy, rozvíjaním určitej 
praxe prijímanej za právo, alebo vydaním aktu majúceho normatívny charakter), ale 
bez toho, že by jeho zámerom bolo vytvorenie odporujúceho pravidla, sa správa 
(koná alebo nekoná) v rozpore s kogentnou normou, čím ju porušuje – neplní to, čo 
kogentná norma predpisuje. Zatiaľčo derogácia sa viaže na právny akt (akt 
vytvárajúci právo), porušenie sa viaže na protiprávny akt (akt porušujúci právo). Kým 
v prvom prípade (pri derogácii) je právnym následkom nulitnosť a neplatnosť 
právneho úkonu odporujúceho kogentnej norme, v druhom prípade (pri porušení) nie: 
keďže akt správania sa je svojou podstatou objektívny jav, nemožno poprieť, že sa 
fakticky stal, nemožno ho invalidovať, možno len nepripísať takto vzniknutému stavu 
právne účinky. Vyjadrené jednoduchým príkladom: ak dva štáty uskutočnia akt 
agresie voči tretiemu, porušia tým kogentný zákaz agresie, nastupuje ich 
zodpovednosť (špeciálny režim zodpovenosti) a samotný akt agresie (ako aj 
vzniknutý stav) nie je nulitný, ale protiprávny a bez právnych účinkov. Na druhej 
strane, ak sa dva štáty zmluvne dohodnú, že budú „vojensky chrániť“ iný štát bez 
jeho súhlasu, tu sa snažia vytvoriť iné pravidlo (lex specialis), a odchýliť sa od 
kogentného zákazu agresie: výsledkom tejto derogácie je nulitnosť takejto zmluvy. 
Podobne, ak štát (alebo medzinárodná organizácia) chce vytvoriť iné odporujúce 
pravidlo svojím jednostranným aktom majúcim normatívny charakter. Ide o snahu 
derogovať kogentnú normu, následkom čoho sa nové pravidlo stáva ab initio nulitné, 
t. j. akoby ani nevzniklo. Práve tu má význam rozlišovať medzi jednostranným 
právnym úkonom stricto sensu (angl. act), t. j. úkonom, ktorý vytvára právo (na jeho 
základe vznikajú práva a/alebo záväzky) ako je napríklad vyhlásenie, prísľub, 
uznanie a jednostranným úkonom (angl. action), ktorý porušuje právo, ako je 
napríklad anexia, vojenská invázia, páchanie genocídy, založenie jurisdikčného titulu 
a nerešpektovanie imunity, nestíhanie páchateľa medzinárodného zločinu.739  

Rozlišovanie medzi derogáciou a porušením má priamy vplyv na diskusiu 
o právnych účinkoch kogentných noriem. Vlastnosťou ius cogens (imanentným 
definičným znakom) je totiž nemožnosť jeho derogácie, a z tejto vlastnosti plynie 
nespochybniteľný – a medzinárodným právom uznaný – účinok, že kogentná norma 
invaliduje odporujúce právne pravidlo (resp. právny akt). Prepokladom tohto účinku 
je pritom existencia normatívneho konfliktu, inými slovami situácia, ktorá je 
vytvorená derogáciou – vytvorením odporujúceho lex specialis. Invalidujúci účinok 
ius cogens tak v tomto zmysle môže postihovať len normatívne právne úkony – 
zmluvy (vrátane výhrad) a jednostranné akty majúce normatívny charakter (rezolúcie 
BR OSN, súdne a arbitrážne rozhodnutia, uznania, vyhlásenia, prísľuby a uznania); 
potenciálne i obyčajové pravidlá ako výsledky normotvornej praxe štátov. Na druhej 

                                                        
737 Black’s law dictionnary, 2nd ed.: The partial repeal or abolishing of a law, as by a subsequent act 
which limits its scope or impairs its utility and force. Distinguished from abrogation, which means the 
entire repeal and annulment of a law. http://thelawdictionary.org/derogation/  
738 Ibid.: In a general sense, any violation or omission of a legal or moral duty. Pozri aj čl. 12 
ARSIWA, ktorý definuje porušenie (záväzku) ako situáciu, „kedy konanie štátu nie je v súlade s tým, 
čo záväzok požaduje“ 
739 K tomuto aspektu sa ešte vrátime v kapitole o jednostranných aktoch. 
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strane, keďže fakty (objektívne skutočnosti) per se nemožno zneplatniť (možno ich 
len označiť za nelegálne bez právnych účinkov), nenastupuje tu invalidujúci účinok 
ius cogens. Medzi normou ius cogens a faktickým stavom, ktorý vznikol na základe 
porušenia ius cogens, nemôže totiž nastať vzťah normatívneho konfliktu, ktorý je 
predpokladom invalidujúceho účinku ius cogens. Invalidujúci účinok tak pôsobí len 
voči odporujúcej právnej norme – keďže len právne normy navzájom, a nie právna 
norma a faktický stav, si môžu vzájomne odporovať a byť v tzv. normatívnom 
konflikte. Invalidujúci účinok ius cogens práve z tohto dôvodu nepostihuje objektívne 
skutočnosti a fakty (vznik štátu, teritoriálne zmeny) – tieto nebudú nulitné, ale – za 
predpokladu, že vznikli v dôsledku porušenia ius cogens (napr. v dôsledku anexie, 
genocídy, v rozpore so seba-určovacím právom národov atď.) – budú protiprávne 
a bez právnych účinkov. Kogentnosť normy sa tu neprejaví jej invalidujúcim 
účinkom, ale špecifickým následkom jej porušenia – napríklad vznikom povinnosti 
neuznať takto vzniknutú situáciu za právnu. A tu sa dostávame k pojmom právny 
účinok (angl. legal effect)740 a právny následok (angl. legal consequence)741. Na prvý 
pohľad sa zdá, že ide o pojmy, ktoré možno používať zameniteľne. Avšak sama 
Komisia OSN pre medzinárodné právo v kontexte s ius cogens oba pojmy uvádza 
oddelene742, čo implikuje rôzny význam. Kým prvý pojem podľa nás naznačuje 
pôsobenie práva alebo právnej normy, resp. výsledok spojený s právom, právnym 
aktom alebo právnou normou, druhý pojem naznačuje výsledok, ktorý právo spája 
s určitou objektívnou skutočnosťou alebo fyzickým úkonom (napríklad porušením 
práva). Napokon, aj vo vnútroštátnej právnej terminológii má význam rozlišovať 
napríklad medzi právnym účinkom zákona či právnym účinkom kúpnej zmluvy na 
jednej strane a právnym následkom porušenia zákona alebo právnym následkom 
odovzdania kúpnej veci na strane druhej.  

Rozlišovanie medzi právnym účinkom a právnym následkom dostáva 
špecifický rozmer v súvislosti s kogentnými normami. V dôsledku porušenia ius 
cogens totiž štátu môžu vznikať nové práva a povinnosti – ich generátorom však nie 
je kogentná norma ako taká (teda právo bez ďalšieho), ale až jej porušenie ako 
objektívna skutočnosť, s ktorou právo spája určité právne následky. Teória 
medzinárodného práva tieto nové práva a povinnosti, ktoré vznikajú následkom 
porušenia pôvodných práv a povinností, nazýva sekundárne – ako náprotivok 
primárnym právam a povinnostiam: podľa toho sa rozlišujú aj primárne a sekundárne 
medzinárodnoprávne pravidlá.743 Nadväzujúc na diskusiu o derogácii a porušení, kým 
následkom derogácie je normatívny konflikt (generátor invalidujúceho účinku 
kogentných noriem), následkom porušenia ako objektívneho faktického správania sa 
(konania alebo nekonania), ktorým subjekt neplní to, čo kogentná norma požaduje, je 
predovšetkým protiprávnosť vzniknutého stavu a špeciálny režim zodpovednosti, 
ktorý aktivuje sekundárne pravidlá. Tie potom následne ukladajú subjektu (a ďalším 
subjektom) práva a povinnosti akcesorické k primárnym záväzkom obsiahnutých 
v kogentných normách. Hovoríme napríklad o vzniku povinnosti neuznať 
a neposkytnúť pomoc, vzniku povinnosti reparácie, vzniku práva domáhať sa nároku 
                                                        
740 Black’s law dictionnary, 2nd ed .: „operation of law“ 
741 Ibid., „the term that is applied to the natural result of an action and that is expected to happen.“ 
742 ILC, Report of the ILC, 2014, UN GA Res. A/69/10, Annex (Jus Cogens), para. 17: „The study 
should also address the effects and consequences of jus cogens. This would include the legal effect of 
jus cogenson other rules of international law. While Articles 53 and 64 spell out consequences of jus 
cogens for the validity of treaties, the legal effects of jus cogens on other rules are not addressed.“, 
dôraz pridaný. 
743 Pozri napr. VRŠANSKÝ & VALUCH, 2013, a KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: 
A General Inventory, 2015, s. 109.  
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(locus standi) a vzniku trestnej zodpovednosti jednotlivca. Týmito následkami 
porušenia kogentných noriem, vrátane otázky, či tieto následky ako také (sekundárne 
pravidlá per se) majú tiež kogentnú povahu, sa zaoberáme v siedmej kapitole.  

Okrem uvedených terminologických aspektov je rovnako podstatná 
metodológia, teda spôsob, akým sa právne účinky hľadajú a nachádzajú. Treba totiž 
povedať, že vo vede medzinárodného práva sa rozmáha veľmi obľúbený fenomén – 
vidieť účinky kogentných noriem všade.744 Komentujúc tak vnútroštátne rozsudky 
zanedbateľného počtu štátov, a kritizujúc odlišný názor medzinárodných súdov, 
odvodzujú rozsiahle právne účinky od samotného konceptu ius cogens, bez 
dôkladného testovania svojich záverov v kontexte praxe štátov a medzinárodného 
práva ako takéto. Skutočne sú tieto odvodené právne účinky skryté v kogentnosti ako 
takej, že ich možno logicky dedukovať, alebo je potrebné zakaždým si ich existenciu 
overiť v praxi štátov a hľadať dôkaz v ďalších prameňoch medzinárodného práva?745 
Domnievame sa, že druhý spomenutý spôsob – metóda indukcie – je v tomto prípade 
vhodnejší. Rizikom deduktívnej metódy totiž je, že posudzovateľ sa ľahko môže 
stratiť „kdesi medzi lege lata a lege desiderata“, zatiaľčo induktívny prístup sa drží 
skúmania medzinárodného práva tak ako platí dnes. Aj z rozhodnutí MSD totiž 
vidieť, že Súd ako aplikovateľ práva sa spolieha viac na prax štátov a induktívny 
prístup, než aby dedukoval právo a nové právne pravidlá (o účinkoch kogentných 
noriem) kedykoľvek sú dotknuté podstatné hodnoty medzinárodného spoločenstva.746 
Focarelli v tejto súvislosti vysvetľuje, že použitie pojmu „základné hodnoty 
medzinárodného spoločenstva“ nie zakaždým implikuje, že ide o kogentné normy. 
A naopak, zakaždým, keď medzinárodný súd odkazuje na ius cogens, nemusí to 
implikovať, že jeho rozhodnutie bolo determinované práve kogentnosťou určitého 
pravidla. Tento aspekt ilustruje na dvoch príkladoch: prvým je rozhodnutie MSD 
v prípade Hostage case, kde Súd spomenul „podstatný charakter“, „kardinálnu 
dôležitosť“ a dokonca i „imperatívnu povahu“ dotknutých diplomatických 
a konzulárnych pravidiel, ktoré ale nemožno rozumne považovať za kogentné, 
vzhľadom na skutočnosť, že štáty si vzájomne upravujú tieto otázky odlišne; 
a druhým sú príklady, kedy súdy síce odkazovali na ius cogens, v kontexte 
univerzálnej jurisdikcie alebo neplatnosti vnútroštátnych zákonov o amnestiách, ale 
napokon svoje rozhodnutie vždy založili na konkrétnom obyčajovom alebo 
zmluvnom pravidle, inými slovami – bez potreby odkazovania na ius cogens, ktoré 

                                                        
744 Pozri BIANCHI, 2008, s. 506. Jedným z praktikantov tohto prístupu je A. Orakhelashvili, s. 8, 
„Peremptory norms prevail not because the States involved have decided so, but because they are 
intrinsically superior ... [they] have to apply whatever the will and attitude of States“, a x účinkov, 
ktoré dedukuje z konceptu ius cogens.  
745 Ku kritickému pohľadu na deduktívny a induktívny prístup skúmania účinkov ius cogens pozri 
FOCARELLI, 2008, s. 440 a nasl.  
746 Pozri napr. ICJ, Armed Activities on the Territory of Congo, 2006 kde argument Konga znel, že 
keďže ius cogens chrániac najzákladnejšie hodnoty prevažuje nad ostatnými pravidlami, Súd by „v 
duchu článku 53 Viedenského dohovoru“ mal vyvodiť jurisdikciu, aby sa vyhol tomu, že údajné 
porušenie unikne súdu a ostane nepotrestané, paras. 56 a 73. Pozri aj ICJ, Diplomatic and Consular 
Staff in Teheran, 1980, kde Súd uviedol, že dané diplomatické a konzulárne pravidlá majú 
„fundamental character“ ,„cardinal importance for the maintenance of good relations between States“ a 
„imperative nature“ (para. 88, 91). Uveené pritom nemusí nevyhnutne viesť k záveru, že majú 
kogentný charakter. Pozri aj ICJ, Jurisdictional Immunities of the State, 2012, para. 58, a slová „there 
is nothing inherent in the concept of jus cogens“, čím Súd poprel metódu  dedukovania účinkov zo 
samotného inštitútu. Porovnaj ale deduktívny prístup sudcov ESĽP v prípade Al-Adsani, Joint Diss. 
Op. sudcu ICJ, Cancado Trindade v prípade Jurisdictional Immunities of the State, 2012, Diss. Op. of 
Judge Cancado-Trindade a deduktívny prístup ILC (osobitnej spravodajkyne E. Hernandez) pri 
imunitách štátnych predstaviteľov – pozri v kapitole o imunitách.  
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použili len na podporu (nie základ) svojej argumentácie a na zdôraznenie, že daná 
norma je štátmi všeobecne považovaná za dôležitú.747 Zástancom induktívnej metódy 
je aj Kolb, ktorý riziko pouhého dedukovania účinkov kogentných noriem zo 
samotného konceptu kogentnosti vidí v normotvorbe, ktorá nereflektuje vôľu štátov. 
Tvrdí, že sudca, ktorý by sa pri posudzovaní účinkov plne spoliehal na metódu 
dedukcie „by si uzurpoval legislatívnu právomoc“ a „ako čarodejník by mohol štátom 
ukladať úplne rozdielne nové záväzky“.748 Z týchto dôvodov budeme aj v našej práci 
pri posudzovaní právnych účinkov ius cogens aplikovať metódu indukcie a nacházať 
dôkaz konkrétneho účinku predovšetkým v praxi štátov.  

Aby sme teda zhrnuli vyššie uvedené, vychádzame z predpokladu, že 
nepochybným a pôvodným účinkom kogentných medzinárodnoprávnych noriem je, 
že invalidujú medzinárodné zmluvy, ktoré sú s nimi v rozpore. Nevyhnutným 
predpokladom tohto účinku je derogácia a normatívny konflikt, a jeho následkom je 
nulita a neplatnosť (angl. nullity, voidness). V dôsledku rozlišovania pojmov 
„derogácia“ a „porušenie“ však upozorňujeme na to, že invalidujúci účinok 
nepostihuje bezhranične všetko; ale len (odporujúce) právne normy, keďže len 
prostredníctvom nich – narozdiel od faktických skutočností – môže dôjsť k derogácii 
ako takej a následnému normatívnemu konfliktu. Invalidujúci účinok nepostihuje 
materiálne objektívne správanie sa a faktické situácie vzniknuté v jeho dôsledku, 
pretože a) nemožno ich nulifikovať per se, a b) nie sú samy osebe spôsobilé 
vytvoriť právo (a derogáciu a konflikt noriem); sú však spôsobilé porušiť právo, 
následkom čoho je nezákonnosť stavu a zodpovednosť porušiteľa (angl. illegality, 
responsibility). Nezákonnosť a zodpovednosť (spolu s ďalšími) tak nemožno 
kvalifikovať ako stricto sensu právne účinky noriem ius cogens, ale ako právne 
následky ich porušenia, aktivujúce ďalšie, sekundárne pravidlá. Táto argumentácia 
vychádza z rozlišovania medzi zneplatnením ako účinkom na jednej strane 
a nastolovaním nových (sekundárnych) pozitívnoprávnych povinností ako následkom 
porušenia na strane druhej. Pokiaľ ide o ďalšie potenciálne účinky ius cogens, 
odvodené od pôvodnej nulitnosti zmlúv, zasahujúce napríklad do oblasti 
jednostranných aktov, obyčajového práva či vzniku štátov, primárne nepopierame ich 
existenciu, avšak upozorňujeme, že v ich nachádzaní je potrebné striktne sa držať 
lege lata, nie lege desiderata. Niektoré z často uvádzaných právnych účinkov ius 
cogens sú totiž aj dobre ustálené v medzinárodnom práve, ustálenosť iných je naopak 
sporná (možno ich považovať za „emerging effects“?) prípadne im úplne absentuje 
opora v medzinárodnom práve. V tomto zmysle je treba zaujať induktívny prístup, 
a skúmať prax štátov a súladné opinio iuris, ako aj ďalšie pravidlá medzinárodného 
práva (zachytené v zmluvách a v judikatúre), namiesto jednoduchšieho a 
zvodnejšieho deduktívneho prístupu, ktorý od konceptu kogentnosti (a nadradenosti) 
dedukciou odvodzuje rozsiahly (až nekonečný) rad účinkov kogentných noriem, 
negujúc kvalifikovanú prax hlavného legislátora kogentných noriem: medzinárodné 
spoločenstvo štátov ako celku.  

                                                        
747 FOCARELLI, 2008, s. 450 a nasl.  
748 KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 114. Pre 
upresnenie však dodáva: „What has been said in the preceding lines should not be taken to mean that 
the judge has no leeway in interpreting norms and their collisions. He or she may do so and may 
consequently find some effects of jus cogens which are not yet completely settled in practice. He or she 
thus contributes to the development of international law. The point is rather that such a judicial 
function can only be incidental and limited. The judge may take steps forward in grey areas, but he 
may not invent entirely new obligations“.  
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V nasledujúcich kapitolách, počnúc definíciou normatívneho konfliktu ako 
základného predpokladu invalidujúceho účinku, a v každom prípade upriamením 
pozornosti na konkrétny problém, budeme postupne analyzovať právne účinky ius 
cogens v rámci zmluvného práva, na jednostranné akty, v oblasti obyčajového práva 
ako aj na vznik štátov, a na otázku jurisdikcie a imunít. Dotkneme sa aj otázky 
potenciálneho účinku kogentných noriem na vnútroštátne právo ako aj účinkov 
kogentných noriem inter se.  

 

 6. 2. Normatívny konflikt ako predpoklad invalidujúceho účinku ius 

cogens  

 
Kogentné normy si od momentu svojho vzniku – t. j. od chvíle, čo získajú 

všetky definičné znaky kogentnosti – v podstate žijú vlastným životom: chrániac 
najpodstatnejšie morálne a spoločenské hodnoty medzinárodného spoločenstva ako 
celku a zaväzujúc všetkých tvoria medzinárodný verejný poriadok a nik sa od nich 
nemôže dispozitívne odkloniť. Ich špecifický a jedinečný účinok, ktorým neoplýva 
žiadna iná norma medzinárodného práva, teda schopnosť spôsobiť neplatnosť či 
nulitnosť iného pravidla, sa aktivuje až pri existencii tzv. normatívneho konfliktu. 
Inými slovami v situácii, keď iná medzinárodnoprávna norma kogentnej norme 
prekáža. Požičajúc si terminológiu Viedenskej konvencie: v situácii, kedy „... 
odporuje kogentnej norme všeobecného medzinárodného práva“ („if ... it conflicts 
with a peremptory norm of general international law“)749, resp. ak „je v rozpore 
s takouto normou“ („is in conflict with that norm“)750. Práve rozpor (konflikt) medzi 
kogentnou normou a zmluvou (zmluvnou normou) je predpokladom účinku ius 
cogens.  

Vo vývoji medzinárodného práva, ktorý beží už niekoľko storočí, a dotýka sa 
už nielen štátov ale aj ďalších subjektov, nevyhnutne prichádza k „diaspore“ 
právnych noriem regulujúcich čoraz viac oblastí medzinárodných vzťahov. Vo 
svojich počiatkoch určené predovšetkým na reguláciu diplomatickej činnosti medzi 
štátmi, medzinárodné právo dnes upravuje rozličné sféry činnosti štátov a iných 
aktérov, a je takpovediac „rozdrobené“ na početné „pododvetvia“, od práva ľudských 
práv, cez morské právo a environmentálne právo až po právo medzinárodných 
investícií či utečenecké právo. Nové pravidlá, ktoré vznikajú v rámci takýchto 
pododvetví, sú špecifické a v mnohých prípadoch sa odkláňajú od všeobecného 
medzinárodného práva. V dôsledku tohto vývoja nemožno rozumne dúfať v trvácnosť 
formálnej právnej jednotnosti; naopak, prirodzeným javom je normatívna 
fragmentácia.751 Práve fragmentáciou medzinárodného práva, a teda aj otázkou, ako 
všetky tieto medzinárodnoprávne normy vzájomne koexistujú, sa zaoberala Komisia 
OSN pre medzinárodné právo. Tá na základe štúdie vypracovanej pod vedením 
Marttiho Koskenniemiho formulovala viaceré závery, ktoré nám poslúžia pri 
definovaní konfliktu noriem, ako aj pri skúmaní vzťahu (a účinku) kogentných 
noriem k iným pravidlám mezinárodného práva.  

Podľa záverov Komisie je medzinárodné právo právny systém, nie náhodná 
zbierka pravidiel, a teda jeho normy a pravidlá sú usporiadané jednak vo vzájomnej 
vyššej a nižšej hierarchii, a jednak v úrovniach všeobecnosti a špeciality ako aj podľa 

                                                        
749 Článok 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.  
750 Článok 64 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.  
751 ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, (Fragmentation of International Law: difficulties arising 
from the diversification and expansion of international law), s. 176, 177, paras. 241-248.  
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časového aspektu ich platnosti.752 Koexistenčný vzťah medzi týmito pravidlami sa 
potom premieta buď do ich vzájomnej spojitosti – keď jedna norma napomáha 
interpretácii či aplikácii inej normy, alebo do ich vzájomného konfliktu. Ten je 
charakterizovaný ako situácia, v ktorej „dve platné a aplikovateľné normy ukazujú na 
[dve] nezlučiteľné rozhodnutia, a teda sa medzi nimi musí voliť“. 753  A práve 
existencia normatívneho konfliktu je predpokladom invalidujúceho účinku kogentnej 
normy. Komisia zreteľne uviedla, že „pravidlo, ktoré odporuje kogentnej norme, sa 
ipso facto stáva neplatným“.754 Ak teda nemáme vzájomne si odporujúce pravidlá, 
potom je otázka o kogentnosti normy a jej účinku zbytočná.755  

Keďže Komisia neupresňuje pojem nezlučiteľnosť, uvedenú charakteristiku 
môžeme chápať v dvoch rovinách. Prvá je možnosť vnímať konflikt stricto sensu: 
subjekt, ktorý je viazaný dvoma rôznymi pravidlami, môže dodržať prvé pravidlo 
jedine tak, že poruší pravidlo druhé a naopak. Inak povedané, záväzok je možné 
splniť jedine porušením iného záväzku. V takom prípade je inkompatibilita a s ňou 
spojená nutnosť voľby zrejmá; subjekt aplikuje iba jedno zvolené pravidlo. Druhou 
možnosťou je vnímať konflikt širšie, a to, že dve normy síce prima facie neukazujú 
na dve nezlučiteľné rozhodnutia, tzn. možno ich aplikovať súčasne, avšak v dôsledku 
aplikácie jednej normy sa naruší účel druhej. V konečnom dôsledku teda subjekt síce 
uplatní dve nie nezlučiteľné rozhodnutia, ale výsledok takéhoto konania uspokojí len 
jednu normu, účel druhej ostane nedosiahnutý. Technicky vzaté, pri užšom vnímaní 
konfliktu by napríklad jedna norma musela štátu prikazovať vykonať jurisdikciu, 
pričom iná norma by mu to zakazovala. Pri širšom chápaní by stačilo, ak by jedna 
norma štátu zakazovala vykonať jurisdikciu (alebo: prikazovala poskytnúť imunitu 
z jurisdikcie), a iná norma by mu prikazovala, aby účinne chránil určité práva tak, že 
obetiam ich porušenia zabezpečí prístup k súdu. 756  V prvom prípade ide 
o inkompatibilitu explicitnú, v druhom ju možno vidieť implicitne. Veda 
medzinárodného práva diskutuje aj o ďalších aspektoch konfliktu, napríklad, či je pre 
nezlučiteľnosť podstatný hmotnoprávny a procesnoprávny charakter pravidla, resp. či 
môže vzniknúť konflikt medzi nimi navzájom, a teda či pojem konflikt zahŕňa aj 
situáciu, kedy jedna norma bráni vynúteniu inej normy, teda v našom prípade 

                                                        
752 Ibid., s. 178, para. 251: „As a legal system, international law is not a random collection of such 
norms. There are meaningful relationships between them. Norms may thus exist at higher and lower 
hierarchical levels, their formulation may involve greater or lesser generality and specificity and their 
validity may date back to earlier or later moments in time.“ Uvedený text je jedným zo záverov 
Komisie z 58. schôdze v lete roku 2006. Porovnaj ale prvotnú správu M. Koskenniemiho, predloženú 
VZ OSN v apríli toho istého roku (Fragmentation of International Law: difficulties arising from the 
diversification and expansion of international law, Report of the Study Group, Doc. no. A/CN.4/L.682, 
13 April 2006): „The rules and principles of international law are not in a hierarchical relationship to 
each other. ... there is ... no general order of precedence between international legal rules.“ (para. 
324) „Nevertheless, this has never meant that one could not, in particular cases, decide on an order of 
precedence among conflicting rules.“ (para. 325)   
753 ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, (Fragmentation of International Law: difficulties arising 
from the diversification and expansion of international law), s. 178, para. 251 (2): „... the case where 
two norms that are both valid and applicable point to incompatible decisions so that a choice must be 
made between them“.  
754 Ibid., s. 183, para. 251 (41)(a): „a rule conflicting with a norm of jus cogens becomes thereby ipso 
facto void“.   
755 Pozri aj KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 86: „If 
that relationship [of conflict] cannot be established, we are not in the legal context of peremptoriness 
and the effects of jus cogens cannot apply“.  
756 SÝKOROVÁ & VALUCH, 2016, s. 131-132.  
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vynúteniu normy ius cogens. 757  Aj skutočnosť, že kontúry pojmu „normatívny 
konflikt“ nie sú praxou ani vedou ustálené, prispieva k špecifickým problémom, ktoré 
vyvstávajú pri aplikácii ius cogens. Účinok kogentných noriem, ako si ukážeme 
v ďalších podkapitolách, sa tak v niektorých prípadoch stáva nejasným.   

Pokiaľ ide o riešenie normatívneho konfliktu, všeobecne možno povedať, ako 
napokon vyplýva zo záverov Komisie, že medzinárodné právo má viacero nástrojov: 
interpretačné pravidlá obsiahnuté vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve z roku 
1969 758 , princíp harmonizácie pravidiel 759 , techniky lex specialis derogat legi 
generali a lex posterior derogat legi priori, a hierarchicky nadradený status určitých 
pravidiel. Práve nástroj hierarchizácie sa priamo týka ius cogens. Znamená, že 
normám ius cogens (ako aj článku 103 Charty OSN a záväzkom erga omnes) je 
pripisovaný nadradený status v pomyslenej hierarchii mezinárodnoprávnych 
pravidiel. 760  Toto nadradené postavenie, pokiaľ ide o ius cogens, vyúsťuje do 
invalidujúceho účinku, t. j. účinku, ktorý automaticky spôsobuje neplatnosť 
odporujúcich pravidiel. Potom jednoducho platí, že „pravidlo, ktoré odporuje 
kogentnej norme, sa ipso facto stáva neplatným“.761 Z uvedeného možno implikovať, 
že normatívny právny akt, na základe ktorého takéto pravidlo vzniká (či už zmluva 
alebo jednostranný právny úkon majúci normatívne účinky) je sám osebe postihnutý 
nulitnosťou. Hoci sa teda nateraz zdá, že medzinárodné právo plne zodpovedá otázku 
riešenia konfliktu noriem, problémom zostáva základná otázka, ktorú sme naznačili 
v predchádzajúcich riadkoch, a to: čo presne znamená, keď „dve súčasne platné 
a aplikovateľné normy ukazujú na dve nezlučiteľné riešenia“.  

 

6. 2. 1. Problém č. 1: Implicitný konflikt    
 
 V tejto podkapitole sa dotkneme situácie, kedy pravidlo neodporuje kogentnej 
norme priamo a explicitne, ale jeho konflikt s ius cogens možno spozorovať 
implicitne alebo následne: napríklad sa prejaví pri jeho výklade alebo vykonávaní. 
Najmarkantnejšie sa problém implicitného konfliktu ukazuje pri zmluvných 
pravidlách. Znenie daného pravidla (obsiahnutého v zmluve) pritom vôbec nemusí 
prima facie naznačovať, že by mohlo odporovať imperatívnej norme; ide takpovediac 
o „innocent wording but offending application“.762  Tu treba uviesť, že napriek 
prvotným návrhom v Komisii pre medzinárodné právo, že zmluvu zneplatňuje tá 
kogentná norma, ktorej zmluva odporuje buď v obsahu alebo vo vykonávaní763, 

                                                        
757 Pozri napr. KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 86-
87, kde autor definuje konflikt s kogentnou normou ako situáciu, kde „jedna [norma] sa pokúša 
odchýliť od druhej“ („one attempts to derogate from the other“). Pozri aj ICJ, Jurisdictional 
Immunities of the State, 2012, paras.  a k tomu TALMON, 2012, a ESPOSITO, 2011.  
758 Články 31 až 33.  
759 Princíp, podľa ktorého by sa normy, ktoré upravujú rovnakú otázku, mali v čo najširšej možnej 
miere interpretovať tak, aby sa dosiahlo jednotné a kompatibilné nastavenie záväzkov. Pozri: ILC, 
Yearbook of the ILC 2006, vol. II, (Fragmentation of International Law: difficulties arising from the 
diversification and expansion of international law), s. 178, para. 251 (4).     
760 Ibid., s. 182, para. 251 (31).  
761 Ibid., s. 183, para. 251 (41)(a): „a rule conflicting with a norm of jus cogens becomes thereby ipso 
facto void“.   
762 Orakhelashvili uvádza: „If States apply an innocent treaty in a way offending jus cogens, this could 
result in derogation from jus cogens“. Pozri ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International 
Law, 2006, s. 165.  
763 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 1954, vol. II, s. 154-156 (Special Rapporteur Lauterpacht), a ILC, 
Yearbook of the ILC 1958, vol. II, s. 26 (Special Rapporteur Fitzmaurice) 
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Komisia napokon prijala iný záver. Viacerí teoretici tu však upozorňujú, že štáty 
zvyčajne neuzatvárajú zmluvy, ktoré by priamo či zjavne odporovali imperatívnym 
normám764, avšak aj takýto „dokonale legitímny obsah [zmluvy] môže v dôsledku 
vykonania zmluvy produkovať nelegálny stav porušujúci normu ius cogens“.765  
 Často uvádzaným príkladom takéhoto implicitného resp. subsekventného 
konfliktu zmluvného pravidla s ius cogens normou je Zmluva o poskytnutí záruk 
medzi Cyprom, Gréckom, Spojeným kráľovstvom a Tureckom z roku 1960. 766 
Článok 4 tejto zmluvy dával každému z troch štátov (Grécku, Spojenému kráľovstvu 
a Turecku) ako garantom cyperskej nezávislosti právo v prípade porušenia 
zmluvných ustanovení a nemožnosti koordinovanej akcie „uskutočniť akciu za 
účelom znovunastolenia stavu, ktorý bol vytvorený touto zmluvou“. Toto ustanovenie 
sa stalo problematickým až následne, keď Turecko – odvolávajúc sa na svoje právo 
garanta vyplývajúce zo zmluvy – uskutočnilo ozbrojenú intervenciu na územie Cypru 
s cieľom podporiť tureckých Cyperčanov a znovunastoliť narušený stav v krajine. 
Implicitnosť (presnejšie subsekventnosť) konfliktu sa dá vidieť v tom, že hoci znenie 
zmluvného ustanovenia nesvedčilo o V roku 1964 sa Cyprus, označujúc uvedenú 
zmluvu za nulitnú v dôsledku jej rozporu s kogentným zákazom použitia sily, obrátil 
na Bezpečnostnú radu OSN. Predmetné zmluvné ustanovenie pritom vôbec 
nenasvedčovalo možný rozpor s ius cogens, ten sa prejavil až vo fáze aplikácie – t. j. 
vtedy, keď jedna zo zmluvných strán začala toto ustanovenie uplatňovať, podľa 
svojej interpretácie. Následná diskusia v Bezpečnostnej rade ukázala protichodné 
názory jednotlivých štátov, jednak v rámci interpretácie sporného zmluvného 
ustanovenia, jednak v otázke kogentného zákazu použitia sily obsiahnutého v článku 
2 ods. 4 Charty OSN. Samotní účastníci zmluvy interpretovali dané ustanovenie 
rôzne: Spojené kráľovstvo malo za to, že článok 4 zmluvy neodporuje článku 2 ods. 4 
Charty OSN, nakoľko ten nezakazuje akékoľvek použitie sily, ale len to, čo je 
namierené proti územnej celistvosti a politickej nezávislosti iného štátu, a v tomto 
prípade článok 4 zmluvy len dáva právo zmluvnej strane uskutočniť akciu s jediným 
cieľom, a to obnoviť stav vytvorený zmluvou. Turecko vnímalo článok 4 ako právo 
na ozbrojenú intervenciu. Sovietsky zväz ako aj Grécko upozorňovali, že článok 4 
nezahŕňa ozbrojenú intervenciu a ak áno, tak odporuje zákazu použitia sily v zmysle 
Charty OSN. Cyprus podobne trval na tom, že ak sa zmluva interpretuje spôsobom, 
ktorý umožňuje ozbrojenú intervenciu, potom ako taká odporuje ius cogens a mala by 
byť nulitná.767 Bezpečnostná rada – hoci riešila aspekty tohto konfliktu768 – sa 
k otázke platnosti či neplatnosti zmluvy a jej možného konfliktu s ius cogens 
nevyjadrila. Podobne Valné zhromaždenie, ktoré len konštatovalo, že štáty sa majú 
zdržať akejkoľvek intervencie namierenej voči nezávislosti či územnej celistvosti 
Cypru.769 Viacerí teoretici však poukazujú na nezlučiteľnosť daného zmluvného 
ustanovenia s kogentným zákazom použitia sily770. Orakhelashvili v tejto súvislosti 
uvádza, že „predpokladať, že zmluva môže uzákoniť ozbrojenú intervenciu, je vlastne 
predpokladať, že štáty smú prostredníctvom zmluvy určiť obsah a pôsobenie 
kogentného ius ad bellum zakaždým tak, ako si želajú. Ak by to tak bolo, ius ad 
                                                        
764 Pozri ROSENNE, 1989, s. 287.  
765 ROZAKIS, 1976, s. 97.  
766 Pozri GAJA, 1981, s. 288, SCHWELB, 1967, s. 952 a ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in 
International Law, 2006, s. 157.  
767 UN SC, Official Records, 1095th – 1098th meeting. Cit. podľa ORAKHELASHVILI, Peremptory 
Norms in International Law, 2006, s. 158-159.  
768 Pozri napr. UN SC, S/RES/186 (1964), adopted on 4 March 1964.  
769 UN GA, A/Res/2077 (XX), adopted on 18 December 1965, para. 2.  
770 Pozri SCHWELB, 1967, s. 952.  
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bellum by viac nebolo kogentné.“ 771  K prípadu Cypru pridáva aj špekulatívny 
komentár, že Valné zhromaženie – vediac o existencii danej Zmluvy o poskytnutí 
záruk vrátane jej ustanovenia o intervencii, nebralo zmluvu do úvahy, ale 
naopak, vyzývalo štáty na opačné konanie než predpisovala zmluva, čím vlastne na 
zmluvu hľadelo akoby neexistovala.772  

Podobne nevinné znenie, prima facie neodporujúce ius cogens, mala aj 
Zmluva o priateľských ekonomických vzťahoch a konzulárnych právach medzi 
Iránom a Spojenými štátmi z roku 1955773. Jej článok XX.1 písm. d) stanovoval, že 
zmluva „nie je na ujmu opatreniam ... nevyhnutným na ochranu podstatných 
bezpečnostných záujmov ktorejkoľvek zmluvnej strany“. Ustanovenie sa dostalo do 
centra pozornosti po tom, čo námorné ozbrojené sily Spojených štátov v roku 1988 
zničili dve iránske ropné spoločnosti v reakcii na (údajne iránsky) raketový útok voči 
americkým lodiam. Keď Irán následne inicioval konanie pre Medzinárodným súdnym 
dvorom774, Spojené štáty – odvolávajúc sa na uvedené ustanovenie zmluvy – tvrdili, 
že išlo o opatrenie nevyhnutné na ochranu ich bezpečnostných záujmov, 
a sekundárne, o akt sebaobrany. Irán argumentoval, že predmetná zmluva je buď 
nulitná z dôvodu jej konfliktu s kogentným zákazom použitia sily, alebo – na to, aby 
si zachovala platnosť – je potrebné ju interpretovať reštriktívne, t. j. ako zmluvu, 
ktorá neumožňuje zmluvným stranám uskutočniť opatrenia odporujúce ius cogens, 
teda v tomto prípade opatrenia uplatňujúce ozbrojenú silu. Hoci Súd priamo 
nepotvrdil ani nevyvrátil konflikt zmluvy s ius cogens, ani koncept ius cogens ako 
taký explicitne nepoužil, jeho rozhodnutie potvrdilo, že pri interpretácii zmluvy sú 
podstatné všetky aplikovateľné pravidlá, vrátane pravidiel všeobecného 
medzinárodného práva – v danom prípade vrátane noriem upravujúcich použitie 
sily. 775  Stanoviská niektorých sudcov pripojené k rozsudku však napriek tomu 
upresňujú vzťah zmluvy k ius cogens.776  

Iným príkladom je Zmluva o spolupráci v oblasti timorskej priekopy medzi 
Austráliou a Indonéziou z roku 1989.777 Skutočnosť, že uzavretiu zmluvy predcházala  
nelegálna anexia Východného Timoru zo strany Indonézie, bude rozoberaná 
v ďalších kapitolách. Nateraz je pre nás zaujímavé to, že zmluva – majúc za cieľ 
založiť predovšetkým ekonomickú spoluprácu a posilniť vzťahy medzi Austráliou 
a Indonéziou – prima facie neodporovala ius cogens. Na druhej strane, keďže počítala 
s ekonomickým využívaním kontinentálneho šelfu oblasti Východného Timoru 
v prospech týchto dvoch krajín, a to bez súhlasu východotimorského národa, 
implicitne ignorovala jeho sebaurčovacie právo vrátane jeho zvrchovaného práva na 
využívanie vlastných prírodných zdrojov. Cassese opisuje konflikt tejto zmluvy 

                                                        
771 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 161 
772 Ibid., s. 160.  
773 Treaty of Amity Economic Relations and Consular Rights between the United States and Iran, 15 
August 1955, 284 U.N.T.S. 93 (entered into force 16 June 1957) 
774 ICJ, Oil Platforms case, 2003. .  
775 Ibid., para. 125.  
776 Sudca Simma uviedol, že zmluva sa dotýka všeobecných pravidiel o ius ad bellum, a že vnímať 
článok XX.1 d) ako umožňujúci širšie použitie sily než dovoľuje sebaobrana by bolo „absurdné 
a deštruktívne“, keďže takáto interpretácia by stranám „umožňovala vzájomne ‚sa oslobodiť‘ od 
jedného z najkogentnejších pravidiel medzinárodného práva“ (Ibid., Sep. Op. of Judge Simma, paras. 
9-10). Sudca Al-Kasawneh sa súhlasne vyjadril o postupe Súdu vziať do úvahy všetky relevanné 
pravilá medzinárodné práva s tvrdením, že pravidlo lex specialis nebráni pôsobeniu noriem ius cogens 
(Ibid., Diss. Op. of Judge Al-Kasawneh, para. 9).  
777 Treaty on the Zone of Cooperation in the Area between Indonesian Province of East Timor and 
Northern Australia, signed on December 11, 1989. Skrátene nazývaná aj „Timor Gap Treaty“.  
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s pravidlom ius cogens ako „nepatrný, následný a nepriamy“.778 A ak máme za to, že 
sebaurčovacie právo národa je skutočne pravidlom majúcim kogentnú povahu, potom 
prídeme k záveru, že táto zmluva bola podľa mezinárodného práva nulitná.779 Toto 
konštatovanie platí napriek tomu, že Portugalsko, ktoré ako spravujúca mocnosť 
predmetného územia následne podalo žalobu na Medzinárodný súdny dvor a 
neotvorilo pritom otázku neplatnosti zmluvy a jej prípadného rozporu s ius cogens. 
Domáhalo sa len toho, aby Súd potvrdil jej práva spravujúcej mocnosti a povinnosť 
Austrálie nekonať v rozpore s týmito jeho právami a so záujmami národa žijúceho na 
danom území.780 Hoci sa teda Súd ani v tomto prípade priamo nevyslovil o nulitnosti 
zmluvy z dôvodu jej inkonzistencie s kogentným pravidlom seba-určovacieho práva 
národov, v niektorých stanoviskách sudcov táto otázka rezonovala.781 K potvrdeniu 
nulitnosti tejto zmluvy však prispieva i fakt, že následne bola uzavretá nová zmluva 
medzi Východným Timorom a Austráliou, ktorá plne rešpektovala východotimorské 
zvrchované právo na prírodné zdroje.782  

K príkladom implicitného konfliktu s ius cogens možno napokon zaradiť aj 
zmluvy o extradícií a zmluvy o amnestiách. Extradičné zmluvy, ktorými sa štáty 
zaväzujú za stanovených podmienok si vzájomne vydať páchateľov trestných činov, 
nad ktorými majú jurisdikciu, obvykle svojím znením neodporujú kogentným 
normám všeobecného medzinárodného práva. Ich vykonávanie však môže privodiť 
stav, ktorý je protichodný s niektorými kogentne chránenými právami jednotlivca. 
Takéto zmluvy napríklad nemusia obsahovať klauzulu o voľnom uvážení či 
explicitnú výnimku z povinnosti extradície z dôvodu ochrany ľuských práv. Otázka 
je, či by štát, ktorý by dobromyseľne – na základe platnej extradičnej zmluvy – vydal 
páchateľa do štátu, kde by mu hrozilo mučenie a kruté zaobchádzanie, konal 
v rozpore s kogentnou normou. Zmluva, ktorá sama osebe neodporuje ius cogens, by 
totiž v tomto konkrétnom prípade bola vykonaná v implicitnom rozpore s kogentným 
zákazom mučenia. Ak tu teda existuje konflikt, opäť možno hovoriť len 
o implicitnom konflikte, ktorý sa nepriamo prejaví až pri aplikácii zmluvy. Len malý 
počet štátov vo svojej praxi zaujíma postoj, že extradičné zmluvy musia byť v súlade 
s ius cogens, resp. že štát nemá povinnosť plniť podľa zmluvy a vydať osobu, ak by 
tým boli dotknuté jej kogentne chránené práva.783 Európsky súd pre ľudské práva vo 
svojej rozhodovacej činnosti potvrdil, že povinnosť vydať osobu podľa extradičnej 
zmluvy môže byť obmedzená právom jednotlivca na spravodlivý proces.784 Podobne 
International Law Association prišla s (deduktívnym) záverom, že extradícia by sa 
v tomto prípade nemala vykonať, nakoľko „existujú určité vyššie normy v oblasti 
ľudských práv, ktoré majú prednosť pred extradičnými zmluvami, a majú svoj pôvod 
v pojme ius cogens, uznanom v článku 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom 
                                                        
778 CASSESSE, 1995, s. 173: „there are more subtle, consequential and indirect ways in which 
a treaty can come into a conflict with jus cogens, as is proved by the Australia-Indonesia Timor Gap 
Treaty“.  
779 Pozri CLARK, 1992, s. 74; ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, 
s. 164;  
780 ICJ, East Timor Case, 1996, Application, 22 February 1991.  
781 Pozri napr. Diss. Op. of Judge Weeramantry, s. 204: „...in regard to rights so important to 
contemporary international law, the duty of respect for them extends beyond mere recognition, to 
a duty to abstain from any State action which is incompatible with those rights ... Australia’s action in 
entering into the Timor Gap Treaty may well be incompatible with the rights of the people of East 
Timor“. Ďalej Sep. Op. of Judge Oda, para. 7.  
782 Pozri ibid., Application.  
783 Pozri ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 169-170, kde uvádza 
rozhodnute švajčiarskeho súdu .  
784 Pozri napr. ESĽP, Einhorn v. France (2001), Appl. No. 71555/01, para. 34.  
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práve“.785 Podobne zmluvy garantujúce amnestie za medzinárodné zločiny, by bolo 
možné považovať za implicitne odporujúce normám ius cogens. Predstavme si, že sa 
dva štáty v zmluve dohodnú, že nebudú vzájomne stíhať svojich štátnych 
príslušníkov za medzinárodné zločiny, teda za činy hrubo porušujúce kogentné 
normy. Bola by takáto dohoda neplatná ab initio a bez právnych účinkov? Ak by 
všeobecné medzinárodné právo ukladalo štátom kogentný záväzok takúto osobu 
stíhať alebo vydať inému štátu na stíhanie (máme skôr za to, že neukladá) potom by 
odpoveď bola bezpochyby kladná. Ak nie je možné potvrdiť kogentný charakter 
záväzku stíhať alebo vydať, možno sa pýtať, či odklon od záväzku v podobe 
bilaterálnej zmluvy umožňujúcej nestíhať a nevydať páchateľa, nevytvára stav, ktorý 
odporuje inej kogentnej norme nepriamo – napríklad norme, ktorá štátu prikazuje 
trestať genocídu. Orakhelashvili, uvádzajúc príklady Zmluvy z Evian z roku 1962 
a Zmluvy z Lomé, opäť však s použitím dedukcie argumentuje, že „ak amnestia 
odporuje ius cogens, akákoľvek zmluva, ktorá ju zaručuje, musí byť neplatná 
a nulitná v zmysle článku 53 Viedenského dohovoru, ako zmluva odchyľujúca sa od 
ius cogens“.786   

Ako vidieť na príkladoch vyššie uvedených, zmluva celkom určite môže 
odporovať kogentnému pravidlu aj skryto, nepriamo či následne. Nie je podľa nášho 
názoru možné existenciu takéhoto implicitného konfliktu ignorovať; otázkou však je, 
či aj takéto širšie ponímanie pojmu konflikt má schopnosť spustiť invalidujúci účinok 
ius cogens a zneplatniť pravidlo, ktoré kogentnej norme odporuje len skryto a 
nepriamo. Tak či tak, relevanciu tu môžu mať i pravidlá o interpretácii 
medzinárodného práva – v kontexte zmlúv aplikácia článku 31 ods. 3 Viedenského 
dohovoru. Ten stanovuje, že pri výklade zmluvy sa berie do úvahy akékoľvek 
aplikovateľné pravidlo medzinárodného práva. Vychádzajúc z predpokladu, že štáty 
nemali pri uzatváraní zmluvy úmysel konať v rozpore s kogentnými normami, dané 
ustanovenie znamená, že štáty majú povinnosť pri výklade medzinárodných zmlúv 
brať ohľad aj na pravidlá kogentnej povahy; inak povedané, majú povinnosť 
interpretovať svoje zmluvné vzťahy spôsobom súladným s kogentnými normami 
všeobecného medzinárodného práva. A keďže interpretácia priamo predchádza 
vykonávaniu zmluvy, aj následná aplikácia a implementácia zmluvných ustanovení 
by sa teda mala niesť v duchu „ius cogens friendly“. Už jeden z prvých osobitných 
spravodajcov Komisie pre medzinárodné právo pre oblasť medzinárodných zmlúv sir 
Waldock zdôraznil, že interpretácia medzinárodných zmlúv vo svetle 
aplikovateľných pravidiel mezinárodného práva zahŕňa aj interpretáciu zmluvy 
v súlade s ius cogens.787 Povinnosť štátov reflektovať imperatívne normy pri výklade 
zmlúv bola potvrdená aj sudcom Medzinárodného súdneho dvora v spore 
Gabčíkovo788.  

Osobitným aspektom implicitného konfliktu noriem je rozlišovanie medzi 
medzinárodnoprávnymi pravidlami hmotnej a procesnej povahy. Ponúka sa otázka, či 
normatívny konflikt – ako spúšťač invalidujúceho účinku – môže nastať aj medzi 
pravidlami, z ktorých jedno má procesnú a druhé hmotnoprávnu povahu.  

 
 

                                                        
785 ILA Resolution 1/98 on Extradition and Human Rights, para. I.  
786 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 164.  
787 ILC, Yearbook of the ILC, vol. II., 1964, s. 8-9 (Third Report of Special Rapporteur).  
788 ICJ, Gabčíkovo Nagymaros Case, 1997, Sep. Op. of Judge Bedjaoui, para. 6.  
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6. 2. 2. Problém č. 2: Hmotnoprávne a procesnoprávne pravidlá  
 

Otázka, či normatívny konflikt može nastať aj medzi normami, z ktorých 
jedna má procesnú a druhá hmotnoprávnu povahu, resp. špecificky v kontexte 
kogentných noriem – či pravidlo procesnej povahy môže odporovať norme ius 
cogens, začala rezonovať najmä po vynesení rozsudku Medzinárodného súdneho 
dvora v spore Jurisdikčné imunity. 789  V danom spore išlo o to, že Taliansko – 
nerešpektujúc jurisdikčnú imunitu Nemecka ako pravidlo všeobecného obyčajového 
práva – rozhodlo o civilných náhradách ujmy, ktorú jednotlivci utrpeli v dôsledku 
zločinov (porušení kogentných noriem) spáchaných Nemeckom počas 2. svetovej 
vojny. Taliansko sa vo svojich argumentoch okrem iného odvolávalo aj na ius 
cogens, tvrdiac, že kogentné pravidlá humanitárneho práva týkajúce sa zákazu 
mučenia a nútených prác majú prevážiť nad dispozitívnym pravidlom, podľa ktorého 
sú štáty povinné vyňať cudzie štáty z jurisdikcie svojich súdov, a teda že v tomto 
zmysle by priznanie jurisdikčnej imunity Nemecku bolo v rozpore s normami ius 
cogens. Relevantná je pre nás pasáž z rozsudku, v ktorej Súd konštatoval, že „medzi 
pravidlami ius cogens a obyčajovým pravidlom, podľa ktorého štát musí priznať 
imunitu inému štátu, ... neexistuje konflikt. ... Pravidlá imunity štátov majú procesnú 
povahu a slúžia na určenie, či súdy jedného štátu smú alebo nie vykonať jurisidkciu 
vo vzťahu k inému štátu. Neriešia otázku, či dané správanie bolo alebo nebolo 
v súlade či v rozpore s právom. ... A pokiaľ ide o argument, že žiadne pravidlo, ktoré 
nemá kogentnú povahu, nemožno aplikovať, ak by jeho aplikácia zabránila vynúteniu 
kogentného pravidla, hoci aj bez priameho konfliktu ... pravidlo ius cogens je 
pravidlom, ktoré nepripúšťa derogáciu, avšak pravidlá, ktoré určujú základ a rozsah 
jurisdikcie a kedy možno jurisdikciu vykonať, nie sú derogáciou od hmotnoprávnych 
pravidiel kogentnej povahy...“.790  

Uvedený rozsudok nebol prvý 791 , v ktorom súd rozlíšil hmotnoprávnu 
a procesnoprávnu povahu medzinárodných pravidiel, ani jediný.792 Je pravdou, že 
rozsudok bol kritizovaný mnohými autormi 793 , čím však znovu otvoril otázku 
definície normatívneho konfliktu, a podnietil diskusiu o oddelenosti hmotnoprávnych 
a procesnoprávnych pravidiel medzinárodného práva. Poďme sa bližšie pozrieť na 
oba spomenuté aspekty v kontexte s ius cogens, teda na rozlišovanie hmotnoprávnych 
a procesnoprávnych noriem, vrátane kogentných, a následne, či môžu vzájomne prísť 
do konfliktu.  

Na začiatok treba podotknúť, že pravidlá medzinárodného práva majú rôznu 
podobu: niektoré určujú, či dané správanie je alebo nie je protiprávne, iné definujú 
postupy pri domáhaní sa práv a pri vynucovaní iných pravidiel, pričom aj jedny aj 
druhé subjektom ukladajú určité práva, povinnosti a záväzky. Hmotnoprávnymi sú 
často označované medzinárodné pravidlá regulujúce správanie sa subjektov 
všeobecne (rules of conduct), zatiaľčo procesnoprávne ako pravidlá, ktoré upravujú 

                                                        
789 ICJ, Jurisdictional Immunities of the State, Germany v. Italy (Greece intervening), 2012.  
790 Ibid, paras. 92-95.  
791 V spore ICJ, Arrest warrant, 2002 para. 60: „jurisdictional immunity is procedural in nature, 
criminal responsibility is a question of substantive law“. A ICJ, Armed Activities on the Territory of 
Congo, 2006,  para. 34: ustanovenia týkajúce sa jurisdikcie označil za „procedural provisions“. Pozri aj  
ICJ, Pulp Mills on the River Uruguay, 2011, paras. 67-158, kde Súd odlíšil hmotnoprávne 
a procesnoprávne záväzky.  
792 Pozri ESLP, Al-Adsani, 2001, paras. 47-48: „grant of immunity is to be seen not as qualifying a 
substantive right but as a procedural bar on the national courts‘ power to determine right“. Podobne 
ESĽP, Fogarty, 2001, para. 25, a Jones, Appeal Court of the UK, 2007, para. 44-45, lord Hoffman.  
793 Pozri napr. ESPOSITO, 2011.  
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postup pri implementácii a vynucovaní hmotnoprávnych pravidiel (rules of 
procedures, rules of enforcement). 794  Medzinárodné právo neurčuje zreteľné 
kritérium ich vzájomného rozlišovania, a tak sa môže stať, že určité pravidlo je 
v niektorých prípadoch vnímané ako procedurálne, v iných ako hmotnoprávne, resp. 
že nie je možné definitívne ho klasifikovať pod jednu či druhú kategóriu.795 Talmon 
v tejto súvislosti uvádza príklad záväzku rokovať, ktorý má v zmysle čl. 73(1) a 83(1) 
Dohovoru OSN pre morské právo substantívnu povahu, avšak inokedy je záväzok 
riešiť spor rokovaním braný ako pouhá procedurálna podmienka.796 Preto je potrebné 
si uvedomiť, že niektoré procesné práva či procesné povinnosti, ako povinnosť 
spolupráce, notifikácie, konzultácie či výmeny informácií, hoci prima facie evokujú 
procedurálny charakter, môžu mať v určitom kontexte výlučne hmotnoprávnu 
povahu. Za príklady hmotnoprávnych pravidiel sa uvádzajú pravidlá stanovujúce 
práva a záväzky a štandardy správania sa, pravidlá determinujúce právne postavenie, 
titul a podmienky, pravidlá obsahujúce legálne definície, či pravidlá zakladajúce 
zodpovednosť vrátane pravidiel o pripísateľnosti správania konkrétnemu subjektu. 
Veda k hmotnoprávnym pravidlám zaraďuje aj všetky ius cogens normy, keďže  
zakladajú subjektom práva (sebaurčovacie právo národov) a povinnosti zdržať sa 
určitého konania (zákazy)797, i keď objavujú sa i menšinové názory, že kogentné 
normy –  majúc sui generis povahu – majú súčasne hmotnoprávnu i procesnoprávnu 
„dimenziu“.798 Typickými procesnoprávnymi sú potom pravidlá o jurisdikcii súdov 
a tribunálov, vrátane pravidiel o prípustnosti nárokov a žalôb, a vyňatia z jurisdikcie, 
procesné a rokovacie pravidlá súdov a iných orgánov vrátane pravidiel 
o administratívnych úkonoch, o vedení pojednávaní, o dokazovaní, námietkach či 
procesných princípov ako non ultra petita, zásady litispendencie, res iudicata, zásady 
špeciality, retroaktivity či zákazu odsúdenia in absentia.799 Procesnoprávne pravidlá 
pritom nie sú totožné so sekundárnymi pravidlami, ktoré všeobecne upravujú otázku 
vzniku zodpovednosti a právnych následkov protiprávneho konania.800  

I keď niektorí autori v nadväznosti na vyššie spomenutý rozsudok 
o jurisdikčných imunitách odmietajú, že medzinárodné právo rozlišuje medzi 
hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi pravidlami, resp. tvrdia, že takéto rozlišovanie 
je príliš formalistické, umelé, a nemá právny význam, 801  opak je pravdou. 

                                                        
794 TALMON, Jus Cogens after Germany v. Italy: Substantive and Proceural Rules Distinguished, 
2012, s. 982. Pozri aj VRŠANSKÝ & VALUCH, 2013.  
795 BOUDREAULT, 2012:, s. 1007:„some norms may not be easily categorized as either procedural 
or substantive“.  
796 TALMON, Jus Cogens after Germany v. Italy: Substantive and Proceural Rules Distinguished, 
2012,, s. 984. Podobne pravidlo o vyčerpaní vnútroštátnych prostriedkov, o doložke najvyšších výhod, 
pravidlo estoppel. Pozri aj NOLLKAEMPER, 2012, ktorý sem pridáva aj pravidlo o prípustnosti 
nárokov (admissibility of claims) a pravidlo o jurisdikcii.  
797 Pozri De HOOGH, Jus Cogens and the Use of Armed Force, 2015, s. 1183: „peremptory norms are 
... based on prohibitive rules“.  
798 ESPOSITO, 2011, s. 10-12, kde tvrdí, že povinnosť neposkytnúť pomoc a povinnosť neuznať sú 
procesné záväzky, uložené normami ius cogens. Pozri aj ŠTURMA, Pavel: How to Limit Immunity of 
State Officials in Relation to Grave Violations of Human Rights? Between the Definition of Official 
Acts and Exceptions (January 31, 2017). European Society of International Law (ESIL) 2016 Annual 
Conference (Riga), Conference Paper No. 14/2016, dostupné na http://www.esil-sedi.eu/node/1628 
[10-04-2017] , „jus cogens is about effects and consequences as much as it is about substantive 
prohibitions“, ako príklad uvádza účinok nulity zmlúv a povinnosť neuznať.  
799  Uvádza TALMON, Jus Cogens after Germany v. Italy: Substantive and Proceural Rules 
Distinguished, 2012, s. 981 a nasl.  
800 Ibid., s. 982.  
801 Pozri McGREGOR, 2007, s. 911; ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 
2006, s. 341; ORAKHELASHVILI, State Immunity and Hierarchy of Norms: Why the House of Lords 
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Kategorizácia medzinárodnoprávnych pravidiel totiž právny význam (a praktický 
dopad na aplikáciu práva) má a medzinárodné právo samo uznáva zaraďovanie 
pravidiel do kategórií, keď odlišuje napríklad záväzky na výsledok a záväzky na 
správanie802, záväzky erga omnes a inter partes803, obyčajové a zmluvné pravidlá804, 
kogentné a dispozitívne normy805 či primárne a sekundárne pravidlá806. Rozlišovanie 
medzi substantívnym a procesným právom má dôležitý význam pre aplikáciu 
pravidiel: podľa toho, do akej kategórie spadá, bude napríklad posudzované pred 
medzinárodným tribunálom ako námietka v predbežnom konaní (ak je 
procesnoprávne), alebo v konaní ako meritum sporu (ak je hmotnoprávne), 
a podobne, ak je hmotnoprávne, nemôže pôsobiť retroaktívne, ak však 
procesnoprávne, môže mať retroaktívny účinok: procesné pravidlá platné v čase 
založenia jurisdikcie resp. vynesenia rozsudku sa aplikujú spätne vo vzťahu k sporu, 
ktorý vznikol predtým.807  

K vyššie uvedenému možno dodať, že žiadna medzinárodná zmluva ani 
obyčaj neurčuje, či kogentné pravidlá alebo pravidlá o imunitách štátov majú 
hmotnoprávnu alebo procesnoprávnu povahu, a podobne, žiadne pozitívne pravidlo 
nevylučuje možnosť ich vzájomného konfliktu; navyše, žiadne medzinárodnoprávne 
pravidlo nejestvuje oddelene od iných – spolu tvoria jeden systém.808 Pre naše ďalšie 
skúmanie bude postačovať predbežný záver,  že medzinárodné právo rozlišuje medzi 
hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi pravidlami, a že každá táto kategória „sa 
zameriava na rozdielne veci“ („address different matters“)809. Pokiaľ ide o otázku, či 
medzi nimi môže nastať konflikt, tu sú možné dve uvažovania. Prvé, ktoré je aj v 
súlade s väčšinovým názorom MSD vo vyššie spomenutom prípade, je, že konflikt 
medzi nimi je vylúčený per se. Kogentná norma je síce normou, od ktorej sa 
nemožno odchýliť, ale aplikácia procesných pravidiel nie je derogáciou 
hmotnoprávnych ius cogens noriem. 810  Procesná norma tak síce môže zabrániť 
vynúteniu kogentného pravidla v konkrétnom prípade, ale to neznamená, že sa 
odchyľuje od jeho obsahu, t. j. od práv a zákazov, ktoré predpisuje. Táto 
argumentácia však implikuje, že konflikt medzi procesnými pravidlami navzájom 
vzniknúť môže.811 Druhé uvažovanie vycháza z predpokladu, že konflikt noriem 
nastáva vtedy, „ak súčasne dve platné a aplikovateľné pravidlá ukazujú na dve 
odlišné riešenia“, bez ohľadu na to, či ide o pravidlá rovnakej alebo odlišnej povahy. 

                                                                                                                                                              
Got It Wrong, 2007; ,ICJ, Jurisdictional Immunities of the State, 2012, Diss. Op. of Judge Cancado-
Trindade, para. 294.  
802 ILC, ARSIWA, Art. 12, commentary, para. 11, s. 56; ICJ, Pulp Mills on the River Uruguay, 2011, 
Order of 2006, para. 32, a Judgment of 2010, para. 186.  
803 ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, 1970, para. 33. 
804 ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, 1986, paras. 174-179; ICJ, 
North Sea Continental Shelf Case, 1969, para. 61 
805 Čl. 53, 64 VCLT.  
806 ILC, ARSIWA, General commentary, s. 31, para. 1.  
807 TALMON, Jus Cogens after Germany v. Italy: Substantive and Proceural Rules Distinguished, 
2012, s. 985.  
808 RIŠOVÁ, Addressing the Relationship between State Immunity and Jus Cogens, 2013, s. 87.  
809 ICJ, Jurisdictional Immunities of the State, 2012, para. 93.  
810  Ibid., para. 95. Podobne Súd vylúčil konflikt mezi hmotnoprávnou povinnosťou neuznať 
a aplikáciou imunity a hmotnoprávnou povinnosťou uskutočniť nápravu a aplikáciou imunity, paras. 
93, 94.  
811 Pozri ICJ, Armed Activities on the Territory of Congo, 2006, para. 69: „no general peremptory 
norm presently exists requiring a state to consent to the jurisdiction of the Court“, dôraz pridaný, čím 
Súd nechal otvorenú možnosť, že taká procesnoprávna kogentná norma môže vzniknúť. Pozri aj  
KNUCHEL, 2011, s. 160 a nasl.  
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Túto argumentáciu rozvinul Boudreault812, ktorý zdôraznil, že pre konflikt noriem je 
podstatný pohľad adresáta: ak subjektu norma A stanovuje povinnosť konať X, 
a súčasne norma B tomu istému subjektu zakazuje konať X, potom je konflikt zrejmý. 
Na druhej strane, ak norma A stanovuje právo (nie povinnosť) subjektu konať X, 
a norma B mu zakazuje konať X; alebo ak norma A dovoľuje zdržať sa X, a norma B 
mu stanovuje povinnosť konať X, nemusí ísť striktne o konflikt: subjekt môže 
súčasne dodržať obe normy. Ku konfliktu je potrebné, aby subjekt dodržaním alebo 
aplikáciou jednej normy nevyhnutne porušil inú. Inými slovami, konflikt môže nastať 
aj medzi procesnoprávnou a hmotnoprávnou normou navzájom, pokiaľ subjekt 
aplikáciou jednej poruší druhú; teda ak jedna norma tomu istému subjektu stanovuje 
povinnosť niečo konať, a zároveň iná norma mu stanovuje povinnosť zdržať sa tohto 
konania. Konkrétne, jedna norma stanovuje štátu povinnosť zabezpečiť jednotlivcovi 
efektívny výkon práva na prístup k súdu, a iná norma mu stanovuje, aby sa zdržal 
výkonu jurisdikcie na cudzím štátom. V kontexte názoru niektorých autorov, že právo 
na prístup k súdu má kogentnú povahu813, dostáva táto argumentácia zaujímavý 
rozmer. Ak by sme mali za to, že skutočne ide o normu ius cogens, potom by sa 
pravidlo jurisdikčnej imunity cudzieho štátu v dôsledku konfliktu s ius cogens 
superveniens stalo neplatným. Podobne, ako upozorňuje Šturma, by sa v duchu tohto 
uvažovania mohlo hovoriť o konflikte pravidla, podľa ktorého má štát povinnosť 
poskytnúť jurisdikčnú imunitu cudziemu štátnemu predstaviteľovi, s pravidlom, 
podľa ktorého má štát povinnosť stíhať medzinárodné zločiny.814 Podľa neho, jedno 
z nich musí nevyhnutne ustúpiť: „ak medzinárodné právo je právnym systémom a nie 
pouhým “bric-à-brac”, potom je neakceptovateľné mať v rovnakom čase dve platné 
pravidlá, z ktorých jedno štátom prikazuje niečo konať a druhé im to zakazuje.”815 
 

6. 3. Účinok ius cogens v zmluvnom práve   
 
 Invalidujúci účinok noriem ius cogens sa v zmluvnom práve prejavuje jednak 
v tom, že kogentná norma všeobecného medzinárodného práva a) spôsobuje ex tunc 
absolútnu nulitnosť zmluvy, ktorá jej v čase svojho vzniku odporuje, ďalej v tom, že 
b) ako novovzniknutá norma ex nunc ukončuje platnosť dovtedy platnej zmluvy, 
ktorá sa s ňou dostala do rozporu, a zároveň v tom, že c) v oboch prípadoch 
spôsobuje neplatnosť, ktorá je objektívna, teda nie je obmedzená len na vzťah 
zmluvných strán, nie je potrebné sa jej dovolávať, a vzniká a existuje ipso facto, t. j. 
nezávisle od vôle či ďalšieho konania subjektov. Uvedené upravuje Viedenský 
dohovor o zmluvnom práve z roku 1969, ktorý sa aplikuje na mezinárodné dohody 

                                                        
812 BOUDREAULT, 2012. 
813 Pozri napr. CANCADO-TRINDADE A., 2011, najmä s. 197. Porovnaj ale relevantné rozsudky 
ESĽP, že poskytnutie imunity nezakladá porušenie práva na prístup k súdu.  
814 ŠTURMA, Pavel: How to Limit Immunity of State Officials in Relation to Grave Violations of 
Human Rights? Between the Definition of Official Acts and Exceptions (January 31, 2017). European 
Society of International Law (ESIL) 2016 Annual Conference (Riga), Conference Paper No. 14/2016, 
dostupné na http://www.esil-sedi.eu/node/1628 [10-04-2017], s. 24: „The dictum of the ICJ that a 
procedural bar of immunity does not result in impunity is correct only where recourse can be had to a 
criminal law mechanism other than the courts of the forum State.” Následne však rozvíja argument 
smerom k upusteniu procesnej povahy pravidla o imunite: “However, if none of the alternative 
mechanisms can try perpetrators of international crimes, immunity from foreign criminal jurisdiction 
loses its exclusively procedural nature.”  
815 Ibid. 
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uzavreté medzi štátmi v písomnej forme, spravujúce sa medzinárodným právom, bez 
ohľadu na ich názov, vrátane dohôd zakladajúcich medzinárodnú organizáciu.816   

Článok 53 Viedenského dohovoru stanovuje, že „každá zmluva, ktorá je 
v čase svojho uzavretia v rozpore s imperatívnou normou všeobecného 
medzinárodného práva, je nulitná“.817 V tomto prípade ide o neplatnosť pôsobiacu od 
samého začiatku, ab initio, daná zmluva teda de iure ani nevznikne. Zmluvné strany 
majú následne povinnosť v čo najširšej možnej miere odstrániť následky úkonov 
vykonaných na základe danej zmluvy a uviesť svoje vzájomné vzťahy do súladu 
s dotknutou kogentnou normou.818 Z uvedeného vyplýva, že žiadna zo strán nesmie 
profitovať z úkonov uskutočnených na základe danej zmluvy, a to ani vtedy, ak by 
ich učinila v dobrej viere. Ustanovenie článku 69 ods. 2, ponechávajúce v platnosti 
úkony uskutočnené bona fide sa podľa nás netýka zmlúv odporujúcich normám ius 
cogens.819 Následok neplatnosti zmluvy odporujúcej ius cogens je upravený v článku 
71, ktorý vo vzťahu k článku 69 predstavuje lex specialis a jeho znenie nevyvoláva 
pochybnosti: zmluvné strany musia odstrániť dôsledky každého úkonu vykonaného 
na základe danej zmluvy. Mezinárodná prax potvrdzuje koncept nulitnosti zmluvy v 
dôsledku ius cogens. Norimberský vojenský tribunál v prípade Krupp hypoteticky 
poznamenal, že ak by aj medzi stranami existovala zmluva umožňujúca nútenú prácu 
vojenských zajatcov, bola by „nulitná ako contra bonos mores“. 820  Arbitrážne 
tribunály v sporoch Guinea-Bissau/Senegal a Aminoil nepriamo uznali nulitnosť 
zmluvy odporujúcej ius cogens, keď zamietli argument o nulitnosti relevantných 
dohôd s odôvodnením, že v daných prípadoch dotknuté pravidlá nemali povahu ius 
cogens.821 Špeciálny súd pre Sierra Leone v prípade Kallon uviedol, že by vyhlásil za 
nulitné akékoľvek ustanovenie zmluvy, ktoré by odporovalo imperatívnej norme.822 
Valné zhromaždenie OSN v roku 1979 označilo dohody z Camp David za nulitné, 
keďže nerešpektovali sebaurčovacie právo palestínskeho národa.823 

Situáciu, kedy zmluva síce v čase svojho uzavretia neodporuje žiadnej 
kogentnej norme, ale dostane sa do tohto rozporu až následne, t. j. po vzniku 
kogentnej normy, upravuje článok 64. Ten pre tento prípad stanovuje mandatórne 
ukončenie platnosti zmluvy: „ak vznikne nová imperatívna norma všeobecného 
medzinárodného práva, každá existujúca zmluva, ktorá je v rozpore s touto normou, 
sa stane neplatnou a zanikne“.824 V porovnaní so situáciou, s ktorou počíta článok 53, 
tu nejde o nulitnosť ab initio, ale o neplatnosť pôsobiacu ex nunc, teda až od 

                                                        
816 Článok 2 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.   
817 „A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general 
international law...“   
818 Článok 71 ods. 1 Viedenského dohovoru.  
819 Porov. opačný názor: DAILLIER, FORTEAU, & PELLET, 2009, s. 235, ktorí vzápätí konštatujú, 
že znenie čl. 69 ods. 2 je neštastné („défecteuse“), pretože ak je nulitná zmluva, sú automaticky 
protiprávne aj všetky opatrenia, ktoré ju vykonávajú. Dobromyseľnosť pritom tútu protiprávnosť 
neruší.  
820 Cit. podľa SCHWELB, 1967, s. 950-951.  
821 Oba prípady uvádza ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 154-
155.  
822 SCSL, Prosecutor v. Kallon and Kamara, Decision on Challenge to Jurisdiction, 2004, 13 March 
2004, para. 61.  
823 Pozri UN GA Res. 34/65 B, adopted on 29 November 1979, para. B4: „... in so far as they purport 
to determine the future of Palestinian People and of Palestinian territories occupied by Israel since 
1967“. K tomu pozri komentár G. Gaju, že jediným možným dôvodom, pre ktorý VZ vyhlásilo 
nulitnosť dohôd z Camp David, bol ich konflikt s ius cogens. GAJA, 1981, s. 282.  
824 „If a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in 
conflict with that norm becomes void and terminates“.  
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momentu vzniku novej kogentnej normy. Následne vzniknutá kogentná norma (ius 
cogens superveniens) teda nespôsobuje nulitnosť zmluvy, ale znemožňuje jej ďalšiu 
existenciu a vykonávanie. 825  Inými slovami, má za následok imperatívne 
a nevyhnutné ukončenie platnosti zmluvy. Zmluvné strany sú automaticky zbavené 
záväzku pokračovať v plnení zmluvy a právny stav, ktorý vyplynul 
z predchádzajúceho vykonávania zmluvy, sa naďalej zachová len do tej miery, pokiaľ 
sám osebe nie je v rozpore s touto novou kogentnou normou.826 Invalidujúci účinok 
podľa článku 64 je teda veľmi podobný účinku podľa článku 53, avšak s minimálne 
dvoma odlišnosťami: kým v prípade účinku podľa článku 53 ide o absolútnu 
nulitnosť, na čo nadväzuje fakt, že zmluva je nulitná od samého začiatku („is void“), 
článok 64 počíta len s ukončením platnej zmluvy, teda s jej neplatnosťou ex nunc až 
od daného momentu konfliktu („becomes invalid“). Prax niekoľkokrát potvrdila 
účinok ius cogens superveniens. Napríklad Medzi-americký súd pre ľudské práva 
v roku 1993 v spore Aloeboetoe odmietol aplikovať zmluvu z roku 1762, ktorá 
upravovala aj otázku spolupráce pri zatýkaní utečeneckých otrokov, argumentujúc, že 
„zmluva by v súčasnosti bola nulitná, keďže odporuje pravidlám ius cogens 
superveniens“. 827  Medzinárodný súdny dvor v spore Gabčíkovo-Nagymaros 
konštatoval, že žiadna zo strán sa pri otázke neplatnosti zmluvy neodvolala na možnú 
existenciu ius cogens normy upravujúcu ochranu životného prostredia, a preto sa 
danou otázkou nebude zaoberať.828 Neplatnou v dôsledku ius cogens superveniens sa 
stala aj Zmluva medzi Sovietskym Ruskom a Perziou z roku 1921, ktorej článok 6 
zakotvoval podmienené právo Ruska vyslať svoje ozbrojené sily na perzské územie, 
pričom o splnení podmienky potrebnej k intervencii mohlo Rusko jednostranne 
rozhodovať podľa svojho uváženia. Hoci takéto ustanovenie neodporovalo žiadnej 
norme medzinárodného práva v čase uzatvorenia zmluvy, do rozporu s kogentným 
zákazom použitia sily sa celkom určite dostalo neskôr, a to najneskôr od roku 
1945.829 Zaujímavé je, že Irán ako nástupnícky štát Perzie, v roku 1979 deklaroval len 
neplatnosť článku 6, nie zmluvy ako celku čo otvára otázku oddeliteľnosti zmluvných 
ustanovení, ktorej sa venujeme nižšie.830  

V súvislosti s článkom 64 Viedenského dohovoru a neplatnosťou, ktorú ius 
cogens superveniens spôsobuje predtým platnej už uzatvorenej zmluve, sa často 
akcentuje otázka inter-temporálneho práva a retroaktivity. Komisia pre medzinárodné 
právo pri zostavovaní článkov výslovne zdôraznila ne-retroaktívny účinok ius cogens 
aj ius cogens superveniens.831 Účinok žiadnej kogentnej normy teda nepredchádza na 
pomyslenej časovej osi moment jej vzniku, a nie je retroaktívny. Komisia okrem toho 

                                                        
825 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), 
2005, s. 261.  
826 Článok 71 ods. 2 Viedenského dohovoru.  
827 IACtHR, Aloeboetoe et al. v. Suriname, 1993, paras. 56-57.  
828 ICJ, Gabčíkovo Nagymaros Case, 1997, para. 112: „Neither of the Parties contended that new 
peremptory norms of environmental law had emerged since the conclusion of the 1977 Treaty, and the 
Court will consequently not be required to examine the scope of Article 64 of the Vienna Convention.“ 
Súd týmto konštatovaním nielenže nepriamo uznal, že ius cogens superveniens je inštitútom 
obyčajového práva, nie nevyhnutne závislým na pôsobnosti Viedenského dohovoru o zmluvnom práve 
(keďže Zmluva z roku 1977 nespadala pod pôsobnosť Dohovoru), ale implicitne uznal aj to, že účinky 
ius cogens presahujú limit zmluvného práva a siahajú aj do otázky zodpovednosti štátov. 
829 Uvádza GAJA, 1981, s. 288, a REISMAN, 1980, s. 145 a nasl.  
830 Pozri GAJA, 1981, s. 288: „article 44 paragraph 5 of Vienna Convention, and principle of 
inseparability of treaty provisions in the case of conflict with peremptory norm had not been 
respected“.  
831 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), s. 
248-249.  
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objasnila, že „článok 64 odmieta ... rigidné ponímanie teórie inter-temporálneho 
práva, podľa ktorej sa všetky konania a skutočnosti posudzujú podľa práva platného 
v ich čase. Naopak, pravidlo v článku 64 odráža progresívny ... právny názor Maxa 
Hubera v známom prípade Ostrov Palmas ... [kde] rozhodca rozlišoval medzi 
vytvorením práva na jednej strane a ďalšej existencie práv na strane druhej“.832  

Pokiaľ ide o rozsah a povahu invalidujúceho účinku (ako podľa článku 53 tak 
aj podľa článku 64 Viedenského dohovoru), platí nasledovné: invalidácia postihuje 
každú (odporujúcu) zmluvu, spôsobená neplatnosť vzniká objektívne a ipso facto a 
nie je možné ju následne konvalidovať. Rozoberme si dané tvrdenie detailnejšie. 
Predovšetkým, účinok ius cogens sa týka akejkoľvek zmluvy. Napriek počiatočným 
snahám v rámci travaux833 vylúčiť z uvedených ustanovení všeobecné multilaterálne 
zmluvy, sa do textu konvencie žiadna výnimka nedostala, a teda nulitnosť (a 
neplatnosť) postihuje ako bilaterálne tak aj multilaterálne zmluvy, pokiaľ sú 
v rozpore s ius cogens, vrátane zmlúv, ktoré zakladajú medzinárodnú organizáciu. 
Otázka, či nulitnosť a neplatnosť postihuje celú zmluvu en bloc, alebo len tie jej časti, 
ktoré priamo a nevyhnutne odporujú kogentnej norme (tzv. princíp oddeliteľnosti 
zmluvných ustanovení), nie je celkom jednoznačná, a preto sa jej venujeme 
v osobitnej podkapitole. Pokiaľ ide o objektívnu povahu neplatnosti, tá sa prejavuje 
predovšetkým v tom, že všetky ostatné (tretie) štáty majú povinnosť stav nulitnosti 
akceptovať, pričom ich akceptácia nemá konštitutívny účinok; nulitnosť zmluvy je 
totiž objektívnou právnou skutočnosťou nezávislou od uznania, akceptácie či iného 
úkonu. V tejto súvislosti niektorí autori spochybňujú automatickú a objektívnu 
nulitnosť zmluvy, odporujúcej ius cogens, vzhľadom na články 65 až 68 Viedenského 
dohovoru, ktoré zmluvnej strane umožňujú iniciovať konanie (vrátane súdneho 
konania) o neplatnosť zmluvy.834 Uvedené ustanovenia skutočne vytvárajú dojem, že 
neplatnosť zmluvy je subjektívne podmienená práve výsledkom takéhoto konania, 
a že žiadna strana nemôže považovať danú zmluvu za nulitnú pred tým, než sa 
konanie o jej neplatnosť skončí. Ako uviedol Giorgio Gaja, takáto interpretácia by 
znamenala nielen to, že otázku platnosti danej zmluvy môže otvoriť výlučne štát, 
ktorý je jej zmluvnou stranou, ale aj to, že konflikt zmluvy s kogentnou normou 
nespôsobí jej nulitnosť, pokiaľ ani jedna zo zmluvných strán neurobí úkon smerujúci 
k jej ukončeniu. 835  Avšak považovať inštitucionálne preskúmavanie za nutnú 
podmienku nulitnosti zmluvy by podkopalo režim nulitnosti zmluvy v dôsledku ius 
cogens ako taký.836 Neplatnosť zmluvy v dôsledku ius cogens nastáva automaticky 
a preto prípadný súdny či akýkoľvek iný inštitucionálny výrok týkajúci sa jej 
neplatnosti má mať len deklaratórnu povahu.837 Ďalej treba povedať, že pre účely 
článkov 53 a 64 je irelevantné, či zmluva postihuje práva tretej strany (a teda je 
v rozpore s pravidlom pacta tertiis) alebo predstavuje čistú inter se dohodu medzi 
dvoma štátmi a tretích subjektov sa vôbec nedotýka. Jej nulitnosť (neplatnosť) je totiž 

                                                        
832 Ibid., 1125.  
833 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 1963, vol. II, 1963, s. 52 (Special Rapporteur Waldock).  
834 Podľa článku 65 ods. 1 musí strana, ktorá sa chce dovolať neplatnosti zmluvy, notifikovať svoju 
požiadavku ostatným stranám; a pre prípad, že sa v zmysle podmienok podľa článku 66 ods. 1 
nedosiahne riešenie, zakladá toto ustanovenie (čl. 66 ods. 1 písm. (a)) fakultatívnu jurisdikciu 
Medzinárodného súdneho dvora: sporová strana môže od MSD požadovať, aby rozhodol o existencii 
kogentnej normy a jej konflikte s danou zmluvou. K tomu pozri: FROWEIN, Ius cogens, 2008, paras. 
2, 9: „before the procedure is terminated no party may treat the agreement as a nullity”. Pozri tiež: 
CZAPLINSKI & DANILENKO, 1990, s. 10; MAGALLONA, 2004, S. 507.   
835 GAJA, 1981, s. 283.  
836 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 142.  
837 JENNINGS, 1965, s. 67.  
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objektívna a absolútna, inými slovami, ktokoľvek (aj nezmluvná strana či 
medzinárodná organizácia) sa môže na túto nulitnosť (neplatnosť) odvolať, a to 
z dôvodu, že všetky kogentné normy nesú záväzky erga omnes,838 a zároveň sa tejto 
nulitnosti (neplatnosti) nie je potrebné dovolať.839 Je to preto, že nulitnou (neplatnou) 
sa stáva nezávisle od vôle a úkonov štátov, ipso facto, čo znamená, že jej nulitnosť 
(neplatnosť) automaticky spôsobuje pouhý fakt: konflikt s kogentnou normou 
všeobecného medzinárodného práva. Čo sa týka možnej následnej konvalidácie 
zmluvy, ktorá odporuje ius cogens, tu treba pripomenúť článok 45 Viedenského 
dohovoru. Ten stanovuje princíp nemo contra factum suum venire potest, podľa 
ktorého sa nemôže dovolávať neplatnosti zmluvy ten, kto s ňou už raz súhlasil. Ak 
zmluvná strana či už výslovne alebo konkludentne odobrila platnosť zmluvy, alebo ju 
začala vykonávať, nemôže následne spochybniť jej platnosť, resp. dovolávať sa jej 
neplatnosti, napríklad z dôvodu podvodu či omylu. Uvedené ustanovenie naznačuje, 
že zmluvu – hoc aj relatívne neplatnú – je možné konvalidovať, a to buď tým, že 
strana explicitne odsúhlasí jej platnosť, alebo tým, že z jej konania možno vyvodiť, 
že zmluvu považuje za platnú – napríklad, že začne podľa zmluvy plniť. Ex post 
validácia neplatnej zmluvy (napríklad vo forme acquiescence) však nie je možná 
v prípade ius cogens: zmluvu odporujúcu ius cogens nemožno validovať.840 Nik totiž 
nemôže zhojiť zmluvu, ktorá je nulitná a vadná ab initio, teda zmluvu, ktorá 
v právnom zmysle ani nevznikla.841 Preto ak by aj zmluvná strana začala plniť podľa 
nulitnej zmluvy, takéto jej konanie danú zmluvu ako takú nevaliduje; zmluva ostane 
naďalej vadná a právo dovolať sa jej neplatnosti nezaniká, ako je tomu v prípadoch 
následného odsúhlasenia (acquiescence). Dokonca možno povedať, že toto právo je 
pri neplatnosti v dôsledku ius cogens „večné“, teda nepremlčateľné: nejestvuje lehota 
na dovolanie sa tejto neplatnosti.842 Ostáva ešte zamyslieť sa nad tým, či invalidujúci 
účinok ius cogens je sám osebe tiež kogentným; inými slovami, či sa štáty naozaj 
nemôžu od toho účinku odkloniť, a či všetky úkony a skutočnosti vyplývajúce z tejto 
vadnej zmluvy sú tiež nulitné. Zmluva, ktorá v čase svojho vzniku odporuje ius 
cogens, totiž mieni nastoliť určitý právny režim: nové práva a povinnosti strán, nové 
status quo. Následkom jej vykonávania môže byť napríklad nelegálne použitie sily, či 
porušenie seba-určovacieho práva národov – vedúce napríklad k vzniku nového štátu. 
Tu pripomíname článok 71 ods. 1 Viedenského dohovoru, spomenutý vyššie, ktorý 
upravuje následky nulitnosti zmluvy: je to jednak povinnosť strán vylúčiť všetky 

                                                        
838 K  pojmu erga omnes pozri v predchádzajúcom texte. Pozri aj: FROWEIN, Obligations Erga 
Omnes, 2008.  
839 Uvedené znamená, že medzinárodný tribunál nebude prihliadať na zmluvu odporujúcu ius cogens 
(t. j. na nulitnú zmluvu) ani vtedy, ak sa aj strana v spore na túto nulitnosť neodvolá. Pozri ILC, 
Yearbook of the ILC, 1954, s. 155 (Special Rapporteur Lauterpacht): “...cannot be enforced by an 
international tribunal even if the State which stands to benefit from the judicial nullification of the 
treaty does not raise the issue“). Pozri aj ILC, Yearbook of the ILC 1953, vol. II, s. 166. Zo súdnej 
praxe pozri rozhodnutie Medziamerického súdu pre ľudské práva vo veci Aloeboetoe et al. v. 
Suriname, 1993, kde súd prihliadol na otázku nulity zmluvy ex offo.    
840 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with 
commentaries), Commentary on article 42, s. 240: „The Commission also considered it inappropriate 
that the principle should be admitted in cases of jus cogens or of supervening jus cogens...“.  
841  ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 147. Porovnaj ale: 
ROZAKIS, 1976, s. 128, podľa ktorého štát síce nemôže validovať zmluvu odporujúcu ius cogens, ale 
medzinárodné spoločenstvo ako celok môže.  
842  Pozri ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 147: „non-
invocation of voidness for a long time does not imply either validation of a treaty or its effects. ... 
prescription of invalidity is impossible in the case of jus cogens and a treaty offending against jus 
cogens is imprescriptible“.  
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následky každého úkonu na základe vadnej zmluvy ako aj povinnosť strán uviesť 
svoje vzájomné vzťahy do súladu s kogentnou normou. Imperatívny jazyk tohto 
ustanovenia naznačuje nemožnosť odklonu. Napríklad, ak si štáty zmluvne dohodnú 
ozbrojenú intervenciu do tretieho štátu, v rozpore so zákazom použitia sily, nielenže 
bude celá takáto zmluva nulitná, ale aj všetky ďalšie úkony uskutočnené na jej 
základe a z nich vyplývajúce skutočnosti budú vadné: napríklad pripojenie časti 
územia napadnutého štátu k agresorovi alebo secesia časti územia a vznik nového 
štátu. Orakhelashvili poukazuje na to, že nie je právne možné, aby štát, ktorého 
právny základ (v podobe zmluvy odporujúcej ius cogens) je vadný a nulitný ab initio 
– naďalej de iure existoval a bol tak imúnny voči účinku ius cogens.843 Zachovanie 
práv a povinností a status quo prichádza do úvahy iba v prípade ius cogens 
superveniens, a to len do miery, do akej toto zachovanie samo osebe neodporuje 
danej kogentnej norme.844 Aj vzhľadom na kategorické ustanovenia Viedenského 
dohovoru týkajúce sa následkov nulitnosti ako aj na charakter ius cogens ako normy 
pôsobiacej voči všetkým a chrániacej základné hodnoty medzinárodného 
spoločenstva ako celku sa domnievame, že invalidujúci účinok ius cogens ako taký je 
tiež kogentný. Schopnosť invalidovať odporujúci akt je imanentný kogentnej norme a 
medzinárodné spoločenstvo ako celok – byť tvorca a beneficient kogentnej normy – 
má záujem na riadnom pôsobení tohto účinku; ako účinku, od ktorého sa nemožno 
odkloniť, a ktorý spočíva v tom, že stranám vadnej zmluvy je imperatívne uložená 
povinnosť odstrániť jej následky a dať si vzájomné vzťahy do súladu s dotknutou 
kogentnou normou. Prípadná činnosť štátu, ktorá by negovala invalidujúci účinok ius 
cogens – napríklad uzavretie zmluvy, v ktorej by sa strany dohodli o vykonaní 
ďalších úkonov na základe vadnej zmluvy, alebo uskutočnenie akéhokoľvek iného aj 
jednostranného právneho aktu – by znamenala explicitné nedodržanie povinnosti 
podľa článku 71 ods. 1: „eliminate as far as possible the consequences of any act 
performed in reliance of any provision which conflicts with the peremptory norm“. 
Máme za to, že výraz „eliminate ... the consequences“ ako odstránenie či vylúčenie 
následkov tu predstavuje povinnosť reštitúcie, t. j. povinnosť navrátiť stav, ktorý 
existoval pred vznikom nulitnej zmluvy. Na akýkoľvek akt uskutočnený na základe 
vadnej zmluvy by sa v tomto zmysle malo tiež hľadieť ako na vadný, t. j. bez 
právneho účinku. Uvedené tvrdenie posilňuje aj skutočnosť, že medzinárodné právo 
v tejto súvislosti stanovuje povinnosť aj všetkým ostatným tretím štátom, a to 
povinnosť neuznať za právnu takto vzniknutú situáciu.845  

Hoci invalidujúci účinok ius cogens, teda schopnosť kogentnej normy 
invalidovať odporujúcu medzinárodnú zmluvu, nie je ako taký spochybňovaný, treba 
povedať, že v praxi vyvoláva niekoľko špecifických problémov: tie sa týkajú 
oddeliteľnosti zmluvných ustanovení, výhrad k medzinárodným zmluvám a 
zmluvného ustanovenia sui generis – článku 103 Charty OSN.  
 

6. 3. 1. Problém č. 1: Oddeliteľnosť zmluvných ustanovení  
 

Otázka oddeliteľnosti zmluvných ustanovení (angl. severability of treaty 
provisions) prináša praktické problémy v kontexte s s neplatnosťou resp. nulitnosťou 
spôsobenou v dôsledku rozporu zmluvy s kogentnou normou. Tento princíp ako je 
stanovený v článku 44 Viedenského dohovoru a jeho podstata spočíva v tom, že 

                                                        
843 Ibid., s. 145.  
844 Článok 71 ods. 2 Viedenského dohovoru.  
845 Pozri čl. 48 ARSIWA.  
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dôvod neplatnosti sa niekedy môže vzťahovať len k niektorým zmluvným 
ustanoveniam, v dôsledku čoho sa potom tieto ustanovenia posudzujú oddelene od 
zmluvy ako celku. Článok 44 ods. 5 pritom výslovne zakotvuje neoddeliteľnosť 
zmluvných ustanovení v prípade kogentných noriem – s odkazom na článok 53. 
Uvedené necháva nezodpovedané niektoré otázky.  

Predovšetkým treba povedať, že vo vzťahu k článku 53 je táto otázka viac-
menej teoreticky bezproblémová: oddeliteľnosť je vylúčená; ak teda zmluva odporuje 
ius cogens len v niektorých článkoch, bude nulitná ako celok – bez ohľadu na počet 
jej ustanovení odporujúcich kogentnému pravidlu. Narozdiel napríklad od relatívnej 
neplatnosti 846 , kedy sa neplatnosť dotknutných ustanovení zmluvy posudzuje 
oddelene, pričom celkovo zmluva ako taká smie naďalej zostať v platnosti, je 
nulitnosť v dôsledku článku 53 absolútna a postihuje celú zmluvu en bloc. Napriek 
počiatočným diskusiám v Komisii o možnej oddeliteľnosti ustanovení zmluvy aj 
v prípade jej rozporu s kogentnou normou 847  ako aj napriek následnej kritike 
niektorých teoretikov848 sa členovia Komisie ako aj štáty na Viedenskej konferencii 
zhodli, že ius cogens normy sú natoľko podstatné, že štáty si musia pri uzatváraní 
zmluvy vedomé následkov uzavretia odporujúcej zmluvy, a že tieto následky sú 
nastavené prísne a postihujú celú zmluvu.849  

Otázkou však je, či aj neplatnosť v zmysle čl. 64 – teda v prípade ius cogens 
superveniens – postihuje celú zmluvu, ale naopak sa tu oddeliteľnosť zmluvných 
ustanovení uplatní. Článok 44 totiž expressis verbis nevyslovuje žiadne riešenie vo 
vzťahu k článku 64. Prevažujúci názor v literatúre je, že neoddeliteľnosť zmluvných 
ustanovení sa pri ius cogens superveniens neuplatní – inými slovami, ak sa nejaké 
ustanovenie zmluvy dostane do rozporu s následne vzniknutou kogentnou normou, 
neplatným sa stane len toto konkrétne ustanovenie zmluvy, nie zmluva celá.850 
Dôkazy podporujúce tento názor možno implicitne nájsť aj v travaux Komisie pre 
medzinárodné právo. Tie totiž nielenže nevylučujú aplikáciu princípu oddeliteľnosti 
v tomto prípade, ale aj explicitne umožňujú: finálna správa z roku 1966 uvádza, že 
ustanovenia zmluvy odporujúce následnej kogentnej norme „možno považovať za 
oddeliteľné od zvyšku zmluvy ... [a] zvyšok zmluvy by sa mal považovať za naďalej 
platný“.851 Okrem toho, takýto pohľad je aj logický: konflikt s normou ius cogens 
superveniens totiž nie je prípad, kedy by strany úmyselne uzatvárali zmluvu 
v rozpore s ius cogens, a teda je rozumné očakávať, že sankcia neplatnosti nepostihne 
celú zmluvu, ale len to príslušné ustanovenie, ktoré sa časom, po vzniku novej 
kogentnej normy, dostane s ňou do rozporu. Určitú nejasnosť tu však vnáša kontext 
článku 71 ods. 2, ktorý upravuje otázku následkov zániku zmluvy v prípade jej 

                                                        
846 Napríklad v situácii omylu, podvodu alebo korupcie. K tomu pozri články 48, 49 a 50 Viedenského 
dohovoru.  
847 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 1954, vol. II , 1954, s. 155; a ILC, Yearbook of the ILC 1963, vol. 
II, 1963, s. 52-53. Osobitný spravodajca Waldock považoval za nesprávne, aby „zmluva bola úplne 
nulitná z dôvodu malého rozporu s pravidlom ius cogens“.  
848 Napr. GAJA, 1981, s. 285, kritizuje neefektívnosť princípu neoddeliteľnosti a teda poukazuje na 
jeho zbytočnosť. Pozri aj SCHEUNER, 1969, s. 36-37. Z novších autorov CASSESE, International 
Law, 2005, s. 205 (vo vzťahu k nezmluvným stranám Dohovoru); VILLIGER, 2009, s. 569.   
849 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 1963, vol. II, 1963, s. 198-199; ILC, Yearbook of the ILC 1966, 
vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), 2005, s. 239 a 243: „rules of jus 
cogens are of so fundamental a character that, when parties conclude a treaty which conflicts in any 
of its clauses with an already existing rule of jus cogens, the treaty must be considered as totally 
invalid“. Pozri aj UNCLT, Second Session (1969), s. 105; UNCLT, First Session (1969), s. 303.  
850 Pozri VARGAS, 2015, s. 235, a tam odkazy. Pozri aj SCHWELB, 1967, s. 972. 
851 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II (Draft articles on the law of treaties with commentaries), s. 
261.  
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rozporu s ius cogens superveniens: ten hovorí len o zániku zmluvy ako celku, 
pripúšťajúc zachovanie len existujúcich práv, záväzkov a situácií, avšak nie 
zachovanie platnosti zvyšných ustanovení zmluvy.852  

Nie celkom konzistentná je prax. Napríklad, Irán ako nástupnícky štát Perzie 
v roku 1979 deklaroval za neplatné ustanovenie Zmluvy medzi Sovietskym Ruskom 
a Perziou z roku 1921, ktoré umožňovalo Rusku jednostranne a na základe diskrečnej 
právomocí použiť silu voči Perzii v prípade ohrozenia, a nie celú zmluvu: uvedené je 
príklad konfliktu zmluvného ustanovenia s následnou kogentnou normou zákazom 
použitia sily.853 Na druhej strane, keď Mezi-americký súd pre ľudské práva v prípade 
Aloeboetoe mal aplikovať zmluvu z roku 1762, ktorá upravovala aj otázku spolupráce 
pri zatýkaní utečeneckých otrokov, odmietol tak urobiť argumentujúc, že „zmluva by 
v súčasnosti bola nulitná, keďže odporuje pravidlám ius cogens superveniens“854, čím 
striktne uplatnil princíp neoddeliteľnosti zmluvných ustanovení – napriek tomu, že 
len niektoré z ustanovení sa dostali do rozporu s kogentným zákazom otroctva. 
Napriek nie celkom jednoznačnej praxi sa, vzhľadom na výroky Komisie, 
a prevažujúci názor v doktríne, možno domnievať, že neoddeliteľnosť sa nevyhnutne 
neaplikuje pri konflikte s ius cogens superveniens, resp. že v takom prípade sa 
oddeliteľnosť zmluvných ustanovení predpokladá.  

 

6. 3. 2. Problém č. 2: Výhrady k zmluvám  
 

V predošlom texte sme analyzovali situácie, kedy zmluva odporuje ius 
cogens, čím sa ipso facto stáva neplatnou. Treba však dodať, že obsah zmluvy, resp. 
obsah záväzkov z nej vyplývajúcich, v praxi býva často formovaný a upresňovaný 
viacerými výhradami a zmenami, ktoré jednotlivé zmluvné strany vo vzťahu 
k zmluve uskutočňujú. Hoci články 53 a 64 Viedenského dohovoru explicitne 
uvádzajú len zmluvy odporujúce kogentným normám, je na mieste sa pýtať, či sa 
postih nulitnosti a neplatnosti per analogium nevzťahuje aj na jednostranné úkony, 
ktoré túto zmluvu istým spôsobom upresňujú či menia. Napokon, je azda logické sa 
domnievať, že ak štáty nemôžu uzatvoriť zmluvu v rozpore s kogentnou normou, 
potom ani nemôžu vylúčiť účinok zmluvného ustanovenia ani toto ustanovenie 
meniť, ak obsahuje normu kogentnej povahy.  

Problematika prípustnosti výhrad k medzinárodným zmluvám všeobecne sa 
začala diskutovať v súvislosti s Dohovorom o zabránení a trestaní zločinu genocídy, 
ktorý bol jednomyseľne prijatý na pôde Valného zhromaždenia OSN v decembri 
1948, no vzápätí k nemu viacero štátov podalo výhrady. Medzinárodný súdny dvor, 
ktorý bol v tejto súvislosti požiadaný o svoje stanovisko, vo svojom posudku v roku 
1951 uviedol, že je to práve „kompatibilita výhrady s predmetom a účelom Dohovoru, 
ktorá musí slúžiť ako kritérium na posúdenie výhrady...“. 855  Následne prijatý 
Viedenský dohovor o zmluvnom práve, definujúc výhradu 856  ako jednostranné 
akokoľvek označené alebo formulované vyhlásenie uskutočnené štátom pri podpise, 
ratifikácii, prístupe, prijatí alebo schvaľovaní zmluvy, ktorým tento štát zamýšľa 
vylúčiť či zmeniť právny účinok určitých zmluvných ustanovení, upravuje otázku 
prípustnosti výhrad v článku 19. Ten limituje slobodu uskutočnenia výhrady tak, že 

                                                        
852 Pozri ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 153.  
853 Cit. podľa GAJA, 1981, s. 288.  
854 IACtHR, Aloeboetoe et al. v. Suriname, 1993, paras. 56-57. 
855 ICJ, Reservations to the Genocide Convention, 1951, s. 24.  
856 Článok 2 ods. 1 písm. d) Viedenského dohovoru.  
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ak aj výhradu nezakazuje samotná zmluva, štát ju napriek tomu nemôže uskutočniť, 
ak je výhrada nezlučiteľná s predmetom a účelom zmluvy. 857  Otázku, kto je 
kompetentný posúdiť tento test zlučiteľnosti, riešia články 20 až 23 Dohovoru. Sú to 
ostatné zmluvné strany, ktoré prostredníctvom inštitútu prijatia výhrady alebo 
podania námietky voči výhrade môžu ovplyvniť obsah svojho zmluvného vzťahu 
voči zmluvnej strane, ktorá výhradu urobila.  

Ochrana predmetu a účelu medzinárodnej zmluvy sa v zmysle posudku 
Medzinárodného súdneho dvora a Viedenského dohovoru teda javí ako všeobecné 
kritérium prípustnosti výhrady. Ani Súd ani Dohovor však explicitne neriešia stret 
výhrady s kogentnou normou. Niektorí sudcovia Mezinárodného súdneho dvora sa 
dotkli otázky vzťahu výhrad voči kogentným normám v spore Kontinentálny šelf858, 
kde Súd riešil otázku, či Nemecko, ktoré neratifikovalo príslušný dohovor, môže byť 
viazané pravidlom obsiahnutým v dohovore na základe už vytvorenej obyčaje. V tejto 
súvislosti sa diskutovalo aj o prípustnosti výhrad k takto vytvorenému obyčajovému 
pravidlu. Súd síce poznamenal859, že všeobecné alebo obyčajové pravidlá vzhľadom 
na svoju povahu majú rovnakú silu pre všetkých členov mezinárodného spoločenstva, 
a teda nemožno ich jednostranne ľubovoľne vylúčiť, treba však povedať, že táto 
formulácia nie je presvedčivo presná, keďže je celkom bežné, že štáty sa odkláňajú 
od všeobecnej obyčajovej normy uzavretím zmluvy inter se.860 Viacerí sudcovia vo 
svojich osobitných stanoviskách potom reagovali na tento výrok upresnením, že 
uvedený odklon od všeobecnej obyčajovej normy je možný, pokiaľ nejde o normu ius 
cogens. Sudca Padilla Nervo, konštatujúc, že účelom výhrady je umožniť zmluvným 
stranám uniknúť rigidnému pôsobeniu určitého ustanovenia, zdôraznil, že právo 
podať výhradu zaniká vtedy, ak ide o pravidlo, ktoré je ustáleným princípom 
medzinárodného práva: a kategoricky odmietol prípustnosť výhrady k obyčajovým 
pravidlám ius cogens.861 Podľa sudcu Tanaku, ak výhrada smeruje voči kogentnej 
norme, je ako taká nulitná.862 A napokon vyjadrenie sudcu Sorensena: „Prijatie 
výhrady, či už výslovné alebo tacitné, ... má zá následok vznik osobitného zmluvného 
vzťahu medzi dotknutými stranami v rámci všeobecného režimu obyčajového práva 
obsiahnutého v Dohovore. Za predpokladu, že toto obyčajové pravilo nepatrí k ius 
cogens, takýto osobitný zmluvný vzťah nie je ako taký neplatný“.863  

Názor, že voči kogentnej norme nie je možné uskutočniť výhradu, zaujal aj 
Výbor OSN pre ľudské práva, ktorý pôsobí ako monitorovací mechanizmus ochrany 
práv a slobôd garantovaných Medzinárodným paktom o občianskych a politických 
právach, o ktorých možno povedať, že v mnohých prípadoch majú povahu ius 
cogens. Výbor vo svojom všeobecnom komentári o výhradách k Paktu uviedol, že 
skutočnosť, že Pakt ani jeho prvý opčný protokol neobsahujú ustanovenia zakazujúce 
                                                        
857 Článok 19: „A State may ... formulate a reservation unless ... c) „in cases where the treaty contains 
no provisions regarding reservations, the reservation is incompatible with the object and purpose of 
the treaty“.  
858 ICJ, North Sea Continental Shelf Case, 1969.  
859 Ibid., Judgment, para. 63.  
860 Pozri napr. ILC, Report of the ILC, 63rd session (2011), Guide on Practice on Reservations to 
Treaties, a tam pravidlo 3.1.5.3 (Reservations to a provision reflecting a customary rule: „The fact 
that a treaty provision reflects a rule of customary international law does not in itself constitute an 
obstacle to the formulation of a reservation to that provision“) a komentár k tomuto pravidlu.  
861 ICJ, North Sea Continental Shelf Case, 1969, Sep. Op. of Judge Padilla Nervo, s. 97. Podobne 
sudca Lachs, Diss. Op., s. 229: „Nor can a general rule which is not of the nature of jus cogens 
prevent some States from adopting an attitude apart“.  
862 Ibid., Diss. Op. of Judge Tanaka, s. 182; vo vzťahu k pravidlu rovnakých podielov kontinentálneho 
šelfu.  
863 Ibid., Diss. Op. of Judge Sorensen, s. 248.  
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výhrady, neznamená, že akékoľvek výhrady sú dovolené.864 Kompatibilitu predmetu 
a účelu výhrady s Paktom síce použil ako východiskové kritérium, avšak išiel ešte 
ďalej a nastavil striktnejší režim, tým, že explicitne pomenoval práva, ktorých 
dotknutie výhradou by znamenalo dotknutie predmetu a účelu Paktu. Uvedené je 
podľa neho podmienené osobitým charakterom ľudsko-právnych zmlúv, ktoré ako 
také nastavujú určitý štandard ochrany ľudských práv a jednotlivo i spolu vo 
vzájomnej súvislosti zabezpečujú účel Paktu.865 Výbor v tomto zmysle konštatoval, 
že akákoľvek výhrada, ktorá ide proti kogentným normám („a reservation that offend 
peremptory norms“) je nezlučiteľná s predmetom a účelom Paktu, a teda štáty nesmú 
uskutočniť výhradu voči zákazu otroctva, zákazu mučenia a krutého zaobchádzania, 
zákazu svojvoľného usmrtenia alebo uväznenia, voči slobode myslenia, presvedčenia 
a náboženského vyznania, voči prezumpcii neviny, ďalej voči zákazu popravy 
tehotných žien a detí, voči zákazu podnecovania rasovej a náboženskej 
neznášanlivosti, voči právu uzatvoriť manželstvo a voči právam menšín na vlastnú 
kultúru, náboženstvo a jazyk, ako aj voči právu na spravodlivý súdny proces.866 
Výbor vymenúva aj ďalšie práva a ochranné záruky, voči ktorým nie je možné 
uskutočniť výhradu, a hoci niektoré z nich sú tzv. nezrušiteľnými právami („non-
derogable rights“), zdôrazňuje, že takáto nezrušiteľnosť konkrétneho práva nie je 
automatickým dôkazom jeho kogentnosti, resp. ani toho, že by výhrada voči takému 
právu narúšala predmet a účel Paktu.867 Možno povedať, že takto nastavený režim 
prípustnosti výhrad (voči Mezinárodnému paktu a jeho opčnému protokolu) 
predstavuje lex specialis voči všeobecnému testu kompatibility výhrady s predmetom 
a účelom ako aj voči podávaniu námietok, ktoré stanovuje Viedenský dohovor. 

Problematike výhrad k medzinárodným zmluvám sa venovala aj Komisia 
OSN pre medzinárodné právo – a to aj v súvislosti s kogentnými normami. V roku 
2011 prijala Praktickú príručku o výhradách k medzinárodným zmluvám868, v ktorej 
zozbierala pravidlá uplatňované a ustálené v praxi štátov pri podávaní výhrad. 
Pravidlo 4.4.3 uvádza, že výhrada smerujúca voči ustanoveniu, ktoré obsahuje normu 
všeobecného medzinárodného práva kogentnej povahy, nemá vplyv na záväznosť 
tejto normy: tá sa bude naďalej uplatňovať medzi štátom, ktorý výhradu urobil, 
a ostatnými štátmi. Takáto výhrada teda nemá žiadny účinok na pôsobenie dotknutej 
normy. Pravidlo ďalej stanovuje, že výhrada nemôže vylúčiť ani zmeniť právny 
účinok zmluvy spôsobom odporujúcim kogentnej norme všeobecného 
medzinárodného práva. Komentár následne objasňuje, že táto formulácia znamená, že 
výhrada nemôže vylúčiť ani zmeniť účinok jednotlivých zmluvných ustanovení ani 
zmluvy ako celku. 869  Je povšimnutiahodné, ako Komisia formulovala pravidlo 
nulitného účinku: spojenie „nemôže vylúčiť ani zmeniť právny účinok zmluvy 
spôsobom odporujúcim ius cogens“ má totiž širší dosah, než pouhá nemožnosť 
vylúčenia alebo zmeny právneho účinku zmluvného ustanovenia kogentnej povahy. 
Takto totiž Komisia pokryla aj prípad, kedy síce žiadne zo zmluvných ustanovení 
nemá kogentnú povahu, ale v dôsledku výhrady by sa zmluva mala aplikovať 
spôsobom, ktorý ius cogens odporuje. Napríklad by výhrada chcela vylúčiť určitú 
                                                        
864 UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 24: Issues Relating to 
Reservations Made upon Ratification or Accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, 
or in Relation to Declarations under Article 41 of the Covenant, 4 November 
1994, CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, para. 6.  
865 Ibid., paras. 6-7.  
866 Ibid., para. 8.  
867 Ibid., para. 10.  
868 ILC, Report of the ILC, 63rd session (2011), Guide to Practice on Reservations to Treaties 
869 Ibid., s. 502, para. 4. 
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skupinu osôb z ochrany konkrétneho práva garantovaného zmluvou, a to na základe 
diskriminácie v rozpore s kogentnou normou.870 Tu by výhrada jasne smerovala k 
„vylúčeniu právneho účinku zmluvného ustanovenia spôsobom odporujúcim ius 
cogens“, a teda bola by právne neúčinná. Na tomto mieste je relevantné uviesť, že 
hoci výhrada nemôže vylúčiť ani zmeniť právny účinok zmluvy spôsobom 
odporujúcim ius cogens, prax ukazuje, že môže vylúčiť jurisdikciu orgánu, ktorý by 
inak bol kompetentný riešiť spory týkajúce sa interpretácie zmluvných ustanovení 
hoc aj majúcich kogentnú povahu alebo spory týkajúce sa zodpovednosti za 
porušenie zmluvných noriem kogentnej povahy. Medzinárodný súdny dvor to 
potvrdil v spore Ozbrojené aktivity v Kongu, v ktorom Kongo žalovalo Rwandu inter 
alia za porušenie kogentného záväzku predchádzať genocíde v zmysle Dohovoru 
o predchádzaní a trestaní zločinu genocídy z roku 1948.871 Rwanda totiž uskutočnila 
výhradu k článku IX Dohovoru, ktorý zakladá jurisdikciu Medzinárodného súdneho 
dvora pre prípad sporov „týkajúcich sa výkladu, aplikácie alebo dodržiavania 
Dohovoru, vrátane sporov týkajúcich sa zodpovednosti štátu za genocídu“. 
V dôsledku tejto platnej výhrady teda Súd nemohol posudzovať žalované akty 
Rwandy, hoci by aj zakladali skutkové znaky zločinu genocídy. Súd totiž zdôraznil, 
že hoci „princípy zakotvené v Dohovore sú princípmi uznanými civilizovanými 
národmi za záväzné, a to aj v prípade absencie zmluvného záväzku, ... [ale] erga 
omnes povaha normy a pravilo súhlasu s jurisdikciou sú dve odlišné veci, a samotná 
skutočnosť, že práva a záväzky sú erga omnes, nedáva Súdu jurisdikciu. Uvedené 
platí aj vo vzťahu k imperatívnym normám všeobecného mezinárodného práva. ... 
Výhrada Rwandy ... sa týka jurisdikcie Súdu a nepostihuje hmotnoprávne záväzky 
týkajúce sa zločinu genocídy“.872 Súd teda uznal, že hoci záväzok štátu predchádzať 
genocíde má imperatívnu povahu, a zaväzuje všetkých bez ohľadu na to, či je alebo 
nie je zmluvnou stranou Dohovoru, záväzok štátu podrobiť sa v súvislosti 
s genocídou jurisdikcii Medzinárodného súdneho dvora takú povahu nemá – existuje 
len voči zmluvným stranám Dohovoru, ktoré účinok tohto ustanovenia nevylúčili 
výhradou. Na základe uvedeného konštatovania Súdu sa možno domnievať, že 
naopak výhrada k hmotnoprávnym záväzkom týkajúcim sa zločinu genocídy ako 
takého – t. j. k záväzkom, ktoré pôsobia erga omnes nezávisle od zmluvy – by bola 
v rozpore s ius cogens (a aj s predmetom a účelom Dohovoru) a teda neplatná 
a nulitná.  

Na základe dosiaľ uvedeného možno vyvodiť tézu, že medzinárodné právo 
neumožňuje štátu uskutočniť výhradu voči norme kogentnej povahy, resp. že takto 
uskutočnená výhrada bude neplatná a bez právneho účinku. Je napokon celkom 
rozumné a logické predpokladať, že ak norma ius cogens existuje z vôle 
medzinárodného spoločenstva štátov ako celku, nemôžu sa niektoré štáty vymaniť 
spod jej pôsobenia – a to ani uzavretím osobitnej zmluvy, ktorá by tejto norme 
odporovala, a ani uskutočnením a následným prijatím výhrady, ktorá by účinok 
daného kogentného pravidla chcela vylúčiť a vytvoriť takpovediac nový či iný 
zmluvný vzťah medzi štátom, ktorý výhradu urobil a štátom, ktorý ju prijal. O 
nemožnosti podania výhrady voči pravidlu kogentnej povahy vo všeobecnosti panuje 
zhoda aj vo vede medzinárodného práva.873  

                                                        
870 Ibid., s. 502, para. 5.  
871 ICJ, Armed Activities on the Territory of Congo, 2006, (Democratic Republic of the Congo v. 
Rwanda).   
872 Ibid., paras. 64, 67.  
873 Pozri napr. SINCLAIR, 1984, s. 65: „If States cannot enter into a treaty contrary to a norm of jus 
cogens, it seems only logical that they should not be permitted to make reservations to those treaty 
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Kľúčová otázka, ktorá sa tu ponúka, je, aké sú následky takejto neplatnej a 
neúčinnej výhrady. Povedané detailnejšie: ak je výhrada, ktorá smeruje voči 
zmluvnému ustanoveniu povahy ius cogens, nulitná a neplatná od začiatku, uplatňuje 
sa následne procedúra námietok a akceptácie v zmysle Viedenského dohovoru? Ak 
áno, aký má potom účinok námietka, absencia námietky či akceptácia zo strany 
ostatných zmluvných strán? A má v tomto prípade relevanciu 12-mesačná lehota na 
podávanie námietok, ktorú Dohovor predpisuje? A ďalej, ak žiadna zo zmluvných 
strán v tejto lehote nepodá námietku napríklad voči výhrade podanej k zákazu 
mučenia, ako k zjavne kogentnému pravidlu, znamená to azda, že takáto výhrada bola 
zmluvnými stranami prijatá? A môžu vôbec štáty akceptovať nezlučiteľnú (či nulitnú) 
výhradu? A aký to má potom dopad na ich vzájomné zmluvné vzťahy? A vôbec, aký 
vzťah má všeobecný test kompatibility výhrady s predmetom a účelom zmluvy 
stanovený Viedenským dohovorom k situáciám, keď je v zmluve obsiahnutá norma 
ius cogens?  

Treba povedať, že Viedenský dohovor nijako nerieši otázku právnych 
následkov neplatných (invalid) či neprípustných (impermissible, incompatible) 
výhrad. V zmysle článku 20 ods. 4 spolu s článkom 21 ods. 1 Viedenského dohovoru 
platí, že ak je výhrada uskutočnená jednou zmluvnou stranou a akceptovaná druhou 
zmluvnou stranou, mení sa v tomto zmysle medzi týmito stranami obsah resp. účinok 
dotknutého zmluvného ustanovenia. Toto nepochybne platí pri výhradách, ktoré sú 
dovolené podľa článku 19 a formulované v súlade s článkom 23. Čo však v prípade 
neprípustných a neplatných výhrad – presnejšie v našom prípade tých výhrad, ktoré 
odporujú ustanoveniam kogentnej povahy? Uplatní sa aj tu režim akceptácie 
a námietok stanovený Viedenským dohovorom? A môžu aj takéto výhrady meniť 
obsah resp. účinok dotknutých zmluvných ustanovení medzi stranami, ako 
predpokladá článok 20 ods. 4 v súčinnosti s článkom 21 ods. 1 Dohovoru? 
Orakhelashvili v tejto súvislosti dáva – pre prípady zmlúv obsahujúcich normy ius 
cogens – negatívnu odpoveď. Odôvodňuje to tým, že takéto zmluvy, najmä z oblasti 
humanitárneho práva, nie sú založené na princípe reciprocity a každý záväzok 
nevyhnutne musí existovať voči každej inej zmluvnej strane.874 S uvedeným názorom 
možno súhlasiť, keďže strana, ktorá podáva výhradu spolu s druhou stranou, ktorá ju 
akceptuje, vždy vytvárajú akúsi „zmluvu v zmluve“, t. j. osobitný zmluvný režim 
platné pre tieto dve strany, čo vlastne odporuje všeobecne nastavenému jednotnému 
režimu v prípade ľudsko-právnych či humanitárnych zmlúv – teda objektívnych 
zmlúv, z ktorých primárne benefituje jednotlivec, nie štát na základe reciprocity. Ak 
by sme totiž pripustili možnosť akceptovania takejto výhrady s dôsledkom vylúčenia 
právneho účinku konkrétneho zmluvného ustanovenia, mohlo by sa napríklad stať, že 
príslušníci štátu, ktorý výhradu urobil, a ktorého výhrada bola následne akceptovaná 
a teda na ktorého sa nevzťahuje dané zmluvné ustanovenie, by stratili ochranu 
svojich práv stanovenú zmluvou. Bowett zdôrazňuje, že správanie strany, ktorá 
prijme zmluvu, a následne akceptuje výhradu, ktorú sama považuje za nezlučiteľnú 
s predmetom a účelom tejto zmluvy, je samo osebe nezmyslom, a teda neprípustné 
                                                                                                                                                              
provisions which embody the norms of jus cogens“. Ďalej KOLB, Peremptory International Law - Jus 
Cogens: A General Inventory, 2015, s. 113: „For the domaine of treaties, this effect [of nullity] is 
regulated in Article 53 and 64 VCLT. For unilateral acts, the effect arises by analogy ... and here the 
analogy rests on solid ground: for example, reservations to a treaty or to optional clauses for the 
jurisdiction of the ICJ“. Pozri aj ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, 
s. 182 a nasl.; ďalej LINDERFALK, Reservations to treaties and norms of jus cogens - a comment on 
Human Rights Committee General Comment no. 24, 2004; KORKELIA, 2002; LIJNZAAD, 1995 (a 
tam početné súvisiace case-law ESĽP a Medzi-amerického súdu pre ľudské práva).  
874 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 186.  
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výhrady nemožno akceptovať a sú nulitné. 875  V podobnom duchu komentuje 
následky neprípustných výhrad aj Výbor OSN pre ľudské práva. Pripomína, že hoci 
kompetentnými rozhodcami toho, či konkrétna výhrada je alebo nie je zlučiteľná 
s predmetom a účelom medzinárodnej zmluvy sú primárne samotné štáty - zmluvné 
strany prostredníctvom inštitútu námietok, pri ľudsko-právnych zmluvách tento 
postup neplatí, nakoľko ľudsko-právne zmluvy nie sú postavené na princípe 
reciprocity inter se, ale chránia práva a záujmy jednotlivcov. Skutočnosť, či teda iné 
štáty podajú alebo nepodajú voči konkrétnej výhrade námietku, nebude podľa Výboru 
smerodajná pre určenie jej prípustnosti alebo neprípustnosti.876 K takémuto záveru 
napokon dospela aj Komisia OSN pre medzinárodné právo pri zostavovaní Príručky 
o výhradách. Pravidlo 4.5.1 priraďuje neplatnej výhrade následok nulitnosti: 
Výhrada, ktorá nespĺňa formálne kritériá alebo výhrada, ktorá nie je prípustná, je 
nulitná a vadná od samého začiatku a nemá žiaden právny účinok. 877  Uvedená 
nulitnosť je pritom objektívny fakt; platí bez ohľadu na následné reakcie ostatných 
zmluvných strán, či už vo forme akceptácie výhrady alebo jej namietania. To 
potvrdzuje aj pravidlo 4.5.2 Príručky o výhradách. Okrem toho, takúto výhradu ani 
nie je možné konvalidovať prostredníctvom inštitútu akceptácie, a ak je aj voči tejto 
výhrade podaná námietka, tá má len deklaratórny charakter, keďže len uznáva už 
vytvorený stav nulitnosti.878 Pokiaľ ide o otázku, ako sa mení zmluvné postavenie 
štátu, ktorý neplatnú výhradu formuloval, príručka definuje viacero situácií, pričom 
za rozhodujúce kritérium považuje vôľu tohto štátu naďalej byť alebo naopak nebyť 
zmluvnou stranou danej zmluvy. Štát teda sám prejaví úmysel, či chce byť viazaný 
zmluvou s tým, že nebude z výhrady profitovať, alebo naopak – zmluvou nechce byť 
za tejto podmienky viazaný. Pritom platí vyvrátiteľná domnienka, že ak štát 
explicitne neprejaví opačný úmysel, bude považovaný za zmluvnú stranu bez 
prospechu z výhrady.879      

Na základe uvedeného možno dôjsť k záveru, že medzinárodné právo 
neumožňuje štátom uskutočniť výhradu voči zmluvnému ustanoveniu, ktoré obsahuje 
normu kogentnej povahy. Navyše, štátom nie je dovolené ani vylúčiť či meniť obsah 
zmluvných ustanovení akýmkoľvek spôsobom, ktorý by odporoval ius cogens. 
Takáto výhrada bude neplatná a nulitná a nebude mať žiaden právny účinok, nakoľko 
štát ňou mieni vylúčiť pôsobnosť kogentného pravidla, ktorého pôsobnosť per se nie 
je možné vylúčiť. Takáto neplatnosť ab initio je objektívnou skutočnosťou a teda je 
pre ňu irelevantný postoj ostatných zmluvných strán a ich prípadné akceptovanie či 
namietanie výhrady. Zmluvné postavenie štátu, ktorý takú výhradu formuloval, závisí 

                                                        
875 BOWETT, 1976, s. 83-84, 88.   
876 UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 24: Issues Relating to 
Reservations Made upon Ratification or Accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, 
or in Relation to Declarations under Article 41 of the Covenant, 4 November 
1994, CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, para. 17.  
877 ILC, Report of the ILC, 63rd session (2011), Guide to Practice on Reservations to Treaties, pravidlo 
4.5.1 a komentár k nemu (s. 509).  
878 Ibid., s. 510-519, a tam citované prípady z praxe. Napríklad, námietka Českej republiky voči 
výhrade Kataru k Dohovoru o diskriminácii žien: “[T]he Czech Republic, therefore, objects to the 
aforesaid reservations made by the State of Qatar to the Convention. This objection shall not preclude 
the entry into force of the Convention between the Czech Republic and the State of Qatar. The 
Convention enters into force in its entirety between the Czech Republic and the State of Qatar, without 
the State of Qatar benefiting from its reservation”. Podobne námietka SR voči výhrade Pakistanu 
k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach: „The International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights enters into force in its entirety between the Slovak 
Republic and the Islamic Republic of Pakistan, without ... Pakistan benefiting from its reservation“.  
879 Ibid., pravidlo 4.5.3.   
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potom od toho, či chce byť stranou v zmluve aj za cenu, že nebude mať z výhrady 
prospech. Treba však pripomenúť, že ak by aj nemal úmysel zotrvať v zmluvnom 
vzťahu, danej kogentnej norme neunikne z dôvodu jej obyčajovo-právneho základu. 
Na prípady neplatných výhrad – t. j. aj výhrad uskutočnených v rozpore s kogentnou 
normou – sa nevzťahuje režim v zmysle Viedenského dohovoru a procedúra 
namietania či akceptácie výhrad. Toto je viditeľné napríklad pri zmluvách, ktoré 
stanovujú tzv. objektívne režimy, založené na nereciprocite, najmä v oblasti 
humanitárnej a ľudsko-právnej, kde väčšina noriem má povahu ius cogens: neuplatní 
sa procedúra akceptácií a námietok voči výhrade v zmysle Viedenského dohovoru, a 
všeobecný test kompatibility výhrady s predmetom a účelom zmluvy sa tu aplikuje 
v širšom chápaní. V takýchto prípadoch totiž všetky zmluvné ustanovenia vo 
vzájomnej súvislosti majú zabezpečiť účel zmluvy, ktorým je stanovenie určitého 
štandardu ochrany v prospech jednotlivcov či skupiny, a teda prípadná výhrada 
k akémukoľvek ustanoveniu môže mať za následok narušenie predmetu a účelu 
zmluvy. Účinok pravidiel ius cogens teda vo vzťahu k výhradám spôsobuje, že 
výhrada, ktorou sa štát snaží vymaniť spod pôsobnosti kogentnej normy, je nulitná 
a nemá žiadny právny účinok, a nie je ju možné validovať ani akceptáciou inej 
zmluvnej strany.  
 

6. 3. 3. Problém č. 2: Aplikácia článku 103 Charty OSN  
 

  V predošlom texte sme dospeli k záveru, že kogentná norma má v prípade 
konfliktu invalidujúci účinok, čo znamená, že spôsobuje ipso facto objektívnu a 
absolútnu neplatnosť zmluvy, resp. pravidla, ktoré jej odporuje. Problém spojený 
s aplikáciou článku 103 Charty sme zaradili do kapitoly týkajúcej sa zmluvného 
práva (keďže toto ustanovenie je predsa len zmluvným ustanovením) i napriek tomu, 
že – ako sa ukáže v ďalšom texte – jeho účinok nie je limitovaný na oblast 
medzinárodných zmlúv. Na začiatok treba povedať, že nič nenasvedčuje tomu, že by 
článok 103 Charty OSN sám osebe odporoval niektorej z existujúcich kogentných 
noriem všeobecného medzinárodného práva – nejde tu teda o otázku konfliktu 
(zmluvného ustanovenia) Charty a ius cogens, a to ani priameho ani implicitného, 
ktorý by spôsoboval nulitnosť Charty. Ide skôr o to, že interpretácia tohto 
ustanovenia vyvoláva v súvislosti s ius cogens rôzne otázky a v praxi často 
problematickú aplikáciu; z tohto dôvodu vzťah ius cogens k článku 103 Charty OSN 
nemožno v tejto práci opomenúť a je mu venovaný samostatný priestor. 
 Článok 103 je v Charte zaradený medzi „rôznymi ustanoveniami“ a znie: „V 
prípade konfliktu medzi záväzkami členských štátov Organizácie podľa tejto Charty 
a ich záväzkami podľa akejkoľvek inej medzinárodnej zmluvy majú prednosť záväzky 
podľa tejto Charty“.880 Toto ustanovenie nadväzuje na svojho „predchodcu“ v rámci 
Spoločnosti národov, kde článok 20 ods. 2 Paktu stanovoval povinnosť členských 
štátov vystúpiť zo svojich záväzkov, ktoré by boli nezlučiteľné so záväzkami 
vyplývajúcimi z Paktu. Zároveň Pakt čl. 20 ods. 1 zrušil všetky existujúce inter se 
záväzky členských štátov odporujúce Paktu a znemožnil im do takých vstúpiť. 881 

                                                        
880 Vlastný preklad autorky. „In the event of a conflict between the obligations of the Members of the 
United Nations under the present Charter and their obligations under any other international 
agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.“ 
881 Art. 20(1),(2): „The Members of the League severally agree that this Covenant is accepted as 
abrogating all obligations or understandings inter se which are inconsistent with the terms thereof, 
and solemnly undertake that they will not hereafter enter into any engagements inconsistent with the 
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Voči nečlenom teda mal každý člen len povinnosť uvoľniť sa zo svojho záväzku. 
Oproti svojmu predchodcovi článok 103 priamo postihuje nielen záväzky medzi 
členmi inter se, ale aj záväzky, ktoré existujú medzi členským a nečlenským štátom; 
na druhej strane však ich v ani jednom prípade neruší automaticky, ale len nastavuje 
prednosť záväzkov z Charty v prípade konfliktu.882     

Doktrína komentuje článok 103 rozlične: od konzervatívnejšieho pohľadu, že 
ide o obyčajné „kolízne ustanovenie“, ktoré rieši konflikt medzi zmluvami883 až po 
revolučnejšie nazeranie na Chartu ako na ústavu mezinárodného spoločenstva, ktorá 
zakladá medzinárodný verejný poriadok  a – podobne ako ústavy federálnych štátov – 
určuje svoju nadradenosť nad všetkými ostatnými záväzkami.884 Pravdou je, že aj 
Komisia OSN pre medzinárodné právo uznala jedinečný a osobitý charakter článku 
103 vo svojej správe o fragmentácii medzinárodného práva.885 Treba však zdôrazniť, 
že povaha tohto pravidla nie je kogentná. Toto ustanovenie – nech už je akokoľvek 
jedinečné svojím charakterom – nenapĺňa definičné znaky kogentnej normy886 , 
a najmä, nemá účinok, ktorý je kogentným normám vlastný; t. j. nedokáže 
invalidovať jemu odporujúce pravidlá. Článok 103 (ani Charta) totiž narozdiel od 
kogentných noriem všeobecného medzinárodného práva nezaväzuje všetky štáty 
medzinárodného spoločenstva887 (tejto záväznosti vždy musí predchádzať prijatie 
štátu za člena) a zároveň ponecháva zaviazanému štátu možnosť „vyzmluvniť sa“ 
z pôsobenia článku 103 vystúpením z Organizácie (contract-out). Je teda zrejmé, že 
článok 103 sa nevzťahuje na dohody, ktoré platia výlučne medzi nečlenskými štátmi 
OSN. Opak by bol v rozpore s pravidlom pacta tertiis.888 Postihuje nanajvýš dohody, 
ktorých aspoň jedna zmluvná strana je členským štátom OSN. V prípade konfliktu 
záväzkov v takomto prípade sa členský štát uvoľňuje spod pôsobnosti pacta sunt 
servanda voči nečlenským štátom, keďže prednosť dostáva jeho záväzok podľa 
Charty.889 Okrem toho treba povedať, že dohoda subjektov odporujúca článku 103 
nebude nulitná: článok 103 stanovuje aplikačnú prednosť záväzkov podľa Charty 
(priority, primacy in application) a dočasne suspenduje aplikáciu konfliktného 
záväzku v konkrétnom prípade („shall prevail“), narozdiel od normy ius cogens, 
ktorej povaha stanovuje nadradenosť (supremacy) práv a záväzkov v nej 
obsiahnutých  a vždy spôsobuje trvalú a definitívnu nulitnosť konfliktného pravidla 

                                                                                                                                                              
terms thereof. In case any Member of the League shall, before becoming a Member of the League, 
have undertaken any obligations inconsistent with the terms of this Covenant, it shall be the duty of 
such Member to take immediate steps to procure its release from such obligations.“  
882 Výraz „abrogate“ vystriedal výraz „shall prevail“. Paulus v tejto súvislosti uvádza: „authors of the 
Charter preferred suspension rather than outright nullification of conflicting obligations“; SIMMA, 
KHAN, NOLTE, & PAULUS, 2012, s. 2116. 
883 Pozri napr. ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006 (Fragmentation of International Law), s. 
175, kde ho Komisia nazýva (rovnako ako normy ius cogens a záväzky erga omnes) ako „conflict 
rule“, zároveň Charte priznáva ústavný charakter (s. 183).  
884 Pozri napr. SHELTON, International Law and "Relative Normativity", 2006, s. 178; FRANCK, 
2003, s. 100 a nasl., opierajúc sa najmä o to, že napr. článok 2 ods. 6 Charty kladie záväzky aj pre 
nečlenov; a že Charta neobsahuje ustanovenia o vystúpení člena z OSN; FASSBENDER, 1997, tiež 
odvolávajúc a na článok 2 ods. 6 a článok 103 Charty.  
885 ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006 (Fragmentation of International Law), s. 175, 182-
183.   
886 Pozri kapitolu o definícii ius cogens.  
887 Článok 2 ods. 6 Charty OSN je v tejto súvislosti irelevantný.  
888 SIMMA, KHAN, NOLTE, & PAULUS, 2012,, s. 2129, 2130.  
889 Zároveň to však nevylučuje vznik jeho zodpovednosti za porušenie zmluvy s nečlenským štátom. 
Článku 103 Charty sa podľa všetkého nemožno dovolávať ako dôvodu neplnenia zmluvy vis-á-vis 
nečlenského štátu. K tejto debate pozri ILC, 58th session (2006), Fragmentation of International Law, 
Report of the Study Group, Martti Koskenniemi, A/CN.4/L.682, 13 April 2006, para. 343.  
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(„is null and void“). Tvrdenie, že článok 103 nemá kogentnú povahu, posilňuje aj 
skutočnosť, že Komisia OSN pre medzinárodné právo pri riešení problematiky 
fragmentácie medzinárodného práva posudzovala článok 103 oddelene od ius cogens, 
presnejšie – rovnako ako normy ius cogens a záväzky erga omnes – ako samostatné 
kolízne pravidlo pre riešenie konfliktov v rámci hierarchického usporiadania 
noriem.890  

Analyzujme si teda toto ustanovenie podrobnejšie a v kontexte s ius cogens. 
Predovšetkým, spojenie „záväzky podľa tejto Charty“ („obligations under the present 
Charter“) znamená, že nie Charta ako taká, ale konkrétne záväzky, ktoré z jej 
ustanovení členskému štátu vyplývajú, požívajú prednosť. A to nielen povinnosti 
a záväzky explicitne formulované v Charte, ale aj povinnosti a záväzky, ktorých 
presné kontúry určujú záväzné rozhodnutia orgánov OSN – v zmysle článkov 25 a 94 
Charty záväzné rozhodnutia Bezpečnostnej rady a Medzinárodného súdneho dvora891 
-- a dokonca aj záväzky definované dohodami, ktoré OSN uzatvára s členskými 
štátmi. 892 Uvedené potvrdila judikatúra 893  aj Komisia OSN pre medzinárodné 
právo894, a zhoduje sa v tom aj veda.895 Tu je zaujímavé uviesť prevažujúci názor v 
doktríne, s ktorým sa stotožňujeme, že nie rozhodnutie BR OSN ako také ale záväzky 
z neho plynúce požívajú prednosť.896 Tento aspekt je osobitne dôležitý v kontexte ius 

                                                        
890 ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006 (Fragmentation of international law), s. 175, para. 
234. Koskeniemi vo svojej správe explicitne uviedol, para. 340: „the hierarchical effect of obligations 
under the Charter differs from jus cogens, conflict with which renders other norms invalid or 
terminates them“.  
891 Článok 25 Charty stanovuje povinnosť členov prijať a vykonať rozhodnutia BR OSN: „The 
Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in 
accordance with the present Charter.“ Článok 94 ods. 1 stanovuje členom povinnosť rešpektovať 
rozhodnutie MSD v spore, kterého sú stranou: „Each Member of the United Nations undertakes to 
comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party.“ 
892 SIMMA, KHAN, NOLTE, & PAULUS, 2012, s. 2125, uvádza príklad Sídelnej dohody medzi OSN 
a Spojenými štátmi z roku 1947 (1947 Headquarters agreement), ktorej ustanovenia v dôsledku 
pôsobenia článku 103 Charty ostali prednosť pred záväzkom USA vyplývajúcim z extradičnej zmluvy. 
Prípad komentuje aj LIIVOJA, 2008, s. 588.  
893 Pozri napr. ICJ, Namibia, Advisory Opinion, 1971, Sep. Op. of Vice-President Ammoun, para. 18: 
definujúc záväzky “podľa Charty” v zmysle článku 103 ako záväzky, ktoré “clearly include 
obligations resulting from the provisions of the Charter and from its purposes, and also those laid 
down by the binding decisions of the organs of the United Nations”; ďalej ICJ, Military and 
Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 
Jurisdiction, ICJ Reports, 1984, p. 392, para. 107; a v známom prípade Lockerbie, kde MSD 
posudzoval záväzok Líbye podľa Montrealského dohovoru vydať alebo stíhať páchateľov bombových 
činov v kontraste s jej povinnosťou vydať páchateľa podľa príslušnej rezolúcie BR OSN. Súd tu 
explicitne potvrdil prednosť záväzky vyplývajúceho z rezolúcie BR OSN: „this obligation extends to 
the decision contained in resolution 748 (1992) [and] . . . in accordance with Article 103 of the 
Charter, the obligations of the Parties in that respect prevail over their obligations under any other 
international agreement, including the Montreal Convention”. Pozri ICJ, Questions of Interpretation 
and Application of the 1971 Montreal Convention Arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libya 
v UK, Libya v US) (Provisional Measures), 1992, paras. 36, 39, 40, 42.  
894 ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006 (Fragmentation of International Law), s. 182, para. 
35: „The scope of the Article 103 ... extends not only to the Articles of the Charter but also to binding 
decisions made by United Nations organs such as the Security Council“.  
895 Pozri napr. LIIVOJA, 2008, s. 585; ORAKHELASHVILI, The Impact of Peremptory Norms on the 
Interpretation and Application of United Nations Security Council Resolutions, 2005.  
896 Pozri BOWETT D., 1994, s. 92-93: „The Council decisions are binding only in so far as they are in 
accordance with the Charter.”; a ďalej VIDMAR, 2012, s. 21: „Chapter VII of the UN Charter does 
not give the Security Council a carte blanche to demand from States to do whatever it wishes, in theory 
even to commit genocide“; ORAKHELASHVILI, The Impact of Peremptory Norms on the 
Interpretation and Application of United Nations Security Council Resolutions, 2005, s. 69: „the 
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cogens, nakoľko jedine platne existujúci záväzok v zmysle Charty, t. j. záväzok 
vyplývajúci z platného a záväzného rozhodnutia smie požívať prednosť stanovenú 
článkom 103. Znamená to, že ak by Bezpečnostná rada – čisto hypoteticky – konala 
ultra vires, či dokonca by od členských štátov svojou rezolúciou žiadala, aby porušili 
kogentné pravidlá všeobecného medzinárodného práva, jej rozhodnutie by nebolo 
platné a nevznikol by z neho členským štátom záväzok. 897 Jednoducho povedané, 
povinnosť členských štátov dať prednosť záväzku z rozhodnutia BR OSN je 
podmienená zákonnosťou tohto rozhodnutia: rozhodnutie bude platné (a teda schopné 
produkovať záväzky) jedine vtedy, ak bude prijaté v súlade s Chartou. Analogicky to 
platí aj o rozhodnutiach Medzinárodného súdneho dvora. Ďalej je dôležité zdôrazniť, 
že článok 103 sa nevzťahuje na rozhodnutia orgánov OSN, ktoré majú len odporúčací 
charakter, pretože z nich nevyplývajú záväzky ani povinnosti. Napríklad odporúčania, 
ktoré prijíma Bezpečnostná rada podľa kapitoly VI Charty v súvislosti s riešením 
sporov, neprodukujú záväzky a teda nemôžu mať prednosť pred zmluvnými 
záväzkami členských štátov – ako píše Liivoja – „neprávo nemôže vytlačiť právo“.898 
História však zaznamenala jeden prípad, ktorý prima facie vyvracia predošlé 
tvrdenie: napriek tomu, že rezolúcie Valného zhromaždenia OSN nemajú per se 
záväzný charakter 899 , rezolúcia „Uniting for Peace“ z roku 1950 stanovila, že 
v prípade blokácie Bezpečnostnej rady a jej neschopnosti zakročiť pri agresii, 
ohrození alebo porušení mieru bude Valné zhromaždenie odporúčať členským štátom 
kolektívne opatrenia, zahŕňajúce – v prípade nutnosti – aj použitie ozbrojenej sily.900 
To znamená, že aj v tomto konkrétnom prípade by odporúčanie Valného 
zhromaždenia mohlo uložiť členským štátom záväzky požívajúce prednosť v zmysle 
článku 103. S týmto súvisí aj zaujímavá akademická debata901, či článok 103 pokrýva 
aj rozhodnutia BR OSN, ktoré síce sú prijímané podľa kapitoly VII Charty na účel 
zaistenia medzinárodného mieru a bezpečnosti, a teda sú záväzné, na druhej strane 
ich jazyk nenasvedčuje, že by členským štátom ukladali záväzok či povinnosť ale 
naopak – právo. V praxi sa totiž stáva, že BR OSN ako reakciu na situáciu 
ohrozujúcu či porušujúcu mier a bezpečnosť prijme rezolúciu, ktorá len „odporúča“ 
(„recommends“) alebo „splnomocňuje“ („authorizes“) členské štáty na uskutočnenie 
„všetkých nevyhnutných krokov“ („all necessary means“), čo implikuje aj použitie 
ozbrojenej sily. Otázne je, či aj takéto právo alebo delegovaná právomoc má 
charakter záväzku podľa článku 103 a teda či má v zmysle tohto ustanovenia požívať 

                                                                                                                                                              
obligation to comply with the Council’s resolutions is conditional upon the Council’s compliance with 
the Charter principles: Article 103 cannot make a resolution which is unlawful under the Charter 
prevail over other legal norms.” 
897 ILC, 2006, Report of the Study Group, Martti Koskenniemi, para. 331: „Since obligations for 
Member States of the United Nations can only derive out of such resolutions that are taken within the 
limits of its powers, decisions ultra vires do not give rise to any obligations to begin with.“ Pozri aj 
AKANDE, 2009: „if an ultra vires resolution is void, then it creates no obligations for members”.  
ORAKHELASHVILI, The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of 
United Nations Security Council Resolutions, 2005, s. 436; SIMMA, KHAN, NOLTE, & PAULUS, 
2012, s. 2127: „ultra vires decisions of UN organs, in particular by the SC when acting under Chapter 
VII, that go beyond the authority provided by the Charter are not covered by Art. 103, as they do not 
have legally binding effect“.  
898 LIIVOJA, 2008, s. 587: „Since those [recommendations] have no legally binding force, it is difficult 
to see how they could justify setting aside legal obligations—how non-law could displace law”.  
899 Ale môžu deklarovať či definovať záväzné pravidlá, ktoré platia obyčajovo, a teda aj pravidlá 
kogentnej povahy. Pozri bližšie kapitolu o prameňoch ius cogens.  
900 UN GA Res. 377 (V), adopted on 3 November 1950.  
901 Pozri napr. KOLB, Does Article 103 of the Charter of the United Nations Apply only to the 
Decisions or also to the Authorizations Adopted by the Security Council?, 2004.  
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prednosť pred záväzkami z iných zmlúv. Charta totiž v článku 103 používa výraz 
„záväzky podľa tejto Charty“, nie „práva podľa tejto Charty“ ani „ustanovenia tejto 
Charty“ zahŕňajúce práva. Pre oba spomenuté prípady (rezolúcie VZ OSN aj 
splnomocnenia BR OSN) je presvedčivý argument Kolba, ktorý na obranu záväznosti 
týchto rozhodnutí vysvetľuje: „...Orgán, ktorý prijíma rozhodnutie ... nie je 
rozhodujúci. Kritériom je výkon právomocí podľa kapitoly VII Charty, a to či už 
priamo Bezpečnostnou radou alebo nepriamo Valným zhromaždením. Rozhodujúcim 
teda nie je orgán ale právny základ výkonu právomoci. ... Inými slovami, nejde 
o kritérium ratione personae ale ratione materiae.“902  

Osobitne citlivá je aplikácia článku 103 v situáciách, kedy sa rezolúcia BR 
OSN dotýka ľudsko-právnych (a humanitárno-právnych) zmluvných záväzkov 
členských štátov, z ktorých mnohé majú povahu ius cogens. V známom prípade Al-
Jedda niesli bremeno rozhodovania britské vnútroštátne súdy, a následne Európsky 
súd pre ľudské práva, ktoré museli voliť medzi právom jednotlivca na slobodu 
chráneným Európskym dohovorom o ľudských právach na jednej strane a záväzkom 
(splnomocnením) uloženým rezolúciou BR OSN na strane druhej. Rezolúcia BR 
OSN č. 1546 totiž splnomocnila členské štáty OSN, aby prijali „všetky opatrenia 
nevyhnutné k udržaniu bezpečnosti a stability v Iraku“. A keď sťažovateľ podal na 
britské súdy žalobu, že bolo porušené jeho právo (chránené Európskym dohovorom) 
nebyť svojvoľne uväznený, bol to práve článok 103 Charty OSN, ktorý v rozsudkoch 
rezonoval ako kolízne pravidlo určujúce prednosť záväzku z rezolúcie BR OSN – a to 
napriek tomu, že rezolúcia explicitne neukladala žiadnu povinnosť ani záväzok ale 
len splnomocňovala. 903  Odhliadnuc však od problematiky formulácie záväzkov 
v rezolúciách však treba podotknúť, že prínosom tohto prípadu pro futuro je 
nepochybne spôsob, akým Európsky súd pre ľudské práva interpretoval predmetnú 
rezolúciu Bezpečnostnej rady – v kontexte s článkom 103 Charty – a v interakcii 
s ľudsko-právnymi záväzkami štátov obsiahnutých v Dohovore. Súd uviedol, že „pri 
interpretácii rezolúcií BR OSN je nutné predpokladať, že Bezpečnostná rada nemala 
v úmysle uložiť členským štátom záväzok, aby porušili základné ľudské práva 
jednotlivcov“, a teda že „Súd si musí zvoliť interpretáciu, ktorá je čo najviac v súlade 
s požiadavkami Dohovoru a ktorá sa vyhýba akémukoľvek konfliktu záväzkov“.904 
Súd tu teda nevidel žiaden konflikt medzi záväzkom plynúcim z regionálneho 
ľudsko-právneho dohovoru a záväzkom vyplývajúcim z Charty OSN.905 Možno 
povedať, že takáto prezumpcia nedotknuteľnosti ľudských práv v interpretácii 
potenciálne konfliktných pravidiel či záväzkov je v súlade s princípom harmonizácie, 
ktorý formulovala aj Komisia OSN pre medzinárodné právo v otázke fragmentácie 
medzinárodného práva, ku ktorému sa ešte vrátime nižšie. 

Pokiaľ ide o samotný vzťah článku 103 k ius cogens, základnou otázkou je, či 
článok 103 a ním stanovená prednosť záväzkov podľa Charty postihuje aj záväzky 
vyplývajúce z kogentných noriem všeobecného medzinárodného práva. Formulácia 

                                                        
902 Ibid., s. 32.  
903 R. (on the application of Al-Jedda) v. Secretary of State for Defence (Respondent) (2007) UKHL 
58, Decision of 12 December 2007, para. 30 a nasl. 
904 ECtHR, Al-Jedda v. United Kingdom, 2011, para. 102, 109: „in interpreting its resolutions, there 
must be a presumption that the Security Council does not intend to impose any obligation on Member 
States to breach fundamental principles of human rights … the Court must … choose the interpretation 
which is most in harmony with the requirements of the Convention and which avoids any conflict of 
obligations”.  
905 Pre podrobnejšiu analýzu prípadu pozri RIŠOVÁ, Tracing of modus vivendi between States 
obligations under the United Nations Charter and under the regional human rights instruments: 
Reflections on Al-Jedda decision, 2013, dostupné na http://afi.flaw.uniba.sk/index.php/sk/archiv.html  
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„...a ich záväzkami podľa akejkoľvek inej medzinárodnej zmluvy...“ („...and their 
obligations under any other international agreement...“) na prvý pohľad vylučuje 
z pôsobnosti článku 103 záväzky vyplývajúce zo všeobecného (obyčajového) práva, 
ktorého je ius cogens súčasťou. Keď sa však pozrieme bližšie na výraz v originálnych 
jazykových zneniach Charty, vidíme, že Charta pojem „international agreement“ (fr. 
„accord international“, špan. „convenio international“) odlišuje od pojmu 
„international treaty“ (fr. „traité internationale“, špan. „tratado international“), čo 
vytvára dojem, že výraz použitý v článku 103 je širší a zahŕňa nielen zmluvy ale 
akékoľvek dojednania.906 Zneistiť nás v tomto môže aj veda medzinárodného práva, 
súdna prax i Komisia pre medzinárodné právo. Nielenže mnohí teoretici907 sú názoru, 
že záväzky podľa Charty OSN majú v zmysle článku 103 prednosť aj pred záväzkami 
vyplývajúcimi zo všeobecného obyčajového práva, ale aj Medzinárodný súdny 
dvor908  prípadne jeho jednotliví sudcovia909  naznačili širšiu interpretáciu výrazu 
„international agreement“ použitého v článku 103. Okrem toho, Komisia OSN pre 
medzinárodné právo explicitne uviedla, že „vzhľadom na povahu niektorých 
ustanovení Charty, jej ústavný charakter a ustálenú prax štátov a orgánov OSN, 
záväzky podľa Charty smú prevážiť aj nad nezlučiteľným pravidlom obyčajového 
medzinárodného práva“. 910  Pokiaľ však ide konkrétne o pravidlá všeobecného 
medzinárodného práva kogentnej povahy, doktrína v prevažnej väčšine argumentuje 
proti prednosti záväzkov podľa Charty, či už z dôvodu neaplikácie článku 103 ako 
takého alebo z dôvodu nadradenejšieho postavenia ius cogens. 911  Komisia tu 

                                                        
906 Porovnaj jazykové verzie článkov 102 a 103 Charty. SIMMA, KHAN, NOLTE, & PAULUS, 2012, 
s. 2116 ale uvádzajú, že text pôvodne navrhovaný na konferencii v San Franciscu „any other 
international obligations to which they are subject“ neprešiel práve z dôvodu, že tvorcovia Charty 
„neboli ochotní explicitne zahrnúť medzinárodné obyčajové právo a iné právne pramene do 
prevažovania Charty“.    
907 Pozri napr. KOLB, Does Article 103 of the Charter of the United Nations Apply only to the 
Decisions or also to the Authorizations Adopted by the Security Council?, 2004, s. 28, ktorý ako dôkaz 
uvádza prípad sankcií voči Južnej Rodézii na základe rezolúcie BR OSN č. 221 z 9. apríla 1966. Tá 
vyzvala Spojené kráľovstvo ako bývalú koloniálnu mocnosť k zadržaniu ropy smerujúcej do Južnej 
Rodézie. Keď pár dní pred prijatím rezolúcie britská vláda zadržala za týmto účelom grécku loď na 
šírom mori pre podozrenie, že vezie ropu do Južnej Rodézie, grécka vláda voči tomuto kroku ostro 
protestovala. Keď podobne zadržala druhú grécku loď, avšak už po prijatí rezolúcie, protest gréckej 
vlády absentoval. Podľa Kolba tento prípad svedčí o tom, že oba štáty vnímali záväzok vyplývajúci 
z rezolúcie BR OSN ako prevažujúci nad obyčajovými pravidlami o slobode šíreho mora a o výlučnej 
jurisikcii štátu vlajky. Pozri ale opačný názor: ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in 
International Law, 2006, s. 436: „Article 103 makes the Charter prevail over obligations under 
international agreements ... but not over general international law“; podobne BOWETT D., 1994, s. 
92.  
908 Pozri ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Decision on Jurisdiction 
and Admissibility, 1984, para. 107: „all regional, bilateral, and even multilateral, arrangements  that 
the Parties to this case may have made . . .  must be made always subject to the provisions of Article 
103”.  
909 Pozri ICJ, South West Africa Cases, 1966, Preliminary Objections, 1962, Sep. Op. of Judge Jessup, 
s. 407: „[there] appears to be no reason to interpret this Article [103] as excluding any treaty, 
convention, accord, or other type of international engagement or undertaking”.   
910 ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006 (Fragmentation of International Law), s. 182-183, 
para. 35, dôraz pridaný.  
911 SCHUTTER de, 2012, s. 49, opatrne však hovorí o „disapplication“ namiesto „invalidation“: 
„Article 103 ... should thus be disapplied, as any other treaty rule, if it conflicts with jus cogens 
norms“;THALLINGER, 2007, s. 1028: “… [the prevalence of Article 103] would under no 
circumstances include international human rights norms which have achieved the status of ius cogens 
provisions.” ; TZANAKOPOULUS, 2012, s. 42: “... seen as it is to supersede everything but jus 
cogens“; HOSSAIN, 2005, s. 72:  “...any decision taken under the Charter should conform to the norm 
of jus cogens”; RIŠOVÁ, Tracing of modus vivendi between States obligations under the United 
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možnosť konfliktu jasne vylúčila. Podľa nej vzhľadom na univerzálnu akceptáciu 
Charty OSN ťažko možno očakávať, že by došlo ku konfliktu medzi záväzkami 
podľa Charty a kogentnými normami, o to viac, že Bezpečnostná rada má povinnosť 
konať v súlade s cieľmi a zásadami Charty, ktoré samotné nadobudli kogentnú 
povahu.912 Zdôraznila, že akýkoľvek konflikt medzi normami medzinárodného práva 
treba riešiť podľa princípu harmonizácie; a pokiaľ je jedna norma hierarchicky 
nadradená druhej, je potrebné nižšiu normu interpretovať spôsobom zlučiteľným s 
hierarchicky vyššou normou. Ak uvedené nie je možné, hierarchicky vyššia norma 
má prednosť.913 Čisto technicky a teoreticky vzaté, článok 103 Charty ako norma 
zmluvnej (a nekogentnej) povahy – bez ohľadu na jej špecifický charakter a fakt, že 
ide o zmluvu zakladajúcu najuniverzálnejšiu medzinárodnú organizáciu v histórii – je 
hierarchicky nižšie postavená než kogentné normy všeobecného medzinárodného 
práva, a teda aj článok 103 a naň nadväzujúce pravidlá a z nich plynúce záväzky je 
nutné v zmysle princípu harmonizácie interpretovať spôsobom, ktorý je “ius cogens 
friendly”. A ak by to nebolo možné, pravidlo ius cogens ako hierarchicky vyššia 
norma má prednosť. Takéto závery však majú len akademický význam, keďže sa zdá, 
že v praxi konflikt medzi normou ius cogens a záväzkom podľa Charty nie je 
možný.914 Tomu sa dá rozumieť jedine tak, že Bezpečnostná rada (a iné orgány OSN) 
– viazaná povinnosťou postupovať zákonne v súlade s cieľmi a zásadami Charty – 
môže vydať platné rozhodnutie ukladajúce členským štátom záväzky jedine v súlade 
s ius cogens; ak by totiž chcela urobiť opak – napríklad by chcela štáty vyzvať k 
páchaniu genocídy – takéto jej rozhodnutie bude automaticky nulitné.915 K nulitnosti 
rezolúcií BR OSN sa ešte vrátime v podkapitole o rozhodnutiach medzinárodných 
organizácií.  

Na základe vyššie uvedeného možno teda konštatovať, že invalidujúci účinok 
ius cogens platí aj napriek pôsobeniu článku 103 Charty OSN a povinnosť štátov 
plniť záväzky vyplývajúce z kogentných noriem je zachovaná. Inými slovami, 
kogentné normy nie sú dotknuté prednosťou záväzkov vyplývajúcich z Charty. 
Okrem toho, že článok 103 Charty sám osebe nie je kogentným (nespôsobuje 
nulitnosť odporujúcich pravidiel), nepostihuje záväzky vyplývajúce štátom z 
kogentných noriem všeobecného medzinárodného práva. Uvedené je spôsobené 
absenciou konfliktu predpokladaného v článku 103. Konflikt medzi záväzkom 
vyplývajúcim z ius cogens a záväzkom vyplývajúcim z Charty je v praxi vylúčený, 
nakoľko platí prezumpcia súladu rozhodnutí orgánov OSN s ius cogens. Takáto 

                                                                                                                                                              
Nations Charter and under the regional human rights instruments: Reflections on Al-Jedda decision , 
2013: „Even though Article 103 gives certain obligations supremacy in  application, over any other 
obligations, this is not the case when it comes to peremptory norms.“ ; FASSBENDER, 1997, s. 590.  
912 ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006, Fragmentation of International Law, s. 183, para. 40.  
913 Ibid., s. 184, para. 42: „Conflicts between rules of international law should be resolved in 
accordance with the principle of harmonization ... In the case of conflict between one of the 
hierarchically superior norms ... and another norm of international law, the latter should ... be 
interpreted in a manner consistent with the former. In case this is not possible, the superior norm will 
prevail.“ 
914 SIMMA, KHAN, NOLTE, & PAULUS, 2012, s. 2121, tiež vylučujú možnosť konfliktu: „In the 
(unlikely) case of possible conflict between Charter law and jus cogens, it must be presumed that any 
Charter law, be it primary or secondary, is intended to be in conformity with jus cogens. ... By this 
interpretative tool, conflicts between the law of the Charter and ius cogens can be avoided in most, if 
not all, cases.“ Pozri aj ibid., s. 2133.  
915 Pozri ILC, 2006, Fragmentation of International Law, Report by Martti Koskenniemi, para. 346: 
„both doctrine and practice unequivocally confirm that conflicts between the United Nations Charter 
and norms of jus cogens result not in the Charter obligations’ pre-eminence, but their invalidity“.  
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interpretácia vychádza z princípu harmonizácie definovaného Komisiou pre 
medzinárodné právo, podľa ktorého je – v prípade konfliktu – nutné vždy 
interpretovať hierarchicky nižšiu normu spôsobom zlučiteľným s hierarchicky vyššou 
normou mezinárodného práva.  

 

6. 4. Účinok ius cogens na jednostranné akty  
 

Pravidlo, že aj jednostranný právny akt – byť prejav vôle jedného subjektu – 
môže byť za určitých podmienok prameňom práva a záväzkov, je všeobecne 
akceptované.916  Takisto platí, že zmluvy ako dvoj a viacstranné právne úkony 
podliehajú účinku kogentných noriem všeobecného medzinárodného práva; t. j. sú 
postihnuté nulitnosťou či neplatnosťou v prípade konfliktu. 917  Otázka, ktorou 
začneme diskusiu v tejto kapitole, znie, či tento invalidačný účinok kogentných 
noriem zasahuje (a ak áno, do akej miery) aj do sféry jednostranných aktov. Väčšina 
autorov – v duchu jednoduchej logiky „ak ius cogens invaliduje dvojstranné právne 
úkony, musí nevyhnutne invalidovať aj jednostranné“ – má na túto otázku kladnú 
odpoveď.918 V tomto kontexte považujeme za podstatné ozrejmiť terminologický 
aspekt tejto problematiky. Nadväzujúc na diskusiu v úvode kapitoly o účinkoch, 
a rozlišovanie medzi derogáciou a porušením, ergo medzi právnym aktom 
odkláňajúcim sa od ius cogens a protiprávnym správaním porušujúcim ius cogens, je 
podľa nás nevyhnutné zdôrazniť, že medzinárodné právo pripisuje právne následky aj 
jednostrannému právnemu aktu, ktorý má formálnu právnu podobu (angl. act), ale aj 
jednostrannému faktickému materiálnemu konaniu (angl. action). V širšom zmysle 
možno pod pojem „jednostranný akt“ (angl. unilateral act) subsumovať obe formy 
jednostranného správania sa, pretože obe majú spoločného menovateľa jednak v tom, 
že v oboch prípadoch ide o vyjadrenie vôle jedného subjektu, a jednak v tom, že 
medzinárodné právo s nimi oboma spája určité právne účinky resp. následky. Za 
určitých okolností, napr. pri posudzovaní otázky zodpovednosti, je rozlišovanie 
medzi aktom a správaním irelevantné. To dokazuje aj postoj Komisie OSN pre 
medzinárodné právo – pri kodifikovaní pravidiel o zodpovednosti za protiprávne 
správanie – použila zastrešujúci pojem „protiprávny akt“ (angl. „wrongful act“) 
pozostávajúci z „jedného alebo viacerých konaní či nekonaní“ (angl. „one or more 
action or omission“).919 Na druhej strane, pri posudzovaní invalidujúceho účinku ius 
cogens rozlišovanie medzi „acts“ a „actions“ svoj význam má, a to už z vyššie 

                                                        
916 Pozri ICJ, Nuclear Tests Case, 1974, (Australia v. France), (New Zealand v. France), Judgments of 
20 December 1974, s. 253, 267, para. 43; s. 472, para. 46; ďalej ICJ, Armed Activities on the Territory 
of Congo, 2006, s. 28, para. 49. Komisia použila pojem „unilateral acts [of States] capable of creating 
legal obligations“; pozri ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006, Unilateral acts of States, s. 
160, para. 170.  
917 Pozri argumenty v predchádzajúcej kapitole o účinku ius cogens v zmluvnom práve, a články 53 
a 64 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.  
918 Pozri napr. MERON, 1986, s. 19; MacDonald, 1987, s. 135; CHRISTENSON, 1988, s. 611; 
HANNIKAINEN, 1988, s. 7; CZAPLINSKI & DANILENKO, 1990, s. 9; KADELBACH, 2006, s. 29; 
ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 215-216; FROWEIN, Ius 
cogens, 2008; ZEMANEK, The Metamorphosis of Jus Cogens: From an Institution of Treaty Law to 
the Bedrock of the International Legal Order?, 2010, s. 393. Porovnaj ale: MOSLER, Ius Cogens im 
Volkerrecht, 1968, s. 25; a ROZAKIS, 1976, s. 16.  
919 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 2001, vol. II, 2001, Draft Articles on Responsibility of States for 
Internationally Wrongful Acts, Art. 1 and commentary. Podobne ILC, Report of the ILC, 63rd session 
(2011), 2011, Draft Articles on Responsibility of International Organisations, Art. 3 and commentary.  
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spomenutého dôvodu rozlišovania medzi derogáciou a porušením. Normatívny 
konflikt ako predpoklad invalidujúceho účinku ius cogens, totiž vzniká len ako 
následok derogácie (snahy o vytvorenie iného pravidla) – v kontexte jednostranných 
aktov – jedine ako následok jednostranného právneho aktu stricto sensu, ktorý má 
normatívne účinky, ako napr. prísľub, ktorým štát berie na seba záväzok. Oproti 
nemu totiž jednostranné správanie sa (action), ktoré nie je v súlade s tým, čo norma 
ius cogens požaduje, nesmeruje k vytvoreniu nového pravidla, ale k jeho porušeniu – 
napr. vojenská okupácia. Okrem toho, kým nulitnosť ako výsledok invalidujúceho 
účinku ius cogens postihuje právny akt stricto sensu, resp. pravidlo, ktoré ním 
vznikne, ťažko si predstaviť neplatnosť a nulitnosť (angl. nullity, voidness) správania 
sa ako materiálneho objektívneho faktu. Na takéto správanie sa totiž hľadí nie 
v zmysle, akoby sa nestalo (a neexistovalo), ale v zmysle, že sa stalo (a 
existuje) nelegálne, t. j. v rozpore s (kogentným) právom.  

Z týchto dôvodov považujeme terminologické zrovnávanie „act“ a „action“ 
v kontexte invalidujúceho účinku ius cogens za nesprávne, napriek tomu, že niektorí 
autori tak robia.920 V tomto aspekte súhlasíme s postojom väčšiny921, tak ako to 
vystihol Kolb: „pri otázke, či sa ius cogens vzťahuje na jednostranné akty alebo nie, 
je podstatné, že ius cogens sa zameriava na neplatnosť aktov. Niektoré akty 
majú jednoducho za následok nezákonnosť, zatiaľčo iné možno považovať za zdroj 
práv a záväzkov. Ius cogens sa aplikuje práve na tento druhý typ jednostranných 
aktov, teda aktov, ktoré majú normatívnu silu“.922 Napokon, aj Komisia OSN pre 
medzinárodné právo v počiatočnom štádiu prác na problematike jednostranných 
aktov štátov priznala, že za jednostranný prejav vôle štátu treba považovať nielen 
jeho formálne vyhlásenia ale aj jeho činnosť a konanie, pričom s oboma formami 
správania sa medzinárodné právo spája určité právne následky923, no pre účely zásad 
týkajúcich sa jednostranných aktov štátov (vrátane zásady nulitnosti aktu 
odporujúceho kogentnej norme) zúžila tento pojem na jednostranné akty stricto 

                                                        
920 Pozri napr. ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 210 a nasl.: 
„Although there can be some difference between unilateral acts in the narrow sense (declaratios) and 
the actions of States, they both have potential effects which are vulnerable to the operation of jus 
cogens ... in that context the formal designation of an act bocomes less relevant“; a ibid., s. 213: „both 
categories of acts and actions can conflict with jus cogens“. Pozri aj FORD, 1994, s. 146, 153; a   
CRAWFORD, 1979, s. 82.  
921 Pozri SZTUCKI, 1974, s. 67, ktorý zdôrazňuje, že nadradenosť ius cogens neznamená, že nemôže 
byť porušené, ale že sa od neho nemožno odchýliť, a že porušenie nespôsobuje nulitnosť konania;  
ROZAKIS, 1976, s. 18 uznáva účinok ius cogens voči zmluvám a jednostranným aktom, ktoré sú 
zdrojom záväzkov: „But since the illegal effects of a unilateral action are nothing more than the action 
itself, a prevention of those effects is impossible“; HANNIKAINEN, 1988, s. 9: „There is a little point 
in declaring void concrete violative acts which have produced their results by the time their validity is 
challenged“; TALMON, The Constitutive versus the Declaratory Theory of Recognition: Tertium Non 
Datur?, 2005, s. 134: „jus cogens cannot apply to actual socio-political events, physical actions or 
factual situations, so nullity in relation to genocide or slavery would be pointless.“  
922  KOLB, Théorie du jus cogens international, 2001, s. 90-91. Pozri aj KOLB, Jus Cogens, 
Intangibilité, Intransgressibilité, Dérogation 'Positive' et 'Négative', 2005, s. 322.  
923 Pozri metodológiu definovania a pracovnú definíciu jednostranných aktov štátov z roku 2003: ILC, 
Yearbook of the ILC (2003), vol. II, 2003, para. 306: „For the purposes of the present study, 
a unilateral act of State is a statment expressing the will or consent by which that State purports to 
create legal obligations or other legal effects under international law“, a že účelom je „identify not 
only the rules applicable to unilateral acts stricto sensu ... but also the rules which might apply to 
State conduct producing similar effects“ (para. 308).   
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sensu,924 k čomu sa ešte dostaneme v ďalšom texte. Navyše, čo vyznieva ako ďalšia 
podpora našej argumentácie, pojem „nulitnosť“ („nullity“, „voidness“) ako účinok ius 
cogens Komisia pri kodifikovaní pravidiel medzinárodného práva nikdy nepoužila 
v priamej súvislosti s faktickým správaním alebo situáciou, naopak, zakaždým ich 
použila výlučne v kontexte právneho aktu (výhrady925, zmluvy926, jednostranného 
aktu927) alebo pravidla928, a faktický stav či situáciu odporujúcu ius cogens označila 
pojmom „nezákonnosť“ („illegality“)929.  

Na základe vyššie uvedeného upriamime v kontexte účinku ius cogens 
pozornosť na jednostranné akty stricto sensu majúce normatívny účinok, tzn. pokiaľ 
ide o štáty: tie akty, ktoré majú charakter formálnych vyhlásení a vyjadrujú úmysel 
štátu privodiť si právo alebo záväzok930, a pokiaľ ide o medzinárodné organizácie: tie 
akty a rozhodnutia, ktoré majú normatívny účinok, teda zakladajú členským štátom 
práva a/alebo povinnosti – to je najmä prípad rezolúcií BR OSN. Pre úplnosť však 
treba dodať, že rozlišovanie mezi jednostrannými aktami stricto sensu 
a jednostrannými konaniami má pre nás význam kvôli poukázaniu, že účinok nulity 
postihuje len prvú spomenutú kategóriu. Uvedené neznamená, že by kogentné normy 
nemali nijaký vplyv na jednostranné konania štátov. Práve naopak. Nielenže 
jednostranné konania, ak nie sú v súlade s tým, čo kogentné normy požadujú, sú 
protiprávnymi aktami a môžu aktivovať špeciálny režim zodpovednosti štátov a mať 
za následok trestnú zodpovednosť jednotlivca, ale podliehajú určitému (nie 
invalidujúcemu) účinku ius cogens aj inak. Napríklad, štát uskutočňujúci 
protiopatrenie ako reakciu na predošlé protiprávne správanie iného, nebude v tomto 
svojom konaní ospravedlnený, ak by protiopatrením postihol záväzky vyplývajúce z 
kogentných noriem. 931  Inak povedané, protiopatrenie (ako jednostranné konanie 
štátu) nebude legálne, ak bude postihovať záväzky obsiahnuté v kogentnej norme, 
napríklad zákaz genocídy alebo sebaurčovacie právo národov.  
 

6. 4. 1. Jednostranné akty štátov  
 

Je dobre ustáleným pravidlom medzinárodného práva, že štát je spôsobilý 
zaviazať sa navonok nielen prostredníctvom zmlúv ale aj prostredníctvom 
jednostranného právneho úkonu – vyhlásenia, pokiaľ je toto vyhlásenie uskutočnené 
verejne a vyjadruje úmysel štátu privodiť si záväzok, čo sa prejavuje najmä tým, že 
vyhlásenie urobí osoba alebo orgán spôsobilá zaväzovať štát vo vonkajších vzťahoch, 

                                                        
924 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006, Unilateral acts of States, para. 177: „following 
guiding principles ... relate only to unilateral acts stricto sensu, i.e. those taking the form of formal 
declaration formulated by a State with the intent to produce obligations under international laws“.  
925 Pozri ILC, Report of the ILC, 63rd session (2011), 2011, Guide to Practice on Reservations to 
Treaties, pravidlo 4.5.1.  
926  Pozri ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II, Draft articles on the law of treaties with 
commentaries, 2005, Art. 47.  
927 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006, Unilateral Acts of States, princíp č. 8.  
928 Pozri ibid., Fragmentation of International Law, s. 183, para. 41.  
929  Pozri ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II, Draft articles on the law of treaties with 
commentaries, 2005, s. 261, commentary to Art. 61, para. 1: „[the effect of voidness on existing 
treaties] follows from the fact that a rule of jus cogens is an over-riding rule depriving any act or 
situation which is in conflict with it of legality“; dôraz pridaný.  
930  S výnimkou výhrad k medzinárodným zmluvám, ktorým bol venovaný priestor v kapitole 
o zmluvnom práve.  
931 Pozri ARSIWA, čl. 26, a čl. 50 ods. 1.  
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a že ho formuluje zreteľne a konkrétne.932 Samotná forma vyhlásenia je pritom 
irelevantná, a tak vyhlásenie môže mať ústnu i písomnú podobu: podobu 
diplomatickej nóty, diplomatickej korešpondencie medzi kompetentnými 
predstaviteľmi štátu, úradného komuniké, vyhlásenia na tlačovej konferencii, prejavu 
na Valnom zhromaždení atď.933 Komisia OSN pre medzinárodné právo, ktorá na 
otázke jednostranných aktov štátov pracovala od roku 1997, vychádzajúc 
z relevantnej praxe štátov klasifikovala jednostranné akty podľa ich konkrétneho 
obsahu a zamýšľaných účinkov na vyhlásenia, a) ktorými štát berie na seba záväzok 
niečo vykonať alebo sa niečoho zdržať, b) ktorými sa štát vzdáva práva alebo nároku, 
a c) ktorými štát potvrdzuje alebo sa domáha svojho práva či nároku. Príkladom 
prvého typu vyhlásení je prísľub (angl. promise)934 a uznanie (angl. recognition)935, 
do druhej kategórie možno zaradiť vzdanie sa subjektívneho práva alebo nároku 
(angl. waiver) 936  a napokon tretím typom vyhlásení sú protesty (angl. protest), 
ktorými štát vyjadruje svoj nesúhlas alebo neuznáva určitú situáciu, resp. namieta jej 
platnosť alebo zákonnosť937, a niektoré notifikácie (angl. notification)938. K týmto 
jednostranným aktom, ktoré Komisia označila za akty stricto sensu, t. j. „také, ktoré 
majú podobu formálneho vyhlásenia uskutočneného štátom s úmyslom privodiť si 
záväzok podľa medzinárodného práva“, v roku 2006 prijala Všeobecné zásady 

                                                        
932 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006, Unilateral acts of States, princípy č. 1 – 7 
a k nim príslušný komentár, s. 162 – 165, a tam citovaná judikatúra.  
933 Ibid., s. 164, komentár k princípu č. 5, para. 2. 
934  Komisia uvádza rozsiahly výpočet príkladov z praxe: vyhlásenie švajčiarskeho ministra 
zahraničných vecí z roku 1946 o poskytnutí benefitu najvyšších výhod Organizácii Spojených 
národov, vyhlásenie egyptskej vlády z roku 1957 o zmedzinárodnení Suezského prieplavu, vyhlásenia 
právneho zástupcu Poľska v konaní pred SDMS z roku 1933 o nevyvlastnení určitých majetkov 
v Hornom Sliezsku, záruky nemeckej vlády z roku 1935, že bude rešpektovať teritoriálnu integritu 
daných štátov, vyhlásenia Francúzska o zastavení jadrových testov v Tichomorí, a ďalšie vyhlásenia 
prisľubujúce humanitárnu či hmotnú pomoc, poskytnutie časti územia, stiahnutie vojsk, odpustenie 
zahraničných dlhov, odstránenia cla, neaplikáciu konkrétnych vnútroštátnych zákonov atď. Pozri ILC, 
Yearbook of the ILC 2004, vol. II, 2004, Unilateral Acts of States, Seventh report, para. 18, s. 213 
a nasl.   
935 Komisia uvádza vyhlásenia, ktorými štát uznáva štáty a vlády, či už de facto a de iure, implicitne 
(vo forme nadviazania diplomatických stykov), explicitne (vo forme zaslania oficiálnej nóty o uznaní), 
alebo podmienene (pozri ibid., para. 47, s. 222 a nasl.), ďalej vyhlásenia o neuznaní štátnosti alebo 
nezávislosti (ibid., para. 73, s. 230 a nasl.), uznania vojnového stavu a situácie ozbrojeného konfliktu 
(ibid., para. 75, s. 731), alebo uznania určitého nároku alebo právneho titulu iného subjektu (ibid., 
para. 77, s. 232).  
936 Napr. vzdanie sa práva zahájiť alebo pokračovať v konaní, vzdanie sa nároku na splatenie dlhov, 
nároku na odškodnenie, vzdanie sa teritoriálnych nárokov, vzdanie sa imunity atď. Pozri príklady 
z praxe uvádzané Komisiou, ibid., para. 82, s. 233 a nasl. 
937 Komisia uvádza aj špecifické formy protestu ako podanie sťažnosti/žaloby na medzinárodný 
rozhodovací orgán, alebo prerušenie diplomatických stykov, vyhostenie člena diplomatickej misie, 
atď. Pozri príklady protestov z praxe, ktorými štáty reagovali na porušenie medzinárodného práva 
(protest francúzskeho veľvyslanca v Berlíne voči konaniu Nemecka v roku 1935, protest čínskej vlády 
voči predaju zbraní USA Taiwanu v roku 1980, protest viacerých štátov voči vojenskej invázie ZSSR 
do Afganistanu v roku 1980, protest viacerých štátov voči vojenskému zásahu NATO v Juhoslávii 
v roku 1999, atď), a protestov, ktorými štáty chceli predísť ustáleniu určitej (teritoriálnej) situácie,  
ibid., para. 93, s. 235 a nasl., a para. 134, s. 240 a nasl.) 
938 Komisia uvádza, že niektoré notifikácie majú per se právny účinok, napr. notifikácie o delimitácii 
pobrežného mora, alebo notifikácie o sukcesii do zmlúv, iné len deklarujú právny účinok iného aktu 
(notifikácie o skutočnostiach alebo úkonoch, ktoré vyžaduje ustanovenie v zmluve), a osobitný typ 
notifikácie (o neutralite), ktorý má právne účinky len za predpokladu, že ho akceptujú tretie strany, 
(ibid., para. 170, s. 244 a nasl.) 
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(Guiding Principles) kodifikujúce pravidlá medzinárodného práva a praxe týkajúce sa 
jednostranných aktov.939  

V našom kontexte účinkov ius cogens je pre nás relevantná zásada č. 8, ktorá 
znie: „Jednostranné vyhlásenie, ktoré je v rozpore s kogentnou normou všeobecného 
medzinárodného práva, je nulitné“.940 Nulitnosť (absolútnu neplatnosť) vyhlásenia 
ako následok účinku kogentnej normy uvádzal príslušný osobitný spravodajca 
Komisie V. Rodriguez-Cedeno už vo svojich počiatočných správach.941 Zdôraznil, že 
jednostranný akt štátu nemôže byť v rozpore s kogentnou normou všeobecného 
medzinárodného práva, inak bude ab initio absolútne neplatný – čo znamená, že ho 
nemožno konvalidovať a že ktorýkoľvek štát sa môže tejto neplatnosti dovolávať.942  

Pokiaľ ide o jednostranné akty priamo súvisiace a nadväzujúce na zmluvu, 
ktorá odporuje ius cogens, tzn. akty uskutočnené na základe vadnej nulitnej zmluvy, 
tu je aplikovateľné ustanovenie čl. 71 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve: 
strany majú povinnosť vylúčiť následky takýchto úkonov a dať svoje vzájomné 
vzťahy do súladu s dotknutou kogentnou normou.943 V zmysle tohto ustanovenia 
úkony uskutočnené na základe vadnej zmluvy (a vzniknuté situácie) nie sú ipso facto 
nulitné, avšak nemajú právny účinok – zmluvné strany majú povinnosť nepriznať im 
právne následky a dať si svoje vzájomné vzťahy do súladu s kogentnou normou. 944 
Takýmto právnym aktom nadväzujúcim na zmluvu by napríklad mohlo byť podanie 
žaloby na tento orgán: ak by štáty povedzme uzavreli zmluvu o obchodovaní 
s otrokmi, tá by bola absolútne neplatná ab initio; ak by však na základe nej 
uskutočnili ďalšie úkony – napríklad by priamo podali žalobu na MSD v prípade 
vzniknutého sporu, takýto úkon by bol bez právneho účinku (angl. without legal 
effect, ineffective). Neaplikoval by sa naň vyššie spomenutý princíp č. 8 a účinok 
nulitnosti, keďže per se taký úkon neodporuje kogentnej norme – žiadna kogentná 
norma všeobecného medzinárodného práva nezakazuje podanie žaloby; to, čo by 
v tomto prípade bolo v rozpore s kogentnou normou (zákazom otroctva) je zmluva 
ako taká, nie úkon uskutočnený na jej základe. Napríklad aj výhrada Rwandy 
k článku IX Dohovoru o genocíde s úmyslom vylúčiť jurisdikciu Medzinárodného 
súdneho dvora nebola považovaná za nulitnú, keďže sa nedotýkala kogentnej normy 
samotnej (zákazu genocídy) ale len súvisiaceho pravidla (založenie jurisdikcie 

                                                        
939  ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006, para. 176. Estoppel a tichý súhlas (angl. 
acquiescence) ako špecifické formy správania sa štátu spôsobilé produkovať určité právne účinky 
Komisia vylúčila z pojmu jednostranných aktov štátov stricto sensu. Tichý súhlas z dôvodu, že 
Komisia ho považovala skôr za „výsledok koexistencie viacerých znakov naznačujúcich správanie sa 
štátu“ (Pozri ILC, Yearbook of the ILC 2004, vol. II, 2004., para. 194), a estoppel z toho dôvodu, že 
Komisia v ňom nevidela jednostranný akt ako taký, ale skôr následok jednostranného aktu štátu, ktorý 
pozostáva nie z konania štátu ale skôr z dôvery druhého štátu (ibid., paras. 196 a 200) 
940 Principle no. 8: „A unilateral declaration which is in conflict with a peremptory norm of general 
international law is void.“ 
941 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 1999, vol. II, 1999, Unilateral acts of States, Second report, draft 
article 7.  
942 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 2002, 2002, vol. II., Unilateral Acts of States, Fifth Report, paras. 
99, 107 a 118.  
943 Článok 71 ods. 1 a) a b), 
944 Porovnaj postoj Orakhelashviliho: ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 
2006, s. 213: „the wording of Article 71 of the Vienna Convention expressly confirms that the nullity 
on the basis of conflict with jus cogens applies not only to treaties but also to the acts performed 
pursuant to them“.  
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v sporoch týkajúcich sa genocídy). Ku konfliktu jednostranného aktu (výhrady) 
s normou ius cogens tu nedošlo.945  

Pozrime sa teda na situácie, kedy jednostranný akt stricto sensu sám osebe 
odporuje kogentnej norme, v dôsledku čoho sa stáva nulitným. Kľúčovým je opäť 
pojem „konflikt“ ako nevyhnutný predpoklad nulitnosti. Napríklad, ak štát vyhlási, že 
jeho ozbrojené jednotky nebudú v rámci vojenských operácií uplatňovať rešpektovať 
práva civilistov chránené ženevskými dohovormi v zmysle čl. 6/6/6/7,  takéto jeho 
vyhlásenie (prísľub) bude ab initio nulitné. Podobne prísľub štátu, že bude rasovo 
diskriminovať určitú kategóriu jeho obyvateľstva, či záruka štátu, že v prípade 
potreby (nie sebaobrany) zaútočí na tretí štát. Tu je rozpor s kogentnou normou 
zrejmý.  

Pokiaľ ide o uznanie, všeobecne ho možno definovať ako „jednostranný 
prejav vôle formulovaný jedným alebo viacerými štátmi, jednotlivo alebo kolektívne, 
ktorým štát berie na vedomie existenciu faktickej alebo právnej skutočnosti, alebo 
legálnosť právneho nároku, s úmyslom spojiť s týmto prejavom vôle právne účinky, 
najmä jeho vynutiteľnosť (opposability)“.946 Akt uznania môže mať rôzne právne 
následky, závisiac od toho, aká skutočnosť alebo aký akt sa ním uznáva: nový štát, 
zmena hranice, vojenský stav (state of belligerency), povstalecká vláda (state of 
insurgery). A v tomto zmysle má uznanie právne účinky, ktoré sú v niektorých 
aspektoch konštitutívne, v iných deklaratórne. 947  Napríklad uznanie štátu má 
deklaratórny účinok na jeho štátnosť ako takú948, ale má konštitutívne právne účinky 
inter partes medzi uznávaným štátom a štátom, ktorý ho uznáva; v tom zmysle, že 
uznaný štát má právo sa voči uznávajúcemu štátu dovolávať následkov uznania – 
napr. rešpektovania svojej imunity suveréna.949 (Konštitutívny) účinok uznania sa 
teda prejavuje v tom, že štát, ktorý uznal existenciu určitej skutočnosti alebo práva, je 
svojím uznaním viazaný pro futuro, čo znamená, že nemôže poprieť legitímnosť 
skutočnosti alebo práva, ktoré uznal950: uznanie mu zakladá určité povinnosti a práva, 
a je nimi viazaný v zmysle acta sunt servanda.951 Ak však uznanie odporuje ius 
cogens, bude neplatné a spomenuté právne účinky, vrátane vynutiteľnosti 
a dovolateľnosti (angl. opposability)952 nenastanú. Typickým príkladom je, ak štát 

                                                        
945 ICJ, Armed Activities on the Territory of Congo, Jurisdiction and Admissibility, 2006, para. 78: „the 
fact that a dispute concerns a non-compliance with a peremptory norm of general international law 
cannot suffice to found the Court’s jurisdiction to entertain such a dispute, and there exists no 
peremptory norm requiring States to consent to such jurisdiction“.  
946 ILC, Yearbook of the ILC (2003), vol. II, 2003, Sixth Report, Unilateral Acts of States, para. 67, s. 
63.  
947 K rôznym účinkom uznania pozri TALMON, The Constitutive versus the Declaratory Theory of 
Recognition: Tertium Non Datur?, 2005.  
948 ILC, Yearbook of the ILC (2003), vol. II, 2003, paras. 91-92: „the act of recognition of States is 
mainly declaratory“; pozri aj Arbitration Commission of the International Conference on Peace in the 
Former Yugoslavia, 1992, Opinion no. 8, dostupné na http://www.icj-
cij.org/docket/files/141/15048.pdf [10-04-2017]  
949 DAILLIER, FORTEAU, & PELLET, 2009,, s. 553: „recognition is not a mere formality ... the 
legal situation of the new State is not the same before and after“. Pozri aj čl. 14 Charty OAŠ: 
„Recognition implies that the State granting it accepts the personality of the new State, with all rights 
and duties that international law prescribes for the two States“.  
950 ILC, Yearbook of the ILC (2003), vol. II, 2003, paras. 96-97.  
951 Ibid., para. 108. Pozri aj: GOODMAN, 2006.  
952 SALMON, 2001, p. 782: „the capacity of a rule, a legal act, a right or a de facto situation, to 
produce legal effects vis-á-vis external subjects of law which are foreign to the obligations arising 
directly from tehrefrom“.  
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uzná stav, ktorý vznikol v rozpore s kogentným zákazom agresie. 953  Slovami 
osobitného spravodajcu Rodriguez-Cedena: „V osobitných prípadoch uznania 
v kontexte teritoriálnych zmien, možno z praxe štátov vyvodiť, že čin anexie 
porušujúci kogentnú normu bol vždy považovaný za neplatný a teda bez právnych 
účinkov. ... [ani] uznanie zo strany tretích štátov ho nelegalizovalo. ... Akt uznania 
štátu musí byť v súlade s medzinárodným právom, a predovšetkým, nesmie ísť proti 
kogentnej norme medzinárodného práva. A preto napríklad uznanie štátu, ktorý 
vznikol v rozpore s medzinárodným právom, napríklad v dôsledku anexie, ... by bolo 
neplatné a bez právnych účinkov.“954  

Medzi známe príklady teritoriálnych zmien v rozpore s kogentnou normou 
patrí anexia časti Etiópie k Taliansku v roku 1936955, Rakúska k Nemecku v roku 
1938956, štátu Mandžusko, anexia portugalskej provincie Goa k Indii v roku 1961957, 
vznik Južnej Rodézie v roku 1965958, anexia Západného brehu Jordánu a Východného 
Jeruzalema k Izraelu959, anexia Východného Timoru k Indonézii v roku 1976960, 
vznik juhoafrických štátov v roku 1976961, Tureckej republiky Severného Cypru 
v roku 1983962, Náhorného Karabachu, vojenská okupácia Namíbie Juhoafrickou 
republikou963, anexia Golanských výšin k Izraelu v roku 1981964, anexia Kuvajtu 
k Iraku v roku 1990965, anexia ukrajinského Krymu k Rusku v roku 2014966. Uznanie 
niektorej z vyššie uvedených situácií je teda v zmysle citovanej zásady podľa 
medzinárodného práva neplatné a bez právneho účinku.967 Tu treba podotknúť, že 

                                                        
953 KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 63: „The 
recognition of territorial situation may be void if it is contrary to a jus cogens norm“.; Pozri aj 
DUGARD, 1987, s. 123; TALMON, The Duty Not to 'Recognize as Lawful' a Situation Created by the 
Illegal Use of Force or Other Serious Breaches of a Jus Cogens Obligation: Obligation without a Real 
Substance?, 2005.  
954 ILC, Yearbook of the ILC (2003), vol. II, 2003, Sixth Report, Unilateral Acts of States, paras. 78 
a 80.  
955 Dekrét z 9. mája 1938, ktorým Taliansko anektovalo územie Abyssinie, cit. podľa ILC, Yearbook 
of the ILC (2003), vol. II, 2003, Sixth Report, para. 78.  
956 Vyhlásenie Veľkej Británie, USA a ZSSR z 1. novembra 1943 o tom, že nemeckú anexiu Rakúska 
z roku 1938 považujú za vadnú a nulitnú. Cit. podľa Suy 1967, s. 68 
957 UN SC Doc. S/5030, Official Records, 987th meeting, 18 December 1961. Hoci Portugalsko 
žiadalo BR OSN, aby zastavila „akt agresie“ zo strany Indie, návrh rezolúcie bol vetovaný Ruskom 
958 UN SC Res. 202(1965), 216(1965) a 277(1970).  
959 UN SC Res. 242(1967), 252(1968), 267(1969), 465(1980). Pozri aj ICJ, Construction of a Wall, 
2004, paras. 116, 121, kde anexiu označil za „fait accompli“, a para. 159 k povinnosti neuznať.  
960 UN GA Res. 3485 (XXX), UN SC Res. 384(1976); UN GA Res. 31/53.   
961 Tzv. Bantuské republiky Transkei, Bophuthatswana, Venda a Ciskei. UN SC Res. 402(1976), 
407(1977).  
962 UN SC Res. 541(1983) a Res. 550(1984).  
963 ICJ, Namibia, Advisory Opinion, 1971, para. 126, p. 56.  
964 UN SC Res. 497(1981).  
965 UN SC Res. 662(1990).  
966  Návrh relevantnej rezolúcie BR OSN nepoužil formuláciu „akt agresie“, iba vyzýval 
k rešpektovaniu suverenity a nezávislosti Ukrajiny, na druhej strane viacero štátov v dabatách pred BR 
OSN označilo prítomnosť Ruska za agresiu. Pozri UN SC Res. 189(2014), 15 March 2014, para. 1. 
Kvôli vetu Ruskej federácie však návrh neprešiel. Pozri aj UN GA/11493, 27 March 2014. K analýze 
pozri BÍLKOVÁ, The Use of Force by the Russian Federation in Crimea, 2015.   
967  Napr. k  uznaniu TRNC Tureckom pozri: http://www.mfa.gov.tr/treaty-concerning-the-
establishment-of-the-republic-of-cyprus.en.mfa [13-January-2017]. Porovnaj ale anexiu portugalskej 
provincie Goa k Indii v roku 1961, pozri DUGARD, 1987, s. 115, s komentárom, že táto anexia bola 
medzinárodne uznaná, nakoľko išlo o realizáciu sebaurčovacieho práva národov. Oproti tomu uznanie 
Kosova nie je ani neplatné ani protiprávne – v duchu názoru MSD, že Kosovo nevzniklo v rozpore 
s medzinárodným právom. Pozri komentár VIDMAR, The Kosovo Opinion and General International 
Law: How Far-reaching and Controversial is the ICJ's Reasoning?, 2010, s. 3.  
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citované pravidlo, podľa ktorého sú jednostranné akty odporujúce ius cogens 
neplatné, sa v zmysle Guiding Principles aplikuje (pokiaľ ide o uznania) len na 
jednostranné formálne uznania, no pokiaľ ide o iné formy uznania – napr. uzavretie 
zmluvy, ktorá priamo či nepriamo uznáva stav odporujúci ius cogens, alebo 
nadviazanie diplomatických stykov, tie by mohli znamenať porušenie povinnosti 
neuznať, ktorá existuje ako sekundárne pravidlo v dôsledku porušenia ius cogens.968 
V prvom spomenutom prípade by do úvahy prichádzala aj otázka nulitnosti zmluvy 
v zmysle čl. 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.969 Účelom pravidla, že 
uznanie odporujúce ius cogens je automaticky neplatné a bez právnych účinkov, je 
zabránenie zlegalizovania protiprávneho stavu (princíp ex injuria non oritur ius). Na 
uvedené prirodzene nadväzuje otázka, či ius cogens bráni vzniku takýchto štátov a 
nelegálnych územných ziskov; otázku vzniku štátov v rozpore s ius cogens však 
rozoberáme v inej kapitole. Tu sa obmedzíme na len konštatovanie, že aj 
jednostranné vyhlásenie nezávislosti byť jednostranný právny akt vznikajúceho štátu 
(in statu nascendi) je spôsobilý byť v rozpore s kogentnou normou medzinárodného 
práva. Medzinárodný súdny dvor to potvrdil vo svojom posudku týkajúcom sa 
nezávislosti Kosova (i keď tam dospel k záveru, že vyhlásenie nebolo v rozpore 
s medzinárodným právom): „Nezákonnosť niektorých vyhlásení nezávislosti 
nevyplýva z jednostrannej povahy týchto vyhlásení ako takých, ale zo skutočnosti, že 
boli, alebo by boli spojené s nezákonným použitím sily a inými závažnými 
porušeniami noriem všeobecného medzinárodného práva, najmä tými, ktoré sú 
kogentného charakteru (ius cogens)“.970 Prax medzinárodného spoločenstva v tomto 
aspekte nevyvoláva pochybnosti: keď entita jednostranne vyhlásila štátnosť v rozpore 
s kogentnou normou (napr. v rozpore so zákazom agresie, so zákazom apartheidu či 
v rozpore so seba-určovacím právom národov), zakaždým to vyvolalo nesúhlasné 
reakcie medzinárodného spoločenstva štátov, ktoré vyústili do odsudzujúcich 
rezolúcií BR alebo VZ volajúcich po neuznaní štátnosti týchto entít.971 A naopak, 
OSN explicitne uznala jednostranné vyhlásenia nezávislosti v rámci realizácie seba-
určovacieho práva, teda vyhlásenia, ktoré neboli v rozpore s (kogentným) právom, 
a ktorých dôsledkom bol vznik nových štátov.972 

Okrem toho, že uznanie ako jednostranný akt štátu odporujúci ius cogens je 
nulitné a bez právnych účinkov, štátom zo všeobecného medzinárodného práva 
vyplýva povinnosť neuznať za právny stav, ktorý vznikol porušením kogentnej 

                                                        
968 Pozri v kapitole o právnych náslekoch porušenia ius cogens.   
969 Príklad Východného Timoru, kedy Austrália – hoc nikdy formálne neuznajúca indonézsku anexiu 
z roku – uzatvorila v roku 1989 s Indonéziou zmluvu (tzv. „Timor Gap Treaty“), zakladajúcu práva 
a povinnosti vo vzťahu k územiu a prírodným zrojom Východného Timoru. Pozri komentár CLARK, 
1992, najmä s. 174, kde označuje zmluvu za vadnú a nulitnú. Medzinárodný súdny dvor o otázke 
neplatnosti tejto zmluvy napokon nerozhodoval, z dôvodu nedostatku jurisdikcie; pozri ICJ, East 
Timor Case, 1996.  
970 ICJ, Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, 2010, para. 81. 
971 Pozri vyššie citované rezolúcie BR a VZ, a pozri aj VIDMAR, The Kosovo Opinion and General 
International Law: How Far-reaching and Controversial is the ICJ's Reasoning?, 2010, s. 2 a 
TALMON, The Duty Not to 'Recognize as Lawful' a Situation Created by the Illegal Use of Force or 
Other Serious Breaches of a Jus Cogens Obligation: Obligation without a Real Substance?, 2005, s. 
101, ktorí obaja hovoria o praxi kolektívneho neuznania (collective non-recognition).  
972 Pozri napr. vyhlásenia nezávislosti Guinea-Bissau a Kapverdských ostrovov od Portugalska v roku 
1973, a následnú rezolúciu UN GA 3061 (XXVIII). Pozri aj vyhlásenie nezávislosti Kosova od Srbska 
z roku 2010 a následné stanovisko MSD: ICJ, Unilateral Declaration of Independence in Respect of 
Kosovo, 2010,, para. 79 (potvrdzujúc secesiu a vznik nových štátov v historickom kontexte). Možnosť 
secesie (mimo koloniálneho kontextu) pripustil aj Najvyšší súd Kanady v spore Secession of Quebec, 
para. 126.  
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normy. 973  Povinnosť neuznať (angl. duty of non-recognition) ako samostatne stojacu 
normu vyžadujúcu abstenciu, t. j. aby sa štát zdržal uznania, je však potrebné 
odlišovať od uznania ako jednostranného aktu, ktorý môže byť v dôsledku rozporu 
s ius cogens neplatný. 974  Hoci niektorí autori priamo pripisujú tejto povinnosti 
kogentný status, máme za to, že ide o  následok porušenia kogentnej normy, a teda o 
sekundárne pravidlo obsahujúce záväzok erga omnes, než o kogentnú normu ako 
takú.975 Napokon, aj Komisia OSN pre medzinárodné právo pomenovala povinnosť 
neuznať (spolu s ďalšími dvoma povinnosťami) za následok závažného porušenia 
kogentnej normy, čo podľa nás implikuje, že nejde o kogentnú normu per se. 
Povinnosť neuznať situáciu, ktorá vznikla v rozpore s ius cogens, a neplatnosť 
uznania, ktoré odporuje ius cogens, sú tak dve rôzne strany jednej mince: zatiaľčo 
pravidlo nulitnosti postihuje už uskutočnené uznania, povinnosť neuznať zabraňuje 
vzniku (ďalších) uznaní. Medzinárodné právo totiž nestanovuje štátom povinnosť 
čokoľvek uznať; ale stanovuje im podmienky platnosti uznania (inter alia súlad s ius 
cogens), a zároveň im stanovuje povinnosť zdržať sa uznania situácií, ktoré vznikli 
v rozpore s kogentnou normou. Povinnosť neuznať má okrem toho širší rozsah: 
zahŕňa nielen formálne uznania stricto sensu, ale akékoľvek formy odobrenia 
a uznania vzniknutej nelegálnej situácie. Ak formálne uznanie stricto sensu odporuje 
ius cogens, medzinárodné právo ho sankcionuje nulitnosťou. Všetky ostatné formy 
uznania – napríklad nadviazanie diplomatických či hospodárskych stykov, budú „len“ 
porušením povinnosti neuznať.       

Pokiaľ ide o jednostranný akt, ktorým sa štát vzdáva svojho subjektívneho 
práva alebo nároku (angl. waiver), medzinárodná prax pozná početné prípady, kedy 
sa štáty vzdali svojej suverenity vo vzťahu k určitému územiu.976 V kontexte ius 
cogens sú však relevantné prípady, kedy sa štát mieni vzdať svojho práva v súvislosti 
s porušením práva, inými slovami mieni konvalidovať či zhojiť situáciu, ktorá je 
v rozpore s kogentnou normou. Pokiaľ sa poškodený štát platne vzdá svojho nároku, 
stráca právo dovolávať sa zodpovednosti voči porušiteľovi.977 To však neplatí, ak 
došlo k porušeniu ius cogens, inak povedané: právnych nárokov vyplývajúcich 
z porušenia kogentných noriem sa nemožno platne vzdať: akt vzdania sa bude 
v tomto prípade neplatný, nenastane jeho validačný účinok voči porušeniu, a teda 
právo dovolávať sa zodpovednosti voči porušiteľovi nezanikne.978 Uvedené vyplýva 
                                                        
973 V užšej forme (vo vzťahu k nezákonnému použitiu sily): 1949 Draft Declaration of the Rights and 
Duties of States, Art. 11; UN GA Declaration of Principles, 2625/XXV: „States shall not recognize 
any acquisition of territory brought about by the use of force“; 1974 Definition of Aggression, 
3314/XXIX, a v širšej forme (vo vzťahu k akémukoľvek závažnému porušeniu ius cogens): Art. 41 
ARSIWA, commentary, para. 6; ďalej ICJ, Namibia, Advisory Opinion, 1971, para. 126;  ICJ, 
Construction of a Wall, 2004, para. 159. Niekedy vo vede nazývaná aj duty of collective non-
recognition; pozri TALMON, The Duty Not to 'Recognize as Lawful' a Situation Created by the Illegal 
Use of Force or Other Serious Breaches of a Jus Cogens Obligation: Obligation without a Real 
Substance?, 2005, s. 101.  
974 Pozri KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 63.  
975  Pozri napr. ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 372; 
DUGARD, 1987, s. 123.. Pozri aj VIDMAR, The Kosovo Opinion and General International Law: 
How Far-reaching and Controversial is the ICJ's Reasoning?, 2010, s. 3: „It follows from Article 41 
that an attempt at State creation in violation of jus cogens triggers an obligation opposable erga 
omnes to withold recognition.“, dôraz pridaný. ROZAKIS, 1976, s. 27: „jus cogens transform the 
principle of non-recognition into a more effective principle emanating from the concept of objective 
illegality and its subject-matter is determined not by subjective determinations but by peremptory 
norms.“ Pozri ale ICJ, Construction of a Wall, 2004, Diss. Op. of Judge Higgins.  
976 Pozri k tomu ILC, Yearbook of the ILC 2004, vol. II, 2004.  
977 ARSIWA, art. 45 (a).  
978 Ibid., príslušný komentár.  
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zo skutočnosti, že nositeľom práv chránených kogentnou normou je medzinárodné 
spoločenstvo štátov ako celok, a porušenie takejto normy poškodzuje nie len 
individuálny štát, ale medzinárodné spoločenstvo ako také, čo samo osebe zabraňuje 
tomu, aby sa jeden jeho člen vzdal práva (alebo právneho nároku), ktoré patrí 
všetkým.979   
 

6. 4. 2. Jednostranné akty medzinárodných organizácií  
 

Už v predchádzajúcom texte980 sme naznačili invalidujúci účinok kogentných 
noriem aj na rezolúcie BR OSN, ktoré odporujú ius cogens. Podobne ako štáty – byť 
subjekty medzinárodného práva – sú viazané kogentnými normami všeobecného 
medzinárodného práva, aj medzinárodné organizácie podliehajú pôsobnosti týchto 
pravidiel. Potvrdil to Medzinárodný súdny dvor 981  ako aj Komisia OSN pre 
medzinárodné právo. 982  Okrem toho aj Viedenský dohovor o zmluvách medzi 
medzinárodnými organizáciami z roku 1986 – kodifikujúc ekvivalent k článkom 53 
a 64 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z roku 1969 – dosvedčuje, že 
invalidujúci účinok kogentných noriem postihuje aj tie odporujúce zmluvy, ktoré sú 
uzatvárané medzinárodnými organizáciami. Medzinárodné organizácie a ich právne 
akty (čo prakticky znamená, že aj všetky úkony ich orgánov) podliehajú kogentným 
normám rovnako ako akty a úkony ktoréhokoľvek iného subjektu v rámci systému 
medzinárodného práva. Oddelenosť subjektivity medzinárodných organizácií (a teda 
aj ich následnej prípadnej zodpovednosti za porušenie) zabezpečuje, aby sa štáty 
podliehajúce kogentným normám nemohli vymaniť spod ich pôsobnosti (a následne 
zo svojej zodpovednosti za porušenie) jednoduchým založením medzinárodnej 
organizácie a prenesením časti svojej subjektivity (a zodpovednosti) na tento nový 
subjekt. Záväzky zakladajúcich štátov podľa kogentných noriem všeobecného 
medzinárodného práva tak existujú paralelne s analogickými záväzkami 
medzinárodnej organizácie, ktorú založili. A práve z dôvodu, že medzinárodné 
organizácie nie sú originárnymi subjektami, ale svoju subjektivitu len odvodzujú od 
zakladajúcich štátov, samy nemôžu – v súlade s princípom nemo plus iuris transfere 
quam ipse habet – disponovať väčšími právami než zakladajúce štáty; napríklad 
právom beztrestne odchyľovať sa od kogentných noriem. Pokiaľ teda kogentná 
norma spôsobuje neplatnosť odporujúceho pravidla, ktoré vytvoril alebo mienil 
vytvoriť štát – či už medzinárodnou zmluvou alebo svojím jednostranným aktom 
majúcim normatívne účinky – potom musí nevyhnutne platiť téza, že rovnaká norma 
má identické pôsobenie aj voči odporujúcemu pravidlu, ktoré smerom navonok 
vytvorila alebo mienila vytvoriť medzinárodná organizácia (a jej orgány), ako 
subjekt, ktorého subjektivita vzniká z vôle štátov. Uvedené implikuje, že všetky 
jednostranné akty orgánov medzinárodných organizácií, ktoré majú normatívny efekt 
smerom navonok k členským štátom – osobitne rezolúcie BR OSN – majú byť 
v súlade s kogentnými normami všeobecného medzinárodného práva, inak budú 

                                                        
979 Pozri napr. VIRALLY, 1966, s. 9; GAJA, 1981, s. 296; ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms 
in International Law, 2006, s. 390; KADELBACH , 2006, s. 29.  
980 Pozri podkapitolu o aplikácii článku 103. 
981  Vo svojom posudku k výkladu dohody medzi WHO a Egyptom zdôraznil: „Medzinárodné 
organizácie sú subjektami medzinárodného práva a ako také sú viazané všetkými záväzkami, ktoré im 
plynú zo všeobecných pravidel medzinárodného práva, z ich zakladajúcich aktov a z medzinárodných 
zmlúv, ktorých zmluvnými stranami sú“. Pozri ICJ, Interpretation of the WHO Regional Office 
Agreement, 1980, para. 37.  
982 Pozri DARIO, Art. 41, 42.  
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nulitné. V podkapitole o článku 103 Charty OSN a prednosti záväzkov sme prišli 
k záveru, že de iure nejestvuje konflikt medzi záväzkom podľa Charty (a teda aj 
záväzkom vyplývajúcim z rezolúcie BR OSN) a ius cogens, nakoľko všetky tieto 
záväzky treba vždy interpretovať v súlade s kogentnými normami a platí teda pre ne 
prezumpcia súladu (zákonnosti). Treba však povedať, že ide o vyvrátiteľnú 
domnienku, čo znamená, že súlad (zákonnosť) by bolo sotva možné predpokladať, ak 
by napríklad Bezpečnostná rada vyzvala členské štáty k agresii. Tento myšlienkový 
postup pripomína známy výrok sudcu Lauterpachta v spore týkajúcom sa aplikácie 
Dohovoru proti genocíde. Vychádzajúc z predpokladu, že článok 103 Charty OSN sa 
nevzťahuje na konflikt medzi rezolúciou BR a ius cogens, zdôraznil:983 „Nemožno 
očakávať, že by raz Bezpečnostná rada zámerne prijala rezolúciu, ktorá by zreteľne 
a vedome porušovala pravidlo ius cogens či vyžadovala porušenie ľudských práv. Ale 
možnosť, že by rezolúcia Bezpečnostnej rady mohla neúmyselne alebo neočakávaným 
spôsobom viesť k takejto situácii, nie je vylúčená. ... V tomto zmysle možno rezolúciu 
BR [č. 713 (1991) – pozn.] vnímať tak, že v podstate vyzvala členské štáty OSN, hoci 
nevedome a určite nechcene, aby do istej miery podporili genocídu páchanú Srbmi a 
... konali v rozpore s ius cogens.“ Ďalej konštatoval984, že logickým následkom by 
v takomto prípade bola neplatnosť predmetnej rezolúcie a členské štáty by ju 
nemuseli brať na vedomie, keďže „rezolúcia, ktorá porušuje ius cogens, sa musí stať 
nulitnou a právne neúčinnou“.985 Spomenutá rezolúcia BR OSN č. 713 prijatá v roku 
1991 v nadväznosti na ozbrojené boje, ktoré predznamenali rozpad bývalej 
Juhoslávie, totiž zaviazala podľa kapitoly VII Charty OSN všetky členské štáty, aby 
za účelom nastolenia mieru a stability v Juhoslávii uvalili embargo na dovoz všetkých 
zbraní a munície do tejto krajiny. 986  V kontexte ozbrojeného konfliktu 
sprevádzajúceho rozpad Juhoslávie to znamenalo, že hoci embargo bolo uvalené na 
celú Juhosláviu ešte pred jej rozpadom, štáty ho museli uplatňovať následne aj na 
nový samostatný štát Bosnu a Hercegovinu – byť predtým súčasť Juhoslávie – ktorá 
sa v dôsledku účinku tohto embarga nemohla účinne brániť voči Srbom a páchaniu 
genocídy. Lauterpacht teda naznačil možnosť – čím otvoril citlivú a kontroverznú 
debatu, že rezolúcia BR OSN môže v praxi implicitne a nepriamo viesť k porušeniu 
pravidiel ius cogens. Vďaka svojej normatívnej právomoci (law-making power) môže 
totiž OSN prostredníctvom rezolúcie BR OSN zaviazať členský štát k určitému 
konaniu; čo môže viesť k situácii normatívneho konfliktu, ak tomuto štátu iné 
konanie predpisuje kogentná norma všeobecného medzinárodného práva. V tejto 
súvislosti napríklad Orakhelashvili cituje viaceré takéto prípady z medzinárodnej 

                                                        
983 ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), 1997, Order of 13 September 1993, Sep. Op. of 
Judge ad hoc Lauterpacht, para. 102, s. 440-441: „It is not to be contemplated that the Security 
Council would ever deliberately adopt a resolution clearly and deliberately flouting a rule of jus 
cogens or requiring a violation of human rights. But the possibility that a Security Council resolution 
might inadvertently or in an unforeseen manner lead to such a situation cannot be excluded. ... Viewed 
in this light, the Security Council resolution can be seen as having in effect called on Member States of 
the United Nations, albeit unknowingly and assuredly unwillingly, to become in some degree 
supporters of the genocidial activity of the Serbs and ... to act contrary to a rule of jus cogens.“  
984 Ibid., para. 103.  
985 Ibid., para. 104: „a resolution which becomes violative of jus cogens must then become void and 
legally ineffective“.  
986 UN SC, S/RES/713 (1991), adopted 25 September 1991, para. 6: „Decides, under Chapter VII of 
the Charter of the United Nations, that all States shall, for the purposes of establishing peace and 
stability in Yugoslavia, immediately implement a general and complete embargo on all deliveries of 
weapons and mulitary equipment to Yugoslavia...“.  
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praxe. Konštatujúc, že987 „rezolúcia sa môže javiť ako nevinná, no zároveň môže 
oprávňovať či ospravedlňovať konanie, ktoré odporuje kogentným normám“, uvádza 
jednak prípady, kedy rezolúcia implicitne napomohla porušeniu kogentnej normy 
(„implicit support for the breach“) 988 , ďalej prípad, kedy rezolúcia porušenie 
kogentnej normy explicitne schválila („explicit approval of the breach“)989, a do 
tretice prípady, kedy rezolúcia sama k takému porušeniu viedla („resolutions 
generating the breach“)990. Okrem toho spomína aj situácie, kedy môže aj nekonanie 
Bezpečnostnej rady vyústiť do porušenia ius cogens.991 Vo všetkých uvedených 
prípadoch to podľa neho boli štáty, ktoré v konečnom dôsledku konali v rozpore s ius 
cogens, ale zakaždým to bola Bezpečnostná rada, ktorá im na to dala oprávnenie či 
ospravedlnila ich konanie. Tu je však podstatné pripomenúť už vyššie spomenutý 
rozdiel medzi derogáciou a porušením kogentnej normy, ktorý tu, ako sa zdá, 
Orakhelashvili prehliada. Situáciu, kedy rezolúcia zaväzuje členské štáty na konanie 
odporujúce ius cogens, je podľa nás potrebné kvalifikovať ako derogáciu, keďže BR 
vytvára pravidlo odporujúce ius cogens; a jej následkom teda bude nulitnosť 
rezolúcie. To by bol napríklad už spomenutý ilustračný príklad, keď by BR vyzývala 
štáty k páchaniu genocídy či k agresii. Konanie štátov na základe takejto (nulitnej) 
rezolúcie (t. j. v tomto prípade páchanie genocídy či akt agresie) sa potom kvalifikuje 
ako porušenie kogentnej normy (zákazu genocídy či zákazu agresie), čo by inter alia 
mohlo  napokon privodiť zodpovednosť za porušenie nielen týmto štátom ale aj OSN. 
Ostatné rezolúcie, ktoré nemajú takýto explicitný konflikt s ius cogens, ale naopak 
obsahujú určité nejednoznačné či dvojzmyselné formulácie zdanlivo v rozpore s ius 
cogens, je potrebné vždy interpretovať s prezumpciou súladu s kogentnou normou – 
takto to napokon formulovala aj Komisia OSN pre medzinárodné právo992, t. j. v tom 
zmysle, že BR nemala v úmysle zaviazať štáty k porušeniu kogentných pravidiel.993 
Pre všetky akty orgánov OSN, a rezolúcie BR obzvášť, totiž platí prezumpcia 
platnosti (a súladu s cieľmi a zásadami OSN a normami ius cogens).994 Rezolúcie, 
                                                        
987 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 440.  
988 Ibid., s. 440-441. Uvádza tu rezolúcie BR OSN č. 731 (1992) a 748 (1992), ktoré BR prijala 
v súvislosti s incidentom v Lockerbie, a pri plnení ktorých Spojené štáty aj Spojené kráľovstvo hrozili 
Líbyi použitím sily, čo je v rozpore s kogentným zákazom agresie. Ďalej uvádza rezolúcie č. 186 
(1964) a č. 193 (1964), v ktorých BR OSN reagovala na inváziu tureckých vojsk na sever Cypru 
a vyzvala oba štáty, aby sa neodkladne zdržali ozbrojených aktivít. Podľa Orakhelashviliho tým BR vo 
vzťahu k Cypru porušila jeho právo na sebaobranu, čím prekročila svoje právomoci. A tým, že 
postavila na jednu úroveň aj konanie Turecka ako agresora aj konanie Cypru ako legitímne brániaceho 
sa štátu, konala v rozpore s jus ad bellum.  
989 Ibid., s. 453-454. Tu uvádza rezolúcie č. 1305 (2000) ods. 4, a č. 1491 (2003), ktorou BR OSN 
následne schválila konanie Vysokého predstaviteľa pre Bosnu, hoci podľa Orakhelashviliho vedela, že 
ten prekročil svoje právomoci založené Daytonskými mierovými zmluvami, tým, že prijímal zákony, 
ktoré postihovali suverenitu štátu a vo svojej postate odporovali kogentnému právu bosniackeho 
národa na sebaurčenie.   
990 Ibid., s. 455-456, rezolúcie č. 661, 666 a 757, ktoré uvalili ekonomické embargá proti Iraku a 
bývalej Juhoslávii, v dôsledku ktorých trpelo civilné obyvateľstvo v rozpore s ich kogentnými právami 
garantovanými ženevskými dohovormi.  
991 Ibid., s. 442 a nasl.  
992 Pri riešení otázky fragmentácie medzinárodného práva, pozri vyššie v kapitole o pôsobení článku 
103 Charty OSN.  
993 Pozri aj ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 461, ktorý píše: 
„Even if on rare occasions the intent to contradict peremptory norms clearly appears from 
a resolution, interpretative methods could be used which would qualify such an intention so as to make 
it consistent with jus cogens“.  
994 Pozri ICJ, Certain Expenses of the United Nations, 1962, s. 168: „when the Organisation takes 
action which warrants assertion that it was appropriate for the fulfillment of one of the stated 
purposes of the United Nations, the presumption is that such action is not ultra vires of the 
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ktoré schvaľujú porušenie ius cogens, nie sú per se derogáciou, dokonca nemusia byť 
ani porušením kogentnej normy995, čiže nie sú nulitné, sú len bez právneho účinku, 
podobne, ako je bez účinku následné odsúhlasenie (acquiescence) porušenia 
kogentnej normy zo strany iných štátov, keďže porušenie kogentnej normy nie je 
možné validovať. Z rovnakého dôvodu nemožno za derogáciu ius cogens považovať 
nečinnosť Bezpečnostnej rady, keďže nečinnosťou sa nevytvára pravidlo996 – jej 
nekonanie môže nanajvýš znamenať porušenie kogentnej normy.   

Otázkou ešte zostáva, kto je vlastne kompetentný posúdiť, či rezolúcia BR je 
alebo nie je v rozpore s ius cogens, t. j. kto je v konkrétnom prípade oprávnený 
vyvrátiť prezumpciu platnosti rezolúcií Bezpečnostnej rady. Keď štát uzatvorí 
zmluvu alebo uskutoční jednostranný právny úkon derogujúci ius cogens, zmluva 
i úkon sú absolútne neplatné, pričom táto nulitnosť nastáva automaticky a objektívne, 
bez ohľadu na následné postoje iných štátov a bez konštitučnej potreby 
inštitucionálneho posúdenia. No treba si uvedomiť, že v konečnom dôsledku sú to 
predsa len iné štáty – najmä v podobe medzinárodného spoločenstva ako celku – 
ktoré „posudzujú“, či daný úkon bol alebo nebol v rozpore s ius cogens, a teda či bol 
alebo nebol nulitný. Per analogium to podľa nás platí aj pre akty orgánov 
medzinárodných organizácií. Okrem toho, kedže akty BR OSN zaväzujú členské 
štáty k určitému správaniu sa smerom navonok, v prípade, že sú nulitné, viažu na 
seba určité implikácie. Predovšetkým, nulitnosť rezolúcie priamo bráni vzniku 
povinností a záväzkov pre členské štáty. Ak napríklad rezolúcia vyzýva štáty 
k nerešpektovaniu humanitárnych pravidiel kodifikovaných v ženevských 
konvenciách, členské štáty ju nemusia (dokonca nesmú) plniť; plniť podľa kogentnej 
normy všeobecného medzinárodného práva je totiž pre členské štáty vyššou 
povinnosťou než plniť podľa článku 25 Charty OSN.997 Tu je zaujímavé spomenúť 
konštatovanie Súdu prvej inštancie Európskeho spoločenstva, ktorý sa v prípade 
Yusuf zaoberal rozhodnutím Rady EÚ o zmrazení účtov jednotlivcom v rámci tzv. 
cielených protiteroristických sankcií na základe rezolúcie BR OSN. Napriek tomu, že 
Súd konštatoval svoju nekompetentnosť posudzovať legalitu („lawfulness“) rezolúcií 
BR OSN, predsa len sa do určitej miery k otázke ich legálnosti vyjadril. Súd 
konštatoval, že „zásada, podľa ktorej sú rezolúcie BR záväzné“ má svoje 
obmedzenie, a tým je rešpektovanie „základných normatívnych ustanovení ius 
cogens“.998 Takéto medzi-inštitucionálne posudzovanie legálnosti rozhodnutí je však 

                                                                                                                                                              
Organisation“. Podobne ICJ, Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal 
Convention Arising from the Aerial Incident at Lockerbie, 1992, Order for the provisional measures, 
1992, s. 15, kde Súd v predbežnom konaní považoval predmetnú rezolúciu BR OSN za (predbežne) 
prima facie záväznú, čím si okrem iného ponechal rozhodovanie o platnosti tejto rezolúcie na fázu 
konania o merite veci. 
995 Môžu však predstavovať porušenie sekundárnej povinnosti neuznať za právnu situáciu vzniknutú 
v dôsleku porušenia kogentnej normy (duty of non-recognition). Podrobnejšie pozri v kapitole 
o zodpovednosti.  
996 Porovnaj nečinnosť štátov ako súčasť kvalifikovanej praxe zakladajúcej obyčajové pravidlo, pozri 
vyššie, v kapitole o obyčaji ako prameni ius cogens.  
997 Pozri De WET, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, 2004, s. 376; 
Pozri aj ANGELET, 1998; DOEHRING, Unlawful Resolutions of the Security Council and their Legal 
Consequences, 1997, s.108-109; De WET, Human Rights Limitations to Economic Enforcement 
Measures Under Article 41 of the United Nations Charter and the Iraqi Sanctions Regime, 2001, s. 
279-280; GASSER, 1996, s. 883; TZANAKOPOULUS, Disobeying the Security Council: 
Countermeasures Against Wrongful Sanctions, 2013.   
998 ECJ, Court of First Instance, Ahmed Ali Yusuf et Al Barakkat, Judgment of 21 September 2005, 
para. 276-277: „resolutions of the Security Council at issue fall, in principle, outside the ambit of the 
Court’s judicial review and that the Court has no authority to call in question ... Nonetheless, the 
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skôr výnimočné. Medzinárodný súdny dvor nepriamo potvrdil právo členských štátov 
posudzovať rezolúcie BR OSN.999 Členské štáty môžu voči vadnej rezolúcii vyjadriť 
protest a odmietnuť ju vykonať. Takto to napríklad urobili viaceré štáty – združené 
v mene Ligy arabských štátov a v mene Organizácie africkej jednoty – voči 
rezolúciám BR OSN, ktoré uvalili sankcie na Líbyu. 1000  Podobne z iniciatívy 
viacerých štátov Valné zhromaženie vyzvalo Bezpečnostnú radu, rok po vydaní 
rezolúcie č. 713 (1991) uvaľujúcej zbrojné embargo na bývalú Juhosláviu, aby vyňala 
Bosnu a Hercegovinu z tohto rozhodnutia, za účelom nerušenia výkonu práva Bosny 
a Hercegoviny na sebaobranu.1001 Na druhej strane, keď sa Spojené kráľovstvo v roku 
1979 jednostranne rozhodlo ukončiť sankcie uvalené Bezpečnostnou radou na Južnú 
Rodéziu s odôvodnením, že účel sankčných opatrení už bol dosiahnutý a situácia 
ohrozujúca mier sa skončila, tento akt bol ostro kritizovaný vo Valnom zhromaždení 
ako porušenie článku 25 Charty OSN.1002 Zdá sa teda, že prax naznačuje jednak 
tendenciu, podľa ktorej výlučne orgán, ktorý rezolúciu vydal, t. j. Bezpečnostná rada, 
je kompetentným rozhodnúť aj o jej o zrušení, resp. rozhodnúť o ukončení sankcií 
z nej vyplývajúcich; a jednak tendenciu, že kým jednostranné odmietnutie členského 
štátu vykonať rezolúciu je neprípustné, situácia sa mení, ak voči rezolúcii protestuje 
významnejší počet štátov. Možno teda povedať, že členské štáty reprezentované vo 
veľkom množstve sú kompetentné posudzovať otázku súladu či nesúladu 
jednostranného aktu organizácie s kogentnou normou. Pokiaľ ide o možné 
preskúmanie rezolúcií súdom, postoj praxe sa zdá byť ambivalentný. Medzinárodný 
súdny dvor totiž sám v jednom prípade naznačil možnosť posudzovať zákonnosť 
rezolúcií Bezpečnostnej rady, 1003  a v inom ho naopak zamietol. 1004  Oproti tomu 
jednotliví sudcovia vo svojich stanoviskách viackrát zdôraznili rolu Medzinárodného 
súdneho dvora ako strážcu rule of law v rámci OSN 1005  a možnosť súdneho 
preskúmania rezolúcií BR OSN uznáva aj doktrína.1006 Tak či tak, ani akt štátu 
v podobe protestu či odmietnutia vykonať rezolúciu ani inštitucionalizované 
posúdenie rezolúcie nemajú vplyv na objektívnu nulitnosť rezolúcie odporujúcej ius 
cogens a majú len deklaratórny účinok.  

                                                                                                                                                              
Court is empowered to check, indirectly, the lawfulness of the resolutions of the Security Council in 
question with regard to jus cogens, understood as a body of higher rules of public international law 
binding on all subjects of international law, including the bodies of the United Nations, and from 
which no derogation is possible.“ A ďalej, para. 281: „International law thus permits the inference that 
there exists one limit to the principle that resolutions of the Security Council have binding effect: 
namely, that they must observe the fundamental peremptory provisions of jus cogens. If they fail to do 
so, however improbable that may be, they would bind neither the Member States of the United Nations 
nor, in consequence, the Community.“  
999  V posudku Certain Expenses of the United Nations, 1962, uvádza ORAKHELASHVILI, 
Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 471.  
1000 Ibid., s. 475.  
1001 UN GA Res. 47/121 (1992), a na ňu nadväzujúce rezolúcie 48/88 (1993) a 49/10 (1994).  
1002 Uvádza ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 472.  
1003 ICJ, Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention Arising from 
the Aerial Incident at Lockerbie, 1992,  Order of Provisional Measures, s. 15.  
1004 ICJ, Certain Expenses of the United Nations, 1962,s. 168.  
1005 Pozri napr. ICJ, Application of the Genocide Convention, 2007, Order of 13 September 1993, Sep. 
Op. of Judge Lauterpacht, s. 439; ICJ, East Timor Case, 1996, Diss. Op. Judge Skubiszewski, paras. 
70, 85-86.  
1006 BOWETT D., The Impact of Security Council Decisions on Dispute Settlement Procedures, 1994, 
s. 101, konštatuje, že MSD nemá síce takú priamu právomoc, ale má ju nepriamo buď v rozhodnutí 
sporu medzi štátmi alebo ak je požiadaný o vydanie posudku. Pozri aj: MATHESON, 2004; De WET 
& NOLLKAEMPER, 2002; TZANAKOPOULUS, Disobeying the Security Council: Countermeasures 
Against Wrongful Sanctions, 2013, chapter IV.  
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Diskusia o možných konfliktoch rezolúcií BR OSN s ius cogens by mohla byť 
nekonečná, a určite veľmi príťažlivá; zhrňme ju však do podstatného záveru: prípady, 
kedy rezolúcia BR OSN ako jednostranný akt OSN majúci normatívne účinky 
smerom navonok k členským štátom odporuje kogentnej norme všeobecného 
medzinárodného práva, nemožno celkom vylúčiť. I keď prax nezaznamenáva početné 
prípady, kedy by rezolúcia BR OSN odporovala ius cogens a teda bola z tohto 
dôvodu neplatná, je nepochybné, že aj rezolúcie BR OSN (ako ktorékoľvek iné 
jednostranné normatívne úkony orgánov medzinárodných organizácií) podliehajú 
účinku ius cogens. Prax však vyvinula dôležité interpretačné pravidlo slúžiace na 
predchádzanie konfliktom medzi rezolúciou a kogentnou normou, podľa ktorého je 
potrebné rezolúcie BR OSN vykladať tak, že nebolo jej úmyslom zaviazať štáty 
k porušovaniu ius cogens. Táto prezumpcia súladu však nie je nevyvrátiteľná, 
a v prípade zjavného konfliktu bude odporujúca rezolúcia ako jednostranný akt 
organizácie ipso facto neplatný a kogentná norma ho zbaví akéhokoľvek právneho 
účinku. Uvedené bude mať za následok, že subjekty – členské štáty, ktoré sú inak 
viazané záväzkami vyplývajúcimi z tohto aktu, nebudú mať povinnosť (dokonca ani 
právo) z neho plniť. Okrem toho treba povedať, že v konečnom dôsledku sú to práve 
štáty samotné – v podobe medzinárodného spoločenstva ako celku – ktoré majú 
kompetenciu posudzovať zákonnosť rezolúcií BR. Pokiaľ ide o možné súdne 
preskúmavanie, tu sa jednotné pravidlo ešte neustálilo.  

 
 

 6. 5. Účinok ius cogens v obyčajovom práve   
 

Doposiaľ sme dospeli k zisteniu, že kogentná norma všeobecného 
medzinárodného práva spôsobuje ipso facto neplatnosť (nulitnosť) právnych aktov, 
resp. právnych pravidiel, ktoré jej odporujú. 1007  Pri zmluvách a jednostranných 
aktoch majúcich normatívny charakter je invalidujúci účinok pomerne ľahko 
predstaviteľný, no pravdou je, že pri pravidlách obyčajovej povahy môžeme naraziť 
na základný koncepčný problém. Nadväzujúc na myšlienkový postup, ktorý sme 
načrtli v úvode kapitoly o právnych účinkoch ius cogens, t. j. rozlišovaním medzi 
derogáciou kogentnej normy a jej porušením, a v tomto kontexte rozlišovaním medzi 
nulitnosťou a protiprávnosťou, možno sa pýtať, či sa invalidujúci účinok kogentných 
noriem vzťahuje aj na obyčajové pravidlá, presnejšie – či je možné pripustiť konflikt 
medzi kogentnou normou a nekogentnou obyčajou, ak podstatnou materiálnou 
zložkou obyčajového pravidla je prax, t. j. správanie sa štátov, ktoré samo osebe nie 
je právnym aktom ale faktickou objektívnou skutočnosťou. Následne sa ponúka 
otázka, aký účinok má ius cogens na všeobecne uznávaný inštitút trvalého odporcu, 
teda štát, ktorý sa svojím správaním deroguje od všeobecnej obyčaje: tým, že ju 
trvalo odmieta, vylučuje sa spod jej pôsobnosti.     

 

6. 5. 1. Problém č. 1: Vznik odporujúcej obyčaje  
 
Medzinárodná obyčaj totiž nie je právny akt, a nevyhnutným elementom pre 

jej vytvorenie je (popri opinio iuris) objektívne faktické správanie sa subjektov – tzv. 
všeobecná prax. Správanie sa subjektu – či už vo forme konania alebo abstencie – je 

                                                        
1007 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, (Fragmentation of International Law: difficulties 
arising from the diversification and expansion of international law), s. 183, para. 251 (41).  
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materiálna zložka formulujúca obyčaj, a tá per se nemôže byť nulitná a neexistujúca. 
Hranica medzi derogáciou (odchýlením sa od ius cogens prostredníctvom praxe) 
a porušením je tu sotva definovateľná, a je logické očakávať, že akékoľvek správanie 
sa subjektu, ktoré sa odkláňa od kogentnej normy, t. j. odporuje tomu, čo kogentná 
norma požaduje, budú štáty podľa všetkého vnímať ako porušenie (ktoré zakladá 
zodpovednosť a ktoré spúšťa ďalšie mechanizmy prostredníctvom sekundárnych 
pravidiel), a nie ako snahu o derogáciu, výsledkom ktorej by mala byť nulitnosť 
nového pravidla. Prima facie sa teda zdá, že derogácia existujúcej dobre ustálenej 
kogentnej normy (napríklad zákazu mučenia) prostredníctvom praxe nie je ani 
možná: štát odchyľujúci sa svojím správaním od tejto normy ius cogens by bol 
kvalifikovaný ako porušiteľ, a protiprávnosť jeho konania by sa ako následok 
dostavila skôr, než by bolo možné hovoriť o zavŕšení krištalizácie odporujúcej 
obyčaje a jej následnej nulitnosti. Inými slovami, v tomto prípade by zrejme neprišlo 
k situácii normatívneho konfliktu, ktorá je nevyhnutným prepokladom invalidujúceho 
účinku kogentných noriem. Možno však povedať, že situácia je odlišná v prípade 
normy ius cogens superveniens. Ak sa totiž v praxi štátov vyformuje obyčajové 
pravidlo (dispozitívneho charakteru), a až následne vznikne kogentná norma, s ktorou 
sa toto obyčajové pravidlo dostane do rozporu, ide o normatívny konflikt a nastupuje 
tu účinok neplatnosti: obyčajové pravidlo, ktoré sa dostalo do rozporu s kogentnou 
normou, sa tým momentom stáva neplatné. Tento názor má silnú podporu vo 
vede1008, a napokon ho potvrdzuje aj záver Komisie OSN pre medzinárodné právo, 
ktorá explicitne uznala, že aj obyčajová norma všeobecného medzinárodného práva 
sa v dôsledku rozporu s kogentnou normou stáva neplatnou.1009 Zdá sa, že i súdna 
prax potvrdzuje tento záver.1010 Napriek tomu sa niektorí teoretici snažia predostrieť 
opačný pohľad1011, no ich argumenty sú postavené buď na mylnom úsudku, že 
medzinárodné súdy v praxi dali prednosť obyčajovému pravidlu pred kogentnou 
normou1012, alebo na absolútnom negovaní možnosti normatívneho konfliktu medzi 
týmito dvoma pravidlami. V tomto kontexte napríklad Kolb tvrdí, že nekogentná 
obyčajová norma nikdy nemôže byť v konflikte s kogentnou obyčajovou normou, 
pretože a) ak je nekogentná – potenciálne odporujúca – obyčajová norma ešte len in 
statu nascendi, kogentná norma primárne zabráni jej vzniku, a b) ak predsa táto 
nekogentná obyčajová norma vznikne, musí to znamenať jedine to, že staršia 

                                                        
1008 Pozri napr.  ZEMANEK, The Metamorphosis of Jus Cogens: From an Institution of Treaty Law to 
the Bedrock of the International Legal Order?, 2010, s. 394 a nasl.; ORAKHELASHVILI, Peremptory 
Norms in International Law, 2006, s. 340 a nasl.; JENNINGS & WATTS, 1992, vol. I, s. 8: „Nor can 
a rule of customary international law which conflicts with a rule of jus cogens continue to exist or 
subsequently be created“; CHARLESWORTH & CHINKIN, 1993, s. 66: „Inconsistent principles of 
customary international law cannot stand alongside jus cogens“.  
1009 ILC, Report on Fragmentation of International Law, by Martti Koskenniemi, Doc.A/CN.4/L.682 
(2006), para. 367: „A norm of jus cogens might conflict with ... a rule of (general) customary law ... 
[and] renders the latter invalid“. 
1010 Pozri ICJ, Application of the Genocide Convention, 2007, Provisional Measures, Order of 1993, 
Sep. Op. of Judge Lauterpacht, para. 100; ICTY, Prosecutor v. Furundžija, 1998, Trial Chamber, s. 
261; ECtHR, Al-Adsani, Joint Diss. Op. of Rozakis, Caflish et. al, para. 1.  
1011 Pozri napr. KOLB, Observation sur l'évolution du concept de jus cogens, 2009, s. 844 a nasl.; a 
KOLB, Nullité, inapplicabilité ou inexistence d'une norme coutumière contraire au jus cogens 
universel?, 2013; VERHOEVEN, 2008, s. 153.  
1012 Pozri KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 66, ktorý 
– citujúc prípady Al-Adsani (2001, ECtHR), Ozbrojené aktivity v Kongu (2006, ICJ) a Jurisdikčné 
imunity (2012, ICJ) – argumentuje, že súdy dali prednosť všeobecnému obyčajovému pravidlu 
o imunite (a pravidlu o výlučne konsenzuálnom charaktere jurisdikcie) pred „eventuálne alebo 
skutočne kogentným právom obetí medzinárodných zločinov na prístup k súdu“.    
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kogentná norma zanikla, alebo bola touto novou normou celkom či čiastočne 
zmenená. 1013 Pokiaľ ide o normu ius cogens superveniens, tá podľa neho analogicky 
s článkom 64 Viedenského dohovoru spôsobí zánik staršej obyčajovej normy, a nie 
jej neplatnosť.1014. Tvrdí, že v ani v jednom z týchto prípadov nedochádza k situácii 
normatívneho konfliktu; ale o proces zániku resp. abrogácie normy, a nie jej 
invalidácie.1015 S týmto nie je možné súhlasiť z jednoduchého dôvodu: obyčajová 
norma vzniká všeobecnou praxou prijímanou za právo („general practice accepted as 
law“)1016, aby však mala kogentný status, musí byť medzinárodným spoločenstvom 
štátov ako celkom prijatá a uznaná za normu, od ktorej sa nemožno odchýliť 
(„accepted and recognized by the international community of States as a whole as 
a norm from which no derogation is permitted“). Kolb pri svojich argumentoch 
zrovnáva všetky obyčajové normy všeobecného medzinárodného práva, zabúdajúc na 
podstatný rozdiel medzi nekogentnou a kogentnou obyčajovou normou – jednak 
v osobe „zákonodarcu“ a jednak v charaktere „legislatívneho procesu“: kým na bežnú 
všeobecnú obyčaj postačuje všeobecné prijatie právnej záväznosti, pri kogentnej je 
štandard nastavený oveľa vyššie – všeobecné prijatie právnej záväznosti musí v sebe 
obsahovať aj prijatie a uznanie nederogovateľnosti pravidla a musí ho uskutočniť 
medzinárodné spoločenstvo štátov ako celok, čo implikuje vyšší stupeň integrity 
a jednotnosti zapojených subjektov. Okrem tohto technického defektu Kolbových 
argumentov, možno upriamiť pozornosť aj na to, že 34 významných odborníkov 
medzinárodného práva združených v Komisii OSN pre medzinárodné právo 
potvrdilo, že obyčajová norma má potenciál prísť do konfliktu s normou ius cogens, 
a v takom prípade sa ipso facto stáva neplatnou.1017 Z dôvodov uvedených vyššie 
však pripúšťame, že účinok neplatnosti je pri obyčajových normách v praxi 
predstaviteľný len v prípade ius cogens superveniens. Je totiž pravdepodobné, že 
v opačnom prípade – t. j. ak by sa štát či štáty chceli odchýliť od už existujúcej 
kogentnej normy uskutočňovaním inej, odporujúcej praxe, toto ich správanie by bolo 
považované skôr za porušenie ius cogens než za snahu o derogáciu, ako dokazuje 
prípad Južnej Afriky uvádzaný nižšie. Teoreticky by situácia bola iná, ak by takúto 
odporujúcu prax začalo uplatňovať medzinárodné spoločenstvo štátov ako celok, 
a zároveň by túto prax považovali za vytváranie práva, od ktorého nebude možné sa 
ochýliť. Inými slovami, medzinárodné spoločenstvo ako celok by sa začalo správať 
spôsobom, ktorý by síce zdanlivo odporoval kogentnej norme, no zároveň by toto 
konanie (usus longaevus) medzinárodné spoločenstvo ako celok považovalo za 
vznikajúce právo (opinio iuris), ktoré pôsobí voči všetkým a nemožno sa od neho 
odchýliť (opinio iuris cogentis). To, čo sa prima facie javilo ako porušenie ius 
cogens, by sa vyvinulo do modifikácie alebo abrogácie (nahradenia) existujúcej 
kogentnej normy, obyčajovo-tvorným procesom. A tu by prišlo k situácii, ktorú 
naznačil Kolb, že existujúca kogentná norma všeobecného medzinárodného práva by 

                                                        
1013 Ibid., s. 69, a tam pozn. 87, kde dokonca tvrdí, že z tohto dôvodu je článok 53 Viedenského 
dohovoru nepresný, keď stanovuje, že kogentnú normu možno zmeniť len normou rovnakej právnej 
povahy.  
1014 Ibid., s. 71. Pomerne zmätočne však vyznieva fakt, že hoci na jednej strane popiera konflikt 
a následok neplatnosti,  na druhej strane sa odvoláva na analógiu s článkom 64 Viedenského dohovoru, 
ktorý však explicitne hovorí o konflikte, neplatnosti a následnom zániku zmluvy („...which is in 
conflict ... becomes void and terminates“, dôraz pridaný).  
1015 Ibid., s. 72.  
1016 Článok 38 ods. 1 písm. b) Štatútu Mezinárodného súdneho dvora.  
1017  Pozri ILC, Report on Fragmentation of International Law, by Martti Koskenniemi, 
Doc.A/CN.4/L.682 (2006), para. 367: „A norm of jus cogens might conflict with ... a rule of (general) 
customary law ... [and] renders the latter invalid“. 
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nebola porušená, ale by bola (medzinárodným spoločenstvom ako celkom) platne 
zmenená či nahradená normou rovnakej právnej povahy.  

Z uvedeného teda vyplýva zistenie, že primárne nedochádza ku konfliktu 
obyčajovej normy s existujúcou ius cogens a teda nedochádza ani k účinku nulitnosti 
– keďže vytváranie obyčajového pravidla vždy začína praxou, a tá by zrejme bola 
považovaná za porušenie, nemala by príležitosť naviazať na seba potrebné opinio 
iuris a kryštalizovať sa do podoby hotového obyčajového – v tomto prípade 
odporujúceho – pravidla. Výnimku z uvedeného predstavuje len takéto konanie 
medzinárodného spoločenstva ako celku, to už však kvalifikujeme nie ako vznik 
odporujúcej obyčaje, ale ako abrogáciu resp. modifikáciu skoršej kogentnej normy. 
Invalidačný účinok kogentnej normy sa však uplatňuje na odporujúce obyčajové 
pravidlo, ktoré vzniklo ešte pred tým, než sa vytvorila norma ius cogens 
superveniens.  

 

6. 5. 2. Problém č. 2: trvalý odporca 
 
Trvalý odporca (angl. persistent objector) ako subjekt, ktorý konzistentne pri 

vzniku určitého obyčajového pravidla vyjadruje svoj nesúhlas byť ním viazaný, 
v dôsledku čoho sa platne vyčleňuje z pôsobnosti tejto obyčaje, je všeobecne 
akceptovaným inštitútom v medzinárodnom práve.1018 Podstata konceptu trvalého 
odporcu vychádza z toho, že štáty sú viazané obyčajovými pravidlami všeobecného 
medzinárodného práva na základe svojej vôle – tú prejavujú buď výslovne alebo 
mlčky – a všeobecné obyčajové právo tak pôsobí voči všetkým (angl. „is opposable 
to all“).1019 Podobne ako v zmluvnom práve, kde sa štáty z vlastnej vôle rozhodujú, či 
danú zmluvu podpíšu a ratifikujú, alebo či z nej vystúpia, ergo či budú alebo nebudú 
viazané jej zmluvnými ustanoveniami, aj pri medzinárodných obyčajoch môžu štáty 
za určitých podmienok ovplyvniť pôsobenie konkrétnej obyčaje voči sebe samotným. 
V sporoch Anglo-nórsky rybolov a Diplomatický azyl Medzinárodný súdny dvor 
uznal možnosť derogácie od všeobecnej obyčaje (vytvorením partikulárnej obyčaje) 
a tiež neaplikovanie tejto obyčaje voči subjektu, ktorý ju odmietal: konštatoval, že 
štát sa v dôsledku dlhodobého vykonávania určitej praxe, spolu s absenciou protestu 
zo strany iných štátov, platne deroguje od platných (všeobecných) pravidiel.1020 
Potom zdôraznil, že ak štát konzistentne pri každej príležitosti protestuje voči ešte 
neustálenému pravidlu, nie je následne možné voči nemu toto pravidlo aplikovať.1021 
Z uvedeného vyplýva, že prax štátov uznáva konzistentné odmietanie vytvárajúceho 
sa pravidla in statu nascendi; nie je však možné protestovať voči už ustálenému 

                                                        
1018 ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), 2016, Identification of customary international law, 
Conclusion no. 15 and the commentary thereon, para. 4, s. 113.  
1019 ICJ, North Sea Continental Shelf Case, 1969, para. 63: „[rules of general customary law] by their 
very nature, must have equal force for all members of the international community, and cannot 
therefore be the subject of any unilateral exclusion exercisable at will by any one of them in its own 
favor“.  
1020 ICJ, Fisheries case (United Kingdom/Norway), 1951, s. 18: „Norway ... exercised the necessary 
jurisdiction ... for a long period without opposition from other States ... [that it] must now be 
recognized although it constitutes a derogation from the rules in force“.  
1021 Ibid., s. 19: „the ten-mile rule would appear to be inapplicable as against Norway inasmuch as she 
has always opposed any attempt to apply to it to the Norwegian coast“. Podobne sa Súd vyjaril v spore 
Asylum case (Columbia v. Peru), 1950, s. 15-16: „even if it could be supposed that such a custom 
existed ... it could not be invoked against Peru which far from having by its attitude adhered to it, has, 
on the contrary, repudiated it ...“ 
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pravidlu. 1022  K tomuto záveru prišla aj Komisia OSN pre medzinárodné právo 
v rámci problematiky identifikácie medzinárodného obyčajového práva, kde 
zdôraznila, že odmietať možno len vytvárajúce sa pravidlo, a odmietanie musí byť 
explicitné, verejné a konzistentné.1023 

Aplikujúc všeobecné tvrdenia do kontextu ius cogens, je na mieste sa pýtať, či 
medzinárodné právo dovoľuje platné protestovanie voči (vytvárajúcej sa) kogentnej 
norme – s následkom vylúčenia jej pôsobnosti. Komisia v tejto súvislosti pri 
identifikácii obyčajového práva len konštatovala1024, že inštitút trvalého odporcu nie 
je na ujmu akýmkoľvek otázkam spojených s ius cogens, samostatne však niektorí 
členovia v rámci debaty výslovne uvádzali nezlučiteľnosť či neaplikovateľnosť 
trvalého odmietania s normami ius cogens. 1025  Veda je v tejto otázke takmer 
jednotná: existuje všeobecná zhoda v názore, že odlišná prax štátu či skupiny štátov 
(trvalých odporcov) majúca snahu vylúčiť pôsobnosť vytvárajúceho sa kogentného 
pravidla, nielenže nemôže zabrániť vzniku takéhoto pravidla, ale – a čo je podstatné – 
nemôže zabrániť ani pôsobeniu a dovolateľnosti sa tohto pravidla voči tzv. 
odporcom.1026 Je to spôsobené samotnou povahou kogentnej normy: poprvé, tá 
vzniká nie z vôle každého jedného štátu, ale z vôle „medzinárodného spoločenstva 
štátov ako celku“, t. j. individuálny postoj štátu či malej skupiny štátov je pre jej 
vznik irelevantný; a podruhé, následok trvalého odporovania voči rodiacemu sa 
kogentnému pravidlu by bol v podstate rovnaký ako derogácia voči ustálenému 
kogentnému pravidlu, a bolo by nelogické predpokladať, že zatiaľčo medzinárodné 
právo zakazuje derogáciu existujúceho kogentného pravidla, zároveň umožňuje ex 
ante vylúčiť jeho pôsobnosť v čase jeho formovania. Dokazuje to napokon i postoj 
štátov voči Južnej Afrike v súvislosti s jej snahou vymaniť sa spod zákazu apartheidu 
a rasovej diskriminácie uplatňovaním odlišnej praxe – „politiky rozdielneho 
rozvoja“.1027  

Účinok kogentných noriem v obyčajovom práve sa teda prejavuje aj 
neúčinnosťou pravidla trvalého odporcu. V dôsledku toho, že trvalé odmietanie 
a protestovanie voči vytvárajúcej sa kogentnej norme všeobecného práva je neúčinné, 
t. j. bez právneho účinku: žiaden štát nemôže platne zaujať postoj trvalého odporcu 
a vymaniť sa spod účinku kogentnej normy všeobecného medzinárodného práva.    
 

 

                                                        
1022 Pozri CHARNEY J., 1985. Porovnaj ale KRITSIOTIS, 2010, s. 131-132 a jeho diskusiu o 
„emerging custom“ a „established custom“, a najmä tam pozn. č. 41 o tzv. okamžitej obyčaji („instant 
international custom“) vo forme rezolúcie VZ OSN.  
1023 ILC, Report of the ILC, 68th session (2016), 2016, Identification of customary international law, 
Conclusion no. 15: „1. Where a State has objected to a rule of customary international law while that 
rule was in the process of formation, the rule is not opposable to the State concerned for as long as it 
maintains its objection. 2. The objection must be clearly expressed, made known to other States, and 
maintained persistently“. 
1024 Ibid., s. 114, para. 4.  
1025 Ibid., Jus Cogens, s. 302, para. 121. Pozri aj ILC, Report of the ILC, 67th session (2015), 2015, 
Identification of customary international law, para. 94.    
1026 Pozri napr. RAGAZZI M., 1997, s. 67: „peremptory rules do not admit of any persistent 
objection“; LAU, 2005, s. 495: „persistent objection is a valid defense unless the customary 
international law attains the rare status of a peremptory norm“, kde uvádza aj prípad Dominguez v. 
United States, IACHR (2002).  
1027 Pozri súvisiace rezolúcie VZ OSN prijímané v roku 1970 a odsudzujúce túto politiku. Pozri aj ICJ, 
Namibia, Advisory Opinion, 1971, para. 128, a vyjadrenia právneho zástupcu Južnej Afriky pri 
obhajovaní „politiky rozdielneho rozvoja“ („policy of separate development“).  
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 6. 6. Účinok ius cogens na vznik štátov a územné zisky   

 
V doterajšom texte sme analyzovali účinky ius cogens na právne akty 

(jednostranné a viacstranné) a na právne normy ako také. Ak sa subjekt, resp. 
subjekty prostredníctvom svojho konania snažia o derogáciu od všeobecného pravidla 
kogentnej povahy, ide o situáciu normatívneho konfliktu, ktorá ex lege spúšťa 
invalidujúci účinok ius cogens. V tejto kapitole sa zameriame na otázku, či aj 
materiálna objektívna skutočnosť vychádzajúca z faktického správania sa subjektov 
podlieha účinku ius cogens. Hovoríme najmä o vzniku nových štátov a o územných 
ziskoch, ktoré sú výsledkom vojenskej invázie, okupácie či anexie alebo 
protiprávneho vyhlásenia nezávislosti a secesie, teda – výsledkom porušenia 
kogentných noriem. Podstatnou je otázka, či a v akej miere právny účinok ius cogens 
postihuje skutočnosti, ktoré sú výsledkom tejto nelegálnej činnosti subjektov: inými 
slovami, či kogentné normy bránia vzniku štátov a nadobúdaniu územia. Nebudeme 
teda skúmať dopad ius cogens na nelegálne činnosti ako také (t. j. na anexiu, 
okupáciu, jednostranné vyhlásenie nezávislosti 1028 ), ale ich dopad na faktické 
výsledky týchto aktov, t. j. na vzniknuté situácie: nelegálne „štáty“ a nelegálne 
územné zisky.  

Nadväzujúc na našu diskusiu v úvode kapitoly o právnych účinkoch 
kogentných noriem, máme za to, že objektívnu materiálnu skutočnosť nie je možné 
invalidovať, teda označiť ju za nulitnú a neplatnú; možno ju posudzovať len 
v intenciách zákonnosti a nezákonnosti. 1029  Invalidujúci účinok ius cogens teda 
nemožno spojiť s objektívnou faktickou skutočnosťou, akou je vznik štátu či územný 
zisk, pretože tieto – ak nastanú – de facto existujú, a nemožno ich faktickú existenciu 
poprieť.1030 Čo možno spochybniť, je ich právna existencia, t. j. možno sa pýtať, či 
dané skutočnosti existujú de iure a či im medzinárodné právo pripisuje právne 
účinky.  

Otázky nadobúdania územia a vzniku štátov boli v medzinárodnom práve 
vždy regulované princípom efektivity a/alebo princípom legality. Ako si objasníme 
nižšie, moderný vývoj medzinárodného práva posunul hranice vzájomnej interakcie 
týchto dvoch právnych princípov. Pokiaľ ide o územné zisky, medzinárodné právo tu 
okrem požiadavky efektívneho výkonu zvrchovanej moci (princíp efektivity) 
vyžaduje aj existenciu právneho titulu (princíp legality) na to, aby územný zisk 
nadobudol platnú právnu existenciu.1031 Kým v minulosti boli platnými právnymi 
titulmi aj anexia či okupácia, v súčasnom medzinárodnom práve to vzhľadom na 
protiprávnosť týchto činov neplatí. Je všeobecne uznávaným obyčajovým pravidlom, 

                                                        
1028 Anexia a nelegálna okupácia v rozpore s ius cogens sú vždy protiprávne, jednostranné vyhlásenie 
nezávislosti v rozpore s ius cogens je vždy aj nulitné; pozri úvodnú diskusiu o právnych účinkoch 
kogentných noriem a rozlišovania medzi derogáciou a porušením (medzi ilegalitou a nulitnosťou), 
a pozri aj diskusiu o nulitnosti jednostranných aktov, v predchádzajúcich kapitolách. 
1029 Pozri argumenty Kolba: KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 
2015, s. 58-59: „The fact of penetrating the territory is not to be judged under the categories of 
vallidity or nullity; it is to be judges under the umbrella of conformity or not with the norm at stake, 
that is, legality or ilegality.“ Podobne MILANO, 2005, s. 134.  
1030 Pozri TALMON, The Constitutive versus the Declaratory Theory of Recognition: Tertium Non 
Datur?, 2005, s. 134, 137, 144.  
1031 Pozri PCA, Island of Palmas (1928), RIAA, s. 839, kde arbiter Max Huber zdôraznil nevyhnutnosť 
„kontinuálneho a pokojného výkonu štátnej moci“ spolu s právnym titulom k územiu. Podobne pozri 
nález v spore Clipperton Island (1931), RIAA, s. 1105; a rozhodnutia ICJ, Minquiers and Ecrehos 
case (1953, s. 65 a nasl.), ICJ, Burkina Faso/Mali (1986, s. 586); ICJ, El Salvador/Honduras (1992, s. 
398), ICJ, Cameroon/Nigeria (2002, s. 353), a ICJ, Benin/Niger (2005, s. 127, 149).  
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kodifikovaným v Deklarácii zásad týkajúcich sa priateľstva a spolupráce medzi 
štátmi1032 a v Definícii agresie1033, že platný územný titul – a v tomto zmysle žiaden 
územný zisk – nemôže vzniknúť v dôsledku nezákonného použitia sily. Potvrdzujú to 
aj postoje štátov, ktoré hromadne na takéto pokusy teritoriálnych ziskov reagovali 
protestom, vyjadrením nesúhlasu a neuznaním 1034 , ako aj judikatúra 1035  a veda 
medzinárodného práva1036.  

Čo sa týka vzniku štátov, tu je interakcia princípov efektivity a legality 
komplikovanejšia. Moderné medzinárodné právo – zanechajúc tradičné pripisovanie 
štátnosti len „vyvoleným“ (uznávaným) veľmociam a rešpektujúc zvrchovanú 
rovnosť všetkých štátov – pripisuje štátnosť tým útvarom, ktoré naplnia objektívne 
faktické znaky, ktorými sú územie, obyvateľstvo, štátna moc a schopnosť entity 
nadväzovať styky s inými štátmi. Slovami otca moderného medzinárodného práva, 
Lassu Oppenheima: „vytvorenie nového štátu ... je otázkou faktickou, nie 
právnou“.1037 Tieto tzv. kritéria štátnosti, obsiahnuté aj v čl. 1 Montevidejského 
dohovoru o právach a povinnostiach štátov, považované za výraz obyčajového práva, 
skutočne odrážajú faktické – nie právne – skutočnosti (princíp efektivity), a v tomto 
zmysle nie je potrebný žiaden právny titul či právny akt, ktorý by zakladal štátnosť (a 
práva a povinnosti) entity. Uznanie útvaru za štát ako právny akt zo strany iných 
štátov preto vo vzťahu k štátnosti nie je nevyhnutný, hoci nie bezvýznamný. Takto 
štátnosť a uznanie vidí i súčasná medzinárodnoprávna veda, považujúca uznanie 
v princípe za deklaratórny akt. 1038  Na druhej strane, a to najmä v súvislosti 
s objavením sa kogentných noriem na scéne medzinárodného práva, čoraz viac 
autorov poukazuje na nový vývoj medzinárodnoprávnej regulácie otázky štátnosti: 
teda na to, že súčasná prax štátov už nereflektuje striktne a výlučne montevidejské 
faktické kritéria štátnosti ale posudzuje aj právne aspekty vzniku štátu, ergo či štát 
vznikol v súlade alebo v rozpore s právom (princíp legality).1039  Inými slovami, 

                                                        
1032 UN GA Res. 2625(XXV), Declaration on Principles of International Law concerning Friendly 
Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, 
adopted on 24 October 1970: „No territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall 
be recognized as legal.“ 
1033 UN GA Res. 3314(XXIX), Definition of Aggression, Art. 5.3: „No territorial acquisition or 
special advantage resulting from aggression is or shall be recognized as lawful.“ 
1034 Pozri rezolúcie BR OSN a VZ OSN, k nelegálnym teritoriálnym ziskom v predchádzajúcom texte.  
1035 ICJ, Namibia, Advisory Opinion, 1971, para. 126; ICJ, Construction of a Wall, 2004, paras. 87, 
159.  
1036 Pozri ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 218, a JENNINGS 
R.Y., 1967, s. 57.  
1037 [Oppenheim, 1905], cit. podľa CRAWFORD, The Criteria for Statehood in International Law, 
1977, s. 95.  
1038 Ibid., pozri aj VIDMAR, Democratic Statehood in International Law: The Emergence of New 
States in Post-Cold War Practice, 2013.  
1039 VIDMAR, Democratic Statehood in International Law: The Emergence of New States in Post-
Cold War Practice, 2013, s. 238-241, ide ešte ďalej, keď poukazuje na to, že prax už dávno 
nereflektuje kritéria štátnosti ako také: „It appears that they [the statehood criteria] are, at best, policy 
guidelines rather than legal norms. Indeed, the fact that states grant recognition even when the 
statehood criteria are not met and withhold it were they are met indicates that state practice does not 
accept that statehood would depend on the Montevideo criteria. These criteria do not produce any 
direct legal effects.“ Pozri aj RIŠOVÁ, Legalita štátnosti a ius cogens, 2013), s. 161: „moderné 
medzinárodné právo, ktorého imanentnou súčasťou sú aj normy majúce kogentný charakter, vyvažuje 
inak dominujúci princíp efektivity práve princípom legality. Súčasné medzinárodné právo totiž 
k pôvodných „montevidejským“ faktickým kritériám štátnosti zaraďuje i dodatočné podmienky 
právneho charakteru.“ Ďalej KREIJEN, 2004, s. 174, poukazujúc na Kongo, ktoré bolo uznané za 
nezávislý štát napriek tomu, že nemalo funkčnú vládu: „the principled emphasis on legality at the 
expense of effectiveness enlarged the distance between fact and norm“. 
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v praxi štátov a medzinárodných organizácií je v otázke pripisovania štátnosti 
vznikajúcim entitám značne badateľná tendencia (ak aj nie právna obyčaj) vyvažovať 
princíp efektivity princípom legality. Dokazujú to mnohé prípady neuznania entít, 
ktoré napriek dosiahnutiu faktických znakov štátnosti nikdy nenadobudli štátnosť 
v medzinárodnoprávnom zmysle, pretože nesplnili požiadavku legality – vznikli 
v rozpore s medzinárodným (kogentným) právom.1040 Profesor J. Crawford v tejto 
súvislosti už pred štyrmi desaťročiami upozorňoval na tzv. dodatočné kritéria 
štátnosti (additional criteria), spočívajúce nie v dosiahnutí faktických znakov ale 
v rešpektovaní rule of law. Uznanie štátu (v podobe „kolektívneho neuznania“1041) tu 
potom nadobúda konštitučnú silu vo vzťahu k štátnosti samotnej. Ak by uvedené 
dodatočné kritéria štátnosti nadobudli v praxi štátov rovnakú právnu silu (a 
všeobecné uznanie) ako pôvodné faktické kritéria štátnosti, mohli by sme povedať, že 
porušenie ius cogens zabraňuje vzniku štátov. Zatiaľ sa však medzinárodné 
spoločenstvo v tejto otázke zjednocuje len opatrne. Možno povedať, že presnejším 
vyjadrením účinku ius cogens na vznik štátov je maxima ex injuria non oritur ius, 
čo v našom kontexte znamená, že žiaden štát nevzniká de iure, ak bola porušená 
kogentná norma všeobecného medzinárodného práva: existuje ilegálne, a teda nemá 
práva a výhody inak prislúchajúce štátom, a súčasne ho nik neuznáva za štát. 
Implikácie uvedeného účinku, ktorý vyúsťuje do tejto nelegálnej a neuznanej 
„štátnosti“ však v praxi nie sú bezproblémové.  

Ako sme naznačili vyššie, účinok kogentných noriem vo vzťahu k štátnosti sa 
prejavuje v automatickom a objektívnom následku ilegality, ergo právnej nemožnosti 
vzniku (ex injuria non oritur jus). Uvedené tvrdenie je logickou a systémovou 
dedukciou: veď či môže medzinárodné spoločenstvo na jednej strane uznávať 
dôležitosť a „nederogovateľnosť“ určitých pravidiel – teda ius cogens – a zároveň 
akceptovať za právny stav, ktorý vznikne ich porušením? Kladná odpoveď by 
poukazovala na schizofréniu medzinárodnoprávneho systému, kde systém práva na 
jednej strane uznáva nadradené postavenie kogentných noriem a ich 
nederogovateľnosť a ten istý systém práva túto skutočnosť „opomína“, keď uznáva 
legálnosť ich porušenia.1042 Použijúc známy výrok J. Crawforda v tejto súvislosti: 
„Ťažko akceptovať názor, že určité pravidlo by malo byť posvätné v jednom kontexte 
a slobodne zamlčateľné v inom“.1043 V tomto kontexte však nesmieme zabúdať na 
striktne induktívny prístup skúmania a brať na zreteľ mnohé prípady z praxe, kedy 
entity vzniknuté v dôsledku porušenia kogentných noriem dosiahli uznania zo strany 
zopár štátov, napriek tomuto porušeniu. Z praxe štátov tak možno vyvodiť, že 
faktická existencia štátov, ovládaná princípom efektivity, nie je kogentnou normou 
dotknutá – existenciu Náhorného Karabachu, TRNC, Somalilandu a iných nemožno 
ani poprieť ani invalidovať. Na druhej strane však možno konštatovať, že v dôsledku 
ius cogens došlo k posilneniu princípu legality: ius cogens znemožňuje právny vznik 
štátu, zároveň priamo ovplyvňuje inštitút uznania, a dodržanie noriem ius cogens je 
jednou z konštitučných podmienok legality štátnosti. Ak štát vznikne v rozpore s ius 
cogens, jeho štátnosť je len faktická, nemá právne postavenie štátu, a v tomto zmysle 

                                                        
1040 Príklady TRNC, Somaliland, Bantuské republiky. Nahorny Karabach, Južné Osetsko, Abchádzsko, 
Južná Rodézia. 
1041 Pozri TALMON, The Duty Not to 'Recognize as Lawful' a Situation Created by the Illegal Use of 
Force or Other Serious Breaches of a Jus Cogens Obligation: Obligation without a Real Substance?, 
2005, a tam pojem „collective non-recognition“.   
1042 RIŠOVÁ, Legalita štátnosti a ius cogens, 2013,  s. 161 a 167.  
1043 CRAWFORD, 1979, s. 147: „It is difficult to accept that a rule should be sacrosanct in one context 
and freely prescriptible in another“.   
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– nemá také práva a výhody, ktoré medzinárodné právo štátom štandardne priznáva. 
Napriek tomu však tieto entity nejestvujú v právnom vákuu, ako si ukážeme nižšie. 

Princíp, podľa ktorého žiaden protiprávny čin nemôže mať za následok vznik 
práva či akéhokoľvek právneho benefitu pre porušiteľa (princíp ex injuria), nie je 
medzinárodnému právu cudzí. 1044  V kontexte vzniku štátov však jeho aplikácia 
dostáva špecifický rozmer. Ako sme už naznačili v predošlom texte, nie je možné 
poprieť a nulifikovať faktickú existenciu objektívnej skutočnosti: útvar, ktorý 
v dôsledku porušenia ius cogens vzniká, síce nie je štátom de iure, ale jeho faktickú 
existenciu zmazať nemožno.1045 Následne teda nie je vhodné použiť pojmy ako 
„nulitná štátnosť“ či „neplatný štát“ („null/void statehood“, „invalid State“), napokon, 
je aj nelogické zneplatňovať stav, ktorý fakticky nastal, a ktorého protiprávnosť je 
per se spúšťačom účinku ius cogens. Vzniknutý stav je potrebné označiť pojmom 
ilegálny („illegal“), čo v tomto prípade implikuje, že mu nemožno pripísať právne 
účinky: entita nevzniká v právnom zmysle. Možno pripustiť tvrdenie, že štát jestvuje 
len de facto (ide o tzv. neštátne útvary, angl. de facto entities, non-State entities).1046 
Tu sa ponúka zaujímavá úvaha, že nie každá nelegálna štátnosť (štátnosť de facto) je 
dôsledkom porušenia kogentných noriem. V prípade secesie, napríklad, sa môže stať, 
že odtŕhajúca sa jednotka nezachová medzinárodné pravidlá viažuce sa k secesii1047, 
ktoré však nedosahujú povahu ius cogens; výsledkom tak síce môže byť nelegálna 
štátnosť (štátnosť v rozpore s právom), ale tá automaticky nemusí spúšťať rovnaké 
právne následky, ako nelegálna situácia v dôsledku porušenia imperatívnej normy, 
najmä povinnosť štátov takúto situáciu neuznať za právnu a neposkytnúť porušiteľovi 
pomoc. Z uvedeného možno implikovať, že protiprávnosť stavu v dôsledku ius 
cogens je špecifický prípad nezákonnosti, ktorý sa prejavuje napríklad v tom, že sa 
nedá zhojiť, zlegalizovať.1048 Ďalšia špecifickosť tejto ilegality sa odzrkadľuje v tom, 
že pôsobí voči všetkým štátom, erga omnes: skutočnosť, že ju za nelegálnu označila 
Bezpečnostná rada, ktorej rezolúcie v princípe nezaväzujú nečlenské štáty OSN, je 

                                                        
1044 Pozri všeobecne BROWNLIE, 2008,, s. 509. Pozri aj ICJ, Gabčíkovo-Nagymaros, s. 7, 76. 
1045 Pozri DUGARD, 1987, s. 123-163. Pozri aj PETERS, 2010, použijúc formuláciu „‘wrongful birth’ 
precludes statehood”.  
1046 RIŠOVÁ, Legalita štátnosti a ius cogens, 2013, s. 161, použijúc výraz „štát non de iure“ pre štáty, 
ktoré vznikli v rozpore s právom. Pozri aj ONDŘEJ, Creation of New States and De Facto Regimes 
and the Case Referring to Crimea, 2016.. 
1047 K otázke, či a do akej miery medzinárodné právo zakazuje secesiu, t.j. jednostranné odtrhnutie sa 
od štátu, riešil Medzinárodný súdny dvor vo svojom posudku k deklarácii nezávislosti Kosova. Pozri 
ICJ, Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, 2010, para. 81: „the illegality 
attached to the declarations of independence thus stemmed not from the unilateral character of these 
declarations as such, but from the fact that they were, or would have been, connected with the 
unlawful use of force or other egregious violations of norms of general international law, in particular 
those of a peremptory character (jus cogens)“. Pozri aj rozhodnutie Najvyššieho súdu Kanady v spore 
Secession of Quebec (1998), para. 155: „a new state could emerge unilaterally, yet in such a situation 
the ultimate success of state creation would depend on international recognition“. Pozri aj VIDMAR, 
Remedial Secession in International Law: Theory and (Lack of) Practice, 2010.  
1048 Pozri ale názory Jenningsa a Brownlieho, podľa ktorých kolektívne uznanie môže legalizovať 
protiprávny stav. JENNINGS R. Y., 1967, s. 62 a nasl.; BROWNLIE, 2008, s. 160. Podobne  
CASSESE, Legal Considerations on the International Status of Jerusalem, 1986, s. 31:„[Israeli 
presence is] internationally illegal ... until such time as the overwhelming majority of States or 
competent organs of the United Nations decide legally to recognise the change of status of the 
territory“. Pozri aj prípad z roku 1961, kedy sa vojenský zásah Indonézie do portugalskej provincie 
Goa stretol s medzinárodným uznaním, uvádza DUGARD, 1987 s. 115 a nasl., ktorý zdôrazňuje, že to 
bolo odôvodnené koloniálnym kontextom. Porovnaj prípad Východného Timoru, kde naopak 
Indonézia nemala platný titul k územiu, a porušila viaceré (aj kogentné) normy medzinárodné práva. 
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potom irelevantná. Uvedené potvrdil Medzinárodný súdny dvor v posudku 
Namíbia1049.  

Problematickou je však otázka, aké sú následky takejto ilegálnej štátnosti 
(štátnosti de facto), a to jednak pre samotnú entitu ako aj pre tretie štáty. Je efektívne 
a fakticky existujúca jednotka, byť aj nie štátom, viazaná všeobecným 
medzinárodným právom, teda je napríklad povinná zdržať sa – podobne ako štáty – 
nedovoleného použitia sily? Môže byť braná na zodpovednosť a ako by vlastne mali 
byť posudzované jej akty a správanie? Východiskovým bodom na prvú otázku by 
mohol byť argument tzv. „neželateľného právneho vákua“, ako spomína 
Crawford.1050 Inými slovami, medzinárodné právo nevyníma fakticky existujúce 
entity zo svojho pôsobenia a relevantné pravidlá medzinárodného práva 
aplikovateľné na štáty sa analogicky uplatňujú aj voči nim. Entita, hoci aj jestvujúca 
protiprávne, je teda per analogiam viazaná všeobecným medzinárodným právom, 
pravidlo o nedovolenom použití sily nevynímajúc. 1051  Tu možno uviesť príklad 
Izraela, ktorý dodnes neuznávajú niektoré arabské štáty, napriek tomu ho však 
označujú za zodpovedný za porušenie medzinárodného práva. 1052  Argument 
neželateľného právneho vákua má však koncepčný nedostatok: dá sa súhlasiť s tým, 
že nelegálna entita nemôže uniknúť pôsobnosti všeobecných povinností a erga omnes 
záväzkov, ktoré mezinárodné právo stanovuje štátom, sotva však možno akceptovať, 
že má práva bežne pripisované štátu. Ak totiž nelegálny „štát“ vzniká z protiprávia, 
potom by v zmysle princípu ex injuria nemal požívať žiadne právne výhody a práva, 
ktoré medzinárodné právo inak štátom priznáva – napr. nemal by mať právo na 
sebaobranu, právo na ochranu svojej teritoriálnej integrity, právo na ochranu svojich 
občanov, právo dovolávať sa zodpovednosti, právo uzatvárať zmluvy, práva 
pobrežného štátu atď.1053 Zdá sa však, že prax sformovala dve výnimky na účel 
ochrany humanitárnych práv a ľudských práv jednotlivcov vyskytujúcich sa na území 
takéhoto nelegálneho „štátu“. Hoci v zásade všetky akty, ktoré de facto entita 
uskutoční v medzinárodnej rovine, sú bez právnych účinkov1054, Mezinárodný súdny 
dvor naznačil odlišnú interpretáciu, ak sú doktnuté práva jednotlivcov. V posudku 
Namíbia konštatoval: „neuznanie juhoafrickej správy územia by nemalo zbaviť 
namíbijský národ akýchkoľvek výhod z medzinárodnej spolupráce. Najmä ... 
neplatnosť nemožno rozšíriť na také akty, akými sú registrácia narodení, úmrtí 
a manželstiev, účinky ktorých nemožno ignorovať v neprospech obyvateľov 
územia.“ 1055   Uvedené možno považovať za výnimku z princípu ex injuria (a 

                                                        
1049 ICJ, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South-Africa in Namibia 
notwithstanding Security Council Resolution 276, ICJ, Adv. Op. of 21 June 1971, para. 126: „Podľa 
názoru Súdu, ukončenie Mandátu a vyhlásenie nezákonnosti juhoafrickej prítomnosti v Namíbii 
pôsobia [are opposable] voči všetkým štátom v tom zmysle, že erga omnes neumožňujú legalitu 
situácie, ktorá je udržiavaná v rozpore s medzinárodným právom: najmä, žiaden štát, ktorý vstúpi 
s Južnou Afrikou do vzťahu týkajúceho sa Namíbie, nemôže očakávať, že Organizácia Spojených 
národov alebo jej členovia uznajú platnosť alebo účinky takéhoto vzťahu, či jeho dôsledky.“   
1050 CRAWFORD, The Creation of States in International Law, 2006, s. 99.  
1051 RIŠOVÁ, Legalita štátnosti a ius cogens, 2013, s. 169.  
1052 Príklad, i keď nie v súvislosti s nelegálnou štátnosťou, ale skôr s uznaním ako takým, spomína  
RYNGAERT, 2011, s. 471.  
1053 Pozri napr. PETERS, 2010, a MILANO, s. 140: Následne označuje dohody uzatvorené od r. 1970 
medzi Marokom a Španielskom a neskôr Marokom a Európskymi spoločenstvami týkajúce sa 
rybolovu v pobrežných vodách Západnej Sahary (ibid.) ako aj zdravotné certifikáty vydané TRNC na 
účely exportu do EÚ krajín (ibid, s. 149, prípad Anastasiou I) za právne neúčinné.   
1054 Pozri ale príklady z praxe, ktoré uvádza ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International 
Law, 2006,, s. 387-389, v súvislosti s povolením letov.  
1055 ICJ, Namibia, Advisory Opinion, 1971 para. 125.  
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povinnosti neuznať) alebo prinajmenšom za ich „human rights friendly“ interpretáciu, 
ktorej účelom je, aby ilegalita entity nebola na prekážku ochrane ľudských práv. 
Podobne pragmaticky zameraný prístup v prospech ľudských práv zaujal i Európsky 
súd pre ľudské práva v prípade Loizidou, keď posúdil vnútorné akty TRNC ako 
vnútroštátne prostriedky nápravy v zmysle pravidla vyčerpania dostupných 
prostriedkov, aby mohol pripustiť sťažnosť. V inej fáze tohto prípadu súd uviedol, že 
„život na dotknutom území beží pre jeho obyvateľov ďalej“ a že preto by entity jednak 
mali zabezpečovať ochranu svojich obyvateľov a jednak ich akty vydané v tejto 
súvislosti „by nemali byť ignorované tretími štátmi či medzinárodnými 
organizáciami, najmä súdmi“. 1056  Inými slovami, súd dal touto formuláciou 
obyčajovému princípu minimálneho štandardu, podľa ktorého štáty majú 
zabezpečovať obyvateľov minimálny rozsah práv, nový rozmer. Tento prístup sa 
v medzinárodnej praxi ustálil aj vďaka judikatúre medzinárodných súdov, a preto 
v súčasnosti nie je nezvyčajné, keď tretie štáty, hoc neuznávajúce entitu za štát, 
pripisujú právne účinky aktom, ktoré vydá v súvislosti s ochranou ľudských práv. Tu 
však treba poznamenať, že v praxi sú väčšinou porušenia ľudských práv zo strany de 
facto entít napokon pripísané ich „materským“ štátom, ako v prípade TRNC 
Turecku 1057 , v prípade Abchádzka Gruzínsku 1058  či v prípade Transdnestrie 
Moldavsku1059. Uvedené je podmienené otázkou jurisdikcie, t. j. určením, ktorý 
z uvedených subjektov efektívne uplatňuje nad územím (a jednotlivcom) svoju 
zvrchovanú moc. Druhou výnimkou sú humanitárne práva jednotlivcov (obyvateľstva 
na okupovanom území). Ženevské dohovory z roku 1949 dosahujú už dnes 
univerzálnu aplikáciu, a to nielen berúc do úvahy počet zmluvných strán1060 ale 
i obyčajový charakter väčšiny ich ustanovení1061. V dôsledku Protokolu č. 1 sa 
ustanovenia Ženevských dohovorov uplatňujú aj na ozbrojené konflikty, ktoré nie je 
možné považovať za konflikty medzi štátmi, teda na ozbrojené konflikty, „v ktorých 
národy bojujú proti koloniálnej nadvláde a cudzej okupácii a proti rasistickým 
režimom vo výkone ich seba-určovacieho práva“ (angl. non-international armed 
conflicts).1062 Pôsobnosť ženevských pravidiel sa teda rozširuje i na prípad okupácie 
ako takej, vrátane ilegálnej. Problémom do určitej miery je skutočnosť, že v praxi de 
facto entita, ktorá existuje nelegálne, často nepovažuje seba samotnú za okupujúcu 
mocnosť v zmysle humanitárneho práva. V každom prípade, racionálne možno 
predpokladať, že ilegalita určitej územnej situácie nemá vplyv na aplikáciu 
humanitárneho práva. 1063  Vrátiac sa teda ku Crawfordovemu argumentu 
neželateľného právneho vákua, podľa ktorého nelegálne entity nie sú vyčlenené 
z pôsobnosti medzinárodného práva, možno pripustiť, že medzinárodné právo 
nepriznáva nelegálnym „štátom“ práva inak patriace štátom (čo však nie je na ujmu 

                                                        
1056 Cyprus v Turkey, Appl. No. 25781/94, Judgment of 10 May 2001, para. 96.  
1057 ECtHR, Loizidou v. Turkey (merits), Appl. No. 15318/89, Judgment of 18 December 1996, paras. 
56-57; ECHR, Cyprus v. Turkey, Appl. No. 25781/94, Judgment of 10 May 2001, para. 77. 
1058 ECtHR, Assanidze v. Georgia, Appl. No. 71503/01, Judgment of 8 April 2004, paras. 143, 145.  
1059 ECtHR, Ilascu v. Moldova and Russia, Appl. No. 48787/99, Judgment of 8 July 2004, Súd pričítal 
zodpovednosť Rusku i Moldavsku (paras. 331, 333, 391-394); podobne Catan et al. v. Moldova and 
Russia, Appl. No. 43370/04, 8252/05 and 18454/06, Judgment of 19 October 2012, Súd konštatoval 
jurisdikciu oboch štátov (paras. 109-110, 122-123).   
1060 Počet zmluvných strán k Ženevským dohovorom je 196, počet zmluvných strán k Protokolu č. I je 
175 (stav k: 10.apríl 2017), zdroj: https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp   
1061 Pozri HENCKAERTS & DOSWALD-BECK, 2009.  
1062 Článok 1(4) Protokolu č. I k Ženevským dohovorom z roku 1977. Izrael, napríklad, nie je 
zmluvnou stranou Protokolu, avšak dodržiava jeho ustanovenia na faktickej báze.  
1063 Pozri MILANO, 2005, s. 157.  
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ochrane humanitárnych a ľudských práv ich obyvateľov), no zároveň od nich 
vyžaduje dodržiavanie povinností a záväzkov vyplývajúcich zo všeobecného 
medzinárodného práva.1064  

Účinok ius cogens na vznik štátnosti teda nie je v medzinárodnom práve 
ustálený, resp. je nejasný. Hoci v dôsledku kogentných noriem došlo k výraznému 
posilneniu princípu legality, nemožno bez pochybností tvrdiť, že má konštitutívny 
účinok na štátnosť, keďže efektívne kritériá štátnosti sú naďalej široko uplatňované; 
a niektoré štáty priznávajú entitám štátnosť aj napriek tomu, že vznikli v rozpore s ius 
cogens. Na druhej strane, silnie tendencia nepriznať takejto ilegálnej entite práva, 
ktoré inak štátom z medzinárodného práva plynú. Možno teda konštatovať, že pokiaľ 
ide o vznik štátov, účinok ius cogens sa prejavuje v tom, že ilegalizuje faktickú 
štátnosť entity (zabraňuje vzniku štátu de iure), v dôsledku čoho na ňu členovia 
medzinárodného spoločenstva v zásade nehľadia ako na štát, a nepriznávajú mu práva 
a výhody – viditeľnejší je jeho účinok na uznanie štátnosti, než na faktickú štátnosť 
ako takú. Tento relatívne ešte neustálený účinok, vyjadrený maximou ex injuria non 
oritur ius, je posilnený sekundárnou povinnosťou štátov neuznať za právnu situáciu 
vzniknutú porušením kogentnej normy ako špecifickým právnym následkom 
porušenia ius cogens. Tej sa však venujeme v siedmej kapitole.    
 

 6. 7. Účinok ius cogens na otázku jurisdikcie a imunít  
 

6. 7. 1. Jurisdikcia medzinárodných súdov  
 
Jurisdikcia medzinárodných súdov, t. j. ich právomoc riešiť spory medzi 

subjektami medzinárodného práva, ako aj celá oblasť riešenia sporov 
v medzinárodnom práve je ovládaná zásadou konsenzu, čo v princípe znamená, že 
štáty sú síce povinné riešiť svoje spory mierovými prostriedkami, ale voľba týchto 
prostriedkov je ponechaná na ich voľnej úvahe – závisí od dohody strán samotného 
sporu.1065 Konsenzuálny charakter sa potom prejavuje napríklad v tom, že jurisdikcia 
medzinárodných súdov je výlučne fakultatívna a jej založenie, rozsah či zánik 
podlieha súhlasu štátov. Otázkou je, či sa pod vplyvom kogentných noriem zásada 
konsenzuality nezmenila. Presnejšie: či kogentné normy – ako normy, ktoré vznikajú 
takpovediac nezávisle od súhlasu každého jedného štátu, pretože sú tvorené 
medzinárodným spoločenstvom ako celkom, majú určité špecifické účinky na oblasť 
riešenia sporov, ktorá je všeobecne postavená na princípe striktnej konsenzuality. Bez 
ohľadu na aspekt, či pravidlá zakladujúce a regulujúce jurisdikciu sú alebo nie sú 
procesnoprávnej povahy v kontexte našej diskusie o možnosti či nemožnosti ich 
konfliktu s normami ius cogens, je teda zaujímavé skúmať, či normy ius cogens majú 
na otázku jurisdikcie vôbec nejaký účinok; nie nevyhnutne invalidujúci, keďže ten sa 
aktivizuje len normatívnym konfliktom, ako sme uviedli vyššie, ale napríklad, či tieto 
normy vznikajúce z vôle medzinárodného spoločenstva štátov ako celku môžu 
spôsobiť neaplikáciu pravidiel o jurisdikcii, resp. či môžu prelomiť pravidlo súhlasu 
ako nevyhnutnú podmienku jurisdikcie.   
                                                        
1064 Pozri RIŠOVÁ, Legalita štátnosti a ius cogens, 2013,, s. 173 a nasl. Porov. ale ONDŘEJ, Vznik 
nových státu a tzv. de facto režimy, 2013, ktorý uvádza, že takéto režimy majú napríklad aj právo na 
sebaobranu.  
1065 Pozri UN GA Res. 2625(XXV), Declaration on Principles of International Law concerning 
Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United 
Nations.  
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V tejto kapitole sústredíme svoju pozornosť predovšetkým na jurisdikciu 
Mezinárodného súdneho dvora ako „univerzálneho súdu“, ktorý rozhoduje 
a posudzuje v zmysle svojho Štatútu akúkoľvek právnu či faktickú otázku: tá sa môže 
týkať napríklad výkladu či aplikácie kogentnej normy alebo jej porušenia.  

Pravidlo, podľa ktorého jurisdikcia medzinárodného súdu závisí od súhlasu 
dotknutých štátov, je v medzinárodnom práve dobre ustálené. Medzinárodný súdny 
dvor viackrát pripomenul, že nemôže odvodzovať svoju právomoc inak než od 
súhlasu dotknutých strán, a v tomto zmysle ani nemôže rozhodnúť o právach 
a povinnostiach tretej strany nezúčastnenej v konaní, ak táto nedala súhlas 
s jurisdikciou1066, a ani posúdiť prípadnú protiprávnosť jej správania.1067 V spore 
Fisheries jurisdiction Súd jasne konštatoval, že „je podstatný rozdiel medzi prijatím 
jurisdikcie Súdu zo strany štátu a súladom konkrétnych aktov s medzinárodným 
právom. Prvé spomenuté vyžaduje súhlas. Druhou otázkou sa Súd môže zaoberať 
jedine v meritórnej fáze, po tom, čo založí svoju jurisdikciu.“1068 Podmienka súhlasu 
s jurisdikciou je pevne ustálená aj vo vzťahu k predbežným námietkam, kedy Súd 
rozhoduje o požiadavke strany vydať predbežné opatrenie1069, čo však neznamená, že 
Súd nemôže predbežne posúdiť aj niektoré hmotnoprávne aspekty sporu do tej miery, 
do akej sú podstatné pre posúdenie otázky, či má alebo nemá vo vzťahu k danému 
sporu právomoc.1070  

Čo však v situácii, kedy sa spor dotýka normy, na ktorej dodržiavaní má 
záujem medzinárodné spoločenstvo štátov ako celok, a ktorá obsahuje záväzky erga 
omnes, teda normy kogentného medzinárodného práva? Zakladá samotná kogentná 
povaha určitého pravidla jurisdikciu súdu? Zdá sa, že prax je i v tomto konzistentná, 
a dáva negatívnu odpoveď. Medzinárodný súdny dvor jasne konštatoval, že ani erga 
omnes povaha záväzku1071, ktorého sa spor dotýka, ani kogentný charakter normy1072 
nezakladajú bez ďalšieho jeho jurisdikciu – tá je vždy podmienená udelením súhlasu 
strán. K podobnému záveru prišli i ICTY v spore Furundžija1073 a ICSID v spore 
Phoenix1074. Uvedené nič nemení na tom, že jurisdikcia súdu môže byť daná ius 
cogens povahou normy, ak bola dohodnutá zmluvou: dobrým príkladom je čl. IX 
Dohovoru proti genocíde.  

Určité „obmedzenia“ zásady súhlasu s jurisdikciou však prax predsa len 
zaznamenala. Treba však podotknúť, že vždy išlo o prípady, kedy jurisdikcia daného 
súdu už bola založená, a účinok kogentnej normy sa teda neprejavil v založení 
jurisdikcie, ale v špecifickej modifikácii jej rozsahu. V spore Oscar Chinn ešte sudca 

                                                        
1066 Tzv. Monetary Gold principle, pozri ICJ, Monetary Gold Removed from Rome in 1943, 1954.  
1067 ICJ, East Timor Case, 1996, para. 29.  
1068 ICJ, Fisheries Jurisdiction, 1998,, para. 55.  
1069 ICJ, Legality of the Use of Force, Judgment on Preliminary Objections, 2004, para. 128. Pozri aj 
ICJ, Application of the Genocide Convention, 2007,, paras. 147-148.  
1070 Pozri ICJ, Doha Minutes Case, 1994, paras. 122, kde Súd musel preskúmať povahu dokumentu, či 
ide o medzinárodnú zmluvu, zakladajúcu jeho jurisdikciu, hoci práve povaha dokumentu bola meritom 
sporu. Podobne ICJ, Aegean Sea Case, 1978,, paras. 39-40.  
1071 ICJ, East Timor Case, 1996,, para. 29: „the erga omnes character of a norm [of the right of self-
determination] and the rule of consent to jurisdiction are two different things. Whatever the nature of 
the obligations invoked, the Court cannot rule on the lawfulness of the conduct of a State ... which is 
not a party to the case“.  
1072 ICJ, Armed Activities on the Territory of Congo, 2006, para. 64, 69, 78, 125: „assuredly 
prohibition of genocide and plausibly the racial discrimination are peremptory“.Podobne ICJ, Legality 
of the Use of Force, 2004, para. 89.  
1073 ICTY, Judgment 1998, para. 155.  
1074 ICSID, Phoenix Action Ltd. v. Czech Republic, Award of 2009, para. 78. Síce neodkázal priamo na 
kogentné normy, ale na zákazy genocídy a otroctva.   
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Stáleho dvora medzinárodnej spravodlivosti poznamenal, že by nemal aplikovať 
zmluvy, ktoré sa priečia medzinárodnej morálke, keďže sú nulitné, odhliadnuc od 
jeho jurisdikcie založenej osobitnou zmluvou.1075 Podľa Orakhelashviliho uvedený 
výrok sudcu implikuje, že „princíp konsenzuality nemôže požadovať od súdu, aby 
aplikoval to, čo je nulitné“.1076 O takmer 80 rokov neskôr bol Medzinárodný súdny 
dvor postavený pred otázku, aby v spore Ropné plošiny1077 posudzoval konanie USA 
a Iránu, vyplývajúce z ich vzájomnej zmluvy z roku 1955, ktorej ustanovenia 
stanovovali výnimky z dovoleného ius ad bellum. Podľa Spojených štátov ako aj 
podľa niektorých nesúhlasiacich sudcov, Súd nemal právomoc rozhodnúť o rozpore 
danej zmluvy s kogentným zákazom agresie, nakoľko strany mu zverili jurisdikciu 
len vo vzťahu k zmluve samotnej, nie vo vzťahu k pravidlám všeobecného 
medzinárodného práva.1078 Súd napriek tomu, že mal jurisdikciu posudzovať len 
zmluvu ako takú, použil aj relevantné pravidlá všeobecného medzinárodného práva, 
ktoré upravovali použitie ozbrojenej sily.1079 Uvedené potvrdzuje istý účinok ius 
cogens na (už založenú) jurisdikciu súdu: súd má právo sa odchýliť od limitácie 
uloženej stranami, ktoré právo má považovať za základ svojho rozhodovania – avšak 
len v rámci interpretácie tohto práva; normy ius cogens však nemôžu ovplyvniť 
rozsah založenej jurisdikcie.  

Na predošlé „obmedzenia“ zásady súhlasu s jurisdikciou možno naviazať 
otázkou, či je súd, ktorého jurisidkcia bola riadne založená, oprávnený na základe ius 
cogens konať z vlastnej iniciatívy, teda ex proprio motu rozhodovať otázky a aspekty 
sporu, ktoré presahujú limit jurisdikcie a ktorých sa sporové strany samy 
nedovolávali. Prax v tomto dáva jednoznačnú odpoveď. V spore Gabčíkovo-
Nagymaros Súd poznamenal, že nakoľko sa žiadna zo strán neodvovala na kogentné 
normy mezinárodného environmentálneho práva, nebude preskúmavať účinok článku 
64 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.1080 Procesné pravidlá ale napríklad 
dávajú Súdu možnosť rozhodnúť proprio motu o uložení predbežných opatrení, teda 
aj bez toho, že by to jedna zo sporových strán požadovala,  alebo podľa vlastného 
uváženia uložiť iné opatrenia, než ktoré boli požadované.1081 Treba však zdôrazniť 
jednak aspekt, že ide o právo Súdu, nie jeho povinnosť, a zároveň, táto kompetencia 
Súdu vyplýva priamo z procesných pravidiel, nie z kogentnej povahy 
mezinárodnoprávneho pravidla, ktoré je v spore dotknuté. V spore Legality of use of 
Force, kedy Súd zamietol predbežné opatrenia požadované bývalou Juhosláviou, sa 
ukázalo, že ani porušovanie kogentného zákazu agresie nemá vplyv na konsenzuálny 

                                                        
1075 PCIJ, Oscar Chinn Case, 1934, Sep. Op. of Judge Schucking, s. 149: „attitude of court should be 
governed by considerations of international public policy even when jurisdiction conferred on the 
Court by virtue of a special agreement.“ 
1076 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 493. Porovnaj ale 
ROZAKIS, 1976, s. 163.   
1077 ICJ, Oil Platforms, 2003. 
1078 Ibid., para. 39; Sep. Op. of Judge Higgins, paras. 44-49; Sep. Op. of Judge Buerghentahl, paras. 11, 
22., 28.  
1079 Súd však neodkazoval priamo na ius cogens. Svoju argumentáciu založil na čl. 31(3)(c), a teda 
pravidle, že pri interpretácii danej zmluvy má prihliadať na všetky relevantné pravidlá 
medzinárodného práva. Ibid., paras. 39-42.  
1080 ICJ, Gabčíkovo Nagymaros Case, 1997,, para. 76. 
1081 Rules of Procedure, Rule 75(1) a (2): „the Court may at any time decide to examine proprio motu 
whether the circumstances of the case require the indication of provisional measures which ought to 
be taken or complied with by any or all of the parties.; When a request for provisional measures has 
been made, the Court may indicate measures that are in whole or in part other than those requested, or 
that ought to be taken or complied with by the party which has itself made the request”, dôraz pridaný; 
dostupné na http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=3& 
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charakter jurisdikcie vrátane právomoci uložiť predbežné opatrenia, ak je tu zjavný 
nedostatok jurisdikcie.1082 Len traja sudcovia boli opačného názoru, tvrdiac, že Súd 
mal vzhľadom na závažnosť situácie uložiť predbežné opatrenia ex proprio motu.1083  

Uvedené sa nedotýka prípadov, kedy jurisdikcia MSD alebo iných 
medzinárodných súdov (aj vo vzťahu k porušeniam kogentných noriem) bola 
založená so súhlasom štátu: explicitne v čl. IX Dohovoru o genocíde, pokiaľ ide 
o jurisdikciu MSD, explicitne v čl. 66 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, 
pokiaľ ide o jurisdikciu MSD, explicitne v Rímskom štatúte, pokiaľ ide o jurisdikciu 
ICC, a implicitne v Charte OSN v dôsledku rezolúcií BR OSN podľa kapitoly VII, 
pokiaľ ide o ad hoc trestné tribunály ICTY a ICTR, alebo explicitne v osobitnej 
zmluve s OSN (jurisdikcia SCSL a STL). 

Z vyššie uvedeného možno vyvodiť, že ius cogens nepostihuje pravidlo 
konsenzuálneho základu jurisdikcie medzinárodných súdov: jeho aplikácia nie je 
dotknutá existenciou kogentných noriem. Normy ius cogens bez ďalšieho (bez 
súhlasu) nezakladajú jurisdikciu ani nemenia rozsah už založenej jurisdikcie – súd je 
vo svojej povinnosti vykonávať jurisdikciu limitovaný súhlasom strán, a to aj vtedy, 
ak koná ex proprio motu. Na druhej strane, nie je vylúčené, že sa všeobecné pravidlo, 
podľa ktorého porušenie ius cogens zakladá výnimku z konsenzuálneho založenia 
jurisdikcie, vytvorí v budúcnosti.1084  
 

 6. 7. 2. Univerzálna jurisdikcia štátov  
 

Narozdiel od jurisdikcie medzinárodných súdov je jurisdikcia štátov celkom 
iný koncept: je totiž imanentnou zložkou ich suverenity. Všeobecné medzinárodné 
právo štátom z titulu ich zvrchovaného postavenia priznáva jurisdikciu, teda 
právomoc podriadiť svojej moci osoby, veci i skutočnosti. Tie sa potom podľa 
okolností dostávajú pod kompetencie orgánov štátu – či už legislatívnych, výkonných 
alebo súdnych. Štát v dôsledku výkonu svojej jurisdikcie tak môže určitú osobu 
podriadiť svojmu vnútroštátemu právu a dodržiavanie tohto práva voči nej aj 
vynucovať. Medzinárodné právo však stanovuje pre výkon jurisdikcie štátu 
podmienku určitého prepojenia (tzv. linking point):  tradične podľa ustálených 
princípov teritoriality alebo personality. 1085  Vnútroštátne súdy tak napríklad na 
základe teritoriálnej jurisdikcie štátu môžu stíhať cudzích štátnych príslušníkov 
nachádzajúcich sa na svojom území za činy trestné v štáte fóra.  

Možno povedať, že existencia kogentných noriem – spolu so 
súvisiacim konceptom medzinárodných zločinov a trestnej zodpovednosti 
jednotlivcov podľa medzinárodného práva – však posunula hranice tradičného 
vnímania jurisdikcie štátov, smerom k tomu, aby porušiteľ kogentných noriem 
nezostal nepotrestaný. Právomoc štátov trestať a stíhať medzinárodné zločiny tak 
v istom zmysle prelomila teritoriálne a personálne obmedzenia vnútroštátnej 

                                                        
1082 ICJ, Legality of Use of Force (Yugoslavia v. United States of America), Order on Provisional 
Measures of 2 June 1999, paras. 29-31. Súd rozhodol 12 hlasmi ku 3. Pozri aj Legality of Use of Force 
(Serbia and Montenegro v. United Kingdom), Order on Provisional Measures of 2 June 1999, para. 29 
a nasl. k snahe Juhoslávie založiť jurisdikciu z titulu porušenia zákazu genocídy a teda v zmysle čl. IX 
Dohovoru o genocíde.  
1083 Ibid., Declaration of Judge Shi (ktorý upozornil, že Súd tak urobil v prípade LaGrand, kedy 
situácia nebola urgentná), Judge Vereshchetin a Diss. Op. of Judge ad hoc Kreca.  
1084 Pozri ICJ, Armed Activities on the Territory of Congo, 2006, para. 69, kde Súd zdôraznil, že „no 
such a rule presently exist“. 
1085 VRŠANSKÝ & VALUCH, a kol., 2013, s. 58.   
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jurisidkcie. Kogentné normy tak nepriamo priniesli nový jurisdikčný princíp: princíp 
univerzality, podľa ktorého je každý a ktorýkoľvek štát oprávnený stíhať zločinca 
podľa medzinárodného práva, resp. jednotlivca za závažné porušenia kogentných 
noriem. Tento univerzálny princíp spočíva na absencii vyššie spomenutého 
teritoriálneho či personálneho prepojenia: každý štát môže vykonať svoju jurisdikciu 
nad závažnými porušeniami medzinárodného práva bez ohľadu na to, kde, kým 
a voči komu boli spáchané.1086 Následne aj fakt, či sa daná osoba nacháza na území 
štátu fóra alebo nie, nemá na založenie tohto univerzálneho jurisdikčného titulu 
vplyv; má však vplyv na reálny výkon tejto jurisdikcie.    

Takáto univerzálna jurisdikcia štátov je najčastejšie zakotvená 
v medzinárodných zmluvách, upravujúcich porušenie pravidiel, ktoré označujeme za 
kogentné: napríklad zákaz mučenia (čl. 5 a 7 Dohovoru proti mučeniu z roku 
1984) 1087 , dodržiavanie niektorých humanitárnych pravidiel (čl. 49/50/129/146 
ženevských konvencií)1088 alebo zákaz pirátstva (čl. 1089 .  Ak je jurisdikcia napriek 
absencii prepojenia založená zmluvou, veda medzinárodného práva ju často označuje 
za kvázi-univerzálnu.1090  

Otázkou však je, či právomoc štátov vykonať jurisdikciu na princípe 
univerzality vyplýva zo všeobecného medzinárodného práva: teda či sa v dôsledku 
účinku ius cogens noriem ustálilo vo všeobecnom medzinárodnom práve pravidlo 
umožňujúce každému a ktorémukoľvek štátu vykonať jurisdikciu nad porušeniami 
ius cogens bez tradičných prepojení teritoriality a personality. Napriek niektorým 
menšinovým oponentským názorom1091 možno v medzinárodnom práve nájsť dôkazy 
o existencii univerzálnej jurisdikcie vyplývajúcej zo všeobecného medzinárodného 
práva. Svedčia o tom najmä tri výroky medzinárodných súdov, z ktorých jeden 
priamo odvodil existenciu univerzálnej jurisdikcie z kogentnosti porušených noriem, 
a prax niektorých vnútroštátnych súdov. Ako prvý spomenieme výrok MSD z roku 
1996. V spore Application of the Genocide Convention, Súd zdôraznil, že „genocída 
je zločin podľa medzinárodného práva ... Z toho vyplýva, že práva a záväzky 
obsiahnuté v Dohovore sú právami a záväzkami erga omnes. Súd poznamenáva, že 
záväzok každého štátu predchádzať a trestať zločin genocídy nie je teritoriálne 
obmedzený“. 1092  Pri inej príležitosti Súd poznamenal, že „princípy zakotvené 
v Dohovore [o genocíde] sú princípmi uznanými civilizovanými národmi za záväzné, 
a to aj bez zmluvného záväzku“.1093 Výrok Súdu nielenže vypovedá o existencii 
univerzálnej jurisdikcie nad zločinom genocídy, ale môže implikovať aj existenciu 
záväzku túto jurisdikciu vykonať: zločin genocídy je podľa neho povinný trestať 
každý štát. Podobne formuloval svoj postoj k univerzálnej jurisdikcii štátov nad 
mučením aj ICTY v spore Furundžija: „jedným z dôsledkov ius cogens charakteru ... 
zákazu mučenia je, že každý štát je oprávnený vyšetrovať, stíhať a trestať alebo 
vydávať jednotlivcov obžalovaných z mučenia a nachádzajúcich sa na jeho území ... 
Právnym základom univerzálnej jurisdikcie štátov nad mučením ... [je] univerzálny 
charakter zločinu. ... medzinárodné zločiny sú univerzálne odsudzované, kdekoľvek 

                                                        
1086 Ibid., s. 60, a ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 288.  
1087 Uvádza ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 292.  
1088 Ibid., s. 292.  
1089 Uvádza RIŠOVÁ, Princíp univerzálnej jurisdikcie a námorné pirátstvo, 2011.  
1090 VRŠANSKÝ & VALUCH a kol., 2013, s. 60.  
1091 Pozri napr. ICJ, Arrest Warrant Case, 2002, Sep. Op. of President Guillaume, paras. 16-17.  
1092 ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), 1996, Preliminary Objectons, para. 31. Pozri aj 
ibid., 1993, Sep. Op. of Judge Lauterpacht, s. 325.    
1093 ICJ, Reservations to the Genocide Convention , 1951, p. 23.  
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k nim dôjde, a každý štát má právo stíhať a trestať autora takých zločinov“.1094 
Napokon, MSD v spore Zatýkací rozkaz explicitne priznal, že štát môže súdiť 
ministra zahraničných vecí cudzieho štátu po tom, čo mu skončí oficiálny úrad, a to 
bez toho, že by zdôraznil potrebu nejakého teritoriálneho alebo personálneho 
jurisdikčného prepojenia.1095 Podobne, keď Belgicko chcelo v roku 2012 na základe 
univerzálnej jurisdikcie súdiť bývalého čadského prezidenta nachádzajúceho sa 
v Senegale a spor sa dostal pred MSD, žiadna zo strán – ani Súd samotný – 
nenamietal univerzálnu jurisdikciu ako takú, sporný bol záväzok Senegalu túto osobu 
vydať alebo stíhať.1096  

Pokiaľ ide o prax štátov vo vzťahu k univerzálnej jurisdikcii, tu sú 
najmarkantnejšie prípady1097 Eichmann a Pinochet. Kým v prvom prípade Najvyšší 
izraelský súd uznal existenciu univerzálnej jurisdikcie za zločiny podľa 
medzinárodného práva, a svoju jurisdikciu čiastočne založil na princípe 
univerzality1098  , v druhom uvedenom prípade Snemovňa lordov síce uznala princíp 
univerzálnej jurisdikcie za činy porušujúce ius cogens, no tento princíp vo vzťahu 
k mučeniu striktne spojila so zmluvným záväzkom: bývalého čilského vodcu súdila 
(resp. rozhodla o jeho vydaní do Španielska) len za činy v zmysle ratione temporis 
pôsobnosti Dohovoru proti mučeniu.1099  

Okrem uvedených dôkazov z praxe medzinárodných a vnútroštátnych súdov 
možno ešte priniesť ďalšie argumenty svedčiace v prospech existencie univerzálnej 
jurisdikcie vo všeobecnom medzinárodnom práve za porušenia kogentných noriem. 
Z článkov o zodpovednosti štátov za protiprávne správanie1100 totiž vyplýva právo 
ktorékoľvek (teda aj priamo nepoškodeného) štátu dovolávať sa zodpovednosti pri 
závažnom porušení ius cogens, a zároveň povinnosť všetkých štátov napomôcť 
k ukončeniu protiprávneho stavu, ktorý vznikol v dôsledku tohto závažného 
porušenia. Univerzálna právomoc štátov stíhať závažné porušenia medzinárodného 
práva by teda mohla byť logickým dôsledkom resp. komplementom uvedených 
dvoch inštitútov. Treba však pripustiť, že tieto argumenty sú založené na pouhej 
dedukcii. Podobne deduktívny je aj argument Orakhelashviliho1101: podľa neho z 
permisívnej povahy jurisdikcie štátov, ktorá bola potvrdená SDMS v spore Lotus, 
vyplýva, že štát môže vykonať svoju jurisdikciu kdekoľvek do tej miery, do akej mu 
ju nezakazuje iná norma.  

Hoci univerzálna jurisdikcia je svojím spôsobom právomocou, a teda 
subjektívnym právom štátu, môže nadobudnúť formu záväzku: štát tak bude povinný 
danú osobu stíhať. Táto povinnosť je často zakotvená v medzinárodných zmluvách 
a má formu alternatívneho záväzku: štát alebo osobu vydá alebo ju bude stíhať sám 
(aut dedere aut iudicare). K povahe tohto záväzku sa vyjadril Medzinárodný súdny 
dvor v spore medzi Belgickom a Senegalom v roku 2012, kde tento záväzok vyplýval 

                                                        
1094 ICTY, Prosecutor v. Furundžija, 1998, para. 156.  
1095 ICJ, Arrest Warrant Case, 2002, para. 61. Porov. ale Sep. Op. of Judge Guillaume, paras. 16-17.  
1096 ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012. Pozri ale Sep. Op. of Juge Abraham, a Diss. Op. 
of Judge Sur.  
1097 Uvádza ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 295 a nasl. 
Okrem dvoch uvedených aj R v Finta (Supreme Court of Canada, 1994), Polyukovich (Australian 
Supreme Court) a Nulyarimma (Australian Supreme Court).  
1098 Pozri Eichmann v. Attorney General, Supreme Court of Israel, 1962, s. 11-12. 
1099 Pozri Ex parte Pinochet (no. 3), 1999, a najmä Lord Browne-Wilkinson: „the jus cogens nature of 
the international crime of torture justifies states in taking universal jurisdiction over torture wherever 
committed“.  
1100 Pozri kapitolu o špecifickom režime zodpovednosti za porušenia kogentných noriem.  
1101 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 290.  
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z Dohovoru proti mučeniu. Súd potvrdil, že pokiaľ sa osoba spáchavšia 
medzinárodný zločin nachádza na území štátu, tento štát (zmluvná strana Dohovoru) 
má povinnosť ju súdiť, bez ohľadu na štátnu príslušnosť tejto osoby, alebo územie, na 
ktorom bol zločin spáchaný.1102 Zároveň konštatoval, že povinnosť vydať je len 
alternatívou k primárnej povinnosti stíhať, a teda hoci štát má možnosť voľby, 
preferencia má spočívať v stíhaní.1103 Záväzok aut dedere treba pritom odlíšiť od 
univerzálnej jurisdikcie ako nevyhnutného predpokladu plnenia tohto záväzku: 
zatiaľčo záväzok vydať alebo stíhať je zmluvnou povinnosťou, a je podmienený 
prítomnosťou osoby na území štátu fóra, univerzálna jurisdikcia je podľa všetkého 
obyčajovo permisívna a jej založenie nezávisí od prítomnosti osoby na území štátu. 
Záväzkom aut dedere aut iudicare sa od roku 2004 zaoberala aj Komisia pre 
medzinárodné právo. Osobitným spravodajcom pre túto problematiku bol menovaný 
Zdzislaw Galicki. Zaujímavé je, že podľa neho záväzok aut dedere aut iudicare môže 
vyplývať aj z obyčajového práva, teda nielen zo zmluvy. Jeho návrh článku 4 znel, že 
„každý štát je povinný alebo vydať alebo stíhať údajného páchateľa, ak takáto 
povinnosť vyplýva z obyčajového práva“, a v ods. 3: „Záväzok vydať alebo stíhať 
vyplýva z kogentných noriem všeobecného medzinárodného práva ... (jus cogens), 
buď vo forme medzinárodnej zmluvy alebo mezinárodnej obyčaje ...“. 1104  Pre 
obyčajový základ tohto záväzku však nebol dostatok konsenzu ani v samotnej 
Komisii ani medzi delegáciami štátov vo VZ, a tak Komisia svoju finálnu správu 
k tomuto záväzku ponechala v intenciách zmluvného práva.1105 

Okrem univerzálnej právomoci štátov začať trestné konanie voči 
jednotlivcom, ktorí sa dopustili závažného porušenia kogentných noriem, bez ohľadu 
na princíp teritoriality či personality, možno hovoriť aj o jej civilnoprávnom 
náprotivku: univerzálnej civilnej jurisdikcii.1106 Čoraz viac štátov vo svojej praxi totiž 
priznáva jednotlivcom (prípadne vrátane cudzích štátnych príslušníkov) možnosť 
podať civilnoprávnu žalobu v súvislosti s extra-teritoriálnym porušením kogentných 
noriem medzinárodného práva. Dokazuje to početná judikatúra súdov USA1107, 
rozhodnutia francúzskych súdov1108 a tiež známy prípad Ferrini pred talianskymi 
súdmi 1109  a prípad Distomo pred gréckymi súdmi. 1110  Narozdiel od univerzálnej 
trestnej jurisdikcie je však existencia univerzálnej civilnej jurisdikcie ešte 

                                                        
1102 ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012, para. 95 
1103 Ibid. 
1104 ILC, Report of the ILC, 63rd session (2011), 2011, The obligation to prosecute or extradite, Fourth 
Report by Special Rapporteur L. Galicki, A/CN.4/648, para. 95.  
1105 Pozri ILC, Report of the ILC, 66th session (2014), 2014, Final Report on the obligation to 
prosecute or extradite, para. 65.  
1106 Pozri DONOVAN, 2006; ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 
307 a nasl.; WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 2015, s. 276 a nasl.; 
BIANCHI, Case-note on Ferrini (Supreme Court of Italy), 2005, s. 244.  
1107 Pozri WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 2015, s. 276-284, kde 
autor uvádza prípady Sosa v. Alvarez-Machain (2004), Filartiga v. Pena-Irala (1980), In re Estate of 
Ferinand E. Marcos (1992), a mnohé ďalšie. 
1108 Réunion Aérienne v. Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, Court of Cassation (Civil), No. 
09-14743 (1999); Ely Ould Dah, Cour de Gard Assize, No. 71/05 (2005), súčasne s trestnoprávnym 
konaním.   
1109 Ferrini v. Federal Republic of Germany (Corte Cassazione, Italy), Judgment of 11 March 2004.  
1110 Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany (Distomo Massacre Case), (Court of 
Cassation, Greece), Judgment of 4 May 2000.  
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v medzinárodnom práve neustálená. 1111  Hoci Medzinárodný trestný tribunál pre 
bývalú Juhosláviu v prípade Furundžija konštatoval, že obete mučenia sú 
z medzinárodného práva oprávnené podať civilnoprávnu žalobu aj na súd iného štátu, 
ak takú možnosť vo svojom štáte nemajú1112, prax štátov je zatiaľ opatrná. Okrem 
praxe vnútroštátnych súdov však možno dať do pozornosti Rímsky štatút ICC, ktorý 
uznáva civilnoprávne aspekty trestnej jurisdikcie za porušenia kogentných noriem: 
v čl. 75 priznáva obetiam medzinárodných zločinov právo na odškodnenie. Podobne 
univerzálnu civilnú jurisdikciu umožňuje Dohovor proti mučeniu, ktorý dokonca 
štátom ukladá povinnosť „zabezpečiť, aby sa obetiam mučenia dostalo nápravy 
a primeranej kompenzácie“.1113 Do úvahy prichádza aj takáto interpretácia čl. 7 
Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach1114 a čl. 13 Európskeho 
dohovoru o ľudských právach.1115  
 

6. 7. 3. Imunity štátov, ich predstaviteľov a imunity medzinárodných 
organizácií z jurisdikcie štátov  
 

Na začiatku tejto kapitoly treba podotknúť, že ak aj medzinárodné právo 
umožňuje štátu založiť svoju jurisdikciu na univerzálnom princípe bez teritoriálneho 
alebo personálneho prepojenia, konaniu v praxi často bráni imunita – ak má ísť 
o konanie voči cudziemu štátu, jeho predstaviteľovi alebo voči medzinárodnej 
organizácii. Zo všeobecného medzinárodného práva (a v prípade medzinárodných 
organizácií zo zmluvného práva) totiž štátom vyplýva všeobecná povinnosť 
rešpektovať a priznať imunitu „seberovným“ subjektom, čo vyjadruje známa maxima 
par in parem non habet jurisdictionem. Uvedené znamená, že štát je povinný vyňať 
zo svojej jurisdikcie cudzie štáty, cudzích štátnych predstaviteľov a medzinárodné 
organizácie v rozsahu imunít, ktorými ovplývajú. Otázkou, či kogentné normy majú 
nejaký právny účinok na imunitu, teda napríklad či spôsobujú neaplikáciu tohto 
všeobecného pravidla alebo stanovujú z neho obligatórnu výnimku v prípade 
porušenia kogentných noriem, sa zaoberáme v nasledujúcich riadkoch.  

Jurisdikčné imunity v súčasnom medzinárodnom práve majú v porovnaní 
s minulosťou (známy prípad The Schooner Exchange) reštriktívnu povahu, kedy sa 
imunita nepriznáva za tzv. acta iure gestionis, teda akty, kedy štát nevystupuje 
v postavení suveréna.1116 Tento vývoj dokazuje i súčasná zmluvná regulácia tejto 
problematiky: Dohovor OSN o jurisdikčných  imunitách štátov a ich majetku z roku 
2004, regionálny Európsky dohovor o imunite štátov z roku 1976 a Medzi-americký 
dohovor o jurisdikčných imunitách štátov z roku 1983. Pokiaľ ide o reštrikciu či 
neaplikáciu imunít v prípade, key bola porušená kogentná norma všeobecného 
medzinárodného práva, ani jeden z uvedených dohovorov nepočíta s takýmto 
obmedzením imunity. Hoci v prípade Dohovoru OSN bol pojem ius cogens ako 

                                                        
1111 DONOVAN, 2006, a ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 308 
a s. 310, kde dokonca uvádza, že „universal civil jurisdiction with regard to breaches of jus cogens is 
mandatory“. 
1112 ICTY, Prosecutor v. Furundžija, 1998, para. 155.  
1113 Napr. čl. 14 Dohovoru proti mučeniu. Pozri ale výklad britského odvolacieho súdu v prípade 
Jones, ktorý odmietol univerzálny občianskoprávny aspekt čl. 14, paras. 18-21.  
1114 V spojení s komentárom UN HRC, General Comment No. 7, para. 1.  
1115 Pozri prípady ECtHR: Aksoy v. Turkey, 100/1995/606/694, Judgment of 18 December 1996, para. 
98; Nusret Kaya and Others v. Turkey, Appl. No. 43750/06, Judgment of 8 September 2014, para. 105; 
Abdullah Yasa v. Turkey, Appl. No. 44827/08, Judgment of 16 October 2010, para. 74.  
1116 Pozri RIŠOVÁ, Addressing the Relationship between State Immunity and Jus Cogens, 2013, s. 69.  



  178 

potenciálna výnimka z imunity uvádzaný v skorých štádiách travaux, Pracovná 
skupina ILC sa napokon rozhodla nezaradiť ho do textu konvencie, napriek „určitej 
sympatii niektorých vnútroštátnych súdov k argumentu, že imunita má byť odmietnutá 
v prípadoch ... porušenia kogentných noriem.“1117  

Problematická sa však ukazuje aplikácia pravidla o imunite v praxi: niektoré 
vnútroštátne súdy totiž vo svojich rozhodnutiach dali prednosť kogentným normám 
a neprihliadli na imunitu cudzieho štátu1118, na druhej strane, prax iných súdov1119 a 
súdov na medzinárodnej úrovni, ktoré následne nadväzovali na tieto rozhodnutia – 
najmä judikatúra MSD a ESĽP – ukazuje opačnú tendenciu: a to, že ani ius cogens 
povaha pravidla nespôsobuje neaplikáciu imunity, ktorá každému štátu plynie zo 
všeobecného medzinárodného práva. Tak napríklad Medzinárodný súdny dvor 
v toľko diskutovanom rozhodnutí vo veci Jurisdikčné imunity konštatoval, že „v 
zmysle súčasne platného obyčajového práva štát nie je zbavený imunity z dôvodu, že 
je obvinený zo závažných porušení ľudských práv alebo práva ozbrojených 
konfliktov.“1120 Európsky súd pre ľudské práva rozhodoval vo viacerých sporoch, 
kedy imunita štátu bola prekážkou uplatnenia práv garantovaných v Dohovore 
(najčastejšie práva na prístup k súdu podľa čl. 6 Dohovoru). Alla Tymofeyeva 
uvádza1121 celkovo 19 takých prípadov, avšak len v niektorých išlo o porušenie 
kogentných noriem: najmä v Al-Adsani a Jones. V ani jednom prípade však ESĽP 
nedal ius cogens prednosť. Hoci v prvom uvedenom rozsudku v roku 2001 
rozhodnutie Súdu prešlo tesnou väčšinou (9:8), a šiesti sudcovia pomerne ostro 
formulovali opačný názor vo svojom votum separatum1122, rozhodnutie Jones z roku 
2014 už prešlo pohodlne (6:1), hoci Súd naznačil prebiehajúcu zmenu v chápaní 
otázky imunity štátov v medzinárodnom práve. 1123  Okrem toho je však 
povšimnutiahodné, že Súd v oboch rozsudkoch naznačil akceptáciu prednosti ius 
cogens pred imunitou v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti.1124  

Z vyššie uvedeného možno konštatovať, že v súčasnom medzinárodnom 
práve sa zatiaľ z praxe, ktorá nie je ani jednotná ani konzistentná, nevyvinulo záväzné 
pravidlo, podľa ktorého by štát nepožíval jurisdikčnú imunitu v civilnoprávnom 
konaní v prípade porušení ius cogens – či už v dôsledku prevažujúcej nadradenej 

                                                        
1117 Ibid., s. 73. 
1118 Napr. súdy USA v sporoch Von Dardel, Siderman de Blake, Princz (District Court), Samantar, 
v iných však (pozri nasledujúcu pozn.) rozhodli v prospech imunity, čo poukazuje na nekonzistentosť 
praxe amerických súdov. Okrem toho aj súdy Grécka v spore Prefecture of Voiotia (Court of First 
Instance, Appeal Court) a Talianska v spore Ferrini (Corte di Cassazione). Všetky uvádza  RIŠOVÁ, 
Addressing the Relationship between State Immunity and Jus Cogens, 2013, s. 74-76.   
1119 Napr. súdy USA v spore Princz (Court of Appeal), súdy Kanady v sporoch Bouzari, britské súdy 
v sporoch Al-Adsani a Jones. Ibid., s. 74-76. Pozri aj spor Kazemi, ktorý rozhodoval kanadský súd v r. 
2014 (uvádza ŠMIGOVÁ, 2016, s. 44). 
1120 ICJ, Jurisdictional Immunities of the State, 2012, para. 91. Porov. ale nesúhlasné stanovisko sudcu 
Cancado-Trindade, že „international crimes are not at all acta jure imperii. They are ... breaches of 
jus cogens, that cannot simply be removed or thrown into oblivion by reliance on State immunity“. 
1121 TYMOFEYEVA, Přístup Evropského soudu pro lidská práva k státní imunitě, 2016, s. 161. 
1122 Súd svoje rozhodnutie založil na podobnom argumente ako neskôr ICJ v spore Jurisdikčné imunity 
(argument procesných a hmotnoprávnych pravidiel). Pozri RIŠOVÁ, Addressing the Relationship 
between State Immunity and Jus Cogens, 2013, s. 78.  
1123 ECtHR, Jones v. United Kingdom, Appl. No. 34356/06, Judgment of 2 June 2014, para. 215: „the 
grant of immunity to the State officials in this case reflected generally recognised rules of public 
international law ... However, in light of the developments currently underway in this area of public 
international law, this is a matter which needs to be kept under review by Contracting States.“ 
1124 TYMOFEYEVA, Přístup Evropského soudu pro lidská práva k státní imunitě, 2016, s. 167.  
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kogentnej povahy týchto pravidiel alebo v dôsledku toho, že by tieto porušenia 
nemohli byť vnímané ako činy chránené imunitou (acta iure imperii).1125   

Podobne je tomu v prípade imunít medzinárodných organizácií. Hoci prax 
štátov vo vzťahu k potvrdeniu či naopak odmietnutiu imunity mezinárodných 
organizácií v prípade porušenia ius cogens je málopočetná, práve vďaka tejto 
chudobnosti praxe možno konštatovať, že pravidlo výnimky z imunity v prospech ius 
cogens sa nevyvinulo. Dokazujú to rozhodnutia ESĽP v prípade Waite and 
Kennedy 1126 , kde Súd konštatoval, že poskytnutie imunity organizácii nie je 
porušením práva na prístup k súdu, a Srebrenica1127, kde Súd podporil predošlý 
rozsudok Najvyššieho holandského súdu1128 dávajúceho prednosť imunite.    

Situácia je mierne odlišná, pokiaľ ide o imunity štátnych predstaviteľov 
z trestnoprávnej jurisdikcie štátov. Všeobecne tu možno hovoriť o dvoch druhoch 
imunity: Prvou je imunita ratione materiae (alebo tiež funkčná imunita), ktorá 
pokrýva konania predstaviteľov štátov pri výkone ich funkcie bez ohľadu na časový 
faktor tohto konania – okrem hláv štátov, hláv vlád a ministrov zahraničných vecí 
zahŕňa aj diplomatických a konzulárnych zástupcov. Druhou je imunita ratione 
personae, ktorá sa vzťahuje na úradujúcich predstaviteľov štátov – jej podmienkou je 
teda výkon oficiálnej funkcie, a trvá len do vtedy, kým osoba zastáva svoj úrad, resp. 
kým vykonáva svoju funkciu či misiu v cudzine. Zjednodušene povedané, štát je 
povinný, bez ohľadu na to, či ide o prípad závažného porušenia ius cogens alebo nie, 
poskytnúť cudziemu štátnemu predstaviteľvi imunitu ratione personae, tzn. vždy 
pokiaľ zastáva úrad, resp. pokiaľ vykonáva oficiálnu funkciu, a imunitu ratione 
materiae, tzn. za všetky akty uskutočnené pri výkone svojej funkcie. Imunita ratione 
personae sa pritom tradične poskytuje trom predstaviteľom: hlave štátu, hlave vlády 
a ministrovi zahraničných vecí.1129  

Z príkladov z praxe, kedy imunita predstaviteľa ratione personae zabránila 
štátu efektívne vykonať jurisdikciu, možno spomenúť Gaddafi1130, Sharon1131 či 
Yerodia Ndombasi1132. Tu treba povedať, že osoba môže byť stíhateľná po tom, čo 
skončí jej oficiálna funkcia, teda po skončení imunity ratione personae. Naďalej však 
trvá jej imunita ratione materiae, vzťahujúca sa na všetky akty, ktoré osoba 
uskutočnila zo svojej úradnej právomoci („in official capacity“).1133 Čoraz viac však 
rezonuje tendencia niektorých štátov obmedziť (resp. neaplikovať) práve imunitu 
ratione materiae v prípade medzinárodných zločinov (a teda v prípade závažných 
porušení ius cogens). Prax vnútroštátnych súdov nie je síce konzistentná a jednotná, 
no existujú viaceré prípady, kedy štát imunitu cudzieho štátneho predstaviteľa 
nerešpektoval, pretože bola porušená kogentná norma všeobecného medzinárodného 

                                                        
1125 RIŠOVÁ, Addressing the Relationship between State Immunity and Jus Cogens, 2013, s. 86 a nasl. 
Autorka tam ale uvádza päť argumentov, prečo by norma ius cogens mala v konkrétnom prípade 
spôsobiť neaplikáciu imunity štátu (s. 80-85).  
1126 ECtHR, Waite and Kennedy v. Germany, Appl. No. 26083/94, Judgment of 18 February 1999. 
1127 ECtHR, Stichting Mothers of Srebrenica v. The Netherlands, Appl. No. 65542/12, Decision of 27 
June 2013.   
1128 Mothers of Srebrenica v. The Netherlands (Supreme Court of the Netherlands), No. 10/04437, 
Judgment of 13 April 2012. 
1129  Pozri ICJ, Arrest Warrant Case, 2002, para. 51-53. A tiež do istej miery úradujúcim 
diplomatickým a konzulárnym zástupcom. Pozri napr. čl. 29 a 31 VDDS. Porov. ale názor R. Kolba na 
imunitu ministrov obrany. KOLB, Jurisdictional Immunities of Ministers of Defense, 2014.  
1130 Gaddafi, Cour de Casassion (France), 2001, para. 152.   
1131 Re Sharon and Yaron, Court of Cassation (Belgium), P.02.1139.F/2, JT 2003, para. 21.  
1132 Na medzinárodnej úrovni. ICJ, Arrest Warrant Case, 2002. K historickému exkurzu príkladov 
pozri BALAŠ, 2014, s. 60 a nasl., kde autor uvádza aj prípad Márii Stuartovej zo 16. storočia.  
1133 Pozri k tomu ICJ, Arrest Warrant Case, 2002, para. 61, vo vzťahu k ministrovi zahraničných vecí.   
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práva. Prvým, ktorý stojí za zmienku, je už spomínaný prípad Pinochet1134, kde 
britská Snemovňa lordov rozhodla, že funkčná imunita bývalej hlavy čilského štátu 
(imunita ratione materiae) sa neaplikuje, pretože imunitu nemožno priznať za zločiny 
podľa mezinárodného práva1135, resp. že mučenie nemožno považovať za „úradný 
akt“ („akt pri výkone verejnej funkcie“) inak chránený imunitou.1136 Prof. Šturma na 
margo tohto rozsudku komentuje1137, že „je jedným z najvýznamnejších rozhodnutí 
v otázke imunít“, keďže „ukázal, že štátni činitelia nemajú funkčnú imunitu voči 
cudzej trestnej jurisdikcii, ak čelia obvineniu zo zločinov podľa medzinárodného 
práva“. Ďalším príkladom odmietnutia imunity ratione materiae v prípade porušenia 
ius cogens je prípad Bouterse, kde Odvolací súd v Amsterdame v roku 2000 odsúdil 
bývalého vojenského vodcu Republiky Surinam za mučenie a mimosúdne popravy. 
Ako odôvodnenie súd uviedol, že „spáchanie veľmi závažných činov ... nemožno 
považovať za oficiálne akty hlavy štátu“.1138  Francúzske súdy v prípadoch Ould 
Dah 1139  a Qaddafi (1999) 1140  nepriznali imunitu ratione materiae za porušenie 
kogentných noriem. Taliansky súd podobne v prípade Lozano v roku 2008 odmietol 
uznať imunitu ratione materiae za zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, 
z dôvodu kogentného charakteru porušených noriem. Rovnaký postoj zaujal aj 
federálny švajčiarsky súd v roku 2012 v prípade Nezzar, voči bývalému ministrovi 
obrany Alžírska, keď konštatoval, že „rešpekt humanitárnych kogentných pravidiel 
a existencia niekoľkých rozsudkov vnútroštátnych a medzinárodných súdov odhaľujú 
vznikajúci vývoj smerujúci k narastaniu prípadov výnimiek z imunity“. 1141 Vo svojom 
rozsudku sa priamo odvolal na kogentný charakter porušených noriem, a dodal, že 
„by bolo obtiažne pripustiť, že konanie v rozpore so základnými hodnotami 
medzinárodného právneho poriadku by ten istý právny poriadok chránil ... 
obžalovaný sa teda nemôže dovolávať imunity ratione materiae“.1142 Napokon možno 

                                                        
1134 UKHL, R. v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate et al, ex parte Pinochet Ugarte 
[2000], 1 A.C. 147, 24 March 1999.  
1135 Ibid., lord Hope, lord Philips (obaja sa však odvolávali na univerzálnu jurisdikciu založenú 
Dohovorom proti mučeniu), a lord Hutton.  
1136 Ibid., lord Browne-Wilkinson, a lord Hutton. Porov. ale stanovisko lorda Goffa, ibid., s. 122. 
1137 ŠTURMA, Imunity v součásné kodifikační prací Komise pro mezinárodní právo: Co je úřední 
akt?, 2016, s. 21.  
1138 Bouterse case, Amsterdam Court of Appeal (Netherlands), No. R 97/163/12 Sv, para. 4.2, 
rozsudok bol však zrušený Najvyšším súdom v roku 2001; uvádza WEATHERALL, Jus Cogens: 
International Law and Social Contract, 2015, s. 305. 
1139 Ely Ould Dah, Gard Assizes Court (France), No. 70/05; ibid., s. 305 (in absentia proti vtedajšiemu 
kapitánovi vojenských zložiek Mauretánie, za mučenie. Následne tento podal sťažnosť na ESĽP za 
porušenie čl. 7 Dohovoru (zákaz retroaktivity, a nullum crimen). Pozoruhodný je odkaz Súdu na Ad-
Adsani, ius cogens povahu mučenia, a odlíšenie civilnej žaloby proti štátu a trestnej zodpovednosti 
jednotlivca, Ould Dah v. France, ECtHR, Decision on Admissibility, Appl. no. 13113/03, s. 16: 
„While [the Court] has accepted that States may nonetheless claim immunity in respect of civil 
claimsfor damages for torture ... the present case does not concern the question of a State’s immunity 
in respect of a civil claim by a victim of torture, but the criminal liability of an individual for alleged 
acts of torture“.  
1140 Qaddafi, Court of Appeal Paris (France), 1999, Najvyšší súd však rozsudok v roku 2001 zrušil.  
1141 A. (Kahled Nezzar) v. Ministère public de la Confédération, Tribunal Pénal Fédéral, No. BB. 2011. 
140, 2012, para. 5.3.4; pozri CITRONI, https://www.ejiltalk.org/swiss-court-finds-no-immunity-for-
the-former-algerian-minister-of-defence-accused-of-war-crimes-another-brick-in-the-wall-of-the-fight-
against-impunity/ [25-03-2017]  
1142 Ibid., para. 5.3.5; 5.4.3: „it is generally recognized that the prohibition of serious crimes against 
humanity, include torture ... genocide, crimes against humanity and war crimes is mandatory in nature 
(jus cogens) ... it would be difficult to admit that conduct contrary to fundamental values of the 
international legal order can be protected by rules of that very same legal order. ... It follows that, in 
the present case, the suspect cannot claim any immunity ratione materiae“.  
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uviesť prípad Habré, kde belgický súd v roku 2000 vydal zatykač na bývalého 
čadského prezidenta za závažné porušenia humanitárneho práva, mučenie, genocídu 
a vojnové zločiny. Následne Belgicko požiadalo Senegal o vydanie osoby na základe 
svojho trestného zákona, ktorý stanovoval, že „imunita, ktorá sa vzťahuje na 
oficiálnu funkciu osoby nie je na ujmu aplikácie tohto zákona“.1143 Senegalský súd 
odmietol vydať Habrého, pričom sa odvolal na jeho imunitu ratione materiae. Po 
tom, čo sa Belgicko v tejto súvislosti obrátilo na MSD, Súd síce konštatoval 
povinnosť Senegalu vydať alebo stíhať Habrého, je však povšimnutiahodné, že 
neuviedol nič na margo otázky imunity ratione materiae, ktorú vzniesol Senegal. To 
môže celkom dobre implikovať aj to, že Súd túto otázku považoval za vyriešenú: teda 
že imunita ratione materiae sa v prípade takýchto zločinov v trestnom konaní pred 
vnútroštátnym súdom neaplikuje.1144 

Pokiaľ však ide o imunitu ratione personae, tu je vývoj zatiaľ jednoznačný: 
Medzinárodný súdny dvor v spore Zatýkací rozkaz konštatoval, že „v medzinárodnom 
práve je pevne zakotvené, že ... niektorí vysoko postavení predstavitelia štátu, ako 
hlava štátu, predseda vlády a minister zahraničných vecí, požívajú imunitu 
z jurisdikcie iných štátov, ako civilnú tak aj trestnú“1145 a konštatoval, že žiadne 
pravidlo povoľujúce výnimku z uvedeného sa neustálilo. 1146  Zároveň z jeho 
formulácie možno implikovať, že táto imunita sa uplatňuje erga omnes, teda voči 
ktorémukoľvek štátu.1147  Na margo imunity ratione materiae Súd len konštatoval 
možnosť stíhateľnosti cudzích štátnych predstaviteľov po tom, čo skončia svoju 
oficiálnu funkciu, za činy súkromného charakteru („committed ... in a private 
capacity“)1148. Zaujímavé však je, že Belgicko zo svojho pohľadu nepovažovalo 
porušenia ženevských dohovorov za „činy vo výkone verejnej funkcie“1149 (podobne 
ako niektorí členovia britskej Snemovne lordov v prípade Pinochet), ale Súd uvedený 
aspekt rozlišovania medzi „činmi vo verejnej funkcii“ a „činmi súkromného 
charakteru“ považoval v danom kontexte za irelevantný, keďže išlo o úradujúceho 
ministra zahraničných vecí, ktorého chránila imunita ratione personae.1150  

Na základe uvedených príkladov vidieť prax niektorých štátov nepriznávať 
cudzím štátnym predstaviteľom imunitu ratione materiae v prípade porušení ius 
cogens. Do tejto ešte neustálenej praxe (alebo utvárajúcej sa obyčaje?) však môže 
vniesť svoj podiel „progresívneho rozvoja“ práve Komisia OSN pre medzinárodné 
právo, ktorá aktuálne má otázku imunít cudzích štátnych predstaviteľov v agende 
a práve citlivosť vplyvu ius cogens na imunity týchto osôb môže predstavovať 
„jablko sváru“ v najbližších zasadnutiach. Osobitná predstaviteľka Komisie C. 
Escobar-Hernandez vo svojej doterajšej práci reflektovala túto tendenciu štátov 
obmedzovať imunitu ratione materiae vo vzťahu k závažným porušeniam 
kogentných noriem.1151  Z jej doterajšej práce vyplýva, že prax štátov čiastočne 

                                                        
1143 Cit. podľa WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 2015, s. 307.   
1144 WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 2015, s. 307. Relevantné 
odseky rozsudku pozri ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012, paras. 21-22, 117. 
1145 ICJ, Arrest Warrant Case, 2002, para.51.  
1146 Ibid., para. 58.  
1147 Ibid., para. 54.  
1148 Ibid., para. 61.  
1149 Ibid., para. 50.  
1150 Ibid., paras. 54-55.  
1151 Pozri ŠTURMA, Pavel: How to Limit Immunity of State Officials in Relation to Grave Violations 
of Human Rights? Between the Definition of Official Acts and Exceptions (January 31, 2017). 
European Society of International Law (ESIL) 2016 Annual Conference (Riga), Conference Paper No. 
14/2016, dostupné na http://www.esil-sedi.eu/node/1628 [10-04-2017]  
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uznáva účinok ius cogens na interpretáciu pojmu „official acts“, v dôsledku čoho 
môže ovplyvniť rozsah imunity ratione materiae, teda imunity, ktorá sa vzťahuje na 
tzv. oficiálne akty štátneho prestaviteľa – tie, ktoré sú bezprostredne spojené 
s výkonom jeho funkcie. Vplyv ius cogens sa prejavuje práve v tom, že závažné 
porušenia ius cogens – teda konania, ktoré zakladajú medzinárodný zločin – nebudú 
považované za official acts, a tým pádom vo vzťahu k týmto aktom daný štátny 
predstaviteľ nebude požívať imunitu. Pripomíname však, že tejto osobe môže imunita 
vyplývať aj z titulu jej postavenia, resp. zastávania oficiálneho úradu, funkcie alebo 
misie; ide o imunitu ratione personae, ktorá sa vzťahuje napríklad na najvyšších 
štátnych predstaviteľov (tzv. troiku) a na diplomatických zástupcov štátu. Prof. 
Šturma, ktorý je členom Komisie, však upozorňuje na dva problémy súvisiace 
s vyššie uvedeným reštriktívnym výkladom „official acts“: prvým sú činy štátnych 
úradníkov ultra vires, kedy bude na účely imunity ratione materiae potrebné 
rozlišovať, či daná osoba konala vo svoj prospech; a druhým problémom je, že 
niektoré zločiny (napr. mučenie) môžu resp. v zmysle zmluvnej definície musia byť 
spáchané verejným činiteľom, a teda sotva ich možno považovať za súkromný 
akt.1152 Osobitná spravodajkyňa však vidí vytvárajúce sa pravidlo (emerging rule) 
v medzinárodnom práve, podľa ktorého by bývalí štátni predstavitelia mohli byť 
súdení pred cudzou jurisdikciou za závažné porušenia kogentných noriem, ktorých sa 
dopustili počas zastávania svojho úradu. A tak Escobar-Hernandez posunula Komisii 
v roku 2016 návrh článku 7 (Zločiny, na ktoré sa nevzťahuje imunita), podľa ktorého 
genocída, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny, mučenie inter alia zakladajú 
výnimky z imunity ratione materiae. 1153  V debatách Komisie v tomto kontexte 
zaznieval aj pojem ius cogens, ako (deduktívny) argument podporujúci obmedzenie 
imunít štátnych predstaviteľov.1154  

Zdá sa, že Komisia tak pridáva svoju „ruku progresívneho rozvoja 
medzinárodného práva“ ku krištalizácii (ešte nie celkom ustáleného) pravidla 
výnimky z imunity štátnych predstaviteľov ratione materiae v prípade porušenia ius 
cogens. Ustálenie tejto výnimky by výrazne posilnilo vynucovanie kogentných 
noriem a znížilo by riziko, že závažné porušenia najpodstatnejších hodnôt prijatých 
a uznávaných medzinárodným spoločenstvom štátov ako celkom ostanú nepotrestané. 
V tomto kontexte treba podotknúť, že otázkou imunít cudzích štátnych predstaviteľov 
sa zaoberal aj Inštitút medzinárodného práva, ktorý vo svojej rezolúcii z roku 2009 
podporil výnimku z imunity štátnych predstaviteľov ratione materiae v prípade 
medzinárodných zločinov.1155  

                                                        
1152 ŠTURMA, Imunity v součásné kodifikační prací Komise pro mezinárodní právo: Co je úřední 
akt?, 2016, s. 25. K páchaniu takýchto činov diplomatickými zástupcami a k otázke ich imunity pozri 
SÝKOROVÁ & VALUCH, 2016.  
1153 Fifth Report, ILC, 2016, para. 73, uvádza Šturma (ESIL, 2016): „the practice of national courts 
reveals a clear trend towards considering the commission of international crimes as a bar to the 
application of the immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction. The justification of this 
trend is twofold, either because such crimes are not considered official acts, or because they are 
considered an exception to immunity, owing to their gravity or to the fact that they undermine values 
and principles recognized by the international community as a whole“. Pozri komentár šturmu, že 
induktá’ívny metodologický prístup vedie k záveru, že medzinárodné právo limituje imunitu štátov 
ratione materiae, s. 16-19, a osobitne pozri tam citovanú prax štátov.  
1154 Ibid., s. 21. Rozvíja aj – opäť deduktívny – argument „systematickej integrácie“. Tvrdí, že pri 
skúmaní problematiky imunít (a potenciálnych výnimiek z nich) treba postupovať vzájomným 
vyvažovaním dedutktívneho a induktívneho prístupu, nakoľko „prax štátov nie je jednotná“., s. 24, 
a tiež argument „poslednej možnosti“ (last resort).    
1155 Institut de Droit International, Resolution on the Immunity from Jurisdiction of the State and of the 
Persons Who Act on Behalf of the State in case of International Crimes, Naples session, 2009, uvádza 
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 6. 8. Účinok kogentných noriem inter se: koexistencia alebo konflikt? 
 

Otázka modus vivendi viacerých kogentných noriem a ich prípadného 
vzájomného konfliktu je akousi trinástou komnatou, ktorú v medzinárodnoprávnej 
vede dosiaľ neotvoril takmer nik.1156 Je na mieste sa pýtať, ako sa kogentné normy 
správajú medzi sebou, teda aké sú ich účinky (a interpretácia a aplikácia) inter se: či 
v rámci systému práva harmonicky spolunažívajú alebo či si môžu skrížiť cestu – a 
ak áno, ktorá z nich má dostať prednosť. Osobitný spravodajca Komisie OSN pre 
medzinárodné právo pre otázku fragmentácie medzinárodného práva Martti 
Koskenniemi sa v tomto aspekte obmedzil len na konštatovanie, že „otázka týkajúca 
sa vzťahu odporujúcich si kogentných noriem – napríklad práva použiť silu za 
účelom realizácie seba-určovacieho práva národov – je omnoho ťažšia. V súčasnosti 
nemožno očakávať, že koncept ius cogens samotný vyrieši tieto konflikty: neexistuje 
hierarchia medzi kogentnými normami inter se“.1157  

Na prvý pohľad sa môže zdať, že z teoretického hľadiska ku konfliktu medzi 
kogentnými normami navzájom ani nemôže dôjsť. Text Viedenského dohovoru o 
zmluvnom práve (čl. 53) pripomína, že kogentnú normu nemožno derogovať – t. j. 
nemožno sa od nej platne odchýliť vytvorením inej odporujúcej (zmluvnej) normy – 
no možno ju nahradiť novou takouto normou. Inak povedané, kvalifikovaná prax 
medzinárodného spoločenstva štátov ako celku má potenciál vytvoriť napríklad 
výnimku z existujúceho kogentného zákazu použitia sily, alebo spôsobiť zmenu 
existujúcej kogentnej normy. Otázkou však je, kedy bude takáto kvalifikovaná prax 
štátov považovaná za už (zakázanú) derogáciu, a kedy ešte za (dovolenú) 
modifikáciu. Orakhelashvili, v súvislosti so zákazom použitia sily a výnimkami 
z neho poukazuje na to, že pri vytváraní prima facie odporujúcej praxe štátov je 
kľúčové, či táto prax smeruje k derogácii alebo už k modifikácii danej kogentnej 
normy.1158 Aj Medzinárodný súdny dvor v spore Nicaragua na margo obyčajového 
zákazu použitia sily poznamenal: „správanie sa štátov by vo všeobecnosti malo byť 
v súlade s týmito pravidlami [o použití sily], a prípady, kedy sa štáty správajú 
nezlučiteľne s daným pravidlami, by sa všeobecne mali považovať za porušenia tohto 
pravidla, nie ako známky uznávania nového pravidla.“ 1159  Z uvedeného možno 
predbežne implikovať, že akákoľvek snaha o vytvorenie novej normy, ktorá by 
odporovala existujúcej kogentnej norme, bude alebo považovaná za jej porušenie, čo 
ex lege vylučuje vznik novej normy s odporujúcim potenciálom, alebo bude 
považovaná za jej modifikáciu (za účasti medzinárodného spoločenstva štátov ako 
celku), čo v podstate predstavuje zmenu pôvodnej kogentnej normy (obohatením ju o 
výnimku) a opäť tak vylučuje vzájomné súperenie a konflikt noriem. Toto tvrdenie je 
zaujímavé najmä v kontexte posledného vývoja, týkajúceho sa pravidla imunity a 
potenciálnej výnimky z imunity pri ius cogens: hoci pravidlo o imunite nie je 

                                                                                                                                                              
ŠTURMA, Imunity v součásné kodifikační prací Komise pro mezinárodní právo: Co je úřední akt?, 
2016, s. 26. 
1156 Podľa našich zistení k dnešnému dnu existujú len dve rozsiahlejšie štúdie. Pozri KOLB, Conflits 
entre normes de jus cogens, 2007, a CHRISTOFOLO, 2016.  
1157 ILC, 2006, Fragmentation of International Law, Report of Study Group, by Martti Koskenniemi, 
para. 367, s. 185.  
1158 ORAKHELASHVILI, Changing Jus Cogens Through State Practice: The Case of Prohibition of 
the Use of Force and Its Exceptions, 2015. .  
1159 ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, 1986, para. 186.   
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kogentnej povahy, je zaujímavé si všimnúť, že na jednej strane Súdu na to, aby 
spoľahlivo konštatoval „dobrú ustálenosť“ pravidla o imunite cudzích štátnych 
predstaviteľov z jurisdikcie a neexistenciu výnimky z neho ani pri porušeniach ius 
cogens, stačili len dva prípady praxe štátov1160; na strane druhej, keď viac než dva 
štáty vo svojej legislatívnej činnosti či súdnej praxi uplatnili výnimky z pravidla o 
imunite štátov (a ich predstaviteľov), Súd túto prax nepovažoval za dostatočnú pre 
vytvorenie nového pravidla či zmenu existujúceho1161, a navyše, vylúčil konflikt ako 
taký z dôvodu rozličného (na jednej strane hmotnoprávneho, na strane druhej 
procesnoprávneho) charakteru oboch pravidiel.  

Alternatívne, zdanlivý konflikt kogentných noriem možno vyriešiť aj 
prostredníctvom interpretačného nástroja harmonizácie.1162 To znamená, že každá 
kogentná norma sa bude interpretovať v súlade s ostatnými kogentnými normami. 
Táto prezumpcia súladu stojí na predpoklade, že medzinárodné spoločenstvo štátov 
ako celok – majúc právne povedomie – bude pri vytváraní nových a ďalších noriem, 
od ktorých sa nemožno odchýliť, mať za to, že všetky kogentné normy sú homogénne 
včleňované do uceleného právneho systému..1163 Teória teda ponúka minimálne dve 
riešenia potenciálneho „konfliktu“ kogentných noriem: považovať druhú (neskoršiu) 
normu ius cogens za modifikáciu prvej, alebo, interpretovať obidve kogentné normy 
harmonicky, teda že žiadna z nich nie je na ujmu druhej. Uvedené teoretické nástroje 
riešenia konflikt ius cogens noriem inter se v podstate vylučujú.  

Aby sme dokázali, že problematika koexistencie viacerých kogentných 
noriem (a otázka potenciálneho konfliktu) nie je len teoretickou abstrakciou, ukážeme 
si príklady z medzinárodnej praxe, kde spolunažívanie viacerých kogentných noriem 
naznačuje v konkrétnom kontexte problematickú (zdanlivo konfliktnú) aplikáciu: 
pripomenúc definíciu normatívneho konfliktu, že ide o situáciu, kedy dve platné a 
aplikovateľné normy zaväzujú subjekt k dvom odlišným riešeniam 1164 , možno 
zvažovať dva typy takýchto konfliktov. Prvým prípadom konfliktu je simultánna 
aplikácia kogentného práva na sebaurčenie národa (a jeho realizácia prostredníctvom 
sily) a kogentného zákazu použitia sily v medzinárodnom práve a nadobúdania 
územných ziskov (pozri prípad Goy, Východného Timoru, a Izraelsko-palestínskeho 
konfliktu), druhým prípadom konfliktu je simultánna aplikácia kogentného zákazu 
použitia sily a kogentného zákazu genocídy a masového porušovania ľuských práv 
(humanitárna intervencia a „responsibility to protect“; prípad Kosova v roku 1999). 

                                                        
1160 Pozri ICJ, Arrest Warrant Case, 2002, paras. 51-54; a tam uvádzané prípady Pinochet (UK, House 
of Lords) a Qaddafi (FR, Cour de Cassation). 
1161 ICJ, Jurisdictional Immunities of the State, 2012, vo vzťahu k „tort exception“: paras. 55, 62 
(„Italy ... argues that [national statutes of some States] amount to significat State practice asserting 
jurisdiction over torts occasioned by foreign armed forces“), a nadväzne paras. 70-71 (tam uvádzané 
príklady legislatívnej praxe desiatich štátov), a paras. 72 (a tam uvádzané prípady súdnej praxe 
niekoľkých štátov), a nadväzne para. 73 (kde Súd vylúčil súvislosť a signifikantnosť tejto praxe), 
a para. 76 („the only State in which there is any judicial practice which appears to support the Italian 
argument, ... is Greece“), a para. 78 („the Court considers that customary internatuional law continues 
to require that a State be accorded immunity“); podobne vo vzťahu k „jus cogens exception“: paras. 
89 a 96.  
1162 ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006, para. 251 (4): „It is a generally accepted principle 
that when several norms bear on a single issue [i.e. public order and fundamental values – pozn.], they 
should to the extent possible, be interpreted so as to give rise to single set of compatible obligations.“ 
Pozri aj para. 42, s. 184, a para. 17, s. 180 (princíp systémovej integrácie).  
1163 Ibid., para. 251 (1), s. 176: „As a legal system, international law is not a random collection of ... 
norms. There are meaningful relationships between them“. 
1164 Pozri supra, kapitolu o normatívnom konflikte.   
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Zdôrazňujeme však, že podľa nás je možné všetky uvedené zdanlivé konflikty riešiť 
pomocou jedného alebo oboch vyššie spomenutých nástrojov riešenia.  

 

6. 8. 1. Problém č. 1: zákaz použitia sily vs. sebaurčovacie právo národov  
  

Zákazu agresie a nelegálnym územným ziskom v dôsledku použitia sily sme 
sa venovali už v predchádzajúcom texte. Pravidlá, podľa ktorých žiaden štát nemôže 
použiť silu voči inému štátu (okrem legálnych výnimiek) a žiaden štát nemôže platne 
(legálne) nadobudnúť územný titul ako následok nezákonného použitia sily1165 si 
postavme do konfrontácie s pravidlom, podľa ktorého má národ právo na 
sebaurčenie, teda právo slobodne si zvoliť svoj politický a iný status a v kontexte 
koloniálnej nadvlády ho realizovať aj prostredníctvom národooslobodzovacieho 
boja. 1166  Tu treba pripomenúť, že použitie sily v rámci národooslobodzovacích 
procesov mimo kolonializmu nemá oporu v medzinárodnom práve.1167 Keďže proces 
dekolonizácie bol v princípe ukončený, praktický význam tejto debaty sa dotýka už 
len realizácie seba-určovacieho práva palestínskeho národa a jeho snahy o 
nezávislosť území Východného Jeruzalemu a Gazy okupovaných Izraelom. Pre 
názornosť však uvádzame i dva prípady z kontextu dekolonizácie: prípad Goy a 
Východného Timoru. 

Keď India koncom roku 1961, teda krátko po dosiahnutí svojej nezávislosti 
spod britskej koloniálnej nadvlády, uskutočnila vojenskú inváziu do portugalských 
provincií Goa, Danao a Diu, nachádzajúcich sa na indickom subkontinente, 
Portugalsko pred Bezpečnostnou radou žiadalo, aby odsúdila tento „akt agresie“. 
India ospravedlňovala svoj čin ako výkon svojho seba-určovacieho práva a 
národooslobodzovací boj svojho územia, ktoré bolo vyše 400 rokov pod koloniálnou 
nadvládou Portugalska: „nemôže ísť o agresiu voči vlastnej hranici alebo voči 
vlastnému národu, ktorý chcete oslobodiť“.1168 Hoci USA a niekoľko ďalších štátov 
v OSN opätovne poukazovalo na to, že India týmto činom porušila zákaz použitia 
sily, BR neprijala rezolúciu odsudzujúcu tento čin. Tu možno poukázať na to, ako 
zákaz použitia sily dostal v procese dekolonizácie nový rozmer a „verejná mienka 
sveta“ („public opinion of the world“), na ktorú sa India odvolávala1169, v podstate 
mohla znamenať nič menej nič viac než opinio iuris cogentis – presvedčenie 
medzinárodného spoločenstva štátov ako celku, že zákaz použitia sily nie je na ujmu 
národooslobodzovacím bojom proti koloniálnej nadvláde.1170 Portugalsko (v roku 
1974) uznalo právny titul Indie k uvedeným provinciám.  

Spomenúť tu možno i prípad Východného Timoru, i keď s tým rozdielom, že 
oslobodzovací boj timorského národa bol realizovaný za spornej „asistencie“ tretieho 

                                                        
1165 Pozri UN Charter Art 2.4, UN GA Res. 2625(XXV), Declaration of Principles (1970). 
1166 UN GA Res. 2625(XXV), Declaration of Principles (1970), UN GA Res. 2908/1972, a 1514 (XV) 
zo 14. decembra 1960.  
1167 Pozri Arbitration Commission on Yugoslavia, Opinion 2, ktorá odmietla použitie sily na zmenu 
existujúcich hraníc.  
1168 Pozri S.C.O.R., 987th and 988th meetings, December 18, 1961, a UN Doc. S/5030, para. 46 „there 
can be no question of aggression against your own frontier, or against your people, whom you want to 
keep liberate“. A komentár WRIGHT, 1962.  
1169 Pozri S.C.O.R., 987th meeting, para. 72 (statement of USA), 988th meeting, paras. 77-79 
(statement of India: „If fighting against a colonial Power is immoral ... the existence of many States 
around this table becomes immoral. ... resolution 1514 ... is the embodiment of that great leap forward 
in the public opinion of the world ... that is the new dictum of international law“).  
1170 Za rezolúciu UN GA č. 1514 hlasovalo 89 z 99 prítomných štátov, 9 sa zdržalo, 1 nehlasoval; proti 
nehlasoval nik.   
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štátu – Indonézie. Keď Indonézia v roku 1975 vojensky anektovala portugalskú 
provinciu Východný Timor, reakcia štátov bola rôzna: niektoré považovali uvedený 
čin za výkon seba-určovacieho práva Timorského národa za pomoci Indonézie1171, 
iné ho odsudzovali ako akt agresie a porušenie Timorského seba-určovacieho 
práva1172. Východný Timor v tom čase prechádzal sebaurčovacím procesom (bol tzv. 
nesamosprávnym územím) a Portugalsko bolo v pozícii spravujúcej mocnosti. 
Reakcia Bezpečnostnej rady bola negatívna: v rezolúcii odsúdila „ozbrojenú 
intervenciu Indonézie“, vyzvala ju na stiahnutie vojsk z územia a všetky štáty na 
rešpektovanie Timorského seba-určovacieho práva.1173 Medzinárodný súdny dvor 
nemal možnosť (z dôvodu nedostatku jurisdikcie voči Indonézii, ktorá nebola stranou 
v konaní následného sporu medzi Portugalskom a Austráliou) vysloviť sa o legálnosti 
či nelegálnosti tohto aktu Indonézie, a kontroverzná otázka ozbrojenej „asistencie“ 
tretích štátov pri dosahovaní seba-určenia národa tak ostala nevyriešená.1174 Možno 
povedať, že medzinárodné právo pripúšťa pomoc tretích štátov (či dokonca ich 
zaväzuje k pomoci) národom v boji proti koloniálnej nadvláde1175 – otázne však je, za 
akých podmienok a do akej miery, aby ich činnosť za účelom ochrany kogentného 
seba-určovacieho práva nebola na ujmu kogentnému zákazu agresie.  

Keďže proces dekolonizácie bol v princípe ukončený, otázka seba-
určovacieho práva národov s použitím sily (či už za pomoci tretích štátov alebo nie), 
ostáva v súčasnosti relevantná už len v kontexte izraelsko-palestínskeho konfliktu a 
snahy palestínskeho národa o seba-určenie a nezávislosť území Východného 
Jeruzalemu a Gazy okupovaných Izraelom od roku 1967. Hoci palestínčania sú 
všeobecne uznávaní za národ a ich právo na seba-určenie viackrát potvrdila OSN1176, 
je zaujímavé, že štáty uznávajúce palestínsku štátnosť1177 vo všeobecnosti vidia 
protiprávnosť konania Izraela skôr v porušeniach jeho povinností okupujúcej 
mocnosti a nie sú veľmi ochotné otvorene zastávať právo palestínskeho národa na 
seba-určenie prostredníctvom použitia sily.1178 

V súvislosti s izraelsko-palestínskym konfliktom však treba upriamiť 
pozornosť aj na iný aspekt, ktorý – hoci má potenciál viesť k ukončeniu konfliktu – 
môže naznačovať konflikt kogentných noriem. Ide o dohodu Izraelu a Palestíny o 

                                                        
1171 Pozri vyhlásenie Malajzie pred 4. výborom OSN, že Východný Timor tak realizoval svoje 
sebaurčovacie právo v súlade s rezolúciou 1514(XV), cit. podľa CASSESE, Self-Determination of 
Peoples, 1995, s. 226, pozn. 30. Pozri aj viaceré vyhlásenia Austrálie, a najmä ministra zahr. vecí G. 
Evansa v roku 1989: „...whatever the unahappy circumstances, and indeed possible illegality, 
surrounding Indonesia’s acquisition of East Timor ... Indonesian sovereignty over that territory should 
be accepted not only on a de facto but also on a de jure basis. There is no binding legal obligation not 
to recognize acquisition of a territory that was acquired by force“. Cit. podľa CLARK, 1992, s. 78.   
1172 Pozri S.C.O.R., 987th meeting, para. 72 (statement of USA).   
1173 UN SC Res. 384 (1975), 389 (1976). Podobne UN GA Res. 3485 (XXX), UN GA 31/53 (1977) 
a ďalšie.  
1174 Pozri ale jednoznačný odsudzujúci názor doktríny: CLARK, 1992 (a tam záväzok neuznať);  
ANTONOPOULUS, 1996; WILSON, 1988 ); Pozri aj názor Orakhelashviliho: „the subsequent 
independence of East Timor, opposable to all States, confirms that every de facto or de jure 
recognition of the incorporation into Indonesia was devoid of legal validity“ ORAKHELASHVILI, 
Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 382. 
1175 UN GA Res. 2625(XXV), Declaration of Principles (1970), Princíp sebaurčovacieho práva 
národov, ods. 6: „such people are entitled to seek and receive support“; a UN GA Res. 2908 (1972): 
„urges all states ... to provide moral and material assistance to all peoples struggling for their freedom 
and independence in the colonial Territories and to those living under alien domination“ 
1176 Pozri UN GA Res. 2535 B (XXIV), 10 December 1969, a Res. 2672 C (XXV), 8 December 1970;. 
1177 V súčasnosti 136 štátov a niekoľko medzinárodných organizácií uznáva Palestínsky štát. Palestína 
má od 2012 pri OSN štatút pozorovateľa (Pozri UN GA Res. 67/19, 29 November 2012) 
1178 GRAY, 2004,, s. 57. Palestína vyhlásila štátnosť 15. novembra 1988.  
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ukončení konfliktu, ktorá sa dotýka aj práv obyvateľstva na okupovanom území. 
Zjednodušene povedané, na jednej strane je kogentné právo Palestínčanov zavŕšiť 
seba-určovaciu cestu k nezávislej štátnosti a ukončeniu konfliktu s Izraelom, na 
druhej strane takejto dohode môže brániť kogentný charakter niektorých 
humanitárnych pravidiel. Viacerí autori1179 poukazujú na nulitnosť a neplatnosť 
dohôd mezi okupujúcou mocnosťou (Izraelom) a okupovaným národom (Palestínou) 
práve v dôsledku kogentnosti článku 47 štvrtej ženevskej konvencie z roku 1949, 
ktorý zakazuje postihovať práva obyvateľstva na okupovanom území.1180 Takéto 
dohody (hoc aj znamenajúce realizáciu kogentného seba-určovacieho práva) by 
v dôsledku konfliktu s kogentnou normou nedotknuteľnosti práv obyvateľstva na 
okupovanom území mali byť nulitné.1181 Abstrakciou sa dostaneme k zdanlivému 
konfliktu kogentných noriem inter se: seba-určovacieho práva na jednej strane 
a zákazu postihnúť práva obyvateľstva na okupovanom území na strane druhej. Ako 
riešenie tohto konfliktu Kolb navrhuje princíp vyvažovania oboch pravidiel v duchu 
proporcionality, i keď sám pripúšťa, že uvedené nemá oporu v pozitívnom práve.1182    
 

6. 8. 2. Problém č. 2: humanitárna intervencia a „responsibility to protect“ 
 

Vo všeobecnosti možno povedať, že zákaz použitia sily (zákaz agresie) 
pripúšťa len málo výnimiek – ustálené a všeobecne uznávané sú len použitie sily 
v sebaobrane a použitie sily v situáciách ohrozujúcich alebo porušujúcich mier, na 
ktoré dá mandát OSN1183 (aj to za splnenia striktných podmienok). Medzinárodná 

                                                        
1179 Pozri CASSESE, The Israel-PLO Agreement and Self-Determination, 1993; QUIGLEY, 1992-
1994; KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 124-125, 
a tam uvádzanú „‘fruit of the poisonous tree‘ doctrine“. 
1180 Art. 47: Protected persons who are in occupied territory shall not be deprived, in any case or in any 
manner whatsoever, of the benefits of the present Convention by any change introduced, as the result 
of the occupation of a territory, into the institutions orgovernment of the said territory, nor by any 
agreement concluded between the authorities of the occupied territories and the Occupying Power, nor 
by any annexation by the latter of the whole or part of the occupied territory. V spojení s článkom 7. 
Pozri MERON, The Geneva Conventions and Public International Law, 2009, s. 624, v súvislosti 
s článkom 7: „several key provisions ... clarified that rights are granted to the protected persons 
themselves ... [and] they also introduced into international humanitarian law an analogue to jus 
cogens ... agreements by which either States or the individuals themselves purport to restrict the rights 
of protected persons ... will have no effect“ (dôraz pridaný). A s. 625: „most of the provisions are 
recognized as customary law, and often as jus cogens“. Pozri aj ICJ, Legality of the Threat or Use of 
Nuclear Weapons, 1996, para. 79, s. 226, kde Súd označil „elementary considerations of humanity“ 
obsiahnuté v ženevských konvenciách za „neprekročiteľné princípy medzinárodného práva“ 
(„intrasgressible principles of international law“).  
1181  Keď Izrael s Egyptom uzavreli v roku 1977 dohody inter alia týkajúce sa okupovaných 
palestínskych území, OSN ich ostro kritizovala a dohody z Camp-David označila za neplatné do tej 
miery, do akej zasahujú do práv palestínskeho národa. Pozri UN GA Res. A/34/65 B, 29 November 
1979, para. 4: „the Camp David accords and other agreements have no validity in so far as they 
purport to determine the future of the Palestinian People and of the Palestinian territories occupied by 
Israel since 1967“. K tomu pozri komentár G. Gaju, že dôvodom označenia týchto dohôd za neplatné 
bol ich konflikt s ius cogens (GAJA, Jus Cogens beyond the Vienna Convention, 1981, s. 282). Veda 
však za nulitné (práve v dôsledku konfliktu s článkom 47 GC-IV) označuje aj dohody za účasti 
Palestíny: tzv. Dohody z Oslo medzi Izraelom a PLO týkajúce sa inter alia pričlenenia časti 
Východného Jeruzalemu k Izraelu; pozri QUIGLEY, 1992-1994, s. 52; CASSESE, The Israel-PLO 
Agreement and Self-Determination, 1993 (hoci neuvádza konflikt s jus cogens).  
1182 KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 125. Podobne 
CHRISTOFOLO, 2016, ako riešenie navrhuje techniku „váženia a vyvažovania“ („weighing and 
balancing“).    
1183 Bezpečnostná rada, príp. v zmysle rezolúcie Uniting for Peace aj Valné zhromaždenie.  
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prax štátov má potenciál meniť interpretáciu uvedených výnimiek, a tak možno 
zvažovať legálnosť použitia sily v sebaobrane voči neštátnym aktérom, v sebaobrane 
voči útoku, ktorý bezprostedne hrozí (tzv. pre-emptive self-defence), v sebaobrane 
voči útoku, ktorý nemá ozbrojený charakter (tzv. cyber attack), v sebaobrane voči 
ozbrojeným aktivitám na území iného štátu (tzv. cross-border attack), v sebaobrane 
na ochranu svojich občanov v zahraničí, ako aj na ochranu kogentných ľudských práv 
akým je napríklad zákaz genocídy (tzv. humanitárna intervencia a koncept 
responsibility to protect).1184 Prítomnosť cudzích vojsk na území štátu je legálna aj 
vtedy, ak jej predchádza súhlas územného suveréna, medzinárodné právo však aj pre 
túto situáciu stanovuje striktné podmienky.1185  

Pokiaľ ide o kogentný zákaz genocídy a masového porušovania ľudských 
práv, práve ten sa dostáva do zdanlivého konfliktu s kogentným zákazom použitia 
sily – prípady ozbrojenej intervencie do Iraku (1991) a Kosova (1999) vyprovokovali 
otázku, či medzinárodné právo pripúšťa výnimku zo zákazu použitia sily za účelom 
ochrany kogentných ľudských práv, tzv. humanitárnu intervenciu. Keď po ukončení 
iracko-kuvajstkého konfliktu nastala v Iraku občianska vojna voči režimu Sadáma 
Husajna, situácia značne postihovala civilné obyvateľstvo a Bezpečnostná rada 
prijala rezolúciu č. 688(1991), ktorej dvojznačný jazyk nenaznačoval ani nevylučoval 
mandát na použitie ozbrojenej sily.1186 Rezolúcia totiž explicitne neobsahovala odkaz 
na kapitolu VII Charty, ani explicitne nevyzvala štáty k použitiu sily (alebo k použitiu 
všetkých nevyhnutných prostriedkov), naopak, pripomenula len článok 2 ods. 7 
Charty (zásada nezasahovania do vnútorných záležitostí štátu), ktorý ako taký sa 
nevzťahuje na donucovacie akcie podľa kapitoly VII, na druhej strane viackrát 
situáciu označila za ohrozujúcu mier a bezpečnosť, čo evokuje aplikáciu kapitoly VII 
Charty. 1187  Následne ozbrojené sily USA, Spojeného kráľovstva a Francúzska 
postavili v apríli 1991 na území Iraku (napriek jeho námietkam) centrá humanitárnej 
pomoci (tzv. safe havens) a nad nimi vyhlásili bezletovú zónu. Prítomnosť tejto 
vojenskej koalície pretrvala na území Iraku až do ich vystriedania jednotkami OSN 
v júli 1991 (so súhlasom Iraku). Hoci niektoré štáty považovali túto intervenciu za 
nelegálnu 1188 , teda bez mandátu BR OSN, OSN ako taká ju nikdy formálne 
neodsúdila. Spojené kráľovstvo odvodzovalo legitímnosť svojho konania práve od 
konceptu humanitárnej intervencie s konštatovaním, že „dlhodobá prax štátov 
ukazuje, že je všeobecne akceptované, že v extrémnych prípadoch môže štát 
intervenovať do iného štátu z humanitárnych dôvodov ... [a že] aktivita štátov 

                                                        
1184 Pozri HARRIS, 2010, Chapter 11, s. 722-832; DINSTEIN, 2011; ORAKHELASHVILI, Changing 
Jus Cogens Through State Practice: The Case of Prohibition of the Use of Force and Its Exceptions, 
2015, s. 167 a nasl.; WOOD, 2007.  
1185 Pozri ICJ, Armed Activities on the Territory of Congo (Uganda), 2005, paras. 43 a nasl. a para. 99. 
Súhlas musí byť uskutočnený zreteľne, kompetentným orgánom, a je treba ho interpretovať 
reštriktívne.  
1186 BR OSN ale ešte v novembri 1990 prijala rezolúciu č. 678(1990), explicitne odkazujúcu na 
kapitolu VII Charty, a vyzývajúcu štáty na použitie „všetkých nevyhnutných prostriedkov“ na 
obnovenie mieru a bezpečnosti v regióne (para. 2). Nasledujúca rezolúcia č. 688 však na túto 
neodkazovala, keďže iracko-kuvajtský konflikt bol už ukončený, rezolúcia sa vzťahovala na post-
konfliktné civilné nepokoje.   
1187 UN SC Res. 688(1991), 3 April 1991: „The Security Council ... recalling Article 2 paragraph 7 of 
the Charter ... deeply disturbed by the magnitude of the human suffering involved ... which threaten 
international peace and security ... demands that Iraq, as a contribution to removing the threat to 
international peace and security in the region, immediately end this repression ... appeals to all 
Member States and to all humanitarian organisations to contribute to these humanitarian relief efforts 
...“ ; dôraz pridaný.  
1188 Irak, Čína a Rusko. 
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v severnom Iraku bola výkonom obyčajového medzinárodnoprávneho princípu 
humanitárnej intervencie.“1189  

Podobne bol inštitút humanitárnej intervencie ako dovolenej výnimky zo 
zákazu použitia sily, dokonca v explicitnom kontexte s ius cogens, uvádzaný po 
intervencii vojsk NATO do Kosova v roku 1999.1190 Hoci táto intervencia tiež nemala 
mandát BR OSN, a samotná NATO neupresnila právny základ tejto operácie1191 
rezolúcia BR odsudzujúca túto intervenciu ako nedovolené použitie sily neprešla 12 
hlasom ku 3.1192 Použitie sily zo strany NATO bolo však okamžite označené za 
nelegálne mnohými štátmi.1193 Mezinárodný súdny dvor, pred ktorého bola následne 
proti 10 členským štátom NATO podaná žaloba zo strany bývalej Juhoslávie (v 
sukcesii zo strany Srbska a Čiernej Hory), nemal možnosť o merite veci rozhodnúť 
v dôsledku nedostatku jurisdikcie.1194 Povšimnutiahodný je však pre nás argument, 
ktorý pred Súdom prednieslo Belgicko v konaní o vydaní predbežného opatrenia: 
„NATO, a osobitne Belgické kráľovstvo sa cítili viazaní zasiahnuť a zastaviť 
prebiehajúcu humanitárnu katastrofu ... aby zachránili hodnoty, ktoré sa označujú 
ako ius cogens ... právo na život ... a zákaz mučenia“.1195  

Tu treba upriamiť pozornosť na skutočnosť, že humanitárna intervencia 
dostala mandát BR OSN v prípade Bosny a Hercegoviny v roku 1992, Somálska 
v roku 1992 a Rwandy v roku 1994. Všetky príslušné rezolúcie povoľujúce použitie 
sily za účelom humanitárnej intervencie explicitne odkazovali na kapitolu VII 
Charty.1196 Argument Belgicka a nedostatočná prax malého počtu štátov tak ostáva 
jediným obhajcom humanitárnej intervencie bez mandátu OSN, a v spojení 
s negatívnou a odsudzujúcou reakciou veľkej väčšiny štátov, implikuje záver, že prax 
medzinárodného spoločenstva štátov ako celku nezmenila kogentný zákaz použitia 
sily v prospech výnimky humanitárnej intervencie bez mandátu OSN.1197   

Oblečenie konceptu humanitárnej intervencie do nových šiat – do konceptu 
zodpovenosti chrániť (responsibility to protect, R2P) nezmenilo nič podstatné na 
                                                        
1189 Vyhlásenie právneho poradcu Austa pred zahraničným výborom Snemovne reprezentantov v roku 
1992; cit. podľa HARRIS, 2010, s. 779.  
1190 Tzv. Operation Allied Force.  
1191 Predstavitelia UK a USA a FR sa v rokovaniach BR odvolávali na humanitárnu intervenciu; pozri  
HARRIS, 2010, s. 784. Pozri aj záver Nezávislej komisie pre Kosovo, The Kosovo Report, 
Independent International Commission on Kosovo, Oxford University Press 2000, s. 4, že vojenský 
zásah NATO v Kosove bol „nezákonný ale legitímny“ („illegal but legitimate“).  Správa bola 
prezentovaná GT OSN K. Annanovi v septembri 2000. Dostupná na 
http://reliefweb.int/report/albania/kosovo-report [20-01-2017] K tomu pozri komentár GLASSMAN, 
2011, s. 362: „illegal but legitimate is a term that no international lawyer should be completely 
comfortable with.“ 
1192 Pozri UN S.C.O.R. 3989th meeting, 26 March 1999; Čína, Rusko a Namíbia hlasovali za prijatie.  
1193 India a Čína, UN SC, 23 March 1999; a tzv. Rio Group of Latin States, 26 March 1999. Následne 
štáty zružené v tzv. Group of 77 odmietli právo individuálneho štátu či skupiny štátov na humanitárnu 
intervenciu: pozri Declaration of the meeting of Foreign Ministers of the Group of 77, New York, 24 
September 1999, para. 69, dostupné na http://www.g77.org/doc/Decl1999.html [23-01-2017]; a 114 
štátov pod hlavičkou tzv. Non-Allied Movement v roku 2003 potvrdilo, že právo na humanitárnu 
intervenciu nie je v súlade s Chartou a nie je všeobecným medzinárodným právom. Pozri Final 
Document of the XIII Conference of Heads of State or Government of the Non-Allied Movement, 
Kuala Lumpur, February 2003, para. 16, cit. podľa ALLAIN, 2004, s. 255.  
1194 ICJ, Legality of the Use of Force, Serbia and Montenegro v. UK, 2004, s. 1307.  
1195 Ibid.; Belgicko sa cítilo viazané povinnosťou zasiahnuť.   
1196 UN SC Res. 770(1992), 794(1992) a 929(1994).  
1197 Porovnaj ale právo na humanitárnu intervenciu, ktorá existuje ako regionálne pravidlo v rámci 
afrického kontinetu. Zakladajúci akt Africkej únie, prijatý v roku 2000, v čl. 4 (h) a (j) zakladá právo 
Únie na ozbrojenú intervenciu do členských štátov, a právo člena požadovať intervenciu Únie. 
Rozsiahly komentár uvádza ALLAIN, 2004, s. 264 a nasl.  
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doteraz uvedenom.1198 Koncept R2P bol uvedený ako nástroj riešenia humanitárnych 
katastrof v roku 2004 v správe Generálneho tajomníka OSN1199 a následne včlenený 
do rezolúcie Valného zhromaždenia OSN.1200 Jeho podstata spočíva vo viaczložkovej 
zodpovednosti: v primárnej povinnosti štátu chrániť svoje obyvateľstvo pred 
genocídou, vojnovými zločinmi, etnickými čistkami a zločinmi proti ľudskosti, 
a v paralelnej rovnakej povinnosti celého medzinárodného spoločenstva 
prostredníctvom OSN (responsibility to prevent). V prípade, že sa mierové 
prostriedky ochrany ukážu ako nedostatočné a orgány štátu budú zlyhávať v plnení 
svojej primárnej povinnosti ochrany, ako sekundárna zopovednosť nastupuje záväzok 
medzinárodného spoločenstva kolektívne konať prostredníctvom Bezpečnostnej rady 
(responsibility to react). Napokon súčasťou tohto konceptu je aj povinnosť pomoci 
štátom budovať schopnosť chrániť ich obyvateľstvo (responsibility to build and 
assist).1201 Zjednodušene povedané, koncept je tvorený triádou povinností: prevencia 
– represia – rekonštrukcia, a troma stupňami: zodpovednosť štátu, pomoc 
medzinárodného spoločenstva a zásah medzinárodného spoločenstva v prípade 
zjavného zlyhania.1202  

V dôsledku toho, že koncept responsibility to protect zaväzuje štáty 
uskutočniť kolektívnu akciu za účelom humanitárnej ochrany výlučne 
prostredníctvom Bezpečnostnej rady OSN a v súlade s Chartou, nie je ku kogentnému 
zákazu použitia sily relevantný.1203 Zdanlivý konflikt kogentných noriem inter se, 
ktorý mohol byť badateľný pri humanitárnej intervencii byť právu (a povinnosti) 
štátov jednostranne použiť silu za účelom ochrany ľudských práv, tak úplne vymizol: 
prax ho preventívne vyriešila konceptom zodpovednosti za ochranu. To, čo tento 
inštitút priniesol nové, je, že explicitne uznáva humanitárnu intervenciu ako 
sekundárnu povinnosť a zodpovednosť celého medzinárodného spoločenstva – avšak 
jej zákonnosť podmieňuje súladom s Chartou OSN, a teda mandátom Bezpečnostnej 
rady.1204 Možno povedať, že vo vzťahu k zákazu použitia sily teda nevytvoril žiadnu 

                                                        
1198 Porov. BÍLKOVÁ, Odpovědnost za ochranu (R2P): Nová naděje nebo staré pokrytectví, 2010, s. 
100: „R2P není novým názvem pro humanitární intervenci“, ale na s. 102 pripúšťa, že koncept sa 
prekrýva s inými inštitútmi a existujúcimi právnymi normami, no konštatuje, že jeho prínos „není 
jenom v tom, co říká, ale ... v tom, jak – jakým zpusobem a s jakou přesvědčivostí – to říká a kdo je 
nově ochoten mu naslouchat“.  
1199 UN Secretary General’s High Level Panel on Threats, Challenges and Change (2004): A More 
Secure World: Our Shared Responsibility.  
1200 UN GA Res. 60/1 (2005) World Summit Outcome, paras. 138 a nasl.  
1201 Ibid.: „Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war 
crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. ... The international community, through the 
United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other 
peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help to protect 
populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, 
we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security 
Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, ... should peaceful means be 
inadequate and national authorities are manifestly failing to protect their populations ... We also 
intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States build capacity to protect 
their populations ... and to assisting those which are under stress before crises and conflicts break 
out.“ 
1202 BÍLKOVÁ, Odpovědnost za ochranu (R2P): Nová naděje nebo staré pokrytectví?, 2010, s. 64.  
1203 Ibid, s. 84-85. Novými prvkami sú podľa autorky len potvrdenie extenzívneho výkladu výrazu 
„ohrozenie alebo porušenie medzinárodného mieru a bezpečnosti“ v zmysle čl. 39 Charty a stanovenie 
morálneho a politického záväzku BR OSN (popri jej súčasnom práve) konať v prípade zlyhania štátu.  
1204 Štáty všeobecne uznávajú právomoc a povinnosť Bezpečnostnej rady OSN uskutočniť kolektívne 
opatrenia za účelom predcházania a zastavenia masového porušovania ľudských práv. Pozri STAHN, 
2007, s. 101; a BELLAMY, 2008.   
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výnimku; vytvoril však novú interpretáciu iného pravidla všeobecného 
medzinárodného práva: zásady nezasahovania do vnútorných vecí štátu. V dôsledku 
responsibility to protect totiž občianske vojny a nepokoje prestávajú byť výlučnou 
doménou štátov vtedy, ak štát zlyháva vo svojej primárnej zodpovednosti chrániť 
svoje obyvateľstvo pred masovým porušovaním kogentne chránených ľudských práv.   

  

 

 6. 9. Vplyv ius cogens na vnútroštátne právo  
 

Už v predchádzajúcom texte sme uviedli, ako inštitút ius cogens – či už 
explicitne alebo implicitne – preniká do vnútroštátnych poriadkov štátov.1205 Nie je 
ničím neobvyklým, ak národný sudca pri svojej rozhodovacej činnnosti odkazuje na 
kogentné normy všeobecného medzinárodného práva. Pre účely tejto kapitoly je ale 
kľúčová otázka, či účinok kogentných noriem medzinárodného práva postihuje (a ak 
áno, za akých predpokladov a s akým následkom) aj vnútroštátne právo – teda 
akékoľvek vnútroštátne právne akty legislatívneho, vládneho, administratívneho či 
súdneho charakteru. Zjednodušene povedané: môže medzinárodná norma ius cogens 
spôsobiť nulitnosť vnútroštátneho zákona či invalidovať rozhodnutie vnútroštátneho 
súdu? A má nejaké ďalšie, resp. iné účinky? Na tieto otázky je možné odpovedať 
jednak z pohľadu medzinárodného práva, a jednak z pohľadu vnútroštátneho práva. 

V prvom kontexte je smerodajný výrok Medzinárodného trestného tribunálu 
pre bývalú Juhosláviu v spore Furundzija:1206 „Skutočnosť, že mučenie je zakázané 
kogentnou normou medzinárodného práva, má ďalšie účinky v medzi-štátnej 
a individuálnej rovine. V rovine medzi štátmi slúži na medzinárodnú delegitimizáciu 
akéhokoľvek legislatívneho, administratívneho alebo súdneho aktu povoľujúceho 
mučenie. Bolo by nezmyselné na jednej strane argumentovať, že v dôsledku kogentnej 
povahy zákazu mučenia sú zmluvy alebo obyčajové pravidlá umožňujúce mučenie 
nulitné a neplatné ab initio, a potom nedbalé prijímať vnútroštátne opatrenia 
povoľujúce alebo ospravedlňujúce mučenie či ospravedlňovať jeho páchateľov 
prostredníctvom amnestií. ... takéto vnútroštátne opatrenia ... by mali právne účinky 
spomenuté vyššie [osobitnú medzinárodnú zodpovednosť – pozn.] a nedostalo by sa 
im medzinárodnoprávneho uznania. ... a aj keby vnútroštátny zákon alebo rozsudok 
umožňoval porušiť zákaz mučenia, jednotlivci ostávajú viazaní ho dodržať...“. Svoj 
príspevok v tomto smere majú aj výroky Medzi-amerického súdu pre ľuské práva, 
ktorý viackrát vyhlásil právnu neúčinnosť vnútroštátnych zákonov o udelení amnestie 
z dôvodu ich nezlučiteľnosti s „nederogovateľnými právami“: takéto amnestie sú 
podľa neho neprijateľné, keďže ich cieľom je vylúčiť zodpovednosť za závažné 
porušenia ľudských práv akými sú mučenie, hromadné popravy či nútené miznutie 
osôb.1207   

Je vhodné pripomenúť, že medzinárodné právo hľadí na právo jednotlivých 
štátov ako na „pouhé faktum“.1208 Početná judikatúra medzinárodných súdov týkajúca 

                                                        
1205 Pozri kapitolu 4.2.1, a tam legislatívu a judikatúru vybraných štátov. 
1206 ICTY, Prosecutor v. Furundžija, 1998, Judgment, para. 155.  
1207 Pozri IACtHR, Barrios Altos v. Peru, Judgment of 14 March 2001, Series C, No. 75, para. 41; La 
Cantuta v. Peru, Judgment of 29 November 2006, Series C, No. 162, para. 189; uvádza ŠTURMA, 
Lidská práva jako příklad kogentních norem obecného mezinárodního práva, 2014, s. 21-22.  
1208 PCIJ, Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Germany v. Poland), 1926, P.C.I.J. Series 
A, No. 7, p. 19: „from the standpoint of International law and of the Court which is its organ, 
municipal law are merely facts which express the will and constitute the activities of States, in the 
same manner as do legal decisions or administrative measures“. Pozri aj PCIJ, Mavrommatis 
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sa vnútroštátnych opatrení potvrdzuje, že medzinárodné právo ako také (a teda ani 
medzinárodný rozhodovací orgán) nemá právomoc zrušiť či zneplatniť akt podľa 
vnútroštátneho práva.1209 A keďže žiadne pravidlo vnútroštátneho práva nie je per se 
pravidlom medzinárodného práva, invalidujúci účinok ius cogens („a legal rule 
which is in conflict with a peremptory norm of general international law is void“1210) 
sa naň bez ďalšieho nevzťahuje. Odpoveď na otázku položenú v úvode teda musí byť 
v zásade negatívna. Nižšie si však ukážeme, za akých podmienok účinok ius cogens 
môže preniknúť do vnútroštátneho práva. Prijatie alebo aplikácia vnútroštátneho 
zákona či vykonanie rozsudku národného súdu tak môže štátu privodiť zodpovednosť 
za porušenie medzinárodného práva – a ak je dotknutá norma ius cogens – privodiť 
mu osobitnú medzinárodnoprávnu zodpovednosť, avšak právna existencia 
vnútroštátneho legislatívneho či súdneho aktu ostáva z pohľadu práva štátu v zásade 
nedotknutá. Na druhej strane, takéto opatrenia (odporujúce medzinárodnému právu 
všeobecne) nie sú schopné produkovať právne účinky podľa medzinárodného práva, 
teda voči iným štátom a subjektom. Možno teda povedať, že takéto vnútroštátne 
právne akty a opatrenia budú zbavené medzinárodnoprávnej platnosti: nebudú 
medzinárodnoprávne efektívne, pretože žiaden štát ich neuzná de iure, neprizná im 
právny účinok.1211 Uvedené je v podstate parafrázou vyššie uvedeného výroku ICTY: 
tribunál neuviedol, že zákaz mučenia zneplatňuje vnútroštátny zákon, 1212  ale 
konštatoval nelegitímnosť takého zákona v medzinárodnej rovine („it serves to 
internationally de-legitimise any act“) s následkom jeho medzinárodného neuznania 
(„would not be accorded international legal recognition“), teda nepriznania mu 
právnych účinkov podľa medzinárodného práva.1213  

Z pohľadu vnútroštátneho práva treba povedať, že otázka účinku 
medzinárodného práva na právo vnútroštátne je priamo determinovaná tým, aké 
postavenie vnútroštátne právo priznáva medzinárodnému právu. Inými slovami, či ho 
v zmysle striktného dualizmu definuje ako samostatný oddelený systém práva, ktorý 
– aby produkoval účinok vo vnútroštátnom práve – musí byť doň inkorporovaný 
prostredníctvom zákona alebo generálnej inkorporačnej normy alebo iným spôsobom; 
alebo či naň nazerá v duchu monistickej teórie ako na súčasť svojho právneho 
poriadku bez potreby ďalšieho – a v rámci týchto prístupov, či mu priznáva alebo 
nepriznáva prednosť pred vnútroštátnym právom. Z uvedeného vyplýva, že 
medzinárodné právo (vrátane jeho kogentných noriem) môže mať na právne poriadky 
niektorých štátov aj priamy účinok (vrátane invalidujúceho účinku ius cogens), 
pokiaľ právo týchto štátov – najčastejšie ústavný zákon – inkorporuje medzinárodné 
právo a jeho normy do systému národného práva. V dôsledku odlišností 
vnútroštátnych právnych systémov má každý štát túto otázku upravenú rôzne. Tak 

                                                                                                                                                              
Jerusalem Concessions (Greece v. UK), 1925, P.C.I.J. Ser. A., No. 5, p. 29, kde Súd posúdil 
vnútroštátny zákon ako „only as a preliminary question, not as a point of law“. 
1209 Pozri napr. PCIJ, SS. Wimbledon (UK v. Germany), 1923 Ser. A, No. 1; PCIJ, Certain German 
Interests in Polish Upper Silesia (Germany v. Poland), 1926, P.C.I.J. Series A, No. 7; ICJ, Nottebohm 
(Liechtenstein v. Guatemala), 1955.  
1210 ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006, Fragmentation of International Law, para. 41 a). 
Pozri vyššie, kapitolu o normatívnom konflikte.  
1211 Pozri napr. ICJ, Nottebohm, 1955, s. 20.  
1212 Tu poukazujeme na mylnú interpretáciu výroku ICTY niektorými autormi, známymi svojím ius-
cogens-friendly prístupom: ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 
217, ktorý – citujúc výrok ICTY – tvrdí, že vnútroštátne opatrenia budú v dôsledku rozporu s ius 
cogens nulitné a neplatné. Svoj názor však následne opravuje, na s. 541, keď uvádza, že imperatívne 
normy nemajú identický účinok na medzinárodné a vnútroštátne právo.  
1213 Dôraz v citáciách pridaný.  
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napríklad Grundgesetz (Ústavný zákon) Nemecka stanovuje, v zmysle priameho 
účinku a prednosti, že všeobecné pravidlá medzinárodného práva sú integrálnou 
súčasťou nemeckého federálneho práva, a že majú prednosť pred zákonmi a priamo 
ukladajú práva a povinnosti nemeckým občanom.1214 Ústava Švajčiarska priznáva 
kogentným medzinárodným normám invalidujúci účinok vo vzťahu k im 
odporujúcemu ľudovému hlasovaniu, za neplatné ho vyhlási federálny parlament.1215 
Ústava Českej republiky nepriznáva medzinárodnoprávnym pravidlám priamy 
účinok: stanovuje prednosť medzinárodných zmlúv pred zákonmi, ak prešli 
vnútroštátnym schvaľovacím procesom.1216 Podobne Ústava Slovenskej republiky 
uznáva len prednosť niektorých medzinárodných zmlúv pred zákonmi, za podmienky 
vnútroštátneho schvaľovacieho procesu.1217 Z rozhodnutí národných súdov ďalších 
štátov – USA1218, UK1219, Austrálie1220, Kanady1221, Francúzska1222, Talianska1223, 
                                                        
1214 Grundgesetz (Basic Law for the federal Republic Germany), Article 25; anglický oficiálny preklad 
dostupný na https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law-
data.pdf [24-01-2017]  
1215 Federal Constitution of the Swiss Confederation, adoptedof 18 April 1999, Article 139: „... if it 
[popular initiative] infringes mandatory provisions of international law, the Federal Assembly shall 
declare it to be invalid“, anglický preklad dostupný na https://www.admin.ch/opc/en/classified-
compilation/19995395/201601010000/101.pdf [24-01-2017] Pozri k tomu komentár De WET, 2004, s. 
101.  
1216 Článok 10, Ústava ČR z 16. decembra 1992: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci 
dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li 
mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ 
1217 Článok 7 (5) Ústava SR, č. 460/1992 Zb.: „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a 
základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a 
medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo 
právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú 
prednosť pred zákonmi.“ 
1218 Pozri protichodné názory sudcov v sporoch CUSCLIN, US Court of Appeal (DC) (za priamy 
účinok); Siderman de Blake v Argentina, Court of Appeal (9th cr.), rozhodoval nie na základe 
medzinárodného práva ale výlučne na základe vnútroštátneho zákona o imunitách FSIA, a zdôraznil, 
že ak medzinárodné právo pripúšťa ius cogens výnimky z imunity, tie „musia prejsť Kongresom“ 
(„Congress must make them“); podobne Princz, Court of Appeal (DC), a Smith, Court of Appeal (2nd 
cr.), v nadväznosti na US Alien Tort Claim Act: Filartiga (kde súd potvrdil vynutiteľnosť 
medzinárodného práva na základe ACTA) a Tel-oren (kde naopak nepripustil vynutiteľnosť 
medzinárodného práva na základe ACTA). Porov. spor Doe v Unocal, Court of Appeal (9th cr.): „the 
law of any particular State is either identical to jus cogens norms of international law, or it is invalid“; 
a Medellin, Supreme Court (2008), kde súd rozhodol o nevykonateľnosti rozsudku MSD.   
1219 Ex parte Pinochet, UKHL (1999), Snemovňa lordov podmienila vynutiteľnosť medzinárodného 
práva pred vnútroštátnym súdom inkorporovaním medzinárodnoprávneho pravidla (zákazu mučenia) 
do britského právneho poriadku (pozri ale nesúhlasný názor lord Millet, para. 177, priamo 
odvolávajúci sa na ius cogens). Pozri Jones, Kuwait Air Corp., UKHL (2005), paras. 19, 114, 117, 
137.  
1220 Horta v Commonwealth of Australia, Australian High Court (1994), kde bola napadnutá platnosť 
vnútroštátneho zákona prijatého na základe Timor Gap Treaty (odporujúcej ius cogens), súd zaujal 
dualistický prístup a ponechal zákon platným. Ale v spore Nulyarimma, Federal Court of Australia, 
(1999): súd potvrdil, že Austrália má z obyčajovoprávneho medzinárodného práva záväzok, odvodený 
z kogentného zákazu genocídy, ale to nepostačuje na založenie vnútroštátnej  jurisdikcie nad osobami 
obžalovanými z genocídy bez toho, že by jurisdikciu zakladal vnútroštátny zákon. Jurisdikcia však 
napokon bola založená na základe common law. Pozri aj Kruger v Commonwealth of Australia, 
Australian High Court (1997).  
1221 Bouzari, Court of Appeal for Ontario, 2004, para. 65: „customary rules of international law are 
directly incorporated into Canadian domestic law unless explicitly ousted by contrary legislation“.  
1222 Qaddafi, Court of Appeals Paris (2001). 
1223 Ferrini, Corte di Casazione (Italy), 2004, para. 7.1.: „the general norms of international law which 
protect the freedom and dignity of the person as fundamental rights and which recognise as 
international crimes ... are an integral part of Italian law and the violation of these norms produces 
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Izraelu1224, Holandska1225 a Maďarska1226 – vyplývajú rôzne závery, či ich právne 
poriadky uznávajú alebo nie priamy účinok medzinárodného (a teda aj kogentného) 
práva. Dôsledkom priameho účinku medzinárodného práva na vnútroštátne tak okrem 
neplatnosti môže byť napríklad priamy vznik práv a povinností jednotlivcov priamo 
z medzinárodného práva, s čím súvisí jednak ich stíhateľnosť za medzinárodné 
zločiny, a jednak vynutiteľnosť ich základných ľudských práv garantovaných 
medzinárodným právom pred vnútroštátnymi súdmi.  

Najčastejšie sa vnútroštátne právo potýka s medzinárodnými kogentnými 
normami v súvislosti s porušeniami kogentných noriem a teda so stíhaním 
medzinárodných zločinov. A tak vnútroštátne súdy riešia často otázky, či môžu stíhať 
osobu podozrivú zo spáchania medzinárodného zločinu aj napriek tomu, že ich 
trestný zákon tento zločin nepozná (v rámci univerzálnej jurisdikcie)1227, či majú 
povinnosť priznať imunity cudzím štátnym predstaviteľom alebo cudzím štátom, 
alebo medzinárodným organizáciám, ak ich činnosť súvisela s porušením ius cogens, 
a v tomto zmysle či môžu pripustiť občianskoprávne žaloby týkajúce sa kompenzácie 
za ujmy spôsobené medzinárodnými zločinmi, alebo či môžu alebo naopak nesmú 
priznať právny účinok výsostným aktom cudzích štátov (uplatniť tzv. Act of State 
doctrine, pozri nižšie), ak tieto odporujú ius cogens, a amnestiám, ktoré iný štát udelil 
jednotlivcovi za čin porušujúci ius cogens. Pokiaľ ide o priznanie právneho účinku 
výsostným aktom cudzích štátov, v praxi niektorých štátov, ktoré inak uplatňujú 
doktrínu nedotknuteľnosti aktov cudzích štátov (tzv. Act of State)1228 , vidieť, že pri 

                                                                                                                                                              
the causes of action by individuals within the Italian legal system“. Porov. následné Rozhodnutie 
Ústavného súdu č. 238 z 22. októbra 2014, para. 4.1. (uvádza ŠMIGOVÁ, 2016, s. 39), kde Súd 
odmietol implementovať rozsudok MSD vo veci Jurisdikčné imunity z dôvodu „neaplikovateľnosti 
medzinárodnej obyčaje upravujúcej imunity štátu v prípade vážnych porušení medzinárodného 
humanitárneho práva“, a v tomto zmysle neaplikovateľnosť čl. 94 Charty OSN. Pozri aj zaujímavý 
komentár R. Kolba: KOLB, The relationship between the international and the municipal legal order: 
reflections on the decision no 238/2014 of the Italian Constitution Court, 2014. 
1224 Eichmann v. Attorney General, 1962, Supreme Court of Israel, kde súd rozhodol priamo na 
základe medzinárodného práva.  
1225 The State of the Netherlands v. Hasan Nuhanovič (Supreme Court of the Netherlands), Judgment 
of 6 September 2013, kde Súd rozhodoval priamo na základe pravidiel obsiahnutých v ARSIWA, 
a priznal jednotlivcovi náhradu škody v dôsledku zodpovednosti Holandska za porušenia 
humanitárneho práva v rámci misie OSN.  
1226 Hungarian Constitutional Court, Decision No. 53/1993 of 13 October 1993: „No domestic law 
confronted with a conflicting and express peremptory rule of international law (jus cogens) may be 
given legal force“. 
1227 Okrem vyššie spomenutých prípadov napríklad aj stíhanie pirátstva. Pozri aj argument Senegalu 
(ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012), že Senegal nemôže stíhať Habrého, pretože jeho 
právny poriadok to neumožňuje. Pozri aj prípad Eichmann, a z novších rozhodnutia ESĽP vo 
viacerých prípadoch, kedy vnútroštátne trestné právo definovalo zločin trestný podľa medzinárodného 
práva širšie (pri genocíde zahŕňajúc aj politické a sociálne skupiny), a Súd v kontexte zásady nullum 
crimen sine lege a umožnenia retroaktivity v prípade zločinov podľa „všeobecných právnych princípov 
uznávaných civilizovanými národmi“ (výnimka zo zákazu retroaktivity podľa čl. 7 ods. 2 Dohovoru) 
dospel k záveru, že trestný čin musí byť jasne definovaný v národnom alebo medzinárodnom práve 
tak, aby „jednotlivec mohol z formulácie ustanovenia vedieť ... ktoré konania zakladajú trestnú 
zodpovednosť“ (ECtHR, Vasiliauskas v. Lithuania, 2015, para. 154), a že vnútroštátne súdy nemôžu 
odsúdiť jednotlivca na základe spätne aplikovanej širšej interpretácie zločinu genocídy, hoci 
všeobecne si štát môže vo vnútroštátnej legislatíve zakotviť širšiu definíciu (para. 181). Súd teda 
rozhodol, že zločin genocídy podľa medzinárodného práva platného v čase spáchania predmetného 
činu (v roku 1953) nezahŕňal aj politické či iné sociálne skupiny ľudí (para. 170). Pozri aj ECtHR, 
Kononov v. Latvia, 2010, a ECtHR, Larionovs and Tess v. Latvia, Decision on Admissibility, 2014) 
1228 Teória priznávajúca imunitu výsostným aktom cudzieho štátu. Pozri prípad Sabattino, US Supreme 
Court (1964), kde americký súd rozhodoval o kompenzácii za škodu spôsobenú Kubou zákonom 
o vyvlastnení.  
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porušeniach ius cogens od tejto doktríny upúšťajú a priznávajú jednotlivcovi 
poškodenému v súvislosti s porušením ius cogens žalobný nárok. 1229  Iné štáty 
napríklad inkorporujú kogentné normy medzinárodného práva do svojho 
vnútroštátneho ordre public (public order, public policy), a tak prostredníctvom 
výhrady verejného poriadku v týchto prípadoch nepriznávajú právny účinok cudzím 
vnútroštátnym aktom. 1230  Badateľná je aj prax štátov, ktoré stíhajú porušenie 
medzinárodnej kogentnej normy pred svojimi vnútroštátnymi súdmi aj vtedy, ak iný 
štát udelil danej osobe amnestiu v súvislosti s týmto porušením.1231  
 

  6. 10. Parciálne závery  
 

Otázka právnych účinkov ius cogens je azda najrozporuplnejšou, no zároveň 
má najväčšie praktické dopady. To, ako kogentné normy fungujú vis-á-vis ostatným 
normám mezinárodného práva, regulujúcich rôzne oblasti od práva medzinárodných 
zmlúv až po právo medzinárodnej zodpovednosti, je kľúčové. Pri analýze tejto 
citlivej problematiky je preto podľa nás nevyhnutné postupovať striktne induktívnym 
spôsobom – prostredníctvom skúmania pozitívneho práva takého ako v skutočnosti je 
– teda tak, ako sa ukazuje v praxi štátov a v ďalších prameňoch práva. Riziko 
deduktívneho prístupu odvodzujúceho právne účinky kogentných noriem len od 
pouhého konceptu kogentnosti je totiž vysoké: takýto postup by mohol viesť 
k expanzii účinkov ius cogens ďaleko za hranice lege lata. Jednoducho povedané, 
účinky ius cogens nemožno automaticky odvodzovať od jeho nadradeného 
postavenia v pomyslenej hierarchickej pyramíde medzinárodnoprávnych noriem; je 
potrebné ich podrobiť testu praxe štátov a opinia iuris v každom jednotlivom prípade. 
To platí nielen o pôvodnom invalidujúcom účinku neplatnosti v rámci zmluvného 
práva, ale aj o iných právnych účinkoch, vrátane potenciálnych účinkov vo 
vnútroštátnych právnych systémoch. Terminologickým determinantom nášho 
skúmania bol pojem právny účinok normy (legal effect), odlíšený od pojmu právny 

                                                        
1229 Pozri PARKER & NEYLON, 1989, s. 446-447: „State acts violating jus ocgens standards should 
preclude the use of the act of state or other immunity doctrines to bar suits.“ Pozri ibid, s. 446, kde 
cituje prípad Filartiga, v ktorom mučenie nebolo charakterizované ako výsostný akt Paraguaju, ku 
ktorému by sa inak viazala imunita. Pozri aj Ferrini (Supreme Court, Italy) a Distomo (Supreme Court, 
Greece). Porovnaj §. 47 slovenského zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktorý 
v ods. 1 priznáva všeobecnú jurisdikčnú imunitu cudzích štátov a v ods. 2 stanovuje výnimku „na 
činnosť alebo úkony cudzieho štátu a na majetok cudzieho štátu v rozsahu, v ktorom sa podľa 
medzinárodnej zmluvy alebo iných pravidiel medzinárodného práva cudzí štát nemôže dovolávať 
imunity.“ 
1230 Pozri ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 567, komentujúc 
prípad Kuwait Air Corp., kde britské súdy posudzovali iracký dekrét o konfiškácii a v tejto súvislosti 
civilnoprávnu žalobu poškodeného. Orakhelashvili uvádza: „This is a clear affirmation that if a norm 
is part of international jus cogens, that is international public order, it also becomes part of English 
public policy.“ Porov. aj §. 64 ods. f) slovenského zákona o medzinárodnom práve súkromnom 
a procesnom, že cudzie rozhodnutie nemožno uznať alebo vykonať, ak „by sa uznanie priečilo 
slovenskému verejnému poriadku“. Pozri aj §. 68.  
1231 Pozri SCSL, Prosecutor v. Gbao, Decision on Preliminary Motion, SCSL-04-15-PT-141, para. 9 
(2004): „there is a crystallized international norm to the effect that a government cannot grant 
amnesty for serious crimes under international law“. A CASSESE & GAETA, International Criminal 
Law (3rd ed.), 2013, s. 312: ius cogens „may be construed as imposing an obligation upon states to 
refrain from granting amnesty for violations of peremptory norms.“ K príkladom vnútroštátnej 
judikatúry pozri WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 2015, s. 322 
a nasl.  
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následok (legal consequence), ktorý je podľa nás potrebné spájať s porušením; právne 
následky porušenia ius cogens sú potom adresované v siedmej kapitole.  

Vychádzajúc z primárneho – invalidujúceho – účinku ius cogens v oblasti 
zmluvného práva, tak ako bol kodifikovaný vo Viedenskom dohovore o zmluvnom 
práve, sme skúmali, či účinok nulity postihuje okrem odporujúcich zmlúv aj iné akty. 
Prišli sme k zisteniu, že nevyhnutným prepokladom invalidujúceho účinku 
kogentných noriem je existencia normatívneho konfliktu, ktorý vzniká v dôsledku 
derogácie od kogentnej normy. Pokiaľ nastane situácia, kedy iné pravidlo 
medzinárodného práva odporuje kogentnej norme, invalidujúci účinok ius cogens je 
všeobecne uznávaný: spôsobí tak nulitnosť odporujúcej zmluvy, i jednostranného 
aktu štátu alebo medzinárodnej organizácie majúceho normatívny charakter, vrátane 
rezolúcií BR OSN, ako aj neplatnosť odporujúcej obyčaje v prípade ius cogens 
superveniens. V tejto súvislosti sme upozornili na praktické problémy, ktoré 
vyvstávajú v nejednoznačných situáciách konfliktu, ako je tzv. implicitný konflikt a 
„konflikt“ medzi hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi pravidlami.  

Okrem toho sme skúmali potenciálne ďalšie špecifické účinky ius cogens 
v oblasti obyčajového práva, jednostranných aktov, v otázke vzniku štátov 
a teritoriálnych zmien ako objektívnych skutočností odlíšených od právnych aktov, 
ďalej na medzinárodnú jurisdikciu a jurisdikciu štátov ako aj na pravidlá o imunitách 
a vo vzťahu kogentných noriem medzi sebou. Dotkli sme sa aj otázky potenciálnych 
účinkov ius cogens vo vnútroštátnom práve. Naše zistenia sa dajú zhrnúť do 
nasledovných záverov: všeobecne uznávané a nespochybňované účinky kogentných 
noriem sú nulita a neplatnosť odporujúcich právnych aktov, vrátane zmlúv, 
jednostranných stricto sensu aktov štátov a medzinárodných organizácií majúcich 
normatívne účinky (výhrady, deklarácie prisľúbujúce, uznávajúce a odnímajúce 
právo alebo záväzok, a  rezolúcie BR OSN), ďalej neplatnosť existujúceho 
obyčajového pravidla, ktoré sa dostane do následného rozporu s ius cogens 
superveniens, neúčinnosť inštitútu trvalého odporcu a rozšírenie jurisdikcie štátov 
o tzv. univerzálnu jurisdikciu, ktorá má však súvislosť nielen s kogentnými normami. 
Čiastočne uznávanými účinkami kogentných noriem je konštitutívny účinok kritéria 
legality štátnosti, s čím súvisí neuznanie vzniku štátov a územných ziskov v rozpore 
s ius cogens, neaplikácia imunity cudzích štátnych predstaviteľov ratione materiae vo 
vnútroštátnych jurisdikciách, a niektoré účinky na vnútroštátne akty, napríklad 
neuznanie (medzinárodnoprávna neefektívnosť) amnestií. Celkom neuznanými sú 
účinky ius cogens na jurisdikciu MSD.  

Pokiaľ ide o vzájomný konflikt kogentných noriem inter se, dospeli sme 
k záveru, že ide len o konflikt zdanlivý, nakoľko medzinárodné právo ponúka dve 
alternatívne možnosti jeho „riešenia“, ktoré v podstate vylučujú existenciu konfliktu 
per se. Je to jednak inštitút modifikácie kogentnej normy, a jednak inštitút 
harmonickej interpretácie. Zdanlivý konflikt sme demonštrovali na príkladoch vzťahu 
zákazu použitia sily k seba-určovaciemu právu národov, a vzťahu zákazu použitia 
sily k ochrane pred masovým porušovaním ľudských práv.         
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7. PRÁVNE NÁSLEDKY PORUŠENIA A VYNUCOVANIE 
KOGENTNÝCH NORIEM  
 

 
Kým predchádzajúca kapitola sa zaoberala otázkou, aké právne účinky 

všeobecné medzinárodné právo pripisuje kogentným normám, táto kapitola analyzuje 
právne následky, ktoré všeobecné medzinárodné právo spája s porušením kogentných 
noriem. Právnymi následkami tu pritom rozumieme také práva a povinnosti, 
právomoci a záväzky, ktoré ex lege vznikajú v dôsledku porušenia ius cogens. 
Medzinárodnoprávna veda tieto práva a povinnosti nazýva sekundárnymi 
(zodpovednostnými), pretože predpokladom ich aplikácie je porušenie primárnych 
pravidiel.1232 Sekundárne práva a záväzky sa tak generujú automaticky ex lege, a 
akcesoricky sa pridávajú k primárnym.  

Pokiaľ ide o adresátov týchto sekundárnych práv a povinností, všeobecne 
platí, že tam, kde vzniká sekundárna povinnosť porušiteľa, tam vzniká korelujúce 
právo poškodeného. V kontexte ius cogens však treba pripomenúť, že všetky normy 
ius cogens obsahujú záväzky erga omnes, teda záväzky, na dodržiavaní ktorých má 
záujem celé medzinárodné spoločenstvo. V dôsledku uvedeného tak porušenie 
kogentnej normy môže mať za následok nielen vznik povinností porušiteľa a vznik 
práv poškodeného, ale aj vznik povinností a práv tretích štátov, presnejšie všetkých 
štátov ako členov medzinárodného spoločenstva. Právo medzinárodnej zodpovednosti 
tak v kontexte ius cogens stráca svoj výlučne bilaterálny charakter.  

Tu treba povedať, že pravidlá všeobecne regulujúce právne následky 
porušenia noriem, teda otázky medzinárodnej zodpovednosti, sú súčasťou 
medzinárodného obyčajového práva. Hoci Komisia OSN pre medzinárodné právo 
pracovala na ich kodifikácií a výsledok jej práce je zosobnený v Článkoch 
o zodpovednosti štátov za protiprávne správanie z roku 2001 (ďalej ako „ARSIWA“), 
nemožno ich spoľahlivo v plnom rozsahu považovať za medzinárodné obyčajové 
právo. Sama Komisia priznala, že články formulujú základné pravidlá zodpovednosti 
„pomocou kodifikácie a progresívneho rozvoja“.1233 A niektoré navrhované pravidlá, 
ako si ukážeme nižšie, vskutku nemajú pevný základ v ustálenej a jednotnej praxi 
štátov.  

Budeme teda analyzovať niekoľko špecifických právnych následkov 
porušenia ius cogens, a) zodpovednosť štátov, na ktorú sa vzťahuje špeciálny právny 
režim, spočívajúci na osobitných povinnostiach všetkých štátov a na práve všetkých 
štátov dovolávať sa zodpovednosti, vrátane ich práva vynucovať plnenie a požadovať 
nápravu, a b) trestnú zodpovednosť jednotlivca podľa medzinárodného práva. Ako si 
ukážeme v ďalšom texte, všetky tieto špecifické právne následky sú podmienené 
určitým rozsahom a charakterom porušenia: medzinárodné právo teda spája s 
porušeniami kogentných noriem špecifické následky len vtedy, ak sú tieto porušenia 
závažné (angl. „serious breach“), resp. keď zakladajú medzinárodný zločin (angl. 
„international crime“).1234  

                                                        
1232 Pozri napr. VRŠANSKÝ & VALUCH, 2013, s. 139 a nasl. Pozri aj ARSIWA (2001), General 
commentary, para. 1.  
1233 ARSIWA (2001), ibid. 
1234  V českom (i slovenskom) odbornom jazyku je skôr zaužívaný pojem „zločin podľa 
medzinárodného práva“, a pojem „medzinárodný zločin“ česká doktrína používa v súvislosti so 
zodpovednosťou štátu za závažné porušenia kogentných noriem, v súlade s prístupom, ktorý Komisia 
zaujala v počiatočných travaux pri koncipovaní ARSIWA a pri rozlišovaní medzi zločinom a 
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Zaujímavou otázkou je, či aj tieto špecifické právne následky porušenia 
kogentných noriem, teda špecifické sekundárne pravidlá, majú per se kogentnú 
povahu. Inými slovami, či predstavujú také všeobecné normy medzinárodného práva, 
od ktorých nie je dovolené sa odchýliť. Veda v tejto otázke nie je jednotná. 
Orakhelashvili napríklad uvádza, že „ak kogentné normy majú pôsobiť ako normy, 
a nie ako pouhé ašpirácie, musia produkovať následky, ktoré sú samy kogentné“.1235 
Oproti tomu, Linderfalk argumentuje, že „sekundárne pravidlá nie sú kogentné ... 
možno ich meniť rovnako, ako akékoľvek iné obyčajové pravidlá medzinárodného 
práva“. 1236  Tu možno uviesť, že mnohé mnohostranné medzinárodné zmluvy 
(predovšetkým ľudsko-právne) samy stanovujú určité zodpovednostné režimy 
a špecifické donucovacie mechanizmy pri porušení práv, ktoré sú kogentné podľa 
všeobecného medzinárodného práva: seba-určovacieho práva národov, zákazu 
rasovej diskriminácie či zákazu mučenia a neľudského zaobchádzania. Existencia 
takejto osobitnej právnej úpravy prima facie naznačuje, že derogácia od všeobecných 
zodpovednostných pravidiel pri porušení kogentných noriem je možná, čo implikuje 
nekogentný charakter všeobecných sekundárnych pravidiel pri porušení ius cogens. 
Hlbšia analýza by však ukázala, že tieto osobitné právne úpravy nenahrádzajú 
a nevylučujú aplikáciu všeobecného práva medzinárodnej zodpovednosti pri porušení 
ius cogens, ale naopak – len ho dopĺňajú, čím nedochádza k derogácii per se.1237 Na 
druhej strane, Články o zodpovednosti štátov samy umožňujú štátom derogáciou sa 
odchýliť od všeobecných pravidiel zodpovednosti, pričom však zdôrazňujú, že 
preváženie jedného z pravidiel závisí v konečnom dôsledku od jeho právnej povahy, 
keďže „v niektorých prípadoch môžu právne následky porušenia ... mať samy 
kogentný charakter“ 1238 – napríklad, štáty si nemôžu (ani výlučne pre seba) stanoviť 
právne následky, ktoré by im umožňovali konať v rozpore s kogentnými normami 
medzinárodného práva. Uvedené teda síce nie je ani potvrdením ani vyvrátením 
kogentnosti či nekogentnosti sekundárnych pravidiel ako takých, ale privádza nás 
k záveru, že nie je možné všeobecne predpokladať kogentnú povahu všetkých 
sekundárnych pravidiel en bloc. Žiadne pozitívnoprávne medzinárodné pravidlo v 
zmluve ani v praxi štátov totiž nestanovuje, že následky porušenia ius cogens ako 
také sú samy kogentné. 1239  Je však možné, že niektoré z následkov porušenia 
skutočne dosiahli status normy, od ktorej nie je dovolené sa odchýliť,1240  test 
                                                                                                                                                              
deliktom. Pozri bližšie: BÍLKOVÁ, 2014, a ŠTURMA, Mezinárodní trestní soud a stíhaní zločinu 
podle mezinárodního práva, 2002, ktorý hovorí o „medzinárodných zločinoch štátu“ (s. 36). 
1235 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 580.  
1236 LINDERFALK, The Creation of Jus Cogens, 2011, s. 377.  
1237 Pozri BIRD, 2010, s 884 a nasl., komentujúc, že „peremptory norms ... almost inevitably have 
a conventional counterpart.“  
1238 Pozri čl. 55 ARSIWA, commentary, ods. 2: „the maxim of ‚lex specialis derogat legi generali‘ ... is 
only one of a number possible approaches towards determining which of several rules potentially 
applicable is to prevail or whether the rules simply coexist. ... In certain cases the consequences that 
follow from a breach of some overriding rule may themselves have a peremptory character. For 
example, States cannot, even as between themselves, provide for legal consequences of a breach of 
their mutual obligations which would authorize acts contrary to peremptory norms of general 
international law. Thus, the assumption of article 55 is that the special rules in question have at least  
the same legal rank as those expressed in the articles.“ V tejto súvislosti pozri čl. 26 ARSIWA, ktorý 
by sme mohli považovať za odrážajúci kogentné pravidlo.  
1239 KOLB, Peremptory International Law - Jus Cogens: A General Inventory, 2015, s. 110,  
1240 Takýmto pravidlom by mohlo byť pravidlo obsiahnuté v čl. 50 ods. 1 (d), podľa ktorého 
protiopatrenie štátu nesmie postihovať záväzky vyplývajúce z kogentných noriem medzinárodného 
práva. Možno očakávať, že zmluva, ktorou by sa štáty chceli odkloniť od tohto pravidla, a dohodnúť si 
opačnú úpravu (napríklad, že sa vzájomne medzi sebou môžu uchýliť aj k protiopatreniam s použitím 
sily, mimo prípadu sebaobrany), by bola nulitná.  
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kogentnosti sa však musí induktívne skúmať u každého jedného pravidla zvlášť, 
kogentnosť následkov porušenia nemožno dedukovať zo samotného konceptu ius 
cogens.  
 

 7. 1. Špeciálny režim zodpovednosti štátov  
 

Pravidlo, podľa ktorého každé protiprávne správanie sa subjektu má za 
následok vznik jeho zodpovednosti, je v medzinárodnom práve dobre ustálené.1241 
Vzhľadom na to, že medzinárodné právo nerozlišuje medzi deliktuálnou (trestnou) 
a kontraktuálnou (civilnou) zodpovednosťou štátov, je irelevantné, či porušený 
záväzok vyplýva zo všeobecného práva, z medzinárodnej zmluvy, alebo z iného 
právneho prameňa. 1242  Protiprávnosť správania sa, inak považovaného za 
protiprávne, však vylučujú isté okolnosti; všeobecné medzinárodné právo uznáva 
súhlas poškodeného, sebaobranu, protiopatrenie ako odpoveď na protiprávny akt, 
vyššiu moc, nátlak a krajnú núdzu. Špeciálny právny režim zodpovednosti pri 
porušení ius cogens však vylučuje aplikáciu okolností vylučujúcich protiprávnosť. 
Páchanie genocídy alebo agresiu ako porušenia kogentých noriem medzinárodné 
právo nezbavuje protiprávnosti za žiadnych okolností, a teda štát, ktorí poruší 
kogentnú normu všeobecného medzinárodného práva nemôže svoje konanie 
ospravedlniť ani tým, že konal pod nátlakom, prípadne krajnou núdzou ani žiadnou 
inou okolnosťou.1243  

Je potrebné zdôrazniť, že tento špeciálny režim zodpovednosti nie je druhou 
či inou zodpovednosťou. Ako konštatuje doc. Bílková 1244 , základný režim 
zodpovednosti sa aplikuje na všetky porušenia medzinárodného práva, a k nemu 
v prípade závažných porušení kogentných noriem pristupujú dodatočné pravidlá 
v podobe lex specialis. Podľa nej však tieto dodatočné pravidlá nestanovujú žiadne 
nové práva či povinnosti ani zodpovednému ani poškodenému štátu; tie vznikajú len 
tretím štátom.1245 S uvedeným však nesúhlasíme v úplnej miere: ako si ukážeme 
v ďalšom texte, dodatočné práva a povinnosti vznikajú totiž voči všetkým (erga 
omnes), porušiteľa a poškodeného nevynímajúc.1246 Inak povedané, medzinárodné 
právo ukladá porušiteľovi v každom prípade minimálne tieto povinnosti, a to: 
záväzok upustiť od protiprávneho konania, ak ešte trvá, záväzok poskytnúť v prípade 
potreby príslušné záruky a prísľub, že sa také konanie nebude opakovať, ako aj 
záväzok poskytnúť nápravu, a poškodenému korelujúce práva. Špeciálny režim 
ukladá dodatočne – a to všetkým štátom – ďalšie tri špecifické povinnosti, ktoré 
Komisia zaradila do čl. 41 ARSIWA, a to:  povinnosť spolupracovať, povinnosť 
zdržať sa uznania a povinnosť neposkytnúť pomoc porušiteľovi.  

 

                                                        
1241 Pozri ARSIWA commentary Art 1, a tam citované prípady. 
1242 Pozri Rainbow Warrior Case, Arbitral Award of 30 April 1990, R.I.A.A., vol. XX, s. 215, para. 
75. Pozri aj čl. 12 ARSIWA, ktorý definuje porušenie medzinárodného záväzku „bez ohľadu na jeho 
pôvod alebo charakter“.  
1243 Čl. 26 ARSIWA, commentary, a tam odkaz na ICJ, Application of the Genocide Convention, 2007: 
„in no case could one breach of the Convention serve as an excuse for another” 
1244 BÍLKOVÁ, 2014, s. 32.  
1245 Ibid., s. 32.  
1246 Hoci v praxi by bolo plnenie týchto dodatočných povinností porušiteľom nezmyselné, a možno ho 
sotva rozumne očakávať, uvádzame porušiteľa popri poškodenom kvôli zdôrazneniu erga omnes 
pôsobnosti týchto sekundárnych povinností.  
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7. 1. 1. Povinnosti spolupracovať, neuznať a neposkytnúť pomoc 
 
V prvom rade treba zdôrazniť, že v zmysle ARSIWA „spúšťačom“ týchto 

špecifických následkov nie je porušenie kogentnej normy ako také, ale závažný 
charakter tohto porušenia, ktorý sa prejavuje „rozsiahlosťou“ a „systematickosťou“. 
Ako uviedla Komisia, takéto kritérium vyplýva zo samotnej praxe štátov: tie vo 
svojich reakciách na porušenia ius cogens poukazovali na ich systematickú, závažnú 
alebo rozsiahlu povahu.1247 Podľa Komisie význam tohto kritéria spočíva v tom, že 
„istý stupeň rozsiahlosti je nevyhnutný“ a teda nie účelom kritéria „vytvoriť dojem, že 
nejaké porušenie týchto záväzkov nie je závažné alebo nejako ospravedlniteľné“.1248 
Komisia tak v podstate stanovila akési stupne protiprávnosti, kde „relatívne menej 
závažné prípady porušenia kogentných noriem“ nebudú – narozdiel od „závažných 
porušení“ – mať za následok vznik dodatočných povinností zaväzujúcich všetky 
štáty.1249 Návrh článku síce stanovuje podmienku „závažného charakteru porušenia“, 
ale mlčí o tom, akým spôsobom a kto má určiť, či porušenie bolo alebo nebolo 
závažné, a teda či má za následok vyššie uvedené záväzky. Namiesto toho odkazuje 
na kompetentné medzinárodné orgány, predovšetkým Bezpečnostnú radu a Valné 
zhromaždenie OSN, ktoré sa „pravdepodobne budú týmito závažnými porušeniami 
zaoberať“.1250  

Pokiaľ ide o charakter všetkých troch povinností, treba povedať, že v zmysle 
ARSIWA zaväzujú všetky štáty, tzn. aj štáty, ktoré nie sú poškodenými a nie sú teda 
špecificky dotknuté samotnou protiprávnou činnosťou. Kým povinnosť kooperácie 
predpokladá určité aktívne konanie (reakciu), druhé dve povinnosti ukladajú štátom, 
aby sa naopak určitého konania zdržali (abstenciu). Poďme si postupne rozobrať 
jednotlivé povinnosti bližšie.  

Podľa článku 41 ods. 1 ARSIWA majú všetky štáty v dôsledku závažného 
porušenia kogentných noriem „spolupracovať všetkými zákonnými spôsobmi“ za 
účelom zastavenia tohto porušovania. Článok teda stanovuje všetkým štátom 
pozitívny záväzok kooperácie, pričom ide o záväzok znejúci na správanie (obligation 
of conduct), nie na výsledok. Hoci záväzok neurčuje, ktoré konkrétne zákonné 
prostriedky majú štáty použiť, komentár Komisie nevylučuje ani inštitucionálne ani 
neinštitucionálne formy spolupráce. Voľbu prostriedkov tak necháva na voľnom 
uvážení štátov. Tá bude pravepodobne závisieť od konkrétnych okolností prípadu. 
Možno špekulovať, či súčasťou takéhoto záväzku spolupráce nie je napríklad 
povinnosť vydania páchateľov, či dokonca povinnosť aut dedere aut iudicare, alebo 
povinnosť intervencie v medziach konceptu responsibility to protect. Hoci Komisia 
sama priznáva1251, že „je otázne, či súčasné všeobecné medzinárodné právo ukladá 
                                                        
1247 Čl. 40, ARSIWA, commentary, para. 7.  
1248 Ibid., para. 7  
1249 Ibid, para. 7: „The word „serious“ signifies that a certain order of magnitude of violation is 
necessary in order not to trivialize the breach and it is not intended to suggest that any violation of 
these obligations is not serious or is somehow excusable. But relatively less serious cases of breach of 
peremptory norms can be envisaged, and it is necessary to limit the scope of this chapter to the more 
serious or systematic breaches“, dôraz pridaný. Pozri aj ILC, Yearbook of the ILC (1976), vol. II, part 
2, s. 120: (pôvodný čl. 19 a komentár Komisie), že nie každé porušenie ius cogens je medzinárodný 
zločin, keďže pojem ius cogens je širší než kategória záväzkov, kterých porušenie zakládaná zločin. 
Barboza uvedený úkaz komentuje ako „decaffeinated coffee“, a v analógii s vnútroštátnym právom 
vysvetluje, že aj národný verejný poriadok môže síce spôsobovať nulitu (napr. v pracovnoprávnych 
vzťahoch), ale nemá za následok trestnú zopovednosť, BARBOZA, 2001, s. 370. Pozri aj:  
YARWOOD, Holding States Accountable for a Breach of Jus Cogens Norms, 2011.  
1250 Čl. 40 ARSIWA, commentary,, para. 9 
1251 Čl. 41 ARSIWA, commentary, para. 3.  



  201 

štátom pozitívny záväzok kooperácie“, zdôrazňuje, že k takejto spolupráci 
v prípadoch vážnych porušení ius cogens skutočne v praxi dochádza. Uvedené však 
implikuje, že hoci existuje prax štátov, opinio iuris chýba. Je pravdou, že veľký počet 
mnohostranných ľudsko-právnych medzinárodných zmlúv, ktoré chránia okrem 
iného aj kogentné normy, ako napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, 
Dohovor o genocíde či Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, 
odkazujú na potrebu spolupráce pri ochrane týchto práv, avšak skôr možno mať za to, 
že ide o vytýčenie cieľa a účelu daných zmlúv, než o formulovanie záväzku.1252 
Okrem toho, ani prax štátov nenasvedčuje, že by spoluprácu na zastavení závažných 
porušení kogentných noriem vnímali ako právny záväzok – svedčí skôr o ich 
neochote zasahovať, pokiaľ nie sú dotknutí ich vlastní občania, resp. pokiaľ tak nie sú 
povinní urobiť na základe rezolúcií BR OSN podľa kapitoly VII Charty.1253 Ponúka 
sa teda otázka, či Komisia zaradením danej povinnosti ako záväzku všetkých nezašla 
v progresívnom rozvíjaní medzinárodného práva príliš ďaleko.    

Čo sa týka druhých dvoch povinností, povinnosti neuznať a povinnosti 
neposkytnúť pomoc, ods. 2 článku 41 ARSIWA uvádza, že „žiaden štát neuzná 
situáciu vzniknutú v dôsledku závažného porušenia za právnu, neposkytne pomoc ani 
neprispeje k udržaniu tejto situácie“. Ide teda o dva simultánne záväzky, v ktorých je 
štát povinný zdržať sa určitého konania. Komisia prvú uvedenú povinnosť označuje 
ako „záväzok kolektívneho neuznania mezinárodným spoločenstvom ako 
celkom“.1254 Ako príklad uvádza snahu o získanie suverenity nad určitým územím 
prostredníctvom potláčania seba-určovacieho práva, a zdôrazňuje, že táto povinnosť 
sa nevzťahuje len na explicitné formálne uznania ale zahŕňa aj implicitné formy, čo 
by sme mohli intrepretovať aj ako uznania de facto a uznania v podobe uzavretia 
zmluvy so štátom, ktorý vznikol v dôsledku agresie, resp. zmluvy vyvodzujúcej 
právne účinky z nelegálnej teritoriálnej situácie, či dokonca aj len rokovania 
o uzavretí takejto zmluvy.1255 V otázke, ktoré ďalšie činnosti by mohli zakladať 
porušenie záväzku neuznať, možno za smerodajné považovať príklady uvedené 
Medzinárodným súdnym dvorom v posudku Namíbia: nadviazanie diplomatických 
a konzulárnych stykov a stykov ekonomickej povahy.1256 Hoci niektorí autori1257 
z povinnosti neuznať imlikujú, že priznanie jurisdikčných imunít v súvislosti so 
závažnými porušeniami ius cogens by mohlo zakladať porušenie povinnosti neuznať, 
Medzinárodný súdny dvor to jasne zamietol v spore Jurisdikčné imunity.1258  

Tu treba povedať, že prax štátov (a medzinárodných organizácií) neuznávania 
určitých situácii sa doteraz vzťahovala len na prípady nelegálnych územných ziskov 
a vznikov štátov v dôsledku nedovoleného použitia sily 1259  a porušovania seba-

                                                        
1252 BIRD, 2010,, s. 887.  
1253 Ibid., s. 887, a spomína príklady bývalej Juhoslávie, Rwandy, Sudánu a Konga.  
1254 Čl. 41 ARSIWA, commentary, para. 5.  
1255 Povinnosť neuznať je zaujímavé skúmať v kontexte prípadu Východného Timoru, kedy Austrália – 
hoci nikdy formálne neuznala indonézsku anexiu, uzatvorila s ňou zmluvu (tzv. Timor Gap Treaty), čo 
možno z jej strany definovať ako porušenie povinnosti neuznať. Pozri aj ORAKHELASHVILI, 
Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 381-383, a tam citované vyhlásenie Austrálie, že 
„začlenenie Východného Timoru k Indii je realitou“, a že „neexistuje žiaden medzinárodný záväzok 
neuznať územný zisk nadobudnutý silou“.  
1256 ICJ, Namibia, Adv. Op., 1971, para. 123-124.  
1257 BIANCHI, Human Rights and the Magic of Jus Cogens, 2008, s. 247.  
1258 Taliansko explicitne spojilo neposkytnutie imunity s článkom 41 ARSIWA, v zmysle, že priznanie 
imunity by bolo porušením povinnosti neuznať. Súd ale takúto argumentáciu zamietol. Pozri ICJ,  
Jurisdictional Immunities of the State, 2012, para. 94).  
1259 UN GA Res. 2625(XXV) Declaration of Principles: „No territorial acquisition resulting from the 
threat or use of force shall be recognized as legal.“ , pozri aj rezolúcie BR OSN k irackej anexii 
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určovacieho práva národov1260. Článok 41 ods. 2 tak výrazne rozširuje neuznanie na 
všetky situácie vzniknuté v dôsledku závažného porušenia všetkých kogentných 
noriem. Okrem toho, Komisia v komentári zdôrazňuje, že povinnosť neuznať sa 
vzťahuje na všetkých, vrátane poškodeného štátu: ten je tak napríklad zbavený 
možnosti vzdať sa (časti) svojho nároku na územie výmenou za ukončenie 
konfliktu.1261 Možno sa pýtať, či všeobecné medzinárodné právo ukladá štátom 
neuznanie ako právnu povinnosť – alebo – či opäť nejde len o prax bez opinio iuris. 
Medzinárodný súdny dvor vo svojom posudku Palestínsky múr, tri roky po tom, čo 
Komisia prijala články, konštatoval, že povinnosť neuznať teritoriálny zisk 
v dôsledku nezákonného použitia sily je obyčajovým záväzkom erga omnes 
a rovnako všetky štáty majú povinnosť neposkytnúť pomoc ani prispieť k udržiavaniu 
takej situácie.1262   

Povinnosť neposkytnúť pomoc a neprispieť k držaniu situácie vzniknutej 
v dôsledku závažného porušenia ius cogens zahŕňa okrem iného aj povinnosť 
neposkytnúť pomoc porušiteľovi, čo evokuje podobnosť so spoluúčasťou na páchaní 
protiprávneho konania. Komisia však uviedla, že táto povinnosť sa nevzťahuje 
k procesu páchania porušenia, ale k jeho výsledku, teda k správaniu ex post („after the 
fact“) a platí bez ohľadu na to, či porušenie ešte trvá alebo nie.1263 Pokiaľ ide o prax 
štátov, ktorá by potvrdzovala existenciu tejto povinnosti vo všeobecnom 
medzinárodnom práve, je, zdá sa rozpoltená. Tak, ako možno nájsť prípady, kedy 
štáty neposkytli pomoc porušiteľovi, avšak skôr na základe rezolúcii BR a VZ OSN, 
rovnako prax zaznamenala prípady, kedy štáty obchodovali s porušiteľom 
a podporovali ho tak finančne. 1264 
 

7. 1. 2. Všeobecné locus standi   
  

Pojem locus standi (angl. standing) právna teória definuje všeobecne ako 
„právo vynucovať plnenie záväzku“, „právo vzniesť nárok“ alebo „právo byť 
vypočutý“.1265 V medzinárodnoprávnom kontexte znamená v širšom zmysle právo 
dovolávať sa zodpovednosti (angl. right to invoke responsibility), ktoré má mnoho 
rôznych aspektov: právo reagovať na porušenie povinnosti, právo vynucovať plnenie 
prostredníctvom donútenia a protiopatrení, právo domáhať sa nápravy, právo na 
prístup k súdu, právo začať konanie pred rozhodovacím orgánom vrátane procesnej 
                                                                                                                                                              
Kuvajtu, k TRNC, a UN GA Res. A/RES/31/6 (1976) k republikám Transkei a Bantustan. Okrem toho 
už  v roku 1932 v konflikte medzi Čínou a Japonskom a násilnom vzniku Mandžuského štátu ako 
japonského satelitu Spojené štáty odmietli uznať vzniknutú situáciu za právnu (tzv. Stimsonova 
doktrína) a následne Zhromaždenie Spoločnosti národov vyzvalo členské štáty, aby neuznali žiadnu 
situáciu, zmluvu či dohodu, ktorá vznikla v rozpore s Paktom. Uvádza TURNS, 2003. Pozri aj postoj 
ESĽP v sporoch Loizidou a Cyprus v. Turkey, kde Súd neuznal teritoriálne zmeny týkajúce sa TRNC.  
1260 ICJ, Namibia, Advisory Opinion, 1971: „the termination of the Mandate and the declaration of the 
illegality of South Africa’s presence in Namibia are opposable to all States in the sense of barring 
erga omnes the legality of a situation which is maintained in violation of international law“, para. 126; 
Pozri aj rezolúcie BR OSN k Južnej Rodézii a Južnej Afrike.  
1261 Osobitný rozmer táto otázka dostáva v kontexte izarelsko-palestínskych dohôd – pozri vyššie.  
1262 ICJ, Construction of a Wall, 2004, para. 87 a 159; pozri ale Diss. op. of Judge Higgins, para. 40, 
a Diss. Op. of Judge Koojmans. Pozri aj ICJ, Namibia, Advisory Opinion, 1971, para. 125, že táto 
povinnosť smeruje aj voči nečlenom OSN. K doktrinálnemu postoju pozri TALMON, The Duty Not to 
'Recognize as Lawful' a Situation Created by the Illegal Use of Force or Other Serious Breaches of a 
Jus Cogens Obligation: Obligation without a Real Substance?, 2005, a tam s. 102. 
1263 Čl. 41 ARSIWA, Commentary, para. 11 
1264 BIRD, 2010,, s. 889.  
1265 Black’s Law Dictionary, 7ed, s. 1413.  
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spôsobilosti a aktívnej legitimácie; v užšom zmysle ide o právo začať konanie pred 
súdom – Medzinárodným súdnym dvorom.  

Pokiaľ ide o otázku, kto má právo domáhať sa plnenia, medzinárodné právo 
tradične pripisuje locus standi štátu poškodenému v dôsledku porušenia povinnosti 
korešpondujúcej subjektívnemu právu, ktorého je tento štát nositeľom. Inými 
slovami: štátu, ktorý má právny záujem na dodržaní daného pravidla.1266  

Dve rozhodnutia MSD nám poslúžia ako východisko pre ďalšiu analýzu. 
V spore South West Africa MSD potvrdil, že otázka, či subjekt má právny záujem je 
odlišná od otázky, či existuje spor ako taký, a že medzinárodné právo nedáva štátu 
právo sa súdiť, „ak nemá priamy právny záujem“.1267 Hoci Súd neobjasnil presné 
kontúry pojmu „priamy právny záujem“, treba podotknúť, že vo fáze rozhodovania 
o predbežných námietkach v roku 1962, mu k dosiahnutiu záveru, že členovia 
Spoločnosti národov mali právny záujem na dodržiavaní záväzkov mandatára vo 
vzťahu k správe mandátneho územia Juhozápanej Afriky, postačovala existencia 
zmluvného ustanovenia zakladajúceho jurisdikciu Súdu. 1268  V meritórnej fáze 
rozhodovania v roku 19661269 však Súd prekvapivo zmenil svoje rozhodnutie, tvrdiac, 
že pouhá jurisdikčná klauzula nepostačuje na to, aby štát mal priamy právny záujem 
na spore a mohol začať konanie pred súdom.1270 Okrem založenia jurisdikcie mala 
byť teda podľa Súdu splnená podmienka, že žalobca preukáže svoj individuálny 
záujem na predmete sporu1271, a morálne záväzky humanitárneho charakteru („human 
considerations“) týkajúce sa ochrany obyvateľstva územia pod mandátnou správou sú 
síce v záujme všetkých štátov, avšak tento záujem nemá právny charakter („is not ... 
juridical in character“).1272  

O štyri roky neskôr v spore Barcelona Traction však Súd poskytol úplne 
odlišný pohľad na pojem „právny záujem“ v súvislosti s locus standi. Pri 
posudzovaní nároku Belgicka, ktoré prevzalo na základe diplomatickej ochrany 
nároky svojich občanov, konštatoval, že pokiaľ ide o „záväzky, ktoré štát má voči 
medzinárodnému spoločenstvu ako celku, ... všetky štáty majú právny záujem na ich 
ochrane“.1273 Hoci v konečnom dôsledku prišiel k záveru, že Belgicko v danom 
prípade nemalo locus standi, význam rozsudku – a relevantnosť pre našu prácu – 
spočíva práve v tom, že naznačil existenciu inštitútu actio popularis 
v medzinárodnom práve. Uvedené predstavuje výrazný odklon od predchádzajúceho 
rozhodnutia v spore South West Africa: právo poškodeného domáhať sa nápravy sa 
tak z bilaterálnej roviny „porušiteľ – poškodený“ dostalo do multilaterálneho vzťahu 
„porušiteľ – medzinárodné spoločenstvo ako celok“.  

Kľúčovou otázkou teraz je, či pri porušení kogentných noriem všeobecného 
mezinárodného práva, teda noriem, ktoré nesú záväzky erga omnes, vzniká alebo nie 
nárok dovolávať sa práv a plnenia záväzkov z nich vyplývajúcich všetkým štátom, 
teda aj štátom, ktoré nie sú priamo poškodené. Inými slovami, či im medzinárodné 
právo priznáva všeobecné locus standi. V zmysle vyššie uvedeného výroku MSD 

                                                        
1266 TAMS, 2005, s. 26, ktorý uvádza, že právny záujem štátu je buď vyjadrený jeho vzťahom 
k záväzku (being „interested“, „protected“, „concerned“), alebo jeho vzťahom k porušeniu (being 
„injured“, „affected“, „aggrieved“).   
1267 ICJ, South West Africa Cases, 1966, para. 57 
1268 Ibid., 1962, preliminary objections, s. 343.  
1269 Mimochodom po zmene zloženia Súdu.  
1270 Ibid., 1966, para. 39-42.  
1271 Ibid., paras. 47, 73; pozri ale Diss. Op. of Judge Koretsky, s. 239, Judge Tanaka, s. 250 a Juge 
Jessup, s. 325.  
1272 Ibid., paras. 49-51.  
1273 ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, 1970, para. 70.  
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v spore Barcelona Traction, majú všetky štáty záujem na dodržiavaní záväzkov 
patriacich medzinárodnému spoločenstvu ako celku, teda záväzkov erga omnes. 
Možno teda predpokladať, že je inherentné samotnému konceptu ius cogens, že 
všetky štáty majú právny záujem na ich dodržiavaní: a teda v prípade porušenia budú 
všetky v postavení „poškodeného“ a budú môcť sa dovolávať nápravy. Niektorí 
autori však namietajú, že samotná erga omnes povaha určitých záväzkov, a teda ani 
skutočnosť, že na ich dodržiavaní má záujem celé medzinárodné spoločenstvo sama 
osebe nezakladá všeobecné locus standi komukoľvek, a už vôbec nie tretiemu štátu 
bez priameho právneho záujmu.1274 Hoci napríklad Medzinárodný súdny dvor doteraz 
nikdy nemal príležitosť potvrdiť existenciu všeobecného locus standi v súvislosti 
s domáhaním sa kogentných noriem1275, Komisia pre medzinárodné právo toto právo 
začlenila do článku 48 ods. 1 ARSIWA. Ten stanovuje, že „ktorýkoľvek štát, iný než 
poškodený, je oprávnený dovolávať sa zodpovednosti voči inému štátu“, ak „bol 
porušený záväzok patriaci medzinárodnému spoločenstvu ako celku“. A v tomto 
zmysle má ktorýkoľvek štát právo požadovať od porušiteľa upustenie od 
protiprávneho konania a záruku, že sa také nebude opakovať, ako aj právo požadovať 
od porušiteľa nápravu, v záujme poškodeného alebo v záujme nositeľov 
subjektívnych práv z porušeného záväzku. 1276  Je povšimnutiahodné, že Komisia 
v komentári k článku vôbec neuvádza, či ide o dobre ustálené pravidlo a či má toto 
právo základ v praxi štátov. Obmedzuje sa len na chabé konštatovanie, že 
ustanovenie „zamýšľa dať účinok výroku MSD v spore Barcelona Traction“.1277 
A následne vysvetľuje, že článok 48 „má základ v myšlienke“ („is based on the 
idea“), že „v prípade porušenia určitých záväzkov chrániacich spoločný záujem 
medzinárodného spoločenstva ako celku sa zodpovednosti môže dovolávať 
ktorýkoľvek štát.“1278 Odôvodnenie spoliehajúce sa na pouhú myšlienku, a nie na 
právo ako také, môže znamenať buď to, že Komisia sa obávala referovať priamo na 
existenciu takéhoto všeobecného práva všetkých štátov, alebo naň odkazovať 
nemohla – pretože vo všeobecnom medzinárodnom práve právo všeobecného locus 
standi nejestvuje. Na druhej strane, Súd v Barcelona Traction vyslovene povedal, že 
všetky štáty majú právny záujem na dodržiavaní určitých záväzkov, a mnohí uvedený 
výrok interpretujú ako priame poukazovanie na locus standi.1279 Pokiaľ ide ďalšie 
dôkazy, podporujúce existenciu všeobecného locus standi v prípade porušenia 
kogentných noriem, možno dať do pozornosti, že už tradičné medzinárodné právo 
v časoch Grotia a Vatella – teda dávno pre výrokom MSD v Bracelona Traction – 
poznalo prípady, kedy štáty vzniesli nárok za porušenia, hoci nimi neboli priamo 
poškodení. 1280  Okrem toho, Stály dvor medzinárodnej spravodlivosti v spore 
Wimbledon prijal žalobné nároky štyroch štátov proti Nemecku, napriek tomu, že 
osobitne dotknuté (poškodené) bolo len Spojené kráľovstvo, ako štát, ktorého štátnu 
príslušnosť parník Wimbledon mal. Keď Nemecko otvorilo otázku locus standi, Súd 

                                                        
1274 Pozri napr. RAGAZZI, M., 1997, s. 212.  
1275 Pozri TAMS, 2005.  
1276 Čl. 48 ods. 1b a 2 ARSIWA..   
1277 Čl. 48 ARSIWA, commentary para. 8: „The provision intends to give effect to the statement by ICJ 
in the Barcelona Traction case, where the Court drew “an essential distinction” between obligations 
owed to particular States and those owed “towards the international community as a whole”.  
1278 Ibid, para. 2.  
1279 Pozri ICJ, Construction of a Wall, 2004, Sep. Op. of Judge Higgins, para. 37: že odkaz v spore 
Barcelona Traction na záväzky erga omnes „was directed to a very specific issue of jurisdictional 
locus standi“. Pozri aj SCHWELB, Actio Popularis and International Law, 1972, s. 46 a nasl.  
1280 TAMS, 2005, s. 48-49, kde odkazuje na Grotia, Vattela, a že veda medzinárodného práva 19. 
storočia uznávala niektoré prípady porušení, kedy každý štát má právo reagovať.    
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konštatoval, že „každý žalobca v tomto spore má zreteľný záujem na vykonávaní 
ustanovení [Verseillskej zmluvy] regulujúcich plavbu cez Kielsky prieplav, nakoľko 
každý z nich má loďstvo a obchodné lode plávajúce pod ich vlajkou“.1281 Ako v tejto 
súvislosti komentuje Tams, Stály dvor bol v roku 1923 ku konceptu všeobecného 
locus standi bližšie než jeho nástupca o 43 rokov neskôr. 1282  Navyše, mnoho 
multilaterálnych konvencií uznáva locus standi erga omnes partes: Článok 1 
spoločný štyrom ženevským konvenciám, ktorý ukladá, že všetky štáty majú 
zabezpečiť dodržiavanie pravidiel obsiahnutých v konvenciách, čo implikuje právo 
všetkých zmluvných práv – bez ohľadu na to, či sú zapojené do ozbrojeného 
konfliktu alebo nie – dohliadať na dodržiavanie konvencií.1283 Početná prax, kedy 
štáty reagovali na porušenia medzinárodného práva, hoci neboli priamo dotknuté 
porušením, tiež posilňuje presvedčenie, že právo tretích štátov reagovať na závažné 
porušenia mezinárodného práva je všeobecným medzinárodným pravidlom. 1284 
Doktrína je tiež skôr naklonená existencii všeobecného locus standi.1285  

Zdá sa teda, že právo každého štátu dovolávať sa zodpovednosti pri porušení 
záväzkov erga omnes, a teda porušení kogentných noriem, je ustáleným pravidlom 
plynúcim zo všeobecného medzinárodného práva, a teda priamym následkom 
porušenia ius cogens. Zdôrazňujeme, že štát dovolávajúci sa zodpovednosti koná nie 
v rámci svojej individuálnej spôsobilosti, ale „vo svojej spôsobilosti člena 
medzinárodného spoločenstva ako celku“.1286  

Skutočnosť, že všeobecné medzinárodné právo dáva štátom oprávnenie 
dovolávať sa zodpovednosti aj v prípade absencie utrpenej škody, neznamená, že 
všetky štáty majú automaticky právo začať konanie pred súdom – najmä 
Medzinárodným súdnym dvorom. Všeobecné právo reagovať na porušenia a 
dovolávať sa nápravy (locus standi) totiž pozostáva z práva dovolávať sa 
zodpovednosti (angl. right to invoke responsibility) všeobecne, a to je možné 
realizovať viacerými prostriedkami: od pouhého vyslovenia protestu, cez 
protiopatrenia, až po podanie žaloby na rozhodovací orgán, ktorý má príslušnú 
jurisdikciu.1287 Posledný uvedený prostriedok, často označovaný ako actio popularis, 
je v podstate užším vyjadrením všeobecného locus standi, keďže ide o pojem 
limitovaný na súdne (a arbitrážne) konania, a je teda vlastnou potenciálnou zložkou 

                                                        
1281 PCIJ, S.S. Wimbledon (U.K. v. Japan), 1923 P.C.I.J. (ser. A) No. 1 (Aug. 17), s. 20 
1282 TAMS, 2005, s. 79.  
1283 Uvádza TAMS, 2005, s. 38. a s. 75: Dohovor o otroctve, čl. 8, Dohovor o ochrane utecencov, čl. 
38, Dohovor o politických právach žien, čl. 9, a pod.  
1284 Ibid., s. 84, kde autor spomína reakciu USA v súvislosti s navigáciou na rieke Kongo, ďalej spor 
o Aalandy na základe zmluvy z r. 1856, pozri prípady uvádzané ILC, 2001, commentary to Art 54 (v 
súvislosti s protiopatreniami); a diskusiu v ILC travaux na VCLT, kedy sa napriek pacta tertiis 
pravidle zvažovalo (draft art 63) právo nezmluvných strán VCLT otvoriť otázku v súvislosti s ius 
cogens. ILC Yearbook of the ILC (1964), vol. II, s. 32  
1285 Pozri napr. SCHWELB, Actio Popularis and International Law, 1972; TAMS, 2005, s. 95: „the 
category of interdependent obligations shows that even outside specific treaty regulations, obligation 
could be generally enforceable by all States individually”; TALMON, Jus Cogens after Germany v. 
Italy: Substantive and Procedural Rules Distinguished, 2012, s. 996: „the jus cogens character of the 
subsatntive rule thus results in the procedural condition of locus standi being automatically fulfilled 
for all states“. 
1286 Čl. 48 ARSIWA, commentary, para. 1; Porov. aj Čl. 48 ods. 1 a), commentary, para. 6 a 7, kde štát 
koná za účelom ochrany spoločných záujmov skupiny štátov, napríklad zmluvných strán regionálnej 
zmluvy o ochrane ľudských práv či o regionálnej nuclear-free-zone treaty, teda za účelom ochrany 
záväzkov erga omnes partes.  
1287 Pozri ILC, Yearbook of the ILC 2001, vol. II, 2001, s. 294: „invocation should be understood as 
taking measures of a relatively formal character, for example, raising or presentation of a claim 
against another State or the commencement of proceedings before an international court or tribunal.“   
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všeobecného locus standi. Inými slovami, actio popularis treba vnímať ako právo 
ktorékoľvek štátu, bez ohľadu na to, či bol alebo nie poškodeným, začať konanie pred 
príslušným súdom vo všeobecnom záujme.1288 Tu treba upozorniť, že toto právo stojí 
nezávisle od otázky založenia jurisdikcie, keďže – ako sme si ukázali aj v predošlom 
texte1289 – jurisdikcia súdu je vždy podmienená súhlasom dotknutého štátu, a ani erga 
omnes charakter porušeného záväzku (a v tom zmysle kogentná povaha normy, ktorá 
ho obsahuje) na tom nič nemení. Oddelenosť actio popularis ako osobitného druhu 
locus standi od jurisdikcie dokazuje skutočnosť, že súd vždy najprv skúma, či má 
založenú jurisdikciu (jurisdiction), a až následne skúma, či má žalobca aktívnu 
legitimáciu a či boli splnené podmienky prípustnosti žaloby (issue of admissibility of 
claim), napríklad dodržanie podacej lehoty, štátna príslušnosť nároku alebo 
vyčerpanie dostupných prostriedkov. Aby teda nepoškodený štát mohol skutočne 
podať žalobu napríklad na Medzinárodný súdny dvor, je potrebné, najprv, aby bola 
založená jurisdikcia tohto súdu, čo následne umožní výkon jeho locus standi 
prostredníctvom actio popularis. Inými slovami, podanie žaloby v zmysle actio 
popularis je podmienené jurisdikciou príslušného fóra.1290  

Hoci actio popularis je častejšie spochybňované1291 než jeho širší náprotivok 
locus standi, nakoľko sa dotýka zásady striktného konsenzu, ktorá ovláda celé 
odvetvie súdneho riešenia sporov, Komisia jasne konštatovala, že pri porušení 
záväzkov patriacich celému medzinárodnému spoločenstvu, „je každý štát oprávnený 
dovolávať sa – pravdepodobne prostredníctvom súdneho konania – zodpovednosti“ 
voči porušiteľovi.1292 A hoci MSD nemal zatiaľ príležitosť potvrdiť existenciu actio 
popularis v medzinárodnom práve 1293 , možno predpokladať, na základe vyššie 
uvedeného, že právo ktoréhokoľvek štátu podať žalobu na MSD aj vtedy, ak nebol 
sám poškodený, a za predpokladu, že jurisdikcia bola založená, plynie zo 
všeobecného mezinárodného práva, teda štát ho má aj vtedy, ak mu ho nezveruje 
osobitné ustanovenie v zmluve. Okrem toho, actio popularis existuje ako (explicitne 
alebo implicitne) zmluvne založené právo v rámci mnohých medzinárodných zmlúv: 
Európskeho dohovoru o ľudských právach1294, Medzinárodného paktu o občianskych 
a politických právach1295, Amerického dohovoru o ľudských právach1296, Dohovoru 
o genocíde1297, Dohovoru proti mučeniu1298 a ďalších.  

Výkon všeobecného práva dovolávať sa zodpovednosti možno realizovať aj 
formou diplomatickej ochrany, teda spôsobom, kedy štát prevezme nárok svojho 
štátneho príslušníka, vyplývajúci z ujmy, ktorá mu bola spôsobená protiprávnym 
správaním cudzieho štátu, a uplatňuje ho na medzinárodnom fóre ako svoj 

                                                        
1288 Pozri RUBIN, 2000; a HANNIKAINEN, 1988, s. 271.  
1289 Pozri kapitolu o účinkoch ius cogens na otázku jurisdikcie.  
1290 Pozri ale opačný názor ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, 2006, s. 
ktorý je názoru, že založenie jurisdikcie je súčasťou actio popularis.   
1291 ICJ, South West Africa Cases, 1966,  para. 88; a ďalšie. Pozri ale protiargumentáciu SCHWELB, 
Actio Popularis and International Law, 1972, že actio popularis existovala dávno pred rokom 1966.   
1292 ILC Yearbook of the ILC (1976), part II, 99, dôraz pridaný. Pozri aj ILC Yearbook of the ILC 
(2000), 115, 375, a ILC, Yearbook of the ILC (2001), s. 294.  
1293 V spore Východný Timor Portugalsko svoj žalobný nárok postavilo na porušení povinností ako 
spravujúcej mocnosti. Pozri ICJ, East Timor Case, 1996, para 94.  
1294 Čl. 33 ECHR, k tomu komentár ORAKHELASHVILI, The European Convention on Human 
Rights and International Public Order, 2004, s. 247; a DINSTEIN, The Erga Omnes Applicability of 
Human Rights , 1992.  
1295 Čl. 41  
1296 Čl. 44 
1297 Čl. IX, implicitne 
1298 Čl. 21 
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vlastný. 1299  Inštitút diplomatickej ochrany je pevne zakorenený vo všeobecnom 
medzinárodnom práve ako diskrečné právo štátu, ktorého je poškodený jednotlivec 
štátnym príslušníkom (teda nie poškodeného jednotlivca), dovolávať sa nápravy voči 
zodpovednému cudziemu štátu.1300 Je potrebné zdôrazniť, že tradične ide o právo 
štátu, nie jeho povinnosť, a uvedené neovplyvňuje ani kogentná povaha porušených 
pravidiel.1301 Inými slovami, výkon diplomatickej ochrany sa nestáva pre príslušný 
štát povinnosťou ani vtedy, ak jeho štátnemu príslušníkovi bola cudzím štátom 
spôsobená ujma v dôsledku závažného porušenia ius cogens – napr. zákazu mučenia. 
Hoci Osobitný spravodajca Komisie pre otázku diplomatickej ochrany John Dugard 
pôvodne predložil návrh článku, podľa ktorého bol príslušný štát za určitých 
podmienok povinný vykonať diplomatickú ochranu v prípade závažných porušení 
kogentných noriem, sám pripustil, že ide skôr o prvok progresívneho rozvoja.1302 
A vskutku, Komisia pre povinnosť diplomatickej ochrany nevidela podporu v praxi 
ani opinio iuris štátov.1303 Prax štátov v tomto smere je veľmi nerozvinutá.1304 Tak či 
tak, kogentné normy si predsa len vybojovali implicitné miesto vo finálnej podobe 
návrhu článkov. Výkon diplomatickej ochrany tak do istej miery môže byť 
ovplyvnený závažnými porušeniami kogentných noriem: článok 19 Návrhu článkov 
o diplomatickej ochrane totiž odporúča („recommend“) štátom, že by „mali dôkladne 
zvážiť možnosť výkonu“ („should give due consideration to the possibility of 
exercising“) diplomatickej ochrany v prípade, ak bola ich štátnym príslušníkom 
spôsobená závažná ujma.1305 Takéto hybridné spojenie odporúčania a záväzku je 

                                                        
1299 Všeobecne k diplomatickej ochrane pozri ŠTURMA, Vývoj institutu diplomatické ochrany a 
trendy mezinárodněprávní úpravy ochrany investic, 1991; RIŠOVÁ, Diplomatická ochrana v aktuálnej 
judikatúre medzinárodného súdneho dvora, 2011; pozri aj ICJ, Nottebohm, 1955; ICJ, Interhandel, 
1959; ICJ, Ahmadou Diallo Case, 2010.  
1300 PCIJ, Mavrommatis Palestine Concessions, P.C.I.J. Ser. A, No. 2 (1924), s. 12: „It is an 
elementary principle of international law that a State is entitled to protect its subjects, when injured by 
acts contrary to international law committed by another State, from whom they have been unable to 
obtain satisfaction through the ordinary channels...By taking up the case of one of its subjects and by 
resorting to diplomatic action or international judicial proceedings on his behalf, a State is in reality 
asserting its own rights – its right to ensure, in the person of its subjects, respect for the rules of 
international law...Once a State has taken up a case on behalf of one of its subjects before an 
international tribunal, in the eyes of the latter the State is the sole claimant.”  
1301 Tým však nie je dotknutá možnosť, že si konkrétny štát zakotví takú povinnosť (alebo právo 
jednotlivca) vo svojom vnútroštátnom práve. Pozri napr. ústavy Maďarska, Poľska, Talianska, 
Chorvátska, Kambodže, Číny, Kórey, Turecka a iných; uvádza Osobitný spravoajca J. Dugard vo 
svojej prvej správe (2000), paras. 80-86.  
1302 ILC, 52nd session (2000), First Report on Diplomatic Protection, by J. Dugard, A/CN.4/506, para. 
87-89, Draft Article 4(1): „Unless the injured person is able to bring a claim for such injury before a 
competent international court or tribunal, the State of his/her nationality has a legal duty to exercise 
diplomatic protection on behalf of the injured person upon request, if the injury results from a grave 
breach of a jus cogens norm attributable to another State.“ Ods. 2 potom stanovoval výnimky z tejto 
povinnosti.  
1303 ILC, Report of the ILC, 52nd session (2000), para. 456.  
1304 Pozri napr. rozhodnutie ústavného súdu Juhoafrickej republiky, Kaunda & others v The President 
of the Republic of South Africa & others Case, CCT 23/04, 4 August 2004, kde Súd mal za to, že táto 
povinnost nevyplýva z medzinárodného práva; a rozhodnutie britského súdu v spore Abbasi v. 
Secretary of State for Foreign Affairs, EW Court of Appeal, Civ. 1598 (2002), p. 20.  
1305  ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006, Diplomatic Protection, Draft Article 19,  
commentary, para. 3: „it is possible to seriously suggest that international law already recognizes the 
existence of some obligation on the part of a State to consider the possibility of exercising diplomatic 
protection on behalf of a national who has suffered a signidficant injury abroad“. Komentár cituje A 
tam citovaný rozsudok Ústavného súdu JAR, Kaunda vs President (2004) 
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zrejme práve pozostatkom pôvodného zámeru Osobitného spravodajcu vziať do 
úvahy potenciálny účinok ius cogens na povinný výkon diplomatickej ochrany.1306  

Výkon diplomatickej ochrany nad svojím štátnym príslušníkom tak vo forme 
práva predstavuje jednu z možných foriem výkonu práva dovolávať sa 
zodpovednosti. Kľúčová otázka však znie: ak patrí právo dovolávať sa zodpovednosti 
pri závažných porušeniach kogentných noriem všetkým, patrí aj všetkým (teda aj 
tretím) štátom právo vykonať diplomatickú ochranu? S diplomatickou ochranou totiž 
medzinárodné právo tradične spája dve základné podmienky: podmienku štátnej 
príslušnosti nároku (admissibility of claims) založenej na „pevnom pute“ (genuine 
link) a vyčerpanie vnútroštátnych dostupných prostriedkov (exhaustion of local 
remedies).1307 Podobne článok 44 ARSIWA v tomto zmysle stanovuje tieto dve 
podmienky prípustnosti žalobného nároku pri výkone práva dovolávať sa 
zodpovednosti. Je teda zaujímavé skúmať, či štátna príslušnosť nároku ako 
podmienka výkonu diplomatickej ochrany sa uplatňuje aj v kontexte práva všetkých 
štátov dovolávať sa zodpovednosti, teda v kontexte všeobecného locus standi.1308 Ak 
by odpoveď na túto otázku bola kladná, znemožnilo by to praktický výkon tejto 
ochrany – tretí štát (teda priamo nepoškodený štát iný než štát príslušnosti) by 
nemohol v prípade závažných porušení ius cogens vykonať diplomatickú ochranu nad 
občanmi iného štátu (napríklad aj štátu porušiteľa).1309 Komisia však v súvislosti 
s diplomatickou ochranou upozornila, že právo tretích štátov dovolávať sa 
zodpovednosti za závažné porušenia kogentných noriem v zmysle článku 48 
ARSIWA nepodlieha podmienkam diplomatickej ochrany, teda najmä pravidlu 
o štátnej príslušnosti nárokov. 1310 V konečnom dôsledku tak štát, majúci všeobecné 
právo dovolávať sa zodpovednosti v prípade závažných porušení ius cogens aj keď 
nebol priamo poškodený, má právo vykonať diplomatickú ochranu nad osobami, 
ktorí nie sú jeho štátnymi príslušníkmi. 1311  Inštitút ius cogens tak nepriamo 
ovplyvňuje tradičnú aplikáciu pravidla o štátnej príslušnosti nároku pri výkone 
diplomatickej ochrany: ak normy ius cogens boli závažne porušené, štát môže 

                                                        
1306 Pozri DUGARD, Diplomatic Protection and Human Rights, 2005: „there is no reason why a state 
of nationality should not be obliged to protect its own national when his or her most basic human 
rights are seriously violated abroad. This applies particularly in the case of ‘a grave breach of a jus 
cogens norm’.“; http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUYrBkIntLaw/2005/6.html#Heading244 [31-
01-2017] Porov.: PERGANTIS, 2006, a jeho kritický pohľad na s. 394 („le roi est mort, vive le roi!“); 
VERMEER-KUNZLI, 2007; a CABAN, 2014.  
1307 Pozri ICJ, Nottebohm, 1955, s. 20. Pozri aj ŠPAČEK, 2009.  
1308 Pozri ILC, 52nd session (2000), First Report on Diplomatic Protection, by J. Dugard, A/CN.4/506, 
para. 185, kde spravodajca vyjadril úmysel ďalej preskúmať právo štátu iného než je štát príslušnosti 
vykonať diplomatickú ochranu nad jednotlivcom, ktorému bola spôsobená ujma v dôsledku závažného 
porušenia ius cogens a ktorému odoprel výkon diplomatickej ochrany jeho domovský štát. Uvádza: 
„[this] will examine the controversial question whether the doctrine of obligations erga omnes has any 
application to diplomatic protection“.  
1309 SCOBBIE, 2002, s. 1215.  
1310  ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006, Diplomatic Protection, Draft Article 16, 
commentary, para. 2: „Article 48 (1) (b) of the articles on Responsibility of States for Internationally 
Wrongful Acts permits a State other than the injured State to invoke the responsibility of another State 
if the obligation breached is owed to the international community as a whole without complying with 
the requirements for the exercise of diplomatic protection. ... [pozn. 245] Article 48 (1) (b) is not 
subject to article 44 of the articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts which 
requires a State invoking the responsibility of another State to comply with the rules relating to the 
nationality of claims and to exhaust local remedies.“ 
1311 BIRD, 2010, s. 895: „It follows that diplomatic protection may indeed be exercised on behalf of 
victims of human rights violations, irrespective of their nationality“.  
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prevziať diplomatickú ochranu aj nad poškodenými osobami, ku ktorým nemá pravé 
puto štátnej príslušnosti.  

V súvislosti s pravidlom, že právo dovolávať sa zodpovednosti podlieha 
premlčaniu, treba uviesť ešte krátku poznámku v kontexte s ius cogens. Článok 45 
ARSIWA totiž uvádza, že právo dovolávať sa zodpovednosti zaniká, ak sa štát platne 
vzdá nároku, alebo ak sa v dôsledku jeho správania platne premlčí uplynutím 
času.1312 Bolo by logické očakávať, vzhľadom na to, čo sme uviedli vyššie, že 
v prípade porušení ius cogens toto právo nezanikne, ergo že sa žalobného nároku ani 
nemožno vzdať ani nemôže dôjsť k jeho premlčaniu. Veď napokon – možno si 
predstaviť, že právo, ktoré uznáva nederogovateľnosť určitých pravidiel, a zároveň 
každú derogáciu sankcionuje nulitnosťou a každé porušenie s objektívnou 
protiprávnosťou, dáva poškodenému možnosť vzdať sa tohto práva? Takéto 
uvažovanie bez ďalšieho by však bolo postavené len na mylnom deduktívnom 
úsudku. Komisia vo svojom komentári k článkom zdôraznila, že je treba rozlišovať 
medzi situáciou, kedy poškodený štát odníma samotné porušenie alebo jeho 
následky.1313 Vzdanie sa vo vzťahu k porušeniu ako takému v podstate znamená 
snahu o „zmazanie“ alebo „validáciu“ porušenia, a Komisia upozorňuje, že to nie je 
možné. Napríklad, štát nemôže chcieť validovať akt agresie dodatočným udelením 
súhlasu. Takýto súhlas (waiver) by bol neplatný.1314 Na druhej strane, pokiaľ ide 
o vzdanie sa následných nárokov vyplývajúcich z porušenia, napríklad práva 
požadovať nápravu, tu vzdanie sa je možné platne uskutočniť. Všeobecné 
medzinárodné právo totiž štátom neukladá povinnosť požadovať reparáciu, dáva im 
právo tak urobiť. Ius cogens však môže limitovať toto právo za určitých okolností: 
napríklad, ak by sa poškodený štát chcel vzdať svojho nároku na reštitúciu územia, 
ktoré bolo zabraté agresorom, uvedené by mohlo znamenať porušenie jeho 
všeobecnej povinnosti neuznať situáciu vzniknutú v dôsledku porušenia ius cogens za 
právnu.1315 Za zmienku však stojí, že ak by sa aj poškodený štát svojich nárokov 
platne vzdal, locus standi však v zmysle čl. 48 ods. 3 do určitej miery1316 ostáva 
všetkým ostatným štátom. Situácia je analogická pri premlčaní nároku: márne 
uplynutie primeranej doby na vznesenie nároku (unreasonable delay of notice) síce 
„nevymaže“ porušenie ako také, ale nadobro znemožní poškodenému štátu dovolávať 
sa zodpovednosti. Príslušné právo ostatných štátov dovolávať sa zodpovednosti tým 
síce automaticky nezanikne, ale bude trvať ďalej bez možnosti požadovať 
reparáciu.1317      
 

7. 1. 3. Právo tretích štátov na protiopatrenia  
 

Právo vynucovať plnenie záväzku svojpomocne v podstate nadväzuje na locus 
standi, je teda akousi „predĺženou rukou“ práva dovolávať sa zodpovednosti. Ak totiž 

                                                        
1312 Porov. s čl. 45 VCLT.  
1313 ARSIWA, čl. 45, commentary para 2.  
1314 Pozri čl. 45 ARSIWA. Porovnaj ILC, Yearbook of the ILC 2006, vol. II, 2006, Guiding principles 
on Unilateral acts of States, rule 8, waiver.  
1315 TALMON, Jus Cogens after Germany v. Italy: Substantive and Proceural Rules Distinguished, 
2012, s. 998. Pozri aj TALMON, The Duty Not to 'Recognize as Lawful' a Situation Created by the 
Illegal Use of Force or Other Serious Breaches of a Jus Cogens Obligation: Obligation without a Real 
Substance?, 2005 
1316 Ich právo požadovať náhradu škody zaniká, ak sa ho sám vzdá poškodený štát. Pozri čl. 48 
ARSIWA, commentary, para. 12.  
1317 Ibid, Čl. 45 ARSIWA, commentary, para. 1.  
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štát porušiteľ neplní v zmysle svojho záväzku ani po tom, čo sa poškodený štát začal 
dovolávať zodpovednosti, požadujúc od neho zastavenie protiprávneho konania 
a uskutočnenie nápravy, poškodený je zo všeobecného medzinárodného práva 
oprávnený uchýliť sa k dovoleným donucovacím protriedkom: tzv. legálnym 
protiopatreniam (angl. legal countermeasures). Uvedené odráža decentralizovaný 
charakter donucovacieho systému v medzinárodnom práve. Existenciu práva uchýliť 
sa k protiopatreniam potvrdil MSD napríklad v spore Gabčíkovo-Nagymaros.1318 
Protiopatrenie je v podstate akt resp. správanie, ktoré by inak bolo považované za 
protiprávne, ale je ospravedlniteľné tým, že je formou zákonnej reakcie na 
predchádzajúce protiprávne správanie iného.1319 Samozrejme, musia byť splnené 
základné podmienky adresnosti, časovej obmedzenosti, reverzibility, 
nedotknuteľnosti určitých záväzkov, proporcionality a nevyhnutnosti (čl. 49 – 51 
ARSIWA) ako aj procedurálne podmienky výzvy, notifikácie a ukončenia (čl. 52 
ARSIWA). Pokiaľ ide o podmienku nedotknuteľnosti určitých záväzkov, 
pripomíname, že štátom nie je dovolené uchýliť sa k protiopatreniam, ktoré by 
postihovali záväzky plynúce z kogentných noriem medzinárodného práva.1320  

Opäť sa ponúka otázka nadväzujúca na povahu záväzkov erga omnes: ak 
dôjde k porušeniu pravidiel ius cogens, a porušiteľ naďalej neplní, odmieta upustiť od 
svojho protiprávneho konania a poskytnúť nápravu, patrí právo uchýliť sa 
k protiopatreniam každému členovi mezinárodného spoločenstva? Komisia na margo 
tejto problematiky uviedla, že „takéto prípady sú kontroverzné a prax je 
nevyvinutá“.1321 Článok 54 následne uvádza, že pravidlá stanovujúce podmienky 
vykonávania protiopatrení „nie sú na ujmu právu ktoréhokoľvek štátu“ 
dovolávajúceho sa zodpovednosti „uskutočniť zákonné opatrenia“ („to take lawful 
measures“) voči porušiteľovi. V kontexte konštatovania Komisie, že toto právo je 
„kontroverzné“ a prax „nevyvinutá“, je zaujímavým elementom, že inde, kde sa 
Komisia odvážila ísť za hranicu ustálenej obyčaje až na krajný bod progresívneho 
rozvoja 1322 , ani zďaleka neuvádzala také početné prípady praxe štátov, ako 
v komentári v súvislosti s opatreniami tretích štátov. Početnosť prípadov jasne 
dokazuje existenciu praxe: štáty v mnohých prípadoch reagovali na závažné 
porušenia kogentných noriem, ak aj neboli priamo dotknuté, prijatím ekonomických 
či iných sankcií, napríklad zrušenie liniek leteckej dopravy a podobne.1323 Komisia 
však prišla k záveru, že prax je nedostatočná, a článok 54 je teda svojou podstatou 

                                                        
1318 ICJ, Gabčíkovo Nagymaros Case, 1997, para. 85. 
1319  Pozri čl. 22 ARSIWA, ktorý legálne protiopatrenie klasifikuje ako okolnosť vylučujúcu 
protiprávnosť.  
1320 Čl. 50 ods. 1(d) ARSIWA; pozri aj v kapitole o jednostranných právnych aktoch 
1321 ARSIWA, Commentary to Chapter II, s. 129, para. 8.  
1322 Pozri v predchádzajúcom texte, k povinnosti spolupracovať.  
1323 Pozri čl. 54 ARSIWA, commentary, paras. 3; Pozri aj TAMS, 2005, ktorý dopĺňa prípady uvedené 
komisiou o 13 ďalších, s. 289 a nasl. Okrem toho aj komentár k Článkom o zodpovednosti 
mezinárodných organizácií v kontexte obdobného článku 57 o práve mezinárodných organizácií 
prijímať protiopatrenia aj v prípade, že organizácia nie je v pozícii poškodeného, uvádza jeden príklad, 
kedy EÚ uvalila sankcie proti Mjanmarsku v reakcii na porušenie ľudských práv. Pozri DARIO, with 
commentaries, ILC, Report of the ILC, 63rd session (2011), 2011, s. 89, a tam pozn. 338. Z novších 
prípadov pozri napr. sankcie USA, Kanady, Austrálie a ďalších krajín a EÚ voči Rusku v súvislosti 
s anexiou Krymu: https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/ukrainerussia/ [10-04-2017];  
http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu-sanctions-against-russia-over-ukraine-
crisis_en [10-04-2017]  
http://dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/Pages/russia.aspx [10-
04-2017]  
http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/russia-russie.aspx?lang=eng [10-04-2017]  
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vyhradzujúcou klauzulou (saving clause, „non-prejudice“ clause): ani nepotvrdzuje 
ani nevyvracia existenciu tohto všeobecného práva, ale ponecháva vyriešenie tejto 
otázky mezinárodnoprávnemu vývoju.  

Preukázanie existencie práva tretích štátov na protiopatrenia by malo 
podstatné následky: z praktického hľadiska by sa všeobecné locus standi stalo 
významne vykonateľným a efektívnym. Narozdiel od práva začať konanie pred MSD, 
protiopatrenia nie sú limitované jurisdikciou, a preto by skutočne mohli byť 
vykonávané všetkými štátmi a voči všetkým, teda nie len voči štátom, ktoré 
akceptovali jurisdikciu MSD.1324 Táto otázka je mimoriadne citlivá nielen kvôli 
tomuto širokému praktickému dopadu, ale aj kvôli vysokému riziku možného 
politického zneužívania tohto práva. Napokon, hoci prvotné návrhy článkov 
obsahovali právo každého štátu reagovať na porušenia ius cogens protiopatreniami, 
boli to pravdepodobne práve tieto obavy štátov z politizácie, ktoré spôsobili, že 
Komisia napokon zaujala uvedený rezervovaný postoj.  

Pokúsme sa teda nájsť aspoň čiastočnú odpoveď na otázku, ktorú článok 54 
nechal nevyriešenú. Z pohľadu dedukcie by sme mohli tvrdiť, že právo každého štátu 
uchýliť sa k protiopatreniam pri porušeniach ius cogens je inherentné všeobecnému 
právu každého dovolávať sa zodpovednosti. Na druhej strane treba povedať, že obsah 
nárokov nedotknutého štátu pri dovolávaní sa zodpovednosti je všeobecne užší než 
obsah nárokov štátu, ktorý bol porušením priamo dotknutý.1325 Per analogium by sme 
mohli dospieť k záveru, že aj v otázke protiopatrení mezinárodné právo vymedzuje 
práva tretích štátov užšie: napríklad aj v zmysle, že im právo na protiopatrenia 
nepriznáva vôbec. Použijúc však skôr induktívny postup, začneme konštatovaním, že 
článok 41, ktorý stanovuje „nové“ povinnosti tretím štátom pri závažnom porušení 
ius cogens, predpokladá, že všeobecné medzinárodné právo uznáva záväzok tretích 
štátov do určitej miery reagovať na závažné porušenia kogentných noriem: 
spoluprácou, neuznaním a neposkytnutím pomoci. Následne, článok 48 uznáva právo 
všetkých štátov (presnejšie: ktoréhokoľvek štátu) reagovať na porušenia kogentných 
noriem: dovolávaním sa zodpovednosti. Medzinárodný súdny dvor, ktorý sa v zopár 
prípadoch dotkol uvedeného záväzku alebo práva,1326 nikdy explicitne nenaznačil 
existenciu práva tretích štátov na protiopatrenia. Tams uvádza 1327 , že určité 
„nekonkluzívne vodítko“ Súd poskytol v spore Nicaragua, keď – konštatujúc, že 
ozbrojená reakcia USA na predchádzajúce protiprávne správanie Nikaraguy voči 
Salvadoru bola protiprávna – vynechal z tohto konštatovania neozbrojené opatrenia 
(obchodné embargo), ktoré USA prijali súčasne s ozbrojenou reakciou. To, že Súd 
nezahrnul tieto neozbrojené opatrenia do protiprávnosti, podľa neho môže ale aj 
nemusí znamenať, že ich považoval za legálne protiopatrenie, ktoré USA ako tretí 
štát vykonali v reakcii na protiprávne konanie Nikaraguy. Pokiaľ ide o prax, Tams, 
uvádzajúc mnohé prípady, kedy štáty reagovali protiopatreniami na závažné 
porušenia, oponuje Komisii, keď konštatuje, že „prinajmenšom v prípade 
systematického a nadmerného porušovania medzinárodného práva“ je prax tretích 
štátov uchyľovať sa k protiopatreniam ustálená.1328 Treba však povedať, že ustálenie 
praxe samo osebe nepostačuje na krištalizáciu obyčajového pravidla. Ak chýba 
presvedčenie štátov, že ide o právne pravidlo, potom nemožno hovoriť o obyčaji. Tu 
je povšimnutiahodné, že mnohé tretie štáty sa pri výkone protiopatrení voči 

                                                        
1324 TAMS, 2005, s. 198.  
1325 BÍLKOVÁ, Protiopatření v reakci na porušováni lidských prav, 2014, s. 33.  
1326 ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, 1970; ICJ, Construction of a Wall, 2004.   
1327 TAMS, 2005, s. 205-207.  
1328 Ibid., s. 231.  
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porušiteľovi skôr odvolávali na rebus sic stantibus, ako dôvodu neplnenia zmluvných 
záväzkov, než na protiopatrenie ako legitímnu formu reakcie.1329 Relevantné je v tejto 
súvislosti skôr opinio, ktoré jednotlivé štáty prezentovali počas travaux vo vzťahu 
k pôvodne navrhovanému článku o protiopatreniach tretích štátov. Veľký počet štátov 
explicitne1330 alebo implicitne vo svojich komentoch uznalo právo tretích štátov 
uchýliť sa k protiopatreniam v prípade závažného a systematického porušovania 
kogentných noriem, na druhej strane, relatívne veľká bola aj skupina opozičných 
názorov.1331 Zdá sa teda, že súčasné všeobecné opinio iuris nie je konzistentné1332, 
a preto otázka, či všeobecné medzinárodné právo oprávňuje tretie štáty uchýliť sa 
k protiopatreniam zostáva v súčasnosti nezodpovedaná. 

Nejasné sú aj ďalšie súvisiace otázky. Ako píše doc. Bílková1333, ak by sa aj 
preukázala existencia práva tretích štátov na protiopatrenia, je potrebné vyriešiť 
jednak otázku okruhu situácií, kedy by bolo možné k takým protiopatreniam 
pristúpiť, ďalej otázku vzájomného vzťahu takýchto protiopatrení k nástrojom 
kolektívneho donútenia (napr. vzťah subsidiarity), otázku, kto presne (či len štáty 
alebo aj regionálne medzinárodné organizácie) môžu pristúpiť k takýmto 
protiopatreniam, ďalej otázku samotnej podoby týchto protiopatrení (napr. trend 
cielených sankcií), a napokon, otázku uplatnenia podmienok legálnosti, ktoré sa 
uplatňujú všeobecne vo vzťahu k protiopatreniam. Práve v poslednom bode je podľa 
nej problematické dodržanie podmienky proporcionality: ak odpovedné individuálne 
protiopatrenie tretieho štátu má byť v primeranom pomere k porušeniu – t. j. 
k závažnému porušeniu kogentnej normy – potom by to znamenalo, že štát 
prijímajúci protiopatrenie musí tiež konať v rozpore s kogentnou normou.    
 
 

 7. 2. Medzinárodná trestná zodpovednosť jednotlivca  
 

Skutočnosť, že jednotlivcom plynú z medzinárodného práva subjektívne 
práva a povinnosti má priamu spojitosť s konceptom ius cogens. Nielenže sú takmer 
výlučnými konečnými nositeľmi práv, ktoré kogentné normy chránia (prakticky 
všetky okrem zákazu agresie)1334, ale sú aj jedinými, kto sú v materiálnom zmysle 
schopní porušiť normy ius cogens. Slovami Norimberského vojenského tribunálu: 
„zločiny proti medzinárodnému právu sú páchané ľuďmi, nie abstraktnými entitami, 
a jedine trestaním jednotlivcov, ktorí ich páchajú, možno ustanovenia 
medzinárodného práva vymáhať.“1335 Okrem právnej zodpovednosti štátu je teda 
priamym právnym následkom porušenia kogentných noriem aj trestná zodpovednosť 

                                                        
1329 Ibid.  
1330 Indonézia, Srí Lanka, Holandsko, Nemecko, ZSSR, Paraguaj, Jamajka, First reading; Francúzsko, 
New Zealand, Rakúsko, Taliansko, Kostarika, Poľsko Second reading. uvádza TAMS, 2005, s. 245 
a nasl.  
1331 Najsilnejším oponentom bolo Japonsko.  
1332 Pozri ale názor TAMS, 2005, s. 239, podľa ktorého zdokumentovaná práx má opinio iuris. Pozri aj 
AKEHURST, Reprisals by Third States, 1970, podľa ktorého existuje toto právo v prípadoch 
porušenia zákazu použitia sily; a HILLGRUBER, 2005,, s. 278, uvádza, že toto právo existuje 
v prípade porušenia zákazu genocídy a porušenia ženevských pravidiel. Obe však vyplývajú skôr zo 
zmlúv, než zo všeobecného práva ako takého. Pozri aj PALCHETTI, 2015, s. 1230 a nasl., že právo 
tretích štátov je pravdepoobne prítomné v prípadoch, kedy štáty reagujú na agresiu.  
1333 BÍLKOVÁ, Protiopatření v reakci na porušováni lidských prav, 2014, s. 41-44. 
1334 Porov. VERDROSS, Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law, 1966, s. 59: že ius 
cogens tvoria „all rules of general international law created for a humanitarian purpose“.  
1335 IMT at Norimberg, Opinion and Judgment (1946), s. 52.  
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jednotlivca, ak závažnosť a rozsah porušenia zakladá medzinárodný zločin. Treba 
totiž podotknúť, že nie každé porušenie kogentnej normy automaticky privodzuje 
trestnú zodpovednosť jednotlivca a zakladá medzinárodný zločin, čo demonštruje 
príklad porušenia seba-určovacieho práva národov.1336 Skutočnosť, že individuálne 
konanie jednotlivca v rozpore s ius cogens môže založiť zodpovednosť štátu, 
pripomínať azda nemusíme.1337  

Inštitút trestnej zodpovednosti podľa medzinárodného práva existoval už 
začiatkom 20. storočia: Versaillská mierová zmluva z roku 1919 bola prvým právnym 
nástrojom, na základe ktorého mohli byť jednotlivci stíhaní za závažné porušenia 
medzinárodného práva. 1338  Koncept medzinárodných zločinov a trestnej 
zodpovednosti jednotlivca však dostal efektívne právne kontúry až po druhej svetovej 
vojne, podpisom Londýnskej Charty Medzinárodného trestného tribunálu so sídlom 
v Norimbergu v roku 1946. Norimberské procesy zakotvili základnú zásadu 
medzinárodného trestného práva, a to, že „každý, kto spácha čin zakladajúci zločin 
podľa medzinárodného práva, za tento čin nesie zodpovednosť a podlieha trestu“.1339 
Povojnové medzinárodné tribunály tak prelomili dovtedajší monopol štátov na trestné 
stíhanie zločinov podľa medzinárodného práva.1340  

Prvým „trestným kódexom“ bol návrh Kódexu trestných činov proti mieru 
a bezpečnosti ľudstva, ktorý pripravila Komisia pre medzinárodné právo v roku 1954, 
a v obmenenej podobe Kódexu zločinov v roku 1996. Ten definuje päť zločinov: 
zločin agresie, genocídy, zločiny proti ľudskosti, zločiny proti OSN a jeho 
pracovníkovm, a vojnové zločiny. 1341  Dôležitým bolo aj prijatie Dohovoru 
o nepremlčateľnosti vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v roku 1968.  
Procedurálnym míľnikom medzinárodnej trestnej zodpovenosti jednotlivca bol 
následne vznik ad hoc trestných tribunálov pre bývalú Juhosláviu (ICTY) a Rwandu 
(ICTR), založených rezolúciami BR OSN v rokoch 1993 a 1994, a založenie stáleho 
Medzinárodného trestného súdu (ICC) Rímskym štatútom v roku 1998. Jurisdikcia 
ICC, ktorá je komplementárna k jurisdikcii štátov, pokrýva zločin genocídy, zločiny 
proti ľudskosti, vojnové zločiny a zločin agresie. Spomenúť možno aj najnovšie ad 
hoc tribunály pre Sierra Leone (SCSL), Kambodžu (ECCC) a Libanon (STL), 
založených zmluvami medzi príslušnou vládou a OSN v rokoch 2000, 2003 a 2007, 
a ad hoc senát pre Senegal (CAE), založený zmluvou medzi Senegalom a Africkou 
úniou v roku 2013. 

Z uvedeného možno pozorovať, že nie všetky medzinárodné zločiny musia 
nevyhnutne plynúť z porušenia kogentných noriem1342, a ako sme uviedli vyššie, nie 
všetky porušenia kogentných noriem vedú k medzinárodnému zločinu jednotlivca. 
Okrem toho, pojem „medzinárodný zločin“ (international crime, crime under 
                                                        
1336 BÍLKOVÁ, 2014, s. 41. Porov. ale BALAŠ, 2014, s. 57, ktorý uvádza, že „porušiť kogetné normy 
medzinárodného práva môže de facto vždy len jednotlivec“, de iure potom rozlišuje porušenie 
jednotlivcom ako súkromnou osobou a porušenie jednotlivcom ako orgánom či predstaviteľom štátu.  
1337  Šturma napríklad zaujímavo pripomína prípad z judikatúry ESĽP, kedy bolo mučenie ako 
porušenie kogentnej normy jednotlivcom pričítané štátu. Pozri ŠTURMA, Metamorfózy 
mezinárodních zločinu: příběh s otevřeným koncem, 2014, s. 21 a tam citovaný rozsudok ESĽP vo 
veci Selmouni v. France.  
1338 Podľa čl. 227, Wilhelm II. ale napokon nebol.  
1339 ILC, Yearbook of the ILC 1950, vol. II, 1950, Principles of International Law Recognized in the 
Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal, para. 97 (Principle 1). 
1340 CASSESE & GAETA, International Criminal Law (3rd ed.), 2013, s. 323.  
1341 ILC, Yearbook of the ILC 1966, vol. II, Draft Code of Crimes against the Peace and Security of 
Mankind, with commentaries, 1996, Articles 16-20. 
1342 Napr. Cassese k medzinárodným zločinom zaraďuje terorizmus. Podstatne širší katalóg zločinov 
uvádza Bassiouni. Uvádza BÍLKOVÁ, 2014, s. 36-37.  
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international law) nachádza v medzinárodnom práve i vede rôzne interpretácie. 
Okrem vyššie uvedenej interpretácie, kedy sa tento pojem – pod vplyvom 
terminológie, ktorú použila Komisia v počiatočných prácach na zodpovednosti štátov 
za protiprávne správanie – v literatúre používa v súvislosti so zodpovednosťou štátu 
za závažné porušenia záväzkov obsiahnutých v normách ius cogens, spomenieme aj 
interpretácie, vzťahujúce sa na trestnú zodpovednosť jednotlivca, ktoré rôzne súdne 
orgány aplikujú rôzne, čo vyvolýva určitý „terminologický zmätok“.1343  Napriek 
ojedinelým názorom1344, že aj určité tzv. transnacionálne zločiny (transnational 
crimes) spadajú pod pojem „medzinárodný zločin“, resp. že predstavujú porušenie 
kogentných noriem mezinárodného práva, nebudeme tieto reflektovať 
v nasledujúcich riadkoch.  

Jurisdikcia medzinárodných súdov, je – ako sme si ukázali už v kapitole 
o právnych účinkoch – ovládaná zásadou konsenzu, a per analogium je táto zásada 
aplikovaná aj na stíhanie medzinárodných zločincov pred medzinárodnými súdmi. 
Inými slovami, skutočnosť, že jednotlivec – inak podliehajúci jurisdikcii určitého 
štátu – bude postavený pred medzinárodný tribunál, je podmienená súhlasom tohto 
štátu. Poodkrytím závoja suverenity 1345 , ktorá by inak chránila zločinca pred 
zodpovednosťou, tak štáty umožňujú efektívne vynucovanie kogentných noriem 
a trestanie ich porušiteľov. Konsenzus potrebný na založenie jurisdikcie 
medzinárodného tribunálu má spravidla formu medzinárodnej zmluvy, typickým 
príkladom je Rímsky štatút ICC, alebo zmluvy medzi OSN a príslušným štátom, 
pokiaľ ide o ad hoc tribunály. Špecifický prípad konsenzu sa týka ICTY a ICTR, 
ktoré boli založené rezolúciami BR OSN, čo bolo neskôr interpretované ako výkon 
právomoci BR na základe čl. 41 Charty OSN, ktorý obsahuje demonštratívny výpočet 
opatrení bez použitia sily, ktoré BR môže prijať v prípade ohrozenia mieru, porušenia 
mieru a útočných činov.1346 V tomto zmysle jurisdikcia medzinárodných tribunálov 
nie je primárne obligatórna, obligatórnou sa stáva až po vyslovení tohto súhlasu.1347  

Pokiaľ ide o ICTY a ICTR, treba povedať, že ich jurisdikcia je ohraničená 
predovšetkým ratione materiae (na závažné porušenia humanitárneho práva, 
genocídu, zločiny proti ľudskosti), ratione loci (na činy spáchané na území bývalej 
Juhoslávie; resp. na území Rwandy a susedných štátoch) a ratione temporis (od 
1.1.1991; resp. od 1.1.1994 do 31.12.1994). Okrem toho, vzhľadom na skutočnosť, že 
oba tribunály boli založené rezolúciami BR OSN záväznými podľa kapitoly VII 
Charty OSN, ich jurisdikcia je konkurujúca vo vzťahu k jurisdikciám štátov, a má 
prednosť. Naopak, jurisdikcia ICC je vo vzťahu k národným jurisdikciám zmluvných 
strán doplnková: princíp komplementarity vyjadruje, že ICC bude vykonávať svoju 
jurisdikciu len vtedy, ak štáty zmluvné strany nie sú ochotné alebo schopné 
vykonávať trestné stíhanie na vnútroštátnej úrovni. 1348  Rímsky štatút zároveň 

                                                        
1343 Pozri k tomu ŠTURMA, Metamorfózy mezinárodních zločinu: příběh s otevřeným koncem, 2014, 
s. 11-13, ktorý poukazuje na zmätočný výraz, použitý v Rímskom štatúte v čl. 1 a 5 („najzávažnejšie 
zločiny, ktorými je dotknuté medzinárodné spoločenstvo ako celok“) a pripomína aj názor Špeciálneho 
tribunálu pre Libanon, ktorý v roku 2011 definoval terorizmus za medzinárodný zločin.    
1344 Okrem vyššie spomenutého názoru STL, napr. Cassese (ktorý v tom čase predsedal STL) a ďalej 
Bassiouni. Pozri ŠTURMA, Metamorfózy mezinárodních zločinu:příběh s otevřeným koncem, 2014, 
ibid., s. 12 a nasl. 
1345WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 2015, s. 275 
1346 Pozri prípad ICTY, Prosecutor v. Tadić, paras. 34 a nasl.,kde sa tribunál pri dokazovaní svojej 
„compétence de la compétence“ oprel aj o čl. 41 Charty OSN.  
1347 Vyslovením súhlasu s jurisdikciou ICTY a ICTR je samo osebe členstvo v OSN – teda podpísanie 
Charty a zaviazanie sa plniť záväzky z nej vyplývajúce.  
1348 Čl. 17 Rímskeho štatútu.  
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zaväzuje zmluvné štátu k povinnosti spolupracovať so Súdom pri realizácii stíhania 
zločincov. Konanie samotné pritom môže iniciovať zmluvná strana, BR OSN 
konajúca podľa kapitoly VII Charty alebo prokurátor ex proprio motu. Rímsky štatút 
pritom reflektuje princípy trestného práva a trestného súdnictva typické pre vyspelé 
vnútroštátne právne poriadky, vrátane definície skutkových podstát1349 a zásad ako ne 
bis in idem, res iudicata, zákaz retroaktivity, nullum crimen, in dubio pro reo.1350 ICC 
má jurisdikciu len nad fyzickými osobami, ktoré dosiahli vek 18 rokov. V súčasnosti 
uznáva jurisidkciu ICC 124 štátov, a tribunál aktuálne rieši desať situácií, a v rámci 
nich koná v 23 prípadoch, kde vo väčšine ide o vojnové zločiny a zločiny proti 
ľudskosti, v jednom prípade (Al-Bashir) o genocídu. Doteraz vyniesol dva 
odsudzujúce rozsudky, v prípadoch Lubanga (2012) a Katanga (2014).  

Podstatné pre medzinárodné trestné súdnictvo najmä v kontexte ius cogens je, 
že hoci jurisdikcia týchto súdov je v princípe konsenzuálna (a v prípade ICC aj 
doplnková), že sa neuplatňujú imunity štátnych predstaviteľov. Inými slovami, 
oficiálne postavenie jednotlivca ako predstaviteľa štátu nebráni tomu, aby tribunál 
vykonal svoju jurisdikciu. Uvedená zásada neaplikácie imunity ratione personae je 
zakotvená v štatútoch tribunálov1351, a potvrdil ju aj MSD v spore Zatýkací rozkaz, 
keď konštatoval, že „súčasný alebo bývalý minister zahraničných vecí môže byť 
subjektom konania pred niektorými mezinárodnými trestnými súdmi, ak majú 
jurisdikciu“1352  a Osobitný súd pre Sierra Leone v spore Taylor1353, kde súdil 
úradujúceho prezidenta Libérie. Hoci vtedajší libérijský prezident, namietal 
medzinárodný charakter súdu a v tomto duchu svoju absolútnu imunitu, odvolací 
senát svoj medzinárodný charakter obhájil a s ním potvrdil pravidlo, že pred 
medzinárodnými trestnými súdmi sa imunita ratione personae neuplatňuje. 1354 
Podobne sa imunita v zmysle príslušných štatútov neuplatňuje v konaniach pred 
ICTY, ICTR a ICC. Práve posledný spomenutý je prípad, kedy zmluva stanovuje lex 
specialis výnimku zo všeobecného pravidla o imunite. 1355  Toto zmluvou založené 
vzdanie sa imunity však postihuje len štátnych predstaviteľov zmluvných strán 
Štatútu; imunity predstaviteľov tretích nezmluvných štátov tak ostávajú zachované.  

 Ďalším dôkazom z praxe, že imunita sa neuplatňuje pred medzinárodnými 
súdmi, je vydanie dvoch zatykačov zo strany ICC na úradujúceho sudánskeho 
prezidenta Al-Bashira v roku 2009 a 2010, a otvorenie prípadu voči líbyjskému 
prezidentovi Muammarovi Kaddáfimu v roku 2011.1356  

Medzinárodné súdy tak – narozdiel od vnútroštátnych súdov – môžu stíhať 
a súdiť aj úradujúce hlavy štátov a vlád, členov parlamentov a vlád a ďalších, čo 
všeobecne významne zvyšuje možnosti vynútenia kogentných noriem. V praxi však 
táto otázka nie je jednoduchá. Predovšetkým platí, že daný súd musí mať 
jurisdikciu 1357 , čo v prípade ICC je obmedzené aj okruhom zmluvných strán 
Rímskeho štatútu. Na to, aby mohol ICC stíhať predstaviteľa tretieho (nezmluvného) 

                                                        
1349 Tzv. elements of crimes. 
1350 Čl. 20 až 25 Rímskeho štatútu.  
1351 Čl. 7 ods. 2. Štatútu ICTY, čl. 6 ods. 2 Štatútu ICTR, čl. 27 Rímskeho štatútu. 
1352  ICJ, Arrest Warrant Case, 2002, para. 61, kde Súd aj explicitne uviedol ICTY, ICTR a ICC. 
1353 SCSL, Taylor, 2004, para. 52.  
1354 Uvádza ŠTURMA, Imunity v součásné kodifikační prací Komise pro mezinárodní právo: Co je 
úřední akt?, 2016, s. 22-23.  
1355 Čl. 98(1) Štatútu. Výnimka je daná aj v prípade ICTR, ICTY a SCSL, s tým rozdielom, že tam ide 
o dôsledok implementácie rezolúcií BR OSN.  
1356 Sudán ani Líbya nie sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu.  
1357 Pozri ICJ, Arrest Warrant Case, 2002, para. 59: „jurisdiction does not imply absence of immunity, 
while absence of immunity does not imply jurisdiction“. 
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štátu, sú dve možnosti: Prvá, že čin predstaviteľa tretieho štátu trestný podľa 
Rímskeho štatútu by musel byť spáchaný na území zmluvného štátu (čl. 12 ods. 2a), 
alebo podruhé, konanie by začala BR OSN konajúca podľa kapitoly VII (čl. 13 b). 
Uvedené zdanlivo porušuje pravidlo pacta tertiis, keď nastoľuje povinnosti 
nezmluvnej strane. Porušenie tohto pravidla je však vylúčené z dôvodu, že táto 
povinnosť tretieho nevzniká zo zmluvy (z Rímskeho štatútu), ale zo 
záväznej rezolúcie BR OSN, v dôsledku čoho súd postupuje voči tretiemu štátu 
obdobne a s využitím rovnakých procesných a hmotnoprávnych nástrojov ako voči 
ktorejkoľvek zmluvnej strane.1358   

Okrem možnosti postaviť jednotlivca zodpovedného za medzinárodný zločin 
(za porušenie kogentnej normy medzinárodného práva) pred medzinárodný tribunál 
prichádza do úvahy aj možnosť jeho súdenia pred príslušným vnútroštátnym súdom. 
Ak nejestvuje žiadne teritoriálne alebo personálne jurisdikčné prepojenie, môže štát 
založiť svoju jurisdikciu aj na univerzálnom princípe.1359

 

  
 

7. 3. Vynucovanie noriem ius cogens 
 
Otázka vynucovania (angl. enforcement) kogentných noriem priamo 

nadväzuje na právne následky ich porušenia. Táto posledná kapitola sa v kontexte 
všeobecného presvedčenia, že ius cogens je nevynutiteľným, resp. neefektívne 
vynutiteľným inšitútom, zamýšľa nad tým, či a do akej miery kogentné normy 
ovplyvňujú tradičné chápanie vynútenia v medzinárodnom práve, a teda či pozitívne 
medzinárodné právo – obsahujúce aj normy, od ktorých nie je dovolené sa odchýliť – 
ponúka zároveň aj účinné nástroje na zabezpečenie dodržiavania týchto 
„nedotknuteľných“ noriem.  
 Všeobecná povinnosť štátov dodržiavať svoje medzinárodnoprávne záväzky a 
pravidlá medzinárodného práva je predpokladom fungovania celého systému 
medzinárodného práva. Vyjadruje ju extenzívny výklad zásady pacta sunt servanda: 
štáty sú povinné dodržiavať to, na čom sa dohodli. Pripomenúc Kelsenovu 
Grundnorm potom možno túto zásadu označiť za základný pilier, na ktorom stojí 
dodržiavanie a rešpektovanie medzinárodného práva jeho subjektami. Otázka, prečo 
štáty dodržiavajú (alebo prečo naopak porušujú) medzinárodné právo, nie je čisto 
otázkou právnou; keďže štáty ako subjekty práva sú značne ovplyvňované svojimi 
rôznymi záujmami, nie nevyhnutne právneho, ale aj politického, ekonomického či 
iného charakteru; a preto presahuje hranice tejto práce. Keď však upriamime 
pozornosť na kogentné normy, teda na normy, pri ktorých sa celé medzinárodné 
spoločenstvo štátov zjednocuje v uznaní a akceptácii, že ide o normy, od ktorých nie 
je dovolené sa odchýliť, možno sa pýtať, či celé medzinárodné spoločenstvo nemá aj 
záujem na ich dodržiavaní. Odpoveď je kladná: všetky kogentné normy nesú záväzky 
pôsobiace erga omnes, teda záväzky, na dodržiavaní ktorých má záujem celé 
medzinárodné spoločenstvo, ako potvrdila aj Komisia OSN pre medzinárodné právo 
pri kodifikovaní pravidiel o zodpovednosti štátov za protiprávne správanie. 1360 
Existenciu záväzkov, na dodržiavaní ktorých má záujem celé mezinárodné 
spoločenstvo, explicitne uznal Medzinárodný súdny dvor vo svojom známom výroku 

                                                        
1358 ŽITNÁ, 2016, s. 187 
1359 K inštitútu univerzálnej jurisdikcie pozri kapitolu o právnych účinkoch ius cogens na otázku 
jurisdikcie.   
1360 Pozri v predchádzajúcom texte, kapitolu o zodpovednosti štátov.  
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z Barcelona Traction.1361 Možno povedať, že ani existencia povinnosti dodržiavať, 
ani existencia záujmu o dodržiavanie všetkými nie je sporná. Určitú diskusiu však 
vyvoláva všeobecná existencia povinnosti všetkých predchádzať tomu, aby boli 
kogentné normy porušované (duty to prevent), a zároveň práva (alebo povinnosti?) 
všetkých vynucovať dodržiavanie týchto noriem, resp. sankcionovať ich porušenia 
(right or duty to react, right or duty to enforce, right or duty to prosecute).  

Pokiaľ ide o prvú uvedenú povinnosť, tu treba pripomenúť, že všeobecné 
medzinárodné právo zaväzuje všetky štáty k tomu, aby predchádzali porušeniam 
medzinárodného práva na svojom území. Ide o povinnosť náležitej starostlivosti (due 
dilligence), majúcej podobu záväzku na konanie (obligation of conduct). 
Medzinárodný súdny dvor v spore Korfský prieplav konštatoval existenciu „záväzku 
každého štátu vedome nepripustiť, aby jeho územie bolo využívané na konania 
odporujúce právnym záujmom iných štátov.“1362 Okrem toho, v kontexte ius cogens 
dostáva táto povinnosť due dilligence osobitný rozmer, keďže v prípade porušenia sú 
dotknuté záväzky všetkých štátov. Medzinárodný tribunál pre bývalú Juhosláviu 
v spore Furundžija poznamenal, že štáty „sú povinné nielen zakázať a trestať 
mučenie, ale mu aj včasne predchádzať ... [keďže] medzinárodné právo chce 
zabrániť nielen skutočným ale aj potenciálnym porušeniam zákazu mučenia“.1363 
Pokiaľ ide o trestanie takýchto zločinov, ku ktorým dôjde na území štátu fóra, 
Špeciálny súd pre Sierra Leone konštatoval, že „podľa medzinárodného práva majú 
štáty povinnosť stíhať zločiny, ktorých zákaz má povahu ius cogens“. 1364  Hoci 
uvedená povinnosť existuje v početných prípadoch ako zmluvný záväzok, konsenzus 
sa zatiaľ nevytvoril vo vzťahu k otázke, či povinnosť stíhať medzinárodný zločin je 
všeobecnou povinnosťou vyplývajúcou z obyčajového medzinárodného práva pre 
všetkých.1365  

Pokiaľ ide o otázku, či štáty majú povinnosť predchádzať porušeniam 
kogentných noriem aj mimo svojej teritoriálnej jurisdikcie, teda či všeobecné 
medzinárodné právo im ukladá univerzálnu povinnosť predchádzať (duty to prevent) 
porušeniam kogentných noriem, je relevantné vyjadrenie Medzinárodného súdneho 
dvora v prípade Aplikácie dohovoru o genocíde, že „genocída je zločinom podľa 
medzinárodného práva ... práva a povinnosti v Dohovore sú právami a záväzkami 
erga omnes. ... záväzok každého štátu predchádzať a trestať genocídu teda nie je 
teritoriálne obmedzený“. 1366   Ak tento výrok interpretujeme v synergii s jeho 
o polstoročie starším výrokom 1367 , že „princípy v Dohovore [o genocíde] sú 
princípmi ... záväznými pre štáty aj bez zmluvného zaviazania sa“, potom existencia 
všeobecného záväzku predchádzať porušeniam kogentných noriem kdekoľvek 
(minimálne pokiaľ ide o genocídu) sa javí ako obhájiteľná.  

Pokiaľ ide o všeobecnú povinnosť vynucovať dodržiavanie a teda 
sankcionovať porušenie kogentných noriem, tu je odpoveď zložitejšia. Pripomenieme 
tu názor MSD z roku 1971 na situáciu nelegálnej okupácie Južnej Afriky v Namíbii 
a politiku apartheidu, a to, že všetky štáty by v dôsledku takejto situácie mali brať na 
                                                        
1361 ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, 1970, para. 33.  
1362 ICJ, Corfu Channel Case, 1949, s. 22.  
1363 ICTY, Prosecutor v. Furundžija, 1998, para. 148, odvolajúc sa aj na rozhodnutie ESĽP v spore 
Soering, a para. 151.   
1364 SCSL, Prosecutor v. Gbao, 2004, Decision on preliminary motion, para. 10.  
1365 V spore ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite, 2012, Súd nemal jurisdikciu o tom rozhodnúť. 
Pozri ale Sep. Op. of Judge Abraham, paras. 31-39, že takáto povinnosť stíhať zločiny nevyplýva 
z obyčajového práva.  
1366 ICJ, Application of the Genocide Convention, Preliminary Objections, 1996, para. 31.  
1367 ICJ, Reservations to the Genocide Convention, 1951, s. 23.  
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zreteľ, že poškodený národ je odkázaný na „pomoc medzinárodného 
spoločenstva“.1368 Práve na tento výrok Súdu poukazuje Gaja1369, keď konštatuje, že 
štáty majú pozitívnoprávne právo konať na podporu ius cogens, a podniknúť 
individuálne alebo kolektívne kroky v prípade závažného porušenia záväzkov erga 
omnes. Ďalej ale upozorňuje, že toto právo dostáva formu povinnosti len za určitej 
podmienky: nie každé porušenie záväzku erga omnes musí podľa neho nevyhnutne 
spustiť takýto následok; odpoveď treba hľadať v primárnej norme: teda či relevantné 
primárne kogentné pravidlo ukladá štátom povinnosť predchádzať porušeniu 
a zabezpečiť dodržiavanie normy, ako je tomu napríklad v prípade čl. 1 spoločného 
k ženevským konvenciám.1370 Na druhej strane, Komisia OSN pre medzinárodné 
právo poukázala na aktívnu povinnosť všetkých štátov „spolupracovať zákonnými 
prostriedkami na ukončení závažného porušovania záväzkov erga omnes“, a bez 
toho, že by ju obmedzila len na určitú skupinu záväzkov. 1371  Túto povinnosť 
v konkrétnom kontexte pripomenul aj MSD vo svojom posudku Palestínsky múr.1372 
Podobnými formami reakcie na závažné porušenia ius cogens je aj záväzok neuznať 
nelegálnu situáciu za právnu a povinnosť neposkytnúť porušiteľovi podporu 
a pomoc.1373 Pokiaľ ide o individuálne kroky jednotlivých štátov, takéto jednostranné 
reagovanie na závažné porušenia kogentných noriem prostredníctvom nevojenských 
protiopatrení predpokladá existenciu práva tretích štátov na protiopatrenia, ktorá je 
sporná: prax nedosahuje jednotnosť ani konzistentnosť, a absentuje všeobecné opinio 
iuris. 1374  Doktrína je v tejto otázke rozpoltená, a tak existujú prívrženci práva 
reagovať na porušenia ius cogens ako aj zástancovia takejto povinnosti.1375 Okrem 
toho,  ako niektorí upozorňujú1376, riziko tohto práva či povinnosti každého štátu 
jednostranne reagovať tkvie v neorganizovanom úsilí každého jednotlivého štátu 
vynucovať dodržiavanie ius cogens, čo by bez akejkoľvek koordinácie 
a inštitucionálnej kontroly mohlo viesť k destabilite medzinárodného prostredia. 
Azda z tohto dôvodu menej kontroverzie vyvoláva právo medzinárodného 
spoločenstva ako celku, teda nie právo každého jednotlivého štátu, reagovať na 
porušenia kogentných noriem formou sankcií.  

Bez ohľadu na to, či má reakcia na závažné porušenia ius cogens formu práva 
alebo záväzku erga omnes, a či jeho nositeľom je každý individuálny štát alebo len 
medzinárodné spoločenstvo štátov ako celok, treba povedať, že v praxi nejde 
len „prázdny“ inštitút bez možnosti jeho praktického vykonania. Dokazujú to viaceré 
inštitúty a nástroje, ktoré medzinárodné právo ponúka štátom na vynucovanie 

                                                        
1368 ICJ, Namibia, Adv. Op 1971, para. 127: „As the general consequences resulting from the illegal 
[situation] ... all States should bear in mind that the injured entity is a people which must look to 
international community for assistance“.  
1369 GAJA, Do States have a Duty to Ensure Compliance with Obligations Erga Omnes by Other 
States?, 2005, s. 32 a 34.  
1370 Ibid., s. 35.  
1371 Čl. 41 ods. 1 ARSIWA, pozri vyššie.  
1372 ICJ, Construction of a Wall, 2004, para. 159. Pozri ale Sep. Op. of Judge Higgins.  
1373 Čl. 41 ods. 2 ARSIWA, pozri vyššie.  
1374 Pozri čl. 54 ARSIWA a podkapitolu vyššie.  
1375 K podobe povinnosti pozri WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 
2015, s. 355. K zástancom práva pozri TAMS, 2005, s. 311 („all States are entitled to take 
countermeasures in response to serious breaches of obligations erga omnes“); ŠTURMA, K otázce 
určování kogentnosti pravidel mezinárodního práva, 1986, s. 720 (hovorí o „oprávnení každého z členu 
mezinárodního společenstva“); DUPUY, 2012, s. 217-221; a GATTINI, 2014, s. 32, konštatujúc, že 
z pojmu „záväzok erga omnes“ sa zrazu stalo „právo erga omnes“, citujúc slová MSD v spore 
Východný Timor (para. 29).  
1376 Napr. DUPUY, 2012, s. 221.   
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dodržiavania kogentných noriem. Príklady z praxe, kedy štáty jednostranne reagovali 
na porušenia kogentných noriem, sme uviedli už v kapitole o práve tretích štátov na 
protiopatrenia. 1377  Tieto samy osebe síce nedokazujú aj existenciu práva, t. j. 
právneho pravidla umožňujúceho tretím štátom uchýliť sa k protiopatreniam bez 
použitia sily, pravdepodobne kvôli nedostatku opinio iuris, ale na druhej strane 
vypovedajú o realizovateľnosti tohto potenciálneho práva. Treba však zdôrazniť, že 
väčšina z vynucovacích nástrojov má podobu actio communis (napr. donucovacie 
akcie BR OSN podľa kapitoly VII Charty OSN, inštitút R2P, ktorý funguje aj ako 
nástroj prevencie aj nástroj reakcie). Weatherall uvádza1378 viacero príkladov z praxe, 
kedy medzinárodné spoločenstvo kolektívne reagovalo na porušenia kogentných 
noriem: koordinovaná akcia proti pirátom v Africkom rohu v roku 2008, reakcia na 
agresiu Severnej Kórey voči jej južnému susedovi v roku 1950, reakcia na irackú 
okupáciu Kuvajtu v roku 1990, (nelegálna) humanitárna intervencia ako odpoveď na 
genocídu v Kosove v roku 1999, reakcia na vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti 
v Líbyi v roku 2011, snahy o potlačenie apartheidu v Južnej Afrike v rokoch 1963 až 
1984, tlak medzinárodného spoločenstva na USA na zastavenie mučenia na ich 
základniach v Guantanáme a v Afganistane v roku 2005, a reakciu na neschopnosť 
Afganistanu účinne potlačiť terorizmus v roku 2001.  

Okrem uvedených nástrojov prichádza do úvahy výkon univerzálnej civilnej 
a univerzálnej trestnej jurisdikcie, ktorá dáva ktorémukoľvek štátu bez tradičného 
jurisdikčného prepojenia na základe teritoriality či personality právo stíhať 
medzinárodné zločiny (right to prosecute), ktoré vo väčšine prípadov predstavujú 
práve závažné porušenia kogentných noriem. Univerzálnou jurisdikciou sme sa 
zaoberali už v predchádzajúcom texte, a teda na tomto mieste sa obmedzíme len na 
pripomenutie, že aj tento inštitút je jednou z foriem vynucovacej reakcie na porušenia 
noriem ius cogens: konkrétne ide o nástroj represie. Jeho posilnený „súrodenec“ vo 
forme povinnosti stíhať (obligation to prosecute) má spravidla podobu alternatívneho 
záväzku a počíta s možnosťou vydať páchateľa (or extradite), pričom ide spravidla 
o zmluvný záväzok.1379 Podobne ako aj existencia ďalších nástrojov vynucovania, 
ktoré fungujú na zmluvnom základe: napríklad vynucovacie mechanizmy 
regionálnych organizácií, nástroje na základe ľudsko-právnych dohovorov, 
jurisdikcia Medzinárodného trestného súdu a pod. V nadväznosti na stíhanie 
medzinárodných zločinov ako represívnu formu vynútenia noriem ius cogens dávame 
do pozornosti aj záväzok štátov bojovať proti beztrestnosti (obligation to fight 
impunity), teda proti tomu, aby páchatelia závažných porušení kogentných noriem 
neostali nepotrestaní.1380   

 

                                                        
1377 Pozri podkapitolu vyššie. 
1378 WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 2015, s. 362.  
1379 Existencia tohto záväzku vo všeobecnom obyčajovom medzinárodnom práve je zatiaľ sporná. 
Hoci vtedajší osobitný spravodajca Komisie pre otázku aut dedere Galicki vo svojej štvrtej správe 
navrhoval článok o obyčajovoprávnej povahe tohto záväzku, reakcie členov Komisie ako aj štátov vo 
VZ OSN boli protichodné. Pozri k tomu ILC, Report of the ILC, 66th session (2014), 2014, The 
obligation to extradite or prosecute, Final report, para. 65 (49 a nasl.). Pozri aj  ICJ, Obligation to 
Prosecute or Extradite, 2012, Sep. Op. of Judge Abraham, paras. 24-25, 31-39; Diss. Op. of Judge 
Sur, para. 18, ktorí nepodporili existenciu záväzku aut dedere v obyčajovom práve.     
1380 Pozri UN GA Res. 2840(XXVI), 18 December 1971: Question of the punishment of war 
criminals and of persons who have committed crimes against humanity; a UN GA res. 67/1, 24 
September 2012: Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Rule of Law 
at the National and International Levels.  
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7. 4. Parciálne závery  
 

V tejto kapitole sme analyzovali právne následky, ktoré ex lege nastupujú 
s porušením kogentných noriem, a zároveň sme skúmali vynutiteľnosť týchto noriem, 
ako aj možnosti a formy vynútenia. Právnymi následkami, teda súborom takých práv 
a povinností, ktoré medzinárodné právo spája s porušením kogentných noriem, sú 
v tomto prípade jednak špecifický režim medzinárodnej zodpovednosti štátov, 
a jednak medzinárodná trestná zodpovednosť jednotlivca za medzinárodné zločiny. 
Oba následky sa pritom nevylučujú; ich existencia môže byť súbežná. Pre oba 
následky pritom platí, že ich generuje povaha a rozsah porušenia: pri zodpovednosti 
štátov musí ísť o porušenia ius cogens, ktoré sú závažné, a pri porušeniach 
kogentných noriem jednotlivcom musí ísť o také konanie, ktoré zakladá 
medzinárodný zločin. Pokiaľ ide o zodpovednosť štátov, vychádzali sme 
predovšetkým z článkov o zodpovednosti štátov, ktoré prijala Komisia OSN pre 
medzinárodné právo v roku 2001. Podľa nich medzinárodné právo spája so 
závažnými porušeniami ius cogens nové akcesorické záväzky erga omnes: všeobecne 
akceptovanou je povinnosť neuznať vzniknutú situáciu za právnu a nepriznať jej 
právne účinky; čiastočne akceptovanou je aj povinnosť neposkytnúť pomoc 
porušiteľovi a v menšej miere aj povinnosť spolupracovať za účelom zastavenia 
porušovania. Posledné dve sama Komisia zaviedla do textu článkov s konštatovaním, 
že ide o prvok progresívneho rozvoja. Okrem toho, keďže porušenie kogentných 
noriem implikuje porušenie záväzkov, na ktorých dodržiavaní má záujem celé 
medzinárodné spoločenstvo, všeobecne uznávané je právo všetkých (teda aj štátov, 
ktoré nie sú poškodené) dovolávať sa zodpovednosti voči porušiteľovi (tzv. locus 
standi v širšom význame), pričom uznaným následkom je aj súdne vymáhanie tejto 
zodpovednosti zo strany kohokoľvek (actio popularis) za podmienky, že je daná 
jurisdikcia rozhodovacieho orgánu. Výkon práva dovolávať sa zodpovednosti pritom 
môže mať aj formu prevzatia diplomatickej ochrany nad osobou, ktorej bola 
spôsobená ujma v dôsledku závažného porušenia. Skutočnosť, že sa pri závažných 
porušeniach neuplatňuje podmienka štátnej príslušnosti nároku, dokazuje existenciu 
práva tretieho štátu vykonať diplomatickú ochranu aj nad osobou, ktorá nie je jeho 
štátnym príslušníkom. Naopak, konsenzus medzinárodného spoločenstva absentuje 
v otázke protiopatrení, a teda právo tretích štátov uchýliť sa k protiopatreniam je 
sporné. Hoci tu prax dokumentuje prípady jednostranných reakcií tretích štátov na 
porušenia kogentných noriem, opinio iuris je nedostatočné.  

Pokiaľ ide o oblasť medzinárodnej trestnej zodpovednosti jednotlivca, nie 
nevyhnutne každé závažné porušenie kogentnej normy bude kvalifikované ako 
medzinárodný zločin a bude mať za následok vznik trestnej zodpovednosti 
jednotlivca podľa medzinárodného práva; a naopak, nie každý zločin podľa 
medzinárodného práva implikuje aj porušenie kogentnej normy. Kategórie „porušenie 
kogentnej normy jednotlivcom“ a „medzinárodný zločin“, i keď nie identické, sa 
však do veľkej miery prekrývajú. Inštitút trestnej zodpovednosti jednotlivca je však 
dobre ustálený v medzinárodnom práve a je jedným z fungujúcich nástrojov 
vynucovania kogentných noriem. Jeho realizácia má predovšetkým formu konaní 
pred medzinárodnými trestnými tribunálmi a Medzinárodným trestným súdom, ale 
prichádza do úvahy aj stíhanie a trestanie zločinca pred vnútroštátnymi súdmi, a to 
nielen na základe tradičných jurisdikčných princípov teritoriality a personality, ale aj 
na základe univerzálnej jurisdikcie. Konanie pred medzinárodnými súdmi je síce 
podmienené konsenzom príslušného štátu, ale je efektívnejším nástrojom v tom 
zmysle, že sa v ňom neuplatňujú imunity z jurisdikcie, ktoré inak náležia podľa 
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všeobecného medzinárodného práva štátom a ich predstaviteľom. Jurisdikcia 
medzinárodných trestných tribunálov je teda v princípe konsenzuálna (obligatórna až 
druhotne na základe zmluvy),  a v prípade stáleho Medzinárodného trestného 
tribunálu súdu komplementárna k národným jurisdikciám štátov zmluvných strán, 
a v prípade ad hoc trestných tribunálov v dôsledku rezolúcií BR OSN konkurečná 
a má prednosť pred národnými jurisdikciami.  

Čo sa týka otázky (ne)vynutiteľnosti kogentných noriem, tá je podľa nás 
preceňovaná. Tak ako vynútenie každej medzinárodnoprávnej normy, aj vynucovanie 
ius cogens má svoje slabé miesta, čo odráža silu prvku suverenity vo vzťahoch medzi 
štátmi ako rovnocennými právnymi subjektami decentralizovaným právnym 
systémom všeobecne. Na druhej strane, vynucovanie kogentných noriem má svoje 
fungujúce nástroje a špecifiká. Predovšetkým, čoraz viac sa dostáva do popredia 
presvedčenie (ktoré možno kvalifikovať ako vznikajúce právne pravidlo), že 
všeobecné medzinárodné právo ukladá všetkým štátom jednotlivo a všetkým 
štátom en bloc v súvislosti so závažnými porušeniami ius cogens povinnosť (re)akcie: 
v preventívnom zmysle má každý štát povinnosť predchádzať týmto porušeniam 
(duty to prevent). V represívnom zmysle má každý štát právo dovolávať sa 
zodpovednosti voči porušiteľovi a požadovať od neho, aby upustil od protiprávneho 
konania a aby poskytol nápravu, a povinnosť reagovať na toto porušenie (duty to 
react) – neuznaním vzniknutého stavu za právny, neposkytnutím pomoci porušiteľovi 
a aktívnou spoluprácou pri odstraňovaní protiprávnosti stavu. Zatiaľ neustálené je 
právo každého (t. j. tretieho) štátu prikročiť aj k sankciám (right to enforce): 
k protiopatreniam bez použitia sily. Naopak, čoraz viac sa posilňujú inštitúty 
kolektívneho vynucovania: v rámci BR OSN a nového inštitútu R2P. Pokiaľ ide 
trestanie porušení, vo forme obyčajového práva sa profiluje ako univerzálna 
jurisdikcia súdiť ktorýchkoľvek medzinárodných zločincov aj bez tradičných 
jurisdikčných princípov (right to prosecute), a vo forme povinnosti sa zatiaľ vytvára 
len ako zmluvný záväzok (obligation to prosecute), ktorý má často alternatívnu 
podobu (aut dedere aut iudicare). Početnosť dostupných vynucovacích nástrojov, ako 
aj záväzok štátov bojovať proti beztrestnosti (obligation to fight impunity), však 
svedčia minimálne o úsilí mezinárodného spoločenstva ako celku, aby kogentné 
normy, ktoré chránia najpodstatnejšie univerzálne hodnoty, neostali len 
nedokonalými právnymi normami bez potenciálu vynútenia a trestania ich porušení.   
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8. ZÁVERY   
 

 
Základným cieľom našej práce bolo kompexne preskúmať inštitút kogentných 

noriem v medzinárodnom práve, zhrnúť doterajšie poznatky a vývoj z pohľadu 
medzinárodnoprávnej vedy i z pohľadu práva s poukázaním na nevyriešené 
problematické otázky tohto inštitútu a pokúsiť sa na ne nájsť riešenia v rámci 
medzinárodného práva. Konkrétne, skúmanie inštitútu sme sústredili do štyroch 
základných okruhov, a to 1) na otázku vzniku, historického vývoja a filozoficko-
právnych východísk  inštitútu ius cogens, jeho súčasnej právnej povahy, účelu, a 
postavenia v pozitívnom medzinárodnom práve, vrátane otázky jeho právnych 
prameňov, 2) následne na jeho definičné znaky, ktoré determinujú kogentnosť noriem 
a odlišujú tieto normy od iných noriem medzinárodného práva, a teda otázku 
identifikácie týchto noriem, 3) ďalej aplikáciu noriem ius cogens, t. j. ich právne 
pôsobenie, a napokon, 4) otázku právnych účinkov a následkov porušenia týchto 
noriem, vrátane aspektu vynútenia. Dospeli sme k nasledujúcim záverom:  

 
I.) Doktrína nie je jednotná v otázke vysvetlenia filozoficko-právneho či 

teoretického základu inštitútu kogentných noriem v medzinárodnom 
práve: a podľa nás žiadna zo známych filozoficko-právnych škôl ani 
sama osebe nedokáže dostatočne vysvetliť jeho existenciu 
a fungovanie v medzinárodnom práve. Pozitivizmus si nevedie rady 
s tým, ako je možné, že kogentná norma zaväzuje všetkých, a teda 
pod rúškom super väčšiny aj tých, ktoré jednotlivo s takou normou 
nesúhlasia. Naturalizmus na druhej strane má problém ustáť 
vyjadrenie kogentnej normy v konkrétnom formálnom právnom 
prameni. Pripodobňovanie ius cogens k verejnému poriadku 
vnútroštátnych systémov je len analógiou, ktorá vede 
medzinárodného práva najmä v začiatkoch objavovania sa ius 
cogens vo vzťahoch medzi štátmi pomáhala porozumieť povahe 
a účelu tohto inštitútu. Máme za to, že je potrebné brať do úvahy 
všetky uvedené teórie, a zároveň – a tu je viditeľný význam tohto 
skúmania pre prax – že všetky vo vzájomnom kontexte majú 
interpretačnú hodnotu pre pochopenie povahy inštitútu ius cogens 
v súčasnosti. Kogentné normy totiž kombinujú prvky 
prirodzenoprávne i pozitívnoprávne, a v určitých aspektoch 
pripomínajú inštitút verejného poriadku: tým, že chránia a vyjadrujú 
najvyššie princípy medzinárodnej morálky, ako spoločný verejný 
záujem, a limitujú vôľu subjektov zneplatnením odporujúcich 
právnych aktov, sa pripodobňujú prirodzenému právu a verejnému 
poriadku z vnútroštátnych systémov, a tým, že dostávajú 
pozitívnoprávnu formu v špecifickom „zákonodarnom procese“ 
akceptovania a uznania zo strany medzinárodného spoločenstva ako 
celku, ktoré týmto vyjadruje svoju vôľu (opinio iuris cogentis) sa 
približujú k pozitívnemu právu. Normy ius cogens sú teda založené 
na univerzálnej jednotnej vôli štátov, ktorej predchádza vedomie 
o morálke, a ktorá sa vzťahuje k ochrane tých najpodstatnejších 
neodkloniteľných hodnôt a ktorej výraz je hmatateľný vo 
formálnych pozitívnoprávnych prameňoch.     
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II.) Ius cogens nie je len teoretickou koncepciou ani produktom 
Viedenského dohovoru o zmluvnom práve. Na základe konkrétnych 
príkladov opierajúcich sa o platné pozitívne právo, vyhlásenia a prax 
štátov, ako aj judikatúru medzinárodných súdov sme dokázali 
pozitívnoprávnu existenciu kogentných noriem v medzinárodnom 
práve. Skúmaním travaux a vyhlásení štátov na Viedenskej 
konferencii o zmluvnom práve sme dospeli k záveru, že ustanovenia 
o kogentnej norme a jej účinku na odporujúce zmluvy boli pouhým 
kodifikovaním už predtým vytvoreného právneho status quo.     

III.) Potrebnosť inštitútu ius cogens v medzinárodnom práve dokazuje 
skutočnosť, že žiadna iná norma nevie zabezpečiť posilnenú 
ochranu najpodstatnejších hodnôt medzinárodného spoločenstva; 
posilnenosť ochrany sa pritom prejavuje jednak v preventívnom 
zmysle (obmedzenie zmluvnej slobody a normotvorby subjektov, 
aby pod sankciou nulitnosti nevytvárali pravidlá contra bonos 
mores), a jednak v zmysle represívnom (samotná nulitnosť ako 
špecifický účinok a ďalšie právne účinky prejavujúce sa napríklad 
v neaplikácii niektorých pravidiel, vrátane osobitného režimu 
zodpovednosti ako aj zodpovednosti medzinárodného spoločenstva 
ako celku  v podobe responsibility to protect). Okrem tejto 
jedinečnej funkcie posilnenej ochrany majú kogentné normy aj 
kolíznu funkciu riešenia normatívnych konfliktov a funkciu 
systémovú, pretože vnášajú poriadok a hierarchiu do 
fragmentovaného medzinárodného práva, a zároveň úlohu 
deklaratórnu, ktorá spočíva v pomenovaní konkrétnych 
najpodstatnejších hodnôt medzinárodného spoločenstva.  

IV.) Veda medzinárodného práva opäť nie je jednotná v otázke 
identifikačného kritéria kogentných noriem, t. j. určenia hraničného 
definičného znaku, ktorý tieto normy odlišuje od iných noriem 
medzinárodného práva. Keďže je ius cogens predovšetkým 
pozitívnoprávnym inštitútom, máme za to, že legálna definícia 
obsiahnutá vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve z roku 
1969, ktorá zatiaľ ako jediná je v tomto smere formálnoprávnym 
vyjadrením vôle štátov, musí byť braná za východisko pri 
definovaní kogentných noriem. Zároveň sme dokázali, že táto 
definícia sa neobmedzuje len oblasť zmluvného práva ani nie je 
limitovaná okruhom zmluvných strán Dohovoru. Dohovor definuje 
kogentnú normu kumulatívnym súhrnom niekoľkých znakov, a to 
všeobecnej záväznosti, univerzálnej a jednotnej akceptácie 
a uznania, nemožnosti derogácie a limitu modifikácie. Uvedené 
znaky nám poskytujú detailnejšie informácie o odlišujúcej sa povahe 
noriem ius cogens: poprvé, sú normami všeobecného 
medzinárodného práva, ktoré všeobecne pôsobí proti všetkým a 
zaväzuje všetkých, a to bez ohľadu na to, či ide o normy zmluvnej 
alebo obyčajovej povahy, a podruhé, vznikajú v osobitnom 
„legislatívnom procese“: na ich vytváraní sa podieľa medzinárodné 
spoločenstvo štátov ako celok, ktoré vystupuje ako abstraktne 
jednotná entita zdieľajúca a chrániaca spoločný (všeobecný) právny 
záujem, a nevyhnutným prvkom tohto procesu je akceptovanie 
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a uznanie, že ide o nezrušiteľné normy, ktoré možno meniť len 
normami rovnakej právnej povahy (opinio iuris cogentis).   

V.) Nejednotnosť doktrinálnych názorov možno pozorovať aj v otázke 
právnych prameňov kogentných noriem. Máme za to, že všetky tie 
medzinárodnoprávne pramene, ktoré sú spôsobilé odrážať 
všeobecnú vôľu a zaväzovať všetkých, teda byť prameňom 
všeobecného medzinárodného práva, majú potenciál aj byť 
prameňom, v ktorom je pozitívnoprávne vyjadrená kogentná norma. 
Nie konkrétna forma vyjadrenia, ale charakter, spočívajúci vo 
všeobecnom opinio iuris cogentis je totiž podstatný pre určenie 
kogentného pravidla. Z tohto dôvodu síce je najčastejšou formou 
vyjadrenia medzinárodná obyčaj, ale ani všeobecné právne princípy 
ani univerzálne všeobecné medzinárodné zmluvy nemožno z okruhu 
prameňov ius cogens vylúčiť. Medzinárodné zmluvy v niektorých 
prípadoch reflektujú už existujúcu kogentnú obyčaj, v iných 
prípadoch ide o pôvodne zmluvné pravidlo, ktoré na seba až 
následne naviaže opinio iuris cogentis, a inokedy je to moment 
prijatia multilaterálnej všeobecnej zmluvy, ktorý je zavŕšením 
procesu formovania opinio iuris cogentis. Príkladom takejto 
zmluvno-obyčajovej (obyčajovo-zmluvnej) kogentnej normy je 
zákaz použitia sily. Možnosť ius cogens ako samostatného a nového 
prameňa sme vylúčili pre absenciu podpory v praxi. Práve právne 
pramene ako formy vyjadrenia kogentných noriem nám zároveň 
slúžia ako dôkaz o prítomnosti a existencii ius cogens 
v medzinárodnom práve. Ustanovenia Viedenskej konvencie pritom 
nie sú jedinými pozitívnoprávnymi vyjadreniami ius cogens – 
dôkazy sme našli v relevantnej praxi štátov, ako aj v judikatúre 
medzinárodných súdov a v činnosti OSN.  

VI.)  Pokiaľ ide o pôsobnosť noriem ius cogens, vyznačujú sa tým, že majú 
univerzálnu pôsobnosť: sú aplikovateľné na všetky štáty, bez ohľadu 
na to, či ide o nezmluvný štát Viedenského dohovoru alebo štát, 
ktorý voči danej norme protestuje (za iných okolností trvalý 
odporca), alebo štát, ktorý je ešte len v procese vytvárania (in statu 
nascendi), subjekt v podobe de facto režimu a povstaleckého hnutia, 
ďalej na všetky medzinárodné organizácie, a v závislosti od povahy 
konkrétnej kogentnej normy aj na jednotlivcov a skupiny 
jednotlivcov ako sú neštátni aktéri. Normy ius cogens nepôsobia 
retroaktívne, môžu však mať ex nunc účinky na právne akty, ktorých 
vznik predchádzal vzniku konkrétnej kogentnej normy. Svojou 
časovou pôsobnosťou tak zapadajú do teórie tzv. intertemporálneho 
práva. Časová pôsobnosť končí zánikom kogentnej normy, čo 
možno stotožniť so stratou jej opinio iuris cogentis, t. j. momentom, 
kedy ju medzinárodné spoločenstvo ako celok prestane považovať 
za kogentnú. Priestorová pôsobnosť ius cogens je opäť univerzálna: 
tieto sú aplikovateľné na územiach všetkých štátov, i 
v medzinárodných priestoroch, teritoriálna pôsobnosť je však 
determinovaná obsahom konkrétnej normy, napríklad aplikácia sa 
môže viazať len k okupovanému územiu. Dospeli sme k záveru, že 
inštitút regionálneho „ius cogens“ je síce možný v teoretickej rovine 
(s určitými problematickými aspektami), ale platné pozitívne 
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medzinárodné právo taký inštitút nepozná: podobné inštitúty možno 
pripodobniť skôr verejnému poriadku spôsobujúcemu neaplikáciu, 
nie neplatnosť odporujúcich aktov, a to vždy len medzi členmi 
regiónu či stranami danej zmluvy.  

VII.) Pokiaľ ide o materiálny okruh noriem, majúcich kogentnú povahu, 
prišli sme k záverom, že identifikačný prvok, ktorý odlišuje tieto 
normy od iných noriem, teda opinio iuris cogentis, možno dokázať 
kumulatívnym skúmaním troch podmienok (indícií), z ktorých ani 
jedna sama osebe nie je konkluzívnym dôkazom kogentnosti. Ide o 
indíciu, či je norma schopná invalidovať odporujúcu medzinárodnú 
zmluvu prípadne iný úkon, ďalej indíciu, či norma je podstatná 
a nevyhnutná pre život medzinárodného spoločenstva ako celku 
v tom zmysle, že chráni hodnoty morálky a humanity v spoločnom 
záujme všetkých štátov, a napokon indíciu, či danú normu ako 
kogentnú označili autoritatívne medzinárodné orgány aplikujúce 
medzinárodné právo – napríklad Medzinárodný súdny dvor a iné 
súdne orgány, Komisia OSN pre medzinárodné právo prípadne 
Valné zhromaždenie alebo Bezpečnostná rada – a zároveň orgány 
jednotlivých štátov odrážajúce štátnu prax. Kumulatívnym zvážením 
všetkých troch indícií sme pôsobnosť kogentných noriem ratione 
materiae obmedzili na týchto deväť: zákaz pirátstva, zákaz otroctva 
a obchodu s otrokmi, zákaz agresie, zákaz genocídy, zákaz 
vojnových zločinov ako závažných porušení humanitárneho práva, 
zákaz zločinov proti ľudskosti, zákaz apartheidu, zákaz mučenia 
a právo národov na sebaurčenie.   

VIII.) Pri skúmaní účinkov kogentných noriem sme postupovali induktívnou 
metódou a upozornili sme na riziko dedukovania účinkov len 
z pouhej nadradenosti postavenia týchto noriem: účinky ius cogens 
podľa nás musia byť dokázané (uznané) platným medzinárodným 
právom, teda najčastejšie kvalifikovanou praxou štátov. Okrem toho 
sme terminologicky odlíšili pojmy právny účinok a právny následok, 
pričom prvý sa podľa nás viaže na právne pravidlo, a druhý sa viaže 
na skutočnosť – napríklad skutočnosť materiálneho porušenia. Pri 
skúmaní pôvodného účinku nulitnosti sme prišli k zisteniu, že 
nevyhnutným prepokladom tohto účinku je existencia normatívneho 
konfliktu, ktorý vzniká v dôsledku derogácie od kogentnej normy. 
Pokiaľ nastane situácia, kedy iné pravidlo medzinárodného práva 
odporuje kogentnej norme, invalidujúci účinok ius cogens je 
všeobecne uznávaný.  

IX.) Celkovo o právnych účinkoch ius cogens možno povedať, že postihujú 
viaceré odvetvia medzinárodného práva (prvok prierezovosti), 
a zároveň, že majú okrem invalidujúceho aj iný charakter (prvok 
rozmanitosti). Okrem pôvodného invalidujúceho účinku na 
odporujúce medzinárodné zmluvy, sa v medzinárodnom práve 
ustálili aj ďalšie – odvodené účinky. Všeobecne uznávané 
a nespochybňované účinky kogentných noriem sú nulita 
a neplatnosť odporujúcich právnych aktov, vrátane zmlúv, 
jednostranných stricto sensu aktov štátov a medzinárodných 
organizácií majúcich normatívne účinky (výhrady, deklarácie 
prisľúbujúce, uznávajúce a odnímajúce právo alebo záväzok, a  
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rezolúcie BR OSN), ďalej neplatnosť existujúceho obyčajového 
pravidla, ktoré sa dostane do následného rozporu s ius cogens 
superveniens, neúčinnosť inštitútu trvalého odporcu a rozšírenie 
jurisdikcie štátov o tzv. univerzálnu jurisdikciu, ktorá má však 
súvislosť nielen s kogentnými normami. Čiastočne uznávanými 
účinkami kogentných noriem je konštitutívny účinok kritéria legality 
štátnosti, s čím súvisí neuznanie vzniku štátov a územných ziskov 
v rozpore s ius cogens, neaplikácia imunity cudzích štátnych 
predstaviteľov ratione materiae vo vnútroštátnych jurisdikciách, a 
niektoré účinky na vnútroštátne akty, napríklad neuznanie 
(medzinárodnoprávna neefektívnosť) amnestií. Celkom neuznanými 
sú účinky ius cogens na jurisdikciu MSD.   

X.) Pokiaľ ide o vzájomný konflikt kogentných noriem inter se, dospeli 
sme k záveru, že ide len o konflikt zdanlivý, nakoľko medzinárodné 
právo ponúka dve alternatívne možnosti jeho preventívneho 
„riešenia“, ktoré v podstate vylučujú existenciu konfliktu per se. Je 
to jednak inštitút modifikácie kogentnej normy, v tom zmysle, že 
neskoršia norma zmení skoršie vytvorené pravidlo (napríklad z neho 
vytvorí výnimku), a jednak inštitút harmonickej interpretácie, v tom 
zmysle, že všetky pravidlá medzinárodného práva treba vykladať vo 
vzájomnej prepojenosti, s predpokladom, že vytvárajú jeden 
homogénny systém.  

XI.) Právnymi následkami, teda súborom takých práv a povinností, ktoré 
medzinárodné právo spája s porušením kogentných noriem, je podľa 
našich záverov jednak špecifický režim medzinárodnej 
zodpovednosti štátov, a jednak medzinárodná trestná zodpovednosť 
jednotlivca za medzinárodné zločiny. Oba následky sa pritom 
nevylučujú; ich existencia môže byť súbežná, a sú striktne 
podmienené rozsahom a povahou porušenia: pri zodpovednosti 
štátov musí ísť o porušenia ius cogens, ktoré sú závažné, a pri 
porušeniach kogentných noriem jednotlivcom musí ísť o také 
konanie, ktoré zakladá medzinárodný zločin. Okrem toho sme 
dospeli k zisteniu, že závažnosť porušenia generuje práva 
a povinnosti erga omnes: všeobecne akceptovanou je povinnosť 
neuznať vzniknutú situáciu za právnu a nepriznať jej právne účinky; 
čiastočne akceptovanou je aj povinnosť neposkytnúť pomoc 
porušiteľovi a v menšej miere aj povinnosť spolupracovať za 
účelom zastavenia porušovania; všeobecne uznávaným je právo 
všetkých (teda aj štátov, ktoré nie sú poškodené) dovolávať sa 
zodpovednosti voči porušiteľovi (tzv. locus standi v širšom 
význame), pričom uznanou formou je aj súdne vymáhanie tejto 
zodpovednosti zo strany kohokoľvek (actio popularis) za 
podmienky, že je daná jurisdikcia rozhodovacieho orgánu, 
a podobne uznanou formou je aj výkon všeobecnej diplomatickej 
ochrany nad osobou, ktorá nemá príslušnosť dovolávajúceho sa 
štátu. Konsenzus medzinárodného spoločenstva absentuje v otázke 
protiopatrení, a teda právo tretích štátov uchýliť sa 
k protiopatreniam zostáva sporné. Hoci tu prax dokumentuje prípady 
jednostranných reakcií tretích štátov na porušenia kogentných 
noriem, opinio iuris je nedostatočné.  
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XII.) Čo sa týka medzinárodnej trestnej zodpovednosti, dospeli sme 
k záverom, že nie nevyhnutne každé závažné porušenie kogentnej 
normy bude kvalifikované ako medzinárodný zločin a bude mať za 
následok vznik trestnej zodpovednosti jednotlivca podľa 
medzinárodného práva; a naopak, nie každý zločin podľa 
medzinárodného práva implikuje aj porušenie kogentnej normy. 
Kategórie „porušenie kogentnej normy jednotlivcom“ a 
„medzinárodný zločin“, i keď nie identické, sa však do veľkej miery 
prekrývajú. Inštitút trestnej zodpovednosti jednotlivca je 
v medzinárodnom práve dobre ustálený a je jedným z fungujúcich 
nástrojov vynucovania kogentných noriem. Jeho realizácia – za 
podmienky jurisdikcie – má formu konaní pred medzinárodnými 
trestnými tribunálmi a Medzinárodným trestným súdom, alebo pred 
vnútroštátnymi súdmi. Tu máme za to, že kogentné normy priamo 
ovplyvnili vznik a vývoj univerzálnej jurisdikcie, na základe ktorej 
môžu štáty stíhať a trestať medzinárodné zločiny aj bez tradičného 
teritoriálneho či personálneho prepojenia.  

XIII.) Kogentné normy medzinárodného práva nie sú nevynutiteľné; a platné 
medzinárodné právo ponúka viaceré nástroje ako posilniť ich 
dodržiavanie, keďže otázka dodržiavania sa týka celého 
medzinárodného spoločenstva. V rámci prevencie ide o vyvíjajúcu 
sa všeobecnú povinnosť predchádzať závažným porušeniam ius 
cogens, a v rámci reakcie o všeobecnú povinnosť reagovať na toto 
porušenie – nesporná je minimálne povinnosť neuznania 
vzniknutého stavu za právny – a o všeobecné právo dovolávať sa 
zodpovednosti voči porušiteľovi a požadovať od neho, aby upustil 
od protiprávneho konania a aby poskytol nápravu. Hoci právo 
každého (t. j. tretieho) štátu prikročiť aj k sankciám ako k 
donucovacím protiopatreniam bez použitia sily nie je zatiaľ 
ustálené, naopak, výrazné posilnenie priniesol inštitút kogentných 
noriem kolektívnym prostriedkom donútenia: najmä vo forme 
zodpovednosti za ochranu (R2P), a vo forme všeobecného záväzku 
bojovať proti beztrestnosti páchateľov najzávažnejších porušení ius 
cogens.  

 
 
Na základe výsledkov nášho výskumu sme overili východiskové hypotézy 

nasledovne:     
 
1. Ius cogens je právnym inštitútom ustáleným (nespochybneným) 

v súčasnom medzinárodnom práve a má preň praktický význam, čo 
možno dokázať jednak pozitívnoprávnymi vyjadreniami ius cogens 
v právnych prameňoch, širokej praxi štátov a práci Komisie OSN 
pre medzinárodné právo, a jednak jeho jedinečnými funkciami, 
vďaka ktorým vnášajú do medzinárodného práva riešenie kolízií, 
a to aj v preventívnom zmysle, hierarchiu a systém, ako aj osobitne 
deklarovanú a posilnenú ochranu spoločných hodnôt.    

2. Historické a filozoficko-právne východiská ius cogens determinujú 
špecifickosť jeho právnej povahy, čo možno dokázať tým, že 
kogentné normy odrážajú pozitívnoprávne i prirodzenoprávne 
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prvky: formálne vyjadrenie vôle zákonodarcu (medzinárodného 
spoločenstva štátov ako celku) v legislatívnom procese (prijatia 
a uznania nederogovateľnosti), ktorého výsledkom je prameň práva, 
a zároveň ideu niečoho nemenného a neodkloniteľného, čo chráni 
hodnoty spoločné všetkým: princípy morálky a ľudskosti.    

3. Rozhodné kritérium pre určenie kogentnosti spočíva v osobitnom 
spôsobe vzniku a v nederogovateľnosti pravidiel ius cogens, čo 
možno dokázať tým, že keďže žiadne iné pravidlo nevzniká týmto 
spôsobom, kogentnosť nadobúda norma práve prostredníctvom 
univerzálne jednotného opinio iuris cogentis priamo vzťahujúceho 
sa k nezrušiteľnosti tejto normy.  

4. Právna pôsobnosť noriem ius cogens je univerzálna a všeobecná: 
kogentné normy zaväzujú všetkých, čo možno dokázať jednak 
neaplikáciou inštitútu trvalého odporcu, ako aj všeobecnoprávnou 
povahou noriem ius cogens.     

5. Právne účinky ius cogens sú prierezové a rozmanité, čo možno 
dokázať tým, že pôvodný invalidujúci účinok kogentných noriem 
v zmluvnom práve sa rozšíril aj za jeho hranice a aj v iných 
podobách; uznávané sú ich účinky v oblasti medzinárodnej 
zodpovednosti, na jednostranné akty vrátane výhrad, v obyčajovom 
práve, ďalej čiastočne i v otázke vzniku a uznania štátov a v otázke 
jurisdikčných imunít.  

6. Porušenie kogentných noriem má právne následky erga omnes, za 
predpokladu, že ide o porušenie závažné. Uvedené možno dokázať 
existenciou všeobecnej povinnosti neuznať za právnu situáciu 
vzniknutú v dôsledku závažného porušenia ako aj existenciou 
všeobecného práva dovolávať sa zodpovednosti.   

7. Normy ius cogens sú vynutiteľné aspoň do tej miery, do akej je 
vynutiteľná akákoľvek iná norma medzinárodného práva, čo možno 
dokázať rovnakou dostupnosťou vynucovacích prostriedkov na 
strane poškodeného. Mieru bežnej vynutiteľnosti dokonca ius 
cogens prekračuje v kontexte špeciálneho režimu zodpovednosti 
štátov, trestnej zodpovednosti jednotlivca vrátane univerzálnej 
jurisdikcie, inštitútu zodpovednosti medzinárodného spoločenstva 
za ochranu (R2P), a vytvárajúcej sa (zatiaľ neustálenej) existencie 
ďalších inštitútov, napríklad práva tretích štátov na protiopatrenia.       
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Z H R N U T I E  
 

 
Problematika kogentných noriem je v medzinárodnom práve vysoko aktuálna, 

čo dokazuje skutočnosť, že na jej kodifikácii a progresívnom rozvoji momentálne 
pracuje Komisia OSN pre medzinárodné právo, a zároveň ide o prierezový a vedecky 
príťažlivý inštitút, ktorý nielenže má svojou komplexnosťou široké dopady na teóriu 
medzinárodného práva všeobecne, a ovplyvňuje všetky odvetvia medzinárodného 
práva, ale svojou nevyzretosťou vyvoláva celý rad nezodpovedaných a nejasných 
otázok pri aplikácii v praxi.  

Cieľom práce je preto zhrnúť doterajšie poznatky skúmanej oblasti, poukázať 
na nevyriešené a problémové aspekty tohto inštitútu, a pokúsiť sa nájsť na ne 
odpovede v rámci platného medzinárodného práva. Konkrétne, práca vo vzájomnej 
prepojenosti a súvislosti skúma štyri základné otázky, nie v striktnom poradí: 1) 
odkiaľ ius cogens pochádza a či skutočne a dokázateľne existuje v súčasnom 
medzinárodnom práve, s čím súvisí podotázka, kde (v ktorých 
medzinárodnoprávnych prameňoch) ho možno pozorovať, ďalej 2) čo presne ius 
cogens je, akú má právnu povahu a obsah, a čo ho odlišuje od iných noriem 
medzinárodného práva, t. j. čo ho robí kogentným, 3) na čo ius cogens je a pre aký 
účel existuje, a napokon 4) čo tento inštitút spôsobuje subjektom i ostatným normám 
medzinárodného práva, t. j. aká je jeho pôsobnosť a aplikácia, a aké sú jeho – 
v primárnej rovine – právne účinky, a v sekundárnej rovine – právne následky jeho 
porušenia. Pri skúmaní uvedených otázok pritom definuje a kriticky hodnotí aj 
problematické aspekty, pri ktorých absentuje (resp. len v obmedzenej miere existuje) 
konsenzus zo strany štátov a všeobecná ustálenosť z pohľadu práva, a názorová 
jednotnosť medzinárodnoprávnej vedy. Práca má teda ambíciu byť z menšej miery 
deskriptívnou a z väčšej časti preukázať kritické myslenie autorky a jej schopnosť 
samostatnej vedeckej práce vrátane extrahovania vlastných vedeckých výsledkov. 
Práca pritom vychádza zo všeobecného predpokladu, že inštitút ius cogens je 
skúmateľný, v tom zmysle, že prax štátov, a teda medzinárodné právo samotné, ako 
aj doterajšie vedecké výsledky sú v súčasnosti dostatočne vyvinuté natoľko, aby 
umožňovali teoreticko-právnu analýzu na úrovni dizertačnej práce.    

Kombinujúc v rôznej miere metódy historickej analýzy, komparácie, ako aj 
dedukcie a indukcie sa práca opiera predovšetkým o právne pramene, ktoré dopĺňa 
skúmaním hlavných i minoritných vedecko-teoretických myšlienkových prúdov. 
V čo najširšej možnej miere práca posudzuje inštitút kogentných noriem de lege lata, 
a pridržiava sa striktne platného medzinárodného práva; úvahy v zmysle de lege 
ferenda teda nie sú pre túto prácu kľúčové. Základnými skúmanými prameňmi sú 
teda medzinárodné zmluvy a obyčaje, reflektované v praxi štátov a medzinárodných 
orgánov, pričom podstatnú časť skúmaných materiálov predstavujú doterajšie 
výsledky Komisie OSN pre medzinárodné právo, ktoré spájajú kodifikované 
existujúce medzinárodné právo s prvkami progresívneho rozvoja. Pri zisťovaní 
obyčajových pravidiel je za základ braná prax štátov, t. j. právne akty a rozhodnutia 
ich vnútroštátnych legislatívnych a súdnych orgánov, ako aj činnosť ich vládnych 
orgánov na medzinárodnej úrovni, vrátane vyhlásení štátov na medzinárodných 
fórach, a zároveň právne akty a rozhodnutia medzinárodných orgánov, ako napríklad 
rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora a rezolúcie Valného zhromaždenia 
OSN, majúce výpovednú hodnotu pre obyčajové medzinárodné právo. K skúmaniu 
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medzinárodnoprávnych prameňov práca kumulatívne pristupuje pomocou základných 
interpretačných nástrojov, akými sú jazykový výklad pravidiel (a pojmov) odrážajúci 
ich obvyklý význam, systematický výklad berúci do úvahy ich vzájomnú súvislosť, 
a historický (resp. teleologický) výklad reflektujúci vývoj a účel pravidla vrátane 
travaux préparatoires pri pravidlách zmluvnej povahy. Jazykový výklad sa opiera 
o autentické znenie oficiálneho textu spravidla v anglickom jazyku, príležitostne 
v komparácii s francúzskym autentickým znením.  

Podpornými a doplnkovými skúmanými prameňmi sú diela zahraničných 
i domácich (predovšetkým českých) popredných teoretikov, a to na úrovni odborných 
článkov, štúdií a monografií, pri skúmaní všeobecných (zväčša nesporných) aspektov 
aj na úrovni učebníc. Konkrétne ide najmä o diela tých odborníkov, ktorí sa dlhodobo 
a intenzívne venujú špecificky rôznym aspektom kogentných noriem, zo súčasníkov 
napríklad Robert Kolb (Université de Genève, Švajčiarsko), John Dugard 
(Universiteit Leiden, Holandsko), Stefan Kadelbach (Goethe Universität, Frankfurt 
am Main, Nemecko), Ulf Linderfalk (Lund University, Švédsko), Alexander 
Orakhelashvili (University of Birmingham, Anglicko), Dinah Shelton, (George 
Washington University, Spojené štáty), Pavel Šturma (Univerzita Karlova v Praze, 
Česko), Stefan Talmon (University of Oxford, Anglicko), Christian Tomuschat 
(Humboldt Universität Berlin, Nemecko), Čestmír Čepelka (Univerzita Karlova 
v Praze, Česko), Carlo Focarelli (Università degli Studi di Perugia, Taliansko), Lauri 
Hannikainen (University of Helsinki, Fínsko), Josef Mrázek (Ústav státu a práva 
Akademie věd, Česko), Christos Rozakis (aktuálne Rada Európy), či Erika de Wet 
(University of Pretoria, JAR), z klasikov napríklad Jonathan Charney, Jerzy Sztucki, 
Alfred Verdross či Grigory Tunkin. 

Dizertačná práca je rozdelená do ôsmich kapitol. Po prvej úvodnej kapitole, 
ktorá predstavuje problematiku kogentných noriem z hľadiska aktuálneho stavu 
riešenia a doterajších vedeckých výsledkov, a definuje ciele, východiskové hypotézy 
a výskumné metódy práce, sa druhá kapitola zameriava na historické, teoretické 
a filozoficko-právne základy inštitútu ius cogens, konkrétne antickú rímsko-grécku 
právnu tradíciu, prirodzenoprávnu školu a pozitivismus, a analógiu s verejným 
poriadkom vnútroštátnych systémov, ako aj na právnu povahu ius cogens a jeho 
postavenie v súčasnom medzinárodnom práve. Kogentné normy podľa autorky 
kombinujú prvky prirodzenoprávne i pozitívnoprávne, a v určitých aspektoch 
pripomínajú inštitút verejného poriadku: tým, že chránia a vyjadrujú najvyššie 
princípy medzinárodnej morálky, ako spoločný verejný záujem, a limitujú vôľu 
subjektov zneplatnením odporujúcich právnych aktov, sa pripodobňujú prirodzenému 
právu a verejnému poriadku z vnútroštátnych systémov, a tým, že dostávajú 
pozitívnoprávnu formu v špecifickom „zákonodarnom procese“ akceptovania 
a uznania zo strany medzinárodného spoločenstva ako celku, ktoré týmto vyjadruje 
svoju vôľu (opinio iuris cogentis) sa približujú k pozitívnemu právu. Normy ius 
cogens sú teda z pohľadu autorky založené na univerzálnej jednotnej vôli štátov, 
ktorej predchádza vedomie o morálke, a ktorá sa vzťahuje k ochrane tých 
najpodstatnejších neodkloniteľných hodnôt a ktorej výraz je hmatateľný vo 
formálnych pozitívnoprávnych prameňoch. Druhá kapitola tiež poukazuje na 
odlišnosti ius cogens od podobných či ľahko zameniteľných inštitútov, akými sú 
medzinárodný verejný poriadok, záväzky erga omnes a nederogovateľné ľudské 
práva. Zároveň definuje úlohu a funkcie tohto inštitútu v medzinárodnom práve 
a kriticky odpovedá na doktrinálne pochybnosti existujúce voči konceptu ius cogens 
ako takému. Nezastupiteľnosť účelu kogentných noriem autorka demonštruje tým, že 
žiadna iná medzinárodnoprávna norma nedokáže zabezpečiť posilnenú ochranu 



  xviii 

najpodstatnejších hodnôt medzinárodného spoločenstva; posilnenosť ochrany sa 
pritom prejavuje jednak v preventívnom zmysle (obmedzenie zmluvnej slobody a 
normotvorby subjektov, aby pod sankciou nulitnosti nevytvárali pravidlá contra 
bonos mores), a jednak v zmysle represívnom (samotná nulitnosť ako špecifický 
účinok a ďalšie právne účinky prejavujúce sa napríklad v neaplikácii niektorých 
pravidiel, vrátane osobitného režimu zodpovednosti ako aj zodpovednosti 
medzinárodného spoločenstva ako celku  v podobe responsibility to protect). Okrem 
tejto jedinečnej funkcie posilnenej ochrany majú kogentné normy podľa autorky aj 
kolíznu funkciu riešenia normatívnych konfliktov a funkciu systémovú, pretože 
vnášajú poriadok a hierarchiu do fragmentovaného medzinárodného práva, a zároveň 
úlohu deklaratórnu, ktorá spočíva v pomenovaní konkrétnych najpodstatnejších 
hodnôt medzinárodného spoločenstva.  

Tretia kapitola analyzuje jednotlivé definičné znaky kogentných noriem, 
pričom upozorňuje na problematické aspekty hľadania jednotnej definície 
akceptovanej praxou i doktrínou. Za východiskovú berie jedinú legálnu definíciu, 
ktorá je vyjadrená v čl. 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z roku 1969. 
Vo vzťahu k materiálnej a personálnej limitácie tejto medzinárodnej zmluvy (na 
oblasť mezinárodných zmlúv a na zmluvné strany Dohovoru) sa dokazuje téza, že 
táto definícia je použiteľná univerzálne na celé medzinárodné právo a smerodajná pre 
všetky jeho subjekty. V tomto zmysle autorka detailne rozoberá každý definičný znak 
jednotlivo, no so zdôraznením kumulatívneho vzťahu všetkých znakov. Extrahuje 
tieto definičné znaky: všeobecnú záväznosť, univerzálnu akceptáciu a uznanie, 
nemožnosť derogácie a limit modifikácie. Nemožnosť derogácie (nezrušiteľnosť) 
posudzuje z hľadiska charakterovej črty, nie z hľadiska právneho účinku, keďže tie sú 
rozoberané na inom mieste. Kapitola zároveň hodnotí identifikačné znaky, 
formulované v najnovších debatách Komisie OSN pre medzinárodné právo, a to 
ochranu základných hodnôt medzinárodného spoločenstva, hierarchickú nadradenosť, 
a univerzálnu pôsobnosť. Autorka prichádza k záveru, že vyššie spomenuté definičné 
znaky sú v kumulatívnom súhrne odlišujúcim kritériom kogentných noriem. Tie sú 
normami všeobecného medzinárodného práva, ktoré všeobecne pôsobí proti všetkým 
a zaväzuje všetkých, a vznikajú v osobitnom „legislatívnom procese“: na ich 
vytváraní sa podieľa medzinárodné spoločenstvo štátov ako celok, ktoré vystupuje 
ako abstraktne jednotná entita zdieľajúca a chrániaca spoločný (všeobecný) právny 
záujem, pričom nevyhnutným prvkom tohto procesu je akceptovanie a uznanie, že ide 
o nezrušiteľné normy, ktoré možno meniť len normami rovnakej právnej povahy 
(opinio iuris cogentis).  

Štvrtá kapitola sa zameriava na otázku právnych prameňov kogentných 
noriem. Za základ posudzovania berie čl. 38 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora, 
ktorý je vo forme demonštratívneho výpočtu jedinou všeobecnou legálnou definíciou 
právnych prameňov v medzinárodnom práve. Kapitola dokazuje tézu, že prameňom 
ius cogens je ktorýkoľvek z formálnych prameňov, ktorý tvorí všeobecné 
medzinárodné právo, pričom tomuto testu podrobuje medzinárodnú zmluvu, 
medzinárodnú obyčaj (reflektovanú v činnosti štátov, v judikatúre a v činnosti OSN), 
všeobecné právne princípy a ius cogens ako potenciálne samostatný prameň práva. 
Podľa záverov autorky je najčastejším prameňom ius cogens všeobecná 
medzinárodná obyčaj, ale ani všeobecné právne princípy ani univerzálne všeobecné 
medzinárodné zmluvy nemožno z okruhu prameňov ius cogens celkom vylúčiť. 
Autorka poukazuje na to, že medzinárodné zmluvy v niektorých prípadoch reflektujú 
už existujúcu kogentnú obyčaj, v iných prípadoch ide o pôvodne zmluvné pravidlo, 
ktoré na seba až následne naviaže opinio iuris cogentis, a inokedy je to moment 
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prijatia multilaterálnej všeobecnej zmluvy, ktorý je zavŕšením procesu formovania 
opinio iuris cogentis. Zároveň má autorka za to, že čl. 53 Viedenského dohovoru 
o zmluvnom práve z roku 1969, ktorý ako taký kodifikoval už predtým vytvorené 
právne status quo, nie je jediným pozitívnoprávnym vyjadrením ius cogens 
v medzinárodnom práve.  
Piata kapitola sa venuje pôsobnosti kogentných noriem. Vychádzajúc zo všeobecných 
charakteristík tohto inštitútu, posudzuje jednak časové hľadisko ich aplikácie (ratione 
temporis), vrátane kontextu s intertemporálnou pôsobnosťou medzinárodného práva 
a otázkou retroaktivity, jednak otázku, voči komu kogentné normy pôsobia a koho 
zaväzujú (ratione personae), vrátane problematických otázok vo vzťahu k neštátnym 
aktérom, ďalej priestorovú pôsobnosť kogentných noriem (ratione loci), vrátane ich 
aplikácie v medzinárodných priestoroch ako sú šíre more alebo kozmický priestor,  
a napokon materiálnu pôsobnosť kogentných noriem (ratione materiae), t. j. ktoré 
konkrétne pravidlá obsahovo tvoria normy ius cogens. Práve v súvislosti s posledným 
spomenutým aspektom autorka upozorňuje na problémovosť identifikácie 
a nejednotné vymedzenie materiálnej pôsobnosti z pohľadu praxe i doktríny, snažiac 
sa definovať hraničné kritérium opinio iuris cogentis s cieľom nájdenia 
„minimálneho spoločného menovateľa“. Podľa jej záverov je opinio iuris cogentis 
viditeľné podľa jednej alebo viacerých z týchto indícií: považovanie zmluvy, ktorá 
danej norme odporuje, za neplatnú, označenie, že norma chráni najpodstatnejšie 
princípy medzinárodného spoločenstva, alebo explicitné označenie za kogentnú 
autoritatívnymi medzinárodnými orgánmi aplikujúcimi medzinárodné právo 
(napríklad Medzinárodným súdnym dvorom), alebo štátmi na medzinárodných fórach 
(napríklad vo Valnom zhromaždení OSN). Na základe uvedeného autorka konštatuje 
kogentnosť týchto pravidiel: zákaz pirátstva, zákaz otroctva a obchodu s otrokmi, 
zákaz agresie, zákaz genocídy, zákaz vojnových zločinov ako závažných porušení 
humanitárneho práva, zákaz zločinov proti ľudskosti, zákaz apartheidu, zákaz 
mučenia a právo národov na sebaurčenie. Okrem toho autorka v tejto kapitole 
preukazuje, že osobitá právna pôsobnosť kogentných noriem sa prejavuje práve 
univerzálnosťou: napríklad tým, že zaväzujú všetky subjekty, vrátane štátov in statu 
nascendi, de facto režimov, medzinárodné organizácie, a podľa povahy konkrétnej 
normy aj jednotlivcov a neštátnych aktérov. V tejto súvislosti autorka tiež dospela 
k záveru, že inštitút regionálneho „ius cogens“ je síce možný v teoretickej rovine 
(s určitými problematickými aspektami), ale platné pozitívne medzinárodné právo 
taký inštitút prakticky nepozná: podobné inštitúty podľa nej možno pripodobniť skôr 
verejnému poriadku spôsobujúcemu neaplikáciu, nie neplatnosť odporujúcich aktov, 
a to vždy len medzi členmi regiónu či stranami danej zmluvy.  

Šiesta kapitola predstavuje najpodstatnejšiu časť výskumu, z hľadiska 
kvantitatívneho i kvalitatívneho, a upriamuje pozornosť práve na právne účinky 
kogentných noriem. Osobitne sú v začiatku tejto kapitoly riešené terminologické 
a metodologické otázky, smerujúce k určeniu významu i vzájomného vzťahu pojmov 
„právny účinok“, „právny následok“, „derogácia“ a „porušenie“. Kapitola 
podčiarkuje dôležitosť induktívnej metódy výskumu, striktne držiacej sa platného 
pozitívneho práva, tak ako je zachytené v medzinárodných zmluvách, obyčaji – teda 
kvalifikovanej praxi štátov, a prípadne v ďalších právnych prameňoch. Poukazujúc na 
kvalitatívny rozdiel medzi derogáciou a porušením, autorka rozlišuje medzi právnymi 
účinkami ius cogens, a právnymi následkami (porušenia) ius cogens. Analýze sú 
následne podrobené účinky ius cogens v zmluvnom práve, v obyčajovom práve, 
účinky ius cogens na jednostranné akty, ďalej účinky kogentných noriem na vznik 
štátov a teritoriálne zmeny, účinky ius cogens na otázku jurisdikcie a imunít, účinky 
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kogentných noriem inter se, a napokon vplyv a účinky kogentných noriem na 
vnútroštátne právo. Vycházajúc z uznaného invalidujúceho účinku na odporujúce 
medzinárodné zmluvy, kapitola rozoberá normatívny konflikt ako nevyhnutný 
predpoklad tohto účinku, pričom upozorňuje na niektoré problematické otázky, 
akými sú implicitný konflikt či vzťah hmotnoprávnych a procesnoprávnych pravidiel 
v tomto kontexte. Následne sa pozornosť autorky sústreďuje konkrétne na účinky 
v zmluvnom práve, analyzuje absolútnu neplatnosť v zmysle čl. 53 a neplatnosť 
v dôsledku ius cogens superveniens v zmysle čl. 64 Viedenského dohovoru, vrátane 
takých aspektov ako je oddeliteľnosť zmluvných ustanovení, výhrady 
k medzinárodným zmluvám a článok 103 Charty OSN ako špecificé zmluvné 
ustanovenie. V oblasti obyčajového práva sa rieši problematika trvalého odporcu ako 
aj možnosť či nemožnosť vyvinutia praxe odporujúcej ius cogens. Pri posudzovaní 
účinku ius cogens na jednostranné akty, sa berú do úvahy jednostranné akty stricto 
sensu, t. j. akty štátov a medzinárodných organizácií majúce normatívnu povahu, 
pričom pozornosť je sústredená na záväzné rezolúcie BR OSN. V otázke dopadu ius 
cogens na územné zisky, teritoriálne zmeny a vznik štátov kapitola akcentuje vzťah 
legality a efektivity ako aj inštitút uznania v kontexte s ius cogens. Pri skúmaní 
účinku kogentných noriem na jurisdikčné aspekty je analyzovaná jurisdikcia 
medzinárodných súdov a univerzálna jurisdikcia štátov, ako aj jurisdikčné imunity 
štátov a ich predstaviteľov. Autorka tu prichádza k celkovému záveru, že kogentné 
normy postihujú viaceré odvetvia medzinárodného práva (prvok prierezovosti), 
a zároveň, že majú okrem invalidujúceho aj iný charakter (prvok rozmanitosti). 
Okrem pôvodného invalidujúceho účinku na odporujúce medzinárodné zmluvy, sa 
v medzinárodnom práve ustálili aj ďalšie – odvodené účinky. Niektoré účinky sú 
všeobecne uznávané a nespochybňované (nulita a neplatnosť odporujúcich právnych 
aktov, vrátane zmlúv, jednostranných stricto sensu aktov štátov a medzinárodných 
organizácií majúcich normatívne účinky, ďalej neplatnosť existujúceho obyčajového 
pravidla, ktoré sa dostane do následného rozporu s ius cogens superveniens, 
neúčinnosť inštitútu trvalého odporcu a rozšírenie jurisdikcie štátov o tzv. 
univerzálnu jurisdikciu, ktorá má však súvislosť nielen s kogentnými normami), iné 
sú uznávané len čiastočne (konštitutívny účinok kritéria legality štátnosti, neaplikácia 
imunity cudzích štátnych predstaviteľov ratione materiae vo vnútroštátnych 
jurisdikciách) alebo vôbec nepožívajú všeobecné uznanie (účinky ius cogens na 
jurisdikciu MSD).  Okrem toho sa šiesta kapitola ďalej zaoberá koexistenciou 
viacerých kogentných noriem a rozoberá možné situácie vzájomného konfliktu 
vrátane jeho riešenia. Do pozornosti je postavená humanitárna intervencia a inštitút 
zodpovednosti za ochranu (R2P) a sebaurčovacie právo národov v kontexte zákazu 
použitia sily. Napokon kapitola adresuje otázku vzťahu vnútroštátneho 
a medzinárodného práva, kde skúma účinok kogentných noriem na amnestie či teóriu 
suverénnych štátnych aktov (act of State doctrine).  

V siedmej kapitole sú analyzované právne následky porušenia kogentných 
noriem a otázka vynucovania týchto noriem. V kontexte právnych následkov, akými 
sú špecifický režim medzinárodnej zodpovednosti štátov a individuálna trestná 
zodpovednosť jednotlivca, sa kapitola zamýšľa nad kogentnosťou sekundárnych 
(zodpovednostných) pravidiel, a právnou ustálenosťou všeobecného locus standi, 
vrátane „všeobecnej“ diplomatickej ochrany, actio popularis a práva tretích štátov na 
protiopatrenia. Zároveň skúma, či porušenie ius cogens produkuje práva a záväzky 
povahy erga omnes v podobe všeobecnej povinnosti predchádzať porušeniam (duty to 
prevent), povinnosti reagovať na porušenie (duty to react), práva alebo povinnosti 
vynucovať dodržiavanie (right or duty to enforce) a práva alebo povinnosti trestať 
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porušenia (right or duty to prosecute), a či medzinárodné právo ponúka efektívne 
vynucovacie nástroje v prípade porušení kogentných noriem. V otázke právnych 
následkov porušenia kogentných noriem autorka dospela k záveru, že miera 
závažnosti porušenia generuje ex lege dva následky: zodpovednosť štátov 
v sprísnenom režime a trestnú zodpovednosť jednotlivca za medzinárodný zločin. 
Súvisiace sekundárne práva a/alebo povinnosti pritom často majú povahu erga 
omnes: napríklad uznaným je právo všetkých (teda aj štátov, ktoré nie sú poškodené) 
dovolávať sa zodpovednosti voči porušiteľovi (tzv. locus standi v širšom význame), 
pričom uznanou formou je aj súdne vymáhanie tejto zodpovednosti zo strany 
kohokoľvek (actio popularis) za podmienky, že je daná jurisdikcia. V otázke 
vynutiteľnosti kogentných noriem prichádza autorka k záveru, že medzinárodné 
právo ponúka niekoľko nástrojov vynucovania, vrátane všeobecnej povinnosti reakcie 
v podobe neuznania vzniknutého stavu a všeobecného práva dovolávať sa nápravy, 
ďalej inštitútu zodpovednosti medzinárodného spoločenstva za ochranu 
a všeobecného boja proti beztrestnosti páchateľov najzávažnejších porušení ius 
cogens. 

Ôsma kapitola sumarizuje dosiahnuté výsledky vedeckého výskumu vrátane 
overenia východiskových hypotéz. Prácu dotvára resumé v anglickom jazyku a 
zoznam použitých zdrojov a literatúry.      

Celkovo práca prichádza k záverom, že ius cogens je živým (dynamickým) 
a špecifickým medzinárodnoprávnym inštitútom, ktorý má v medzinárodnom práve 
nezastupiteľné funkcie a ktorého špecifiká spočívajú jednak v jeho osobitom 
právnom charaktere z pohľadu vzniku, následného života a pôsobnosti, a jednak 
v jeho špecifických právnych účinkoch, ktoré presahujú do všetkých odvetví 
medzinárodného práva, a osobitných následkoch porušenia kogentných noriem 
a tomu zodpovedajúcej vynutiteľnosti.  
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S U M M A R Y  
 
 

The issue of peremptory norms in the international law is highly present-day, 
which is evidenced by the fact that the UN International Law Commission currently 
works on its codification and progressive development. In addition, this issue is both 
cross-sectional and doctrinally attractive, influencing all areas of the public 
international law and generating, due to its juvenility, of a whole range of open 
questions and unclear answers in its application.  

The purpose of the thesis is therefore, first, to summarize the existing findings 
on this concept, while identifying its unresolved and problematic aspects, and second, 
to find the answers and solutions within the framework of public international law. In 
particular, the thesis reflects the research of four main questions, mutually connected 
and not strictly ordered: 1) where the concept of jus cogens comes from and whether 
it clearly and evidently exists in the current international law, while this is linked to 
the issue where (in which legal sources) it is perceptible, 2) what exactly the concept 
of jus cogens is, in terms of its legal nature, and what differs it from the other norms 
of public international law, i. e. what particularly makes a norm to be part of jus 
cogens, 3) for what purpose it exists in international law, and finally, 4) how this 
concept affects the other international legal norms and subjects in terms of its scope 
and application, in particular, what are the legal effects of the peremptory norms, in 
the primary level, and the legal consequences of their breach, in the secondary level. 
While researching the aforementioned questions, the thesis identifies and critically 
considers the problematic areas where both the general will of States, reflected in the 
States practice, and the doctrinal consensus is missing or is insufficient. Thus, the 
thesis, rather than being merely descriptive, aims to prove the author’s critical 
thinking as well as her capacity to research and to develop proper conclusions. The 
thesis is based on the general presumption that the concept of jus cogens is 
researchable, meaning that the States practice and the present status of the 
international law itself together with the available doctrinal findings currently are 
sufficient in order to be analysed on the level of doctoral thesis.  
 While applying several methodological approaches, those of historic analysis, 
comparative, deductive and inductive approach, the thesis examines mainly the legal 
sources, and considers both leading and alternative doctrinal views as a secondary 
source. First and foremost, it analyzes the concepts of jus cogens in terms of lege 
lata, i. e. the positive international law as it currently stands; reflexions de lege 
ferenda are therefore not primarily included. Thus, relevant international treaties and 
the international customary law, reflected in the practice of States and other 
international entities, are the basic researched sources. In this sense, the significant 
part of these consists of the materials of the UN International Law Commission who 
codifies and progressively develops the international law. In order to identify the 
international customary law, both States practice (legal acts, decisions of national 
legislative and judicial bodies, as well as the governmental official activities 
including States’ declarations on the international plane) and the practice and legal 
acts of international organizations (for instance, relevant decisions of the 
International Court of Justice and resolutions of the UN General Assembly 
interpreting or declaring the international custom) are taken as a basis. While 
analyzing the legal sources, the thesis employs basic interpretative tools, such as 
considering the ordinary meaning of the words comprised in the specific rule, under 
the purpose of this rule, the systemic consideration of its context and relation to the 
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other international rules, and the teleological interpretation based on historical 
circumstances and/or travaux préparatoires. As concern the language, the authentic 
original texts, predominantly in English, occasionally in comparison with the French 
version, have been considered. As supplementary sources, the writing of both foreign 
and domestic (mainly Czech) experts was taken, encompassing articles, studies and 
monographs, and, rarely (in the absence of controversy) also textbooks. In particular, 
the leading concern has been put on those eminent publicists who are known for their 
long-term and high expertise on various specific issues linked to peremptory norms, 
for instance, Robert Kolb (Université de Genève, Switzerland), John Dugard 
(Universiteit Leiden, The Netherlands), Stefan Kadelbach (Goethe Universität, 
Frankfurt am Main, Germany), Ulf Linderfalk (Lund University, Sweden), Alexander 
Orakhelashvili (University of Birmingham, England), Dinah Shelton, (George 
Washington University, United States), Pavel Šturma (Charles University in Prague, 
Czech Republic), Stefan Talmon (University of Oxford, England), Christian 
Tomuschat (Humboldt Universität Berlin, Germany), Čestmír Čepelka (Charles 
University in Prague, Czech Republic), Carlo Focarelli (Università degli Studi di 
Perugia, Italy), Lauri Hannikainen (University of Helsinki, Finland), Josef Mrázek 
(Institute of State and Law, The Czech Academy of Sciences, Czech Republic), 
Christos Rozakis (presently Council of Europe), or Erika de Wet (University of 
Pretoria, South Africa), then Jonathan Charney, Jerzy Sztucki, Alfred Verdross and 
Grigory Tunkin.  
 The doctoral thesis consists of eight chapters. After the first one, which 
introduces the issue from the perspective of the current state of research including the 
main up-to-present doctrinal findings and defines the object and purpose of the 
research, the initial hypothesis and methodological approach, second chapter deals 
with historical, theoretical and philosophical basis of the concept, particularly with 
the acient Roman and Greek tradition, the doctrines of naturalism an positivism, the 
analogy with the national legal concept of public order, as well as with the legal 
nature of jus cogens and its place in the current international law. According to 
author, jus cogens combines elements of both positivism and naturalism, and in some 
aspects is analogous to public order of national legal systems. The point that 
peremptory norms declare and protect the most fundamental principles of 
international morality as the common public interest, together with the fact they limit 
the will of subjects with the sanction of absolute nullity, relate, in principle, to the 
natural law and public order. And, the fact they become true legal norms through a 
law-making procedure where the acceptance and will (opinio iuris cogentis) of States, 
unified as the “international community”, is necessary links them, in contrast, to the 
positive law. The author’s conclusion accordingly is, that the norms of jus cogens are 
based on universal and uniform will of States, predated by their conscience of 
morality, which relates to the protection of the most fundamental non-derogable 
values and which is touchable in the formal legal sources. This chapter also points to 
the misleading concepts that are ‘false-friendly’ to jus cogens, namely international 
public order (ordre public international), obligations erga omnes, and non-derogable 
human rights. The chapter also identifies the purpose and function of this concept in 
international law and critically argues against the doctrinal doubts relating to jus 
cogens as such. The author demonstrates the unique role of jus cogens in international 
law by stating, that none of the other international legal rules is able to ensure the 
advanced protection of the international community’s most fundamental values. This 
high level of protection is ensured both in the preventive manner (limitation of 
contractual autonomy and of law-making power, in order to prevent the creation of 
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immoral rules) and in the repressive manner (voidness of treaty and other legal 
effects such as inapplicability of some rules, aggravated regime of States 
responsibility or responsibility of international community to protect). Furthermore, 
the author describes a systemic function of peremptory norms, as they put order and 
hierarchy into the fragmented international law, together with their declatarory 
function, which is directly related to the proclaiming of the international community’s 
most fundamental values.      

Third chapter analyzes the definitional elements of peremptory norms and put 
attention to the some problems linked to the definition as such. As a point of 
departure, the only one legal definition, encompassed in the Article 53 of the 1969 
Vienna Convention on the Law of Treaties, is taken. In terms of the material and 
personal scope of this treaty (limited to the area of treaty law and to the State parties 
thereto) the chapter tends to prove the hypothesis that the Vienna Convention 
definition is applicable universally to the whole public international law and to all its 
subjects. Accordingly, the author analyzes each of the definitional elements both 
separately and in the mutual connexion. She extracts these four identification 
elements: general application, universal acceptance and recognition, non-derogability 
and limited modification; while non-derogability is considered as one of the 
identification element, not as the legal effect of the peremptory norms, which is 
addressed elsewhere. The chapter bears in mind also the definitional elements, 
recently put forward by the ILC, namely protection of the fundamental values of the 
international community, hierarchical superiority, and universal application. The 
author comes into conclusion that the aforementioned “Vienna elements” are, in their 
cumulative scope, the identification criteria of peremptory norms. These are rules of 
general international law, applicable universally against all, and they are created in a 
specific law-making procedure, where “the international community of States as a 
whole” is involved, as an entity abstractly unified in sharing and protecting the 
common (general) legal interest; while the essential element of this procedure is the 
acceptance and recognition by this entity that the norms in question are non-
derogable and may be modified only by norms of the identical legal nature (so-called 
opinio iuris cogentis).  

Forth chapter deals with the legal sources of jus cogens norms. Article 38 of 
the Statute of the International Court of Justice, in fact the only one acceptable legal 
list of the sources of international law, serves as a basis. The chapter verifies the 
hypothesis that any of the formal sources of international law may be the source of 
jus cogens if it forms the general international law; the sources such as general 
international treaty, general custom, general principles of law and, potentially, jus 
cogens as an autonoumous source of law, are tested. According to author’s 
conclusions, the most common legal source of peremptory norms is general 
customary law, but neither general legal principles nor universal general international 
conventions are to be fully excluded. The author points, that international 
conventions, in some cases, reflect existing peremptory customary rules, in other, 
they embody rules which only later become peremptory, through the opinio iuris 
cogentis, and in some cases, it is just the adoption of multilateral conventions which 
may complete the process of the formation of opinio iuris cogentis. Furthermore, the 
author proves that Article 53 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, 
which is a codification of the existing legal status quo, is not the only one positive 
proof of jus cogens presence in international law.   

The focus of the fifth chapter is on the application of peremptory norms. 
Bearing on the general features of the concept of jus cogens, the chapter considers, 
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first, the temporal scope of its application (ratione temporis), including the context of 
the doctrine of intertemporal law and the issue of retroactivity, second, the personal 
scope of application (ratione personae), together with some controversial aspects 
such as applicability vis-á-vis non-state actors, third, its territorial application (ratione 
loci), taking into account also the international areas such as high sea and space area, 
and, finally, its material application (ratione materiae), i. e. the question of the 
material content of the jus cogens norms. It is in terms of the material application 
where the author points to the difficulty, from the view of both practice and doctrine, 
in formulating a proper identification of peremptory norms, in other words in 
defining the opinio iuris cogentis, which is the essential minimum for a norm to be 
considered as peremptory. According to her conclusions, the opinio iuris cogentis is 
tangible thanks to one or more of these three indices: declaring as null and void of a 
treaty which conflicts a peremptory norm, declaring by the eminent authorities 
applying international law (such as the International Court of Justice) or by States on 
international foras (such as the UN General Assembly) that a norm in question 
protects the most fundamental values of international community, or, declaring 
explicitly by these, that a norm in question is peremptory. Accordingly, the author 
considers following rules as forming part of jus cogens: the prohibition of piracy, the 
prohibition of slavery and slave trade, the prohibition of aggression, the prohibition 
of genocide, the prohibition of war crimes and of serious breach of humanitarian law, 
the prohibition of apartheid, the prohibition of torture, and the right of nations to self-
determination. Furthermore, in this chapter the author demonstrates that the specifity 
of the peremptory norms’ application lies on their universality: they are applicable 
universally on all legal personalities, including States in statu nascendi, de facto 
regimes, international organisations, and, subject to the content of the norm in 
question, also the individuals and non-State actors. The author also concludes that 
although the concept of regional “jus cogens” norms principally cannot be excluded 
in the theoretical level of discussion (with certain problematic aspects), the current 
international law, however, practically does not know this concept; similar concepts 
are more or less closer to the concept of public order which has the capacity to affect 
the applicability and application of conflicting legal acts rather than its validity as 
such, moreover, this effect is always limited to the State parties or to members of 
particular region.        

The question of the legal effects is addressed in the sixth chapter, which is, in 
both qualitative and quantitave terms, the clue part of present thesis. The introductory 
lines of this chapter are dedicated to several terminological and methodological 
issues, in order to distinguish between terms of “legal effect” and “legal 
consequence”, and, accordingly, terms of “derogation” and “breach”. The chapter 
underlines the importance of inductive methodology, strictly laying on the positive 
international law as it is sourced in international treaties, international customary law 
and the other sources. Pointing to the qualitative difference between derogation and 
breach, the chapter distinguishes the legal effects from the legal consequences (of 
breach) of peremptory norms. The analysis covers the legal effects of jus cogens in 
treaty law and in customary law, its effects on unilateral acts, then the incidence of 
statehood and territorial changes, on jurisdiction and immunities, the effects of jus 
cogens norms inter se, and, finally, the effect and influence of jus cogens on national 
legal systems. Departing from the generally accepted nullifying effect of jus cogens 
on conflicting treaties, the chapter examines the normative conflict as an essential 
condition for this effect, putting the emphasis on the implicit form of conflict and the 
relationship between substantial and procedural rules. Further, the particular legal 
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effects in treaty law, such as the nullity under Article 53 and the invalidity under 
Article 64 of the Vienna Convention are analysed, including the issues of severability 
of treaty provisions, reservation to treaties and application of Article 103 of the UN 
Charter as a special treaty provision. In terms of customary law, the concept of 
persistent objector, together with the question of development of practice conflicting 
with a jus cogens norm are addressed. While considering the effects on unilateral 
acts, the focus is limited on unilateral legal acts stricto sensu, which means normative 
acts of States and international organisations, especially resolutions of the UN 
Security Council. As concerns the impact of jus cogens on the incidence of statehood 
and territorial acquisitions, the chapter accents the link between legality and 
effectivity and the question of recognition in context of peremptory norms. Turning 
to the jurisdictional issues, the chapter pays attention to the effects of jus cogens on 
the jurisdiction of the International Court of Justice and on the universal jurisdiction 
of States on one hand, and on the immunities of States and the States officials on 
another. The author concludes, generally, that peremptory norms affect numerous 
areas of international law (a cross-sectional element) and that their have various 
effects, not only the nullifying one (an element of variety). Beside the original effect 
of voidness of conflicting treaties, several derivative effects have been established in 
international law. Some effects are not contested and they are generally recognized 
(voidness and invalidity of conflicting legal acts, including treaties, unilateral acts 
stricto sensu, then invalidity of existing customary rule, which later comes into a 
conflict with a norm of jus cogens superveniens, inapplication of persistent objector 
rule or enhancing the jurisdiction of States by the link of universality), other effects 
are only emerging or have been recognized partially (legality as a statehood criterion, 
inapplication of foreign States officials’ immunity ratione materiae before national 
jurisdiction), and some effects absolutely lack the general recognition (effects on 
facultative jurisdiction of the ICJ). Sixth chapter further analyzes the coexistence of 
peremptory norms and examines potential situations of their mutual conflict including 
the proper solutions. Here, the concept of humanitarian intervention and the 
responsibility of protect (R2P) in contrast with the self-determination of people and 
the prohibition of the use of force is addressed. The chapter terminates with the 
analysis of the impact of jus cogens norms on the national legal systems, specifically 
in terms of amnesties and to the Act of States doctrine.  

The seventh chapter deals with the legal consequences of breach of 
peremptory norms and with the question of enforcement. In the context of specific 
(aggravated) regime of States responsibility and the criminal responsibility of 
individuals for international crimes, the chapter addresses several aspects, such as 
possible peremptoriness of the secondary rules, general locus standi including 
“universal” diplomatic protection, actio popularis and the right of third states to 
countermeasures. It further examines the question whether a breach of jus cogens 
generates the obligations erga omnes, namely a general duty to prevent breach, a 
general duty to react on breach, a general right or duty to enforce the compliance of 
peremptory norms and a general right or duty to prosecute the perpetrators, and, 
accordingly, whether the international law offers effective enforcement tools. As 
concerns the legal consequences of breach of peremptory norms, the author 
concludes, that the seriousity of breach generates ex lege the following consequences: 
the aggravated responsibility of States, and the responsibility of individuals for 
international crimes. The correlative secondary rights and/or obligations often are of 
erga omnes nature: for instance, one of the well-recognized is the right of all States 
(i.e. also States that are not affected) to invoke responsibility (so-called locus standi), 
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including the general right to bring the claim (actio popularis), subject to the 
jurisdiction. Turning to the issue of enforcement, the author concludes that the 
international law offers several enforcement tools, including the general duty of each 
State to react against the breach, in the form of duty not to recognize as legal the 
situation created by the breach, and including the general right of each Sate to invoke 
responsibility. Other enforcement tools are the concept of responsibility shared by the 
whole international community (so-called “responsibility to protect”) and the general 
fight against impunity of perpetrators of the most serious breaches of jus cogens 
norms.      

The conclusions of researched questions are summarized in the last chapter, 
followed by the thesis summary in Slovak and English, and by the list of 
bibliography.  
 The thesis reveals the general conclusion that the concept of jus cogens is a 
living and specific legal concept that has unique functions in international law, and 
whose particular legal nature is reflected, firstly, in its specific mode of creation and 
application, secondly, in its particular legal effects penetrating into all areas of 
international law, and thirdly, in the specific legal consequences of its breach and its 
enforcement as such.    
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