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Predhovor    

 

 

Pojem „ozbrojený konflikt“ sa ako termín presadil v snahe vyhnúť sa technikáliám spojeným s 

konceptom „vojny“.1 Možno povedať, že s ozbrojenými konfliktmi sa stretávame počas celej histórie 

ľudstva. V porovnaní s minulosťou sa však v súčasnosti výrazne mení ich povaha, využívané prostriedky 

a metódy, vrátane zúčastnených aktérov. Uvedené podčiarkujú aj kybernetické hrozby ako dôsledok 

rozvoja vedy a techniky, ktorý v spojitosti s globalizáciou znásobuje prepojenosť dnešného sveta. 

Ozbrojené konflikty tak s kybernetickými hrozbami predstavujú v súčasnosti mimoriadne 

aktuálnu výzvu pre medzinárodné právo, o čom svedčia aj udalosti posledných rokov, či mesiacov. Aj v 

21. storočí sme totiž svedkami viacerých kríz a konfliktov, ohrozujúcich vznešené mierové ideály 

medzinárodného spoločenstva, zakotvené aj v Charte OSN. 

Predložená publikácia je výsledkom medzinárodnej vedeckej konferencie a jedným z výsledkov 

riešenia projektu VEGA č. 1/0579/20 s rovnomenným názvom "Ozbrojené konflikty a kybernetické 

hrozby - výzvy pre medzinárodné právo 21. storočia". V spojení s ďalšími výsledkami riešenia 

uvedeného projektu dotvára pomerne široký obraz o skúmaní a vývoji danej problematiky.    

Na každú z vyššie uvedených oblastí je pritom možné nahliadať z rôznych uhlov pohľadu, 

s dôrazom na rôznorodé súvislosti. Autori tak v rámci jednotlivých príspevkov približujú súčasné 

poznatky vedy medzinárodného práva, úpravu de lega lata, ako i vlastné pohľady, návrhy de lege 

ferenda a názory na čiastkové otázky, ktoré v rámci skúmanej problematiky považujú za podstatné.    

 

 

 

 

 

         Zostavovatelia 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bližšie pozri: GRANT, J.P., BARKER, J.C.: Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law. Third 
Edition. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 43    
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Preface 

 

 

The term “armed conflict“ was coined in an attempt to avoid the technicalities associated with 

the concept of “war“.2 Armed conflicts have been encountered throughout the entire human history. 

However, their nature, the means and methods used, including the actors involved, are currently 

changing significantly compared with the past. This is also underlined by cyber threats as a 

consequence of the developement of science and technology, which, in conjunction with globalisation, 

is multiplying the interconnectedness of today's world. 

Thus, armed conflicts with cyber threats pose an extremely  topical challenge for international 

law today, as evidenced by the events of recent years or months. Indeed, in the 21st century we are 

also witnessing a number of crises and conflicts threatening the noble peace ideals of the international 

community, enshrined also in the UN Charter. 

The present publication is the result of an international scientific conference and one of the 

results of the VEGA project No. 1/0579/20 with the same title "Armed Conflicts and Cyber Threats - 

Challenges for International Law in the 21st Century". In conjunction with other results of the project, 

it completes a rather broad picture of the research and development of the issue. 

At the same time, each of the above-mentioned areas can be viewed from different 

perspectives, with an emphasis on diverse contexts. Within individual contributions, the authors 

present the current knowledge of the science of international law, de lega lata regulation, as well as 

their own perspectives, de lege ferenda proposals and opinions on sub-issues which they consider to 

be relevant within the scope of the examined issue. 

 

 

 

 

 

Editors 

 

 

      

 

                                                           
2 See also: GRANT, J.P., BARKER, J.C.: Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law. Third Edition. 
Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 43.   
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THE ESCALATION OF SECURITY THREATS FOR EUROPE AND NORTHEAST ASIA 

IN 2022 - THE CASE OF RUSSIA AND NORTH KOREA 

 

Cathy Kang 

Sofia University, Faculty of Law 

 

Abstract: The escalation of security threats in Europe is growing by the day due to the Russian military aggression 

and invasion in Ukraine since February 2022. This has led to questioning the security strength and role of the EU 

and NATO as well as the importance of democratic values that are based on the rule of law and peace. On the 

other hand, Russia’s demands for Ukraine are not only a challenge to the West but a tension between the 

democratic world and the non-democratic world. The recent military attacks as well as the use of missile weapons 

against civilians is a violation of a number of international treaties. Nevertheless, this war is also influencing 

North Korea into clinging more and expanding its nuclear program. In this article, I shall give and overview on the 

demands of Russia to the West and give possible lessons that North Korea might be taking from the ongoing war 

in Ukraine.  

 

Key words: Security, Russia, Ukraine, North Korea, nuclear threats, EU, NATO 

 

 

1. INTRODUCTION 

The war in Ukraine has become a main security threat not only for Europe, but for the 

international security order as a whole. Its military, economic and ideological effects in the regional 

and international scene have resulted in many questions about the security structure of the 21st 

century, especially in the region of Europe - the symbol of peace, freedom and democracy. The invasion 

of a sovereign country is a violation of several international treaties as well as the 1975 Helsinki Final 

Act and the Article 2 of the UN Charter. Not only this, but crimes of aggression against the civilians is 

an abominable crime against humanity. The armed conflict has escalated to a point of a new nuclear 

threat from Russia. This has also triggered partially and intensified the test-launchings of ballistic 

missiles by North Korea (a total of 31 from January to June this year). The security of the Korean 

Peninsula remains an important issue in global politics. The unceasing and rather escalating 

demonstration of the ballistic missiles along with the continuous nuclear program testing is the main 

threat for regional and international security. Since the 1970s North Korea has been developing 

weapons for mass destruction through the nuclear bombs and missile tests. What started as a rivalry 

to match up with the accelerating economic development of South Korea and to secure independence 

from China and the Soviet Union (now Russian Federation) became a life-long project of three 
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generations of the Kim’s family in North Korea. Over time, the nature of the program became a 

strategic leverage to extort a political guarantee for the security and survival of the regime and the 

strategy is largely “rooted in the identity” of North Korea itself. The constant uncertainty of the 

provocations by the North pose a severe threat to peace, regional balance, and international security.  

 

2. RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE AND ITS INFLUENCE ON NORTH KOREA  

Both Russia and North Korea are a source of insecurity for the long-run. Their actions negate 

their will to be part of the international order. What is it really that they have in common and want to 

achieve? Surely their actions of threat to the international security will in turn bring about a counter-

reaction from the states whose interests are involved. The main actors in the case of Russia’s illegal 

and unprovoked military aggression against Ukraine are the European Union (EU) and NATO as well as 

the U.S.. For North Korea - the United Nations (UN), the U.S., China, South Korea, and the EU. The EU 

has introduced and applied 6 packages of sanctions against Russia, mainly trade sanctions, the last of 

which were a ban on the importation of crude oil and petroleum products origination in Russia and the 

exclusion of Russian financial institutions from the SWIFT payment system1; and some EU states 

sending military aid and weapons to Ukraine. Despite the military and humanitarian aid, the exit of the 

war is unknown. Rather, the escalation of Russia’s threats resulted in the pursuit of protection through 

application for EU membership not only from Ukraine, but from Georgia and Moldova which are 

former Soviet republics.2  

On June 23, 2022 Ukraine and Moldova were granted the status of candidate country. The 

European Commission made it clear that there will be no fast-track path to speed up the membership 

criteria for both countries, but this first step is symbolic especially for Ukraine, a country which has 

withstood the crimes against humanity, the devastation and the military escalation since February’s 

attacks. Russia’s security threat is not only regional. It is a threat for the free democratic world. After 

the 2014 invasion of Donbas and the illegal annexation of Crimea Russia had demonstrated its 

intentions for, as the Russian president put it, “to demilitarise and de-Nazify Ukraine”.3 In other words, 

to put a halt to the Western democratic expansion on the threshold of Russia, which is Ukraine. By 

doing so, Kremlin has achieved its goal - Ukraine will not join NATO “nor be able to exist peacefully 

without considering Russian demands on Russification (or “denazification”).4 Despite the reality of the 

tightening sanctions on Russia, according to Stanovaya (2022) Putin’s primary objective is to push his 

demands to a maximum and still want more from the West. She argues that even if Ukraine is to 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1484  
2 https://www.rferl.org/a/georgia-moldova-eu-applications/31734092.html  
3 https://www.bbc.com/news/world-europe-56720589  
4 https://foreignpolicy.com/2022/06/01/putin-war-ukraine-west-misconceptions/  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1484
https://www.rferl.org/a/georgia-moldova-eu-applications/31734092.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-56720589
https://foreignpolicy.com/2022/06/01/putin-war-ukraine-west-misconceptions/
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recognise Crimea as Russian and the Donbas independent, to lessen the army size and to abandon the 

idea of joining NATO, Putin’s intentions are all about neutralising the expanding Western influence. In 

one word, “Putin will continue escalating the war until the West changes its approach to the so-called 

Russian problem”.5 Kremlin’s argument for the “military intervention” in Ukraine is that it was 

provoked by the West, the West which kept expanding even though Article 4 of the Founding Act 

(1997) stated that “in the current and foreseeable security environment NATO will refrain form 

permanent stationing of substantial combat forces in new members territories and Russia will exercise 

similar restraint”. This was perceived as a threat by Putin who did have meetings with US president 

Biden, NATO and OSCE in January, weeks before the attack on Ukraine. Was the US in particular 

ignoring Russian political concerns since the years after the fall of the Berlin Wall until now? Again 

Stanovaya (2022) lays down the assumption that the focus of the West should be in fact “Putin’s 

readiness to use escalation to coerce the West into a dialogue on Russian terms”.6 In the domestic 

affairs, Putin’s more authoritarian and isolated acts may lead to a coup within the country and to a 

polarisation of those who are in favour and against Kremlin. In addition to international sanctions on 

export, import and exclusion of the Russian banks from the SWIFT payment system, the banns on 

Russian sports players in almost all international sports competitions is a clear demonstration of 

isolation of the Russian society in the global scene overall. 

 

2.1. Theoretical framework 

National security is defined as freedom from threats posing a risk to the survival (existence) of 

a state. It includes territorial integrity, sovereignty, freedom to choose a political system, sufficient 

conditions for well-being and development of society etc.7 In the regional context international 

security of a state has two specific aspects - 1) the external aspect of national security for establishing 

and maintaining bilateral or multi-lateral relations with other international actors. 2) the international 

system - its structure, the level of importance of the international ties between actors and the position 

of the state and the region within the system.8 Another factor in the regional dimension is the function 

of the historically variable international world order. This is why the international security of a state is 

correlated to its international relations in which “there are realistic and reasonable mechanisms to 

reduce risks and the rules of procedure and the principle of the non-use of force accepted by the inter- 

national community”. Thus, it is a situation in which “members of the international community feel 

relatively safe, that is they are free from any threats of military attacks, political pressure or economic 

                                                           
5 ibid.  
6 ibid.  
7 KUSZTAL, ALEKSANDRA.: "Theoretical foundations of regional security in international relations-the overview." 
Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki (2017) s. 18-19.  
8 ibid. s. 13 



 8 

coercion”.9 From a liberalism view the international order consists of states-countries and 

international organisations and treaties which have collective security. Which is the case of regional 

organisations such as the European Union or the United Nations. On the other hand, there is the 

collective defence which is built upon military alliance and is directed outward, which is the case of the 

NATO. Another important element is the theory of democratic peace - it creates social ties and 

economic interdependence and implies that democratic states do not announce wars on one another. 

The internal democratic standards, such as the rule of law for example are to be applied in the sphere 

of international relations. This is why states that share democratic values have the basic norms such 

as peace and cooperation, and in crisis situations choosing to negotiate. All participants of the system 

of collective security are to oppose any attack on any member of the community. 

  

Opposing to the liberal theory is the realist theory that international relations are anarchic, i.e. 

the sovereign states themselves posses the highest power. Each state is to ensure its own security. The 

level of security is determined by the factors of hard power as well as the efficiency of the government. 

Due to the levels of dependency on each state’s individual hard power the so-called “security dilemma” 

is created where each state experiences the insecurity for possible aggression due to the weaponising 

of one state leading to a chain reaction of all states feeling threatened and responding to the threat 

by weaponising themselves more and more. According to Kusztal (2017), “in this approach, the 

competition for maximum power results in states’ relentless pursuit towards ensuring security and 

maximum accumulation of forces at the individual level.” Some scholars such as Bluth (2009) argue 

that this is one way to partially understand the behaviour and decision-making of North Korea on its 

nuclear program. What both Russia and North Korea have in common is the authoritarian leadership 

of the country as well as the isolation of their leaders. Such isolations and limited contact only within 

the closest advisors can often lead to loss of touch with the real world and making decisions that are 

less logical. In this way, having a maximalist negotiating position by having demands that are 

unrealistic, may be a strategy to coerce the opponent into denying the demands and thus stating the 

denial as a reason for no-deal as was the case of US-North Korea Hanoi Summit in 2019 where both 

parties had a non-agreement on the matters of sanctions and denuclearisation. Nevertheless, a no-

deal is better than a bad deal. Such maximalist negotiating positions can be seen as a pattern for Putin 

as well - just before the invasion of Ukraine he sent two documents - to the U.S and NATO respectably, 

with his unrealistic demands as a pretence to negotiate a deal against NATO expansion, when in fact 

he was planning a militarised attack on Ukraine.  

 

                                                           
9 ibid.  
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When assessing the North Korean nuclear threat and overall the nuclear threat of non-

democratic countries, we should bear in mind the realist view on the security dilemma and the need 

for more power for securing national interests, the main of which is national security.  

 

2.2.  Nuclear Security threats  

The attack of Russia on Ukraine which is a sovereign country is a violation of the 1975 Helsinki 

Final Act in which the USSR promised not to violate the “territorial integrity” of other signs, including 

through force. Not only this, but its invasion also violated the UN charter. Article 2(4) of the UN Charter 

provides that all members of the UN "shall refrain in their international relations from the threat or 

use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other 

manner inconsistent with the Purposes of the United Nations." Along similar lines, Article 2(3) of the 

Charter requires all member states to "settle their international disputes by peaceful means in such a 

manner that international peace and security, and justice, are not endangered.” The breach of the 

international law was followed by crimes of aggression which are ongoing at the moment as well. As 

part of the NPT Russia is bound with the commitment in a multilateral treaty to the goal of 

disarmament by the nuclear-weapon States.  

The Treaty of Non-proliferations of Nuclear Weapons (NPT) is a multilateral treaty aimed at 

limiting the spread of nuclear weapons including three elements: (1) non-proliferation, (2) 

disarmament, and (3) peaceful use of nuclear energy. These are the core of the “grand bargain” 

between the five nuclear weapon states (China, France, Russia, UK and the USA) and the non-nuclear 

weapon states. These weapon states are the only officially recognised states to possess nuclear 

weapons by the NPT. At the same time the Treaty is the only binding commitment in a multilateral 

treaty that aims disarmament by the five fore-mentioned states. By 2021, 191 states have ratified the 

Treaty.10  

North Korea was a state party to the NPT from 1985 until 2003 when the state announced its 

withdrawal and has successfully tested advanced nuclear devices since that time. Since the beginning 

of the war in Ukraine, North Korea has been one of only five countries to support Putin by opposing a 

United Nations (UN) General Assembly Resolution condemning Russia’s invasion, as it blamed the US 

for being the “root cause of the Ukraine crisis.” North Korea is most likely interested in receiving 

economic aid from Russia as well as military weapons technologies. Russia may also be more inclined 

to make use of its veto power at the UN Security Council (UNSC) to support North Korea’s conduct of 

further intercontinental ballistic missile (ICBM) or potential nuclear tests. According to Lee and Bischke 

(2022) the Ukraine war offers several lessons for the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). 

                                                           
10 https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/   

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/north-korea-blames-ukraine-crisis-hegemonic-high-handedness-us-2022-02-28/
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/
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While hypothetical, their suggestions may have a realistic answer to North Korea’s increased testings 

of ICBM.  For North Korea being a nuclear state is in the core of its identity. Many argue that Russia 

would not have invaded Ukraine if it had nuclear weapons or had successfully joined the North Atlantic 

Treaty Organization (NATO). Although Ukraine has sought full-scale military support, such as receiving 

troops from the US or NATO, the West has focused on imposing harsh economic sanctions against 

Russia while sending only weapons to Ukraine. 

China’s reluctance to actively provide political and military support to Russia during the war in 

Ukraine may be a lesson for North Korea to see that Beijing’s military support is not guaranteed. 

Despite China being Russia’s political and ideological ally, Beijing has demonstrated its will to avoid a 

direct military confrontation with the West. Russia has also threatened the possible use of nuclear 

weapons during its war against Ukraine. According to Russia’s nuclear doctrine the purpose of the 

nuclear weapons is focused primarily on deterrence and safeguarding national sovereignty. Yet, the 

role of nuclear weapons seems to be changing - as seen in the recent nuclear threats. Russia’s threat 

to use tactical and strategic nuclear weapons during its invasion of Ukraine is a reminder of the options 

nuclear-weapons states have in warfare, especially against non-nuclear armed adversaries. And this 

has potentially a great influence on Pyongyang which is continuing its advancement of the nuclear 

weapons program and doctrine. In April this year, Kim Jong Un pledged to strengthen North Korea’s 

nuclear weapons program and "stated that its use is not limited to the prevention of war, hinting at 

the possibility of tactical use when provoked”.11 The open and increasing willingness to use nuclear 

weapons is an indicator for the increasing aggression of the North Korea’s doctrine. The sanctions 

imposed by the UN and EU on North Korea have brought forth changes in the perception of the North 

Koreans’ idea of open markets. The sanctions have indeed influenced in a very negative way the 

economy of the state and the COVID-19 pandemic had brought a halt on the imports from China and 

Russia for more than a year. Nevertheless, this hasn’t stopped the nuclear program and the ballistic 

tests. Rather, it may have increased the need for a better nuclear equipment. Along with this it has 

also increased the need for multilateral cooperation - the role of the countries in the region, especially 

South Korea and Japan, as well as the role of the US and the countries from QUAD will indefinitely have 

a crucial influence not only on North Korea, but on Russia and China as well.  

 

3. CONCLUSION 

As the war in Ukraine continues, the security threats continue to escalate not only regionally, 

but internationally. Especially the threats about a nuclear attack from Russia has raised the question 

whether or not countries do have the need to posses nuclear weapons for defence. In the case of 

                                                           
11 https://www.38north.org/2022/05/what-north-korea-thinks-about-the-russia-ukraine-war/  

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/26/kim-jong-un-says-north-korea-will-use-nuclear-weapons-at-any-time-if-threatened
https://www.38north.org/2022/05/what-north-korea-thinks-about-the-russia-ukraine-war/
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Ukraine, some scholars suggest that Russia wouldn’t have attacked if the state was in possession of 

nuclear weapons (Ukraine joined the Nuclear Non-Proliferation Treaty and is a non-nuclear weapon 

state since 1994).  

In this article I aimed to describe the influence Russia’s attacks on Ukraine has on North Korea - 

particularly in view of the nuclear threats of Russia not only towards Ukraine, but towards the 

democratic West as a whole. The common element between Russia and North Korea, as many know, 

is the socialist background and the Carl-Marxism which North Korea adopted in the years after the 

Korean War (1950-1953). The influence of ideology continued with the influence of science, in 

particular nuclear science, and further receiving USSR help for establishing a nuclear infrastructure. 

Having seen the unstable nature of the international actors (in particular, the change in USSR and 

China’s foreign policy towards the West), the need for nuclear weapons has become an intrinsic part 

of North Korea’s domestic and foreign policy and its identity as an international actor. Based on the 

realists view that the world is anarchic and that the states are the main actors who secure their national 

security and strive to maintain the balance of power through possessing power, North Korea has 

chosen to strengthen its only leverage which is the hard power, and more particular, its nuclear 

program. The decisions of Pyongyang - from withdrawing from the NTP in 2003 to breaking a self-

imposed moratorium (2018) in 2022 by conducting a number of long-range ballistic missile tests. 

DPRK’s historical tie with Russia did not continue as strong after the end of the Cold War, unlike the 

economic ties with China which became stronger.  

The article’s purpose was to present the similarities of Russia and North Korea’s stance on the 

possession of nuclear weapons. The Russian attack on Ukraine became a trigger and an affirmation for 

Pyongyang’s actions on strengthening further its hard power. This was all viewed in retrospect of the 

realism view on the strong need for hard power for a state to protect its security in the anarchic word 

order. “What" and “why” is this a problem is clear. The question “how” remains. From a liberalist point 

of view, collective security, collective defence and democratic peace are at the core with the states-

countries and international organisations being bound by the international law and treaties. Thus, the 

existence of a nuclear threat is reasoned with the greater need for denuclearisation (which is the case 

for the international demands, mainly from the US, North Korea to stop its nuclear program and 

denuclearise) and thus “punishing” the state through sanctions and trying to “push” it in the frame of 

the international law and order.  

On the other hand, the realists point out that the existence of nuclear-owning states is the 

reason for other countries to pursue (nuclear) power themselves and bringing the balance of power. 

This brings forth the security dilemma. In the case of this article, Russia’s attack on Ukraine is a breach 

of international peace, leading to a new cycle of security dilemma (hence the state of war). And 

subsequently, this act has a domino effect on North Korea - a state that is in constant insecurity and 
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hence in constant need to prove its power. The nature of the international nuclear threat rather 

confirms the important role of international organisations as multilateral cooperations and alliances 

are being brought to light. This part will be discussed in a further research. How can NATO and the EU 

influence on the course of the war and is a denuclearisation on the Korean Peninsula still an option? 

What will be the outcome of the war for Russia? Will the sanctions continue to grow as the war 

continues? In what way will North Korea shape its relations with Russia and China in the following 

years? Those are questions we have to answer in the long-run. 
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THE USE OF FORCE IN THE TERRITORY OF ANOTHER STATE IN ORDER TO 

PREVENT GENOCIDE 

 

Marcin Dorochowicz 
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Abstract: The paper will present admissibility to use of force in the territory of another state in order to prevent 

genocide. The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted by the United 

Nations General Assembly on December 9, 1948 bound committed themselves to "preventing this crime" (Article 

I). The aim of this study is to answer the question whether it is permissible to use force unilaterally on the territory 

of another country in order to prevent genocide. The purposes of the United Nations are, i.a., “[t]o maintain 

international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and 

removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, 

and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, 

adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace”. 

Convention, in light of its object and purpose, not allows a Contracting Party to unilaterally use force in the 

territory of another state in order to prevent the alleged genocide. 

 

Key words: genocide, use of force, peace, international law 

 

 

1.  INTRODUCTION 

The subject that I would like to describe is extremely topical in the context of what is happening 

in Ukraine since 24 February 2022. The paper will present admissibility to use of force in the territory 

of another state in order to prevent genocide committed by the authorities of another state. Genocide, 

which is a disgusting crime, can also be carried out at the request of the authorities of a given state. A 

terrible situation then arises when the state authority murders people who remain on its territory, and 

they may be persons of both citizenship and nationality of the same as those exercising this authority, 

as well as other persons. Such a situation may arise international dispute. 

Many states are signatories to the Convention of December 9, 1948 on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, adopted by the United Nations General Assembly on December 

9, 1948. States bound by it have committed themselves to "preventing this crime" (Article I). The state 

will be particularly interested in this when the victims of genocide are citizens of that state or persons 

identifying with it by nationality. The convention does not determine what state measures bound by 
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it are to be taken to "prevent" genocide. It happened that it was an unilateral use of force on the 

territory of another country. 

Definition - Article II. The doctrine expressed doubts as to whether this definition was too 

restrictive to be applied in practice and postulated to extend it to large-scale unilateral murder, in 

which the state or other authority intends to destroy a specific group1. In the doctrine, genocide is 

called „crime of crimes”2.   

A conviction for committing the crime of genocide is possible even if the state did not introduce 

a penalty before the accused had committed the charged act3. 

The aim of this study is to answer the question whether it is permissible to use force unilaterally 

on the territory of another country in order to prevent genocide. In order to answer this question, the 

normative status and selected judgments of the International Court of Justice will be analyzed. 

Therefore, the formal-dogmatic method will be used. 

 

2.  SREBRENICA’S CASE 

Massive killings and other atrocities were perpetrated during the conflict throughout the 

territory of Bosnia and Herzegovina. These acts were not accompanied by the specific intent that 

defines the crime of genocide, namely the intent to destroy, in whole or in part, the protected group. 

However the killings in Srebrenica in July 1995 were committed with the specific intent to destroy in 

part the group of Bosnian Muslims in that area and that what happened there was indeed genocide. 

There was corroborated evidence which indicated that the decision to kill the adult male population 

of the Muslim community in Srebrenica had been taken by some members of the VRS (Army of the 

Republika Srpska) Main Staff. However, the doctrine sometimes criticizes the recognition of the 

Srebrenica massacre as genocide4. 

On 20 March 1993, the Republic of Bosnia and Herzegovina instituted proceedings against the 

Federal Republic of Yugoslavia to International Court of Justice in respect of a dispute concerning 

alleged violations of the Convention, as well as various matters which Bosnia and Herzegovina claimed 

were connected therewith. The Application invoked Article IX of the Genocide Convention as the basis 

for the jurisdiction of the Court. Subsequently, Bosnia and Herzegovina also invoked certain additional 

bases of jurisdiction. In April 2001, Yugoslavia informed the Court that it wished to withdraw its 

counter-claims. 

                                                           
1 DUŚ, J.: Ludobójstwo – zakres pojęcia w ujęciu prawnym, “Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 2016, no. 3, p. 37. 
2 SCHABAS, W.: The International Criminal Court. A Commentary on the Rome Statute, Oxford 2010, p. 119. 
3 PAUST, J.: It’s no Defense: Nullum Crimen, International Crime and the Gingerbread Man, “Albany Law Review”, 
1997, no. 3, vol. 60, p. 664. 
4 SCHABAS, W.: Was genocide commited in Bosnia and Herzegovina? First judgements of the International 
criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, "Fordham International Law Journal", 2001, no. 25, p. 47. 
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The Court made extensive findings of fact as to whether alleged atrocities had occurred and, if 

so, whether they could be characterized as genocide. The evidence before the Court did not prove that 

the acts of the VRS could be attributed to the Respondent under the rules of international law of State 

responsibility. Nonetheless, the Court found that the Republic of Serbia had violated its obligation 

contained in Article I of the Genocide Convention to prevent the Srebrenica genocide. The Court 

observed that this obligation required States that are aware, or should normally have been aware, of 

the serious danger that acts of genocide would be committed, to employ all means reasonably 

available to them to prevent genocide, within the limits permitted by international law. The Court 

further held that the Respondent had violated its obligation to punish the perpetrators of genocide, 

including by failing to co-operate fully with the International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia (ICTY) with respect to the handing over for trial of General Ratko Mladić (the doctrine 

mentions him as an example of a leader who gives orders and directs activities in violation of 

international humanitarian law5). This failure constituted a violation of the Respondent’s duties under 

Article VI of the Genocide Convention. According to this, “persons charged with genocide or any of the 

other acts enumerated in article III shall be tried by a competent tribunal of the State in the territory 

of which the act was committed, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with 

respect to those Contracting Parties which shall have accepted its jurisdiction.” (Article VI). 

From the perspective of the issue we are interested in, the following considerations of the 

Tribunal are important, the Tribunal's arguments of interest related, the Court stated that: „It is clear 

that the obligation in question is one of conduct and not one of result, in the sense that a State cannot 

be under an obligation to succeed, whatever the circumstances, in preventing the commission of 

genocide: the obligation of States parties is rather to emploi all means reasonably available to them, 

so as to prevent genocide so far as possible. A State does not incur responsibility simply because the 

desired result is not achieved; responsibility is however incurred if the State manifestly failed to take 

all measures to prevent genocide which were within its power, and which might have contributed to 

preventing the genocide. In this area the notion of “due diligence”, which calls for an assessment in 

concreto, is of critical importance. Various parameters operate when assessing whether a State has 

duly discharged the obligation concerned. The first, which varies greatly from one State to another, is 

clearly the capacity to influence effectively the action of persons likely to commit, or already 

committing, genocide. This capacity itself depends, among other things, on the geographical distance 

of the State concerned from the scene of the events, and on the strength of the political links, as well 

as links of all other kinds, between the authorities of that State and the main actors in the events. The 

                                                           
5 NOWAKOWSKA, J.: Postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii, 
"Prokuratura i Prawo", 1996, no. 12, p. 71. 
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State’s capacity to influence must also be assessed by legal criteria, since it is clear that every State 

may only act within the limits permitted by international law; seen thus, a State’s capacity to influence 

may vary depending on its particular legal position vis-à-vis the situations and persons facing the 

danger, or the reality, of genocide. On the other hand, it is irrelevant whether the State whose 

responsibility is in issue claims, or even proves, that even if it had employed all means reasonably at 

its disposal, they would not have sufficed to prevent the commission of genocide. As well as being 

generally difficult to prove, this is irrelevant to the breach of the obligation of conduct in question, the 

more so since the possibility remains that the combined efforts of several States, each complying with 

its obligation to prevent, might have achieved the result — averting the commission of genocide — 

which the efforts of only one State were insufficient to produce.”6. 

 

3.  UKRAINIAN’S CASE 

In 2014, regular fights between the Ukrainian armed forces and the separatists supported by the 

Russian Federation began in the Donbass, which are still ongoing. On February 15, 2022, the President 

of the Russian Federation, W. Putin, described the actions of the Ukrainian authorities aimed at 

preserving the territorial integrity of that state as "genocide" committed by them. When on February 

24, 2022, Russia used force against Ukraine, Russia as one of the justifications for the recent aggression 

against Ukraine (beside the use of the right to self-defense in the form of a pre-emptive attack) it 

invoked necessity use of force in the territory of Ukraine in order to prevent genocide allegedly 

committed by the authorities of Ukraine. 

Guided by this argument of Russia, Ukraine brought an action to the International Court of 

Justice, basing its jurisdiction on Convention. In response to the action, the Russian Federation 

indicated that: „Nowhere in the Convention may one find any reference to the use of force between 

States or recognition of States, which are regulated by the United Nations Charter and customary 

international law. To read them into the Convention by implication would be to substantially amend 

and distort the object and purpose of the Convention. This is what Ukraine's submissions are aiming 

at. In the practice of the Court disputes arose as to whether the use of force by one State against other 

States in itself may be qualified as a crime of genocide under the Convention 15, but this is clearly not 

the case of Ukraine.” 

This case has not been finished (lis pendens). In order to resolve this issue, the following question 

must be considered: „A Contracting Party may resort to other means of fulfilling its obligation to 

prevent and punish genocide that it believes to have been committed by another Contracting Party, 

such as bilateral engagement or exchanges within a regional organization. However, the Court 

                                                           
6 Judgment, I.C.J. Reports 2007 (I), p. 221, para. 430. 
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emphasizes that, in discharging its duty to prevent genocide, [as indicated by the Court in the judgment 

in the case Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro] “every State may only act within the 

limits permitted by international law”. 

When analyzing this issue, it should be noted that „The acts undertaken by the Contracting 

Parties “to prevent and to punish” genocide must be in conformity with the spirit and aims of the 

United Nations, as set out in Article 1 of the United Nations Charter. In this regard, the Court recalls 

that ”under Article 1 of the United Nations Charter, the purposes of the United Nations are, inter alia, 

“[t]o maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures 

for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression 

or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the 

principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or 

situations which might lead to a breach of the peace”. The Court further stated: „it is doubtful that the 

Convention, in light of its object and purpose, authorizes a Contracting Party’s unilateral use of force 

in the territory of another State for the purpose of preventing or punishing an alleged genocide.”7. 

 

4.  CONCLUSION 

I believe that the Court's doubts are justified. The Convention, in the light of its object and 

purpose, does not allow its party to unilaterally use force in the territory of another state to prevent 

genocide, since they are not intended to maintain international peace. On the other hand, each State 

may act only within the limits permitted by international law. This is also important for the current 

situation in Ukraine. Regardless of the facts, the argument of the Russian Federation that it used force 

in the territory of Ukraine in order to prevent genocide is legally inadmissible. The matter is therefore 

extremely topical. 
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Abstract: In 2018, the UN Human Rights Committee issued its General Recommendation No. 36 in which it offers 

a comprehensive interpretation of the Right to life guaranteed by the International Covenant on Civil and Political 

Rights. In its recommendation it states that State Parties engaging in acts of aggression ipso facto violate the 

Right to life enshrined in the Covenant. According to the committee, if States do not take reasonable steps to 

resolve mutual disputes peacefully, they are violating their positive obligation to protect the Right to life. 

This interpretation erases the established division of ius ad bellum and ius in bellum, confirmed by the 

International Court of Justice in the Nuclear Weapons Case, namely that loss of life tolerated by international 

humanitarian law cannot establish a violation of human rights. However, in recent years, there have been strong 

efforts to reinterpret this rule, not only by the Human Rights Committee, in that humanitarian law protects 

individuals from responsibility for loss of life, but not the States. 

In my contribution, I therefore want to focus on an evolutionary interpretation of the relationship between 

international humanitarian law and human rights, especially in relation to the content of the Right to life. 

 

Abstrakt: Výbor OSN pre ľudské práva vydal v roku 2018 Všeobecné odporúčanie č. 36 v ktorom ponúka 

komplexný výklad obsahu práva na život upraveného v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických 

právach. Vrátane interpretácie podľa ktorej zmluvné štáty, ktoré sa zapájajú do aktov agresie, porušujú ipso facto 

právo na život upravené v Pakte. Podľa výboru, ak štáty neprijímajú rozumné opatrenia na vyriešenie vzájomných 

sporov mierovou cestou, porušujú svoj pozitívny záväzok chrániť právo na život. 

Táto interpretácia zmazáva ustálené delenie ius ad bellum a ius in bellum, potvrdené Medzinárodným súdnym 

dvorom v Nuclear Weapons Case, a síce že strata života tolerovaná medzinárodným humanitárnym právom, 

nemôže byť porušením ľudských práv. Posledné roky však silnejú snahy o reinterpretáciu tohto pravidla, nielen 

zo strany Výboru pre ľudské práva a to tak, že humanitárne právo chráni jednotlivcov pred zodpovednosťou za 

stratu života, ale nie štáty. 

Vo svojom príspevku sa preto chcem zamerať na evolutívny výklad vzťahu medzinárodného humanitárneho 

práva a ľudských práv, osobitne v súvislosti s obsahom práva na život. 

 

Key words: humanitarian law, human rights, International Covenant on civil and political rights, General 

Comment no. 36 

 

Kľúčové slová: humanitárne právo, ľudské práva, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, 

Všeobecné odporúčanie č. 36 
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1. ÚVOD 

Ľudskoprávne zmluvné orgány OSN, ako orgány zriadené na podporu implementácie zmlúv, 

prijímajú všeobecné odporúčania/komentáre, ktoré predstavujú často zásadné pohľady na 

interpretáciu danej zmluvy a sú základným nástrojom evolutívneho výkladu zmlúv týmito orgánmi.  

Prevažujúci konsenzus štátov o právnej nezáväznosti výstupov výborov OSN neznamená, že tieto 

výstupy nemajú efekt na právo a prax štátov. 

Tento princíp reflektuje aj Medzinárodný súdny dvor (ďalej len “ICJ”), ktorý sa vo viacerých 

prípadoch zaoberal interpretáciou zmluvných orgánov a napr. v prípade Ahmadou Diallo súd povedal, 

že interpretácii zmluvy výborom OSN treba prikladať “veľkú váhu”.  

V roku 2018 vydal Výbor pre ľudské práva (ďalej len “Výbor”), dohliadajúci na Medzinárodný 

pakt o občianskych a politických právach (ďalej len “Pakt”) svoje Všeobecné odporúčanie č. 361 k čl. 6 

Paktu o práve na život. Čl. 6 ods. 1 Paktu hovorí: 

“Každá ľudská bytosť má právo na život. Toto právo je chránené zákonom. Nikto nebude 

svojvoľne zbavený života.”2 

Vo svojom všeobecnom odporúčaní sa Výbor okrem iného rozhodol interpretovať “svojvoľnosť” 

podľa Paktu aj vo svetle iných relevantných noriem medzinárodného práva. A teda tak, že strata na 

životoch priamo vyplývajúca z konania alebo opomenutia Zmluvnej strany v rozpore s inou relevantnou 

normou medzinárodného práva, ako sú napr. normy medzinárodného humanitárneho práva (ďalej len 

“MHP”), ius ad bellum, alebo iné základné normy ľudských práv, by sa teda považovala ipso facto za 

porušenie práva na život podľa Paktu.  

Ďalej Výbor vo svojom všeobecnom odporúčaní rozvíja pôsobnosť Paktu podľa čl. 2 ods. 1 tak, 

že Zmluvné strany sú povinné chrániť právo na život na svojom území podliehajúcim jeho jurisdikcii, čo 

podľa Výboru zahŕňa územia a osoby pod efektívnou kontrolou Štátu, ale aj mimo nej, ak je toto územie 

priamo alebo predvídateľne zasiahnuté vojenskými operáciami Štátu.  

Táto interpretácia nie je celkom nová a Výbor ju použil už v predchádzajúcich všeobecných 

odporúčaniach 31 a 35 a predstavuje konzistentnú snahu nielen tohto Výboru rozvíjať výklad 

medzinárodných ľudskoprávnych zmlúv ako živých nástrojov, v záujme ich aplikácie na meniace sa 

spoločenské podmienky. 

Napriek tomu je potrebné sa zaoberať faktom, že je táto interpretácia v rozpore s konceptom 

postavenia MHP ako lex specialis v čase ozbrojeného konfliktu a v otázkach jurisdikcie otvára tradičný 

rozpor medzi vôľou štátov v čase pristúpenia k zmluve a snahou o evolutívny výklad. Tieto témy sú 

                                                           
1 Všeobecné odporúčanie č. 36 Výboru pre ľudské práva, dostupné na: 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf 
2 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/1976/120/19761013 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
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osobitne živé aj dnes pri posudzovaní ruskej agresie na Ukraine z pohľadu medzinárodného práva 

ľudských práv a volaní po zodpovednosti Ruska3. 

 

2. INTERAKCIA ČL. 6 PAKTU A MEDZINÁRODNÉHO HUMANITÁRNEHO PRÁVA 

V odseku 12 všeobecného odporúčania Výbor vo všeobecnosti stanovuje, že zbavenie života je 

spravidla svojvoľné ak je v rozpore s medzinárodným právom alebo domácim právom. Pojem 

svojvoľnosť, ale treba vykladať podľa Výboru aj širšie, a síce tak, že zahŕňa prvky nevhodnosti, 

nespravodlivosti, nedostatku predvídateľnosti, primeranosti a nevyhnutnosti. V tejto časti napríklad 

hovorí o povinnosti Zmluvného štátu zvažovať nesmrtiace alternatívy aj počas ozbrojeného konfliktu, 

či o povinnosti vyšetriť obvinenia z porušenia čl. 6 počas ozbrojeného konfliktu. Predtým, v odseku 7, 

hovorí o rozsahu pozitívneho záväzku štátu konať tak, aby nedochádzalo k svojvoľnému pozbaveniu 

života, vrátane situácii predvídateľného ohrozenia života, keď nesú zodpovednosť aj v prípade ak strate 

života nedôjde.  

Naprieč odporúčaním možno vidieť jednoznačnú a zrozumiteľnú líniu, a síce že Zmluvné štáty 

majú predchádzať aj situáciám ohrozenia života, a nesú zodpovednosť za ohrozenie a stratu života vždy 

keď porušujú domáce alebo medzinárodné právo a, za splnenia ďalších podmienok, aj keď ho 

neporušujú.  

Výbor napríklad uvádza, že počas ozbrojeného konfliktu sú štáty povinné napríklad zverejniť, 

okrem iného, „či sa zvažovali nesmrtiace alternatívy na dosiahnutie rovnakého vojenského cieľa “. 

Musia tiež vyšetriť obvinenia z porušenia článku 6 v situáciách ozbrojeného konfliktu v súlade s 

príslušnými medzinárodnými normami (ods. 29). Tým sa Výbor vzďaľuje od akceptovania MHP ako 

rozhodného práva počas ozbrojeného konfliktu, pretože ustanovuje záväzky štátov počas ozbrojeného 

konfliktu, vedeného hoci v súlade s medzinárodným právom, ktoré z MHP nevyplývajú. Takáto 

interpretácia vyplýva zo skutočnosti, že podmienky posudzovania “primeranosti a nevyhnutnosti” sú v 

kontexte ľudských práv prísnejšie, než by boli v kontexte MHP. 

Odsek 64. Všeobecného odporúčania č. 36 uvádza:  

“64. Rovnako ako zvyšok paktu, aj článok 6 sa naďalej uplatňuje aj v situáciách ozbrojených 

konfliktov, na ktoré sa vzťahujú pravidlá medzinárodného humanitárneho práva, vrátane vedenia 

nepriateľských akcií. Zatiaľ čo pravidlá medzinárodného humanitárneho práva môžu byť relevantné pre 

výklad a aplikáciu článku 6, keď si situácia vyžaduje ich aplikáciu, obe sféry práva sa dopĺňajú a 

navzájom sa nevylučujú.”  

                                                           
3 LIEBLICH, E.: Not Far Enough: The European Court of Human Rights’ Interim Measures on Ukraine, Just Security, 
2022, dostupné na: https://www.justsecurity.org/80482/not-far-enough-the-european-court-of-human-rights-
interim-measures-on-ukraine/ 

https://www.justsecurity.org/80482/not-far-enough-the-european-court-of-human-rights-interim-measures-on-ukraine/
https://www.justsecurity.org/80482/not-far-enough-the-european-court-of-human-rights-interim-measures-on-ukraine/
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Kým v prvej vete Výbor iba potvrdzuje akceptovaný výklad, že medzinárodné právo ľudských 

práv sa naďalej uplatňuje v ozbrojených konfliktoch a pri vedení nepriateľských akcií4, čo je nakoniec 

zrejmé aj z toho, že čl. 4 Paktu uvádza právo na život medzi nederogovateľnými ustanoveniami, ktorých 

uplatňovanie nemožno obmedziť za krízovej situácie, v druhej vete odseku 64. všeobecného 

odporúčania však Výbor ďalej naznačuje, že MHP sa nemusí použiť pre výklad uplatňovania čl. 6 vždy 

v ozbrojenom konflikte, ale len vtedy “keď si situácia vyžaduje jeho aplikáciu”.  

V ďalšom texte v odseku 64 sa Výbor vracia k ustálenej interpretácii postavenia MHP tým, že 

hovorí že použitie smrteľnej sily v súlade s MHP nie je vo všeobecnosti svojvoľné, a naopak jej použitie 

v rozpore s MHP bude predstavovať porušenie čl. 65. V tomto kontexte pritom nehovorí len o strate 

života, ale aj aktivitách v rozpore s MHP, ktoré predstavujú ohrozenie života, pričom vyslovene 

spomína náhodné ciele, použitie ľudských štítov, či útoky na civilné objekty. 

Významná teda zostáva otázka, kedy si situácia v ozbrojenom konflikte podľa Výboru nevyžaduje 

aplikáciu MHP pre výklad čl. 6 Paktu? Ako jednoznačný príklad takej situácie uvádza v odseku 70. akty 

agresie.  

“70. Zmluvné štáty zapojené do aktov agresie, ako sú definované v medzinárodnom práve, pri 

zbavení života porušujú ipso facto článok 6 Paktu. Zároveň sa všetkým Štátom pripomína ich 

zodpovednosť ako členov medzinárodného spoločenstva chrániť životy a postaviť sa proti rozsiahlym 

alebo systematickým útokom na právo na život, vrátane aktov agresie, medzinárodného terorizmu, 

genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnové zločiny pri rešpektovaní všetkých svojich záväzkov 

vyplývajúcich z medzinárodného práva. Zmluvné strany, ktoré neprijmú všetky primerané opatrenia 

na urovnanie svojich medzinárodných sporov mierovou cestou nemusia spĺňať svoju pozitívnu 

povinnosť zabezpečiť právo na život.” 

Výbor teda hovorí, že akákoľvek strata života počas aktov agresie, teda v rozpore s Chartou OSN, 

je porušením práva na život, bez ohľadu na to, či je v súlade s pravidlami MHP alebo nie. Ako spomínam 

v Úvode, Výbor sa rozhodol interpretovať aspekt “svojvoľnosti” v čl. 6 tak, že bude naplnený vždy, keď 

k strate života dôjde v spojení s porušením inej medzinárodnej normy Zmluvným štátom, vrátane ius 

ad bellum.  

V praxi by toto pravidlo znamenalo, že Zmluvný štát, ktorý sa podieľa na akte agresie podľa 

medzinárodného práva, má niesť zodpovednosť za porušenie práva na život nielen napr. za útoky na 

civilistov, ale aj za stratu života kombatantov. Vrátane pozitívneho záväzku predchádzať jej a 

zabezpečiť odškodnenie a nápravu (čl. 2 ods. 3 Paktu). 

                                                           
4napr. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 
I. C. J. Reports 2004, ods. 106, dostupné na:  https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-
20040709-ADV-01-00-EN.pdf 
5 viď. Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 1996, ods.25, dostupné 
na: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf 
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Pri tejto interpretácii môžeme identifikovať dva základné problémy. Jeden je popretie 

postavenia MHP ako lex specialis v čase ozbrojeného konfliktu a druhým je otázka teritoriálnej 

pôsobnosti Paktu a teda zodpovednosti štátu za konanie na území iného štátu. 

Na tomto mieste by som najskôr pripomenul Nuclear Weapons Case z roku 1996, keď ICJ vo 

svojom poradnom stanovisko povedal: 

“V zásade platí, že právo nebyť svojvoľne zbavený života platí aj v nepriateľských akciách. Test 

toho, čo je svojvoľné zbavenie života, však potom musí určiť príslušný lex specialis, konkrétne právo 

uplatniteľné v ozbrojených konfliktoch, ktoré je určené na reguláciu vedenia nepriateľských akcií. Či sa 

konkrétna strata na životoch v dôsledku použitia určitej zbrane vo vojne má považovať za svojvoľné 

zbavenie života v rozpore s článkom 6 Paktu, možno rozhodnúť len s odvolaním sa na rozhodné právo 

v ozbrojených konfliktoch a nie odvodené z podmienok samotného Paktu.” 

Treba povedať, že takéto ukotvenie MHP ako lex specialis nebolo v právnej vede ustálené pred 

rokom 19966 a z Všeobecného odporúčania č. 36 možno vidieť, že časťou právnej vedy nie je v bez 

ďalšieho akceptované ani dnes. Možno stojí v tejto súvislosti za zmienku, že na rozdiel od mnohých 

iných zmluvných orgánov OSN, ktorých úroveň právnej expertízy je rôzna, Výbor pre ľudské práva sa 

skladá z členov, ktorí sú prevažne profesormi a profesorkami medzinárodného práva, či bývalými 

sudcami a sudkyňami.7  

Odporúčania zmluvných orgánov OSN nesú nielen veľkú váhu, ale majú aj potenciál vytvárať 

novú medzinárodnú obyčaj ak ich štáty akceptujú a premietnu sa do opinio iuris a praxe štátov. 

Zmluvné štáty majú možnosť sa vyjadrovať k návrhom všeobecných odporúčaní, pričom tieto 

vyjadrenia môžu slúžiť na odhad ich budúcich postojov k implementácii týchto odporúčaní. Vo vzťahu 

k Všeobecnému odporúčaniu č. 36 by som spomenul reakcie Spojených štátov amerických a Veľkej 

Británie. 

Spojené štáty americké boli vo svojom vyhlásení8 jednoznačne ostré a popreli právomoc Výboru 

akokoľvek determinovať rozsah povinností Zmluvných štátov nad rámec textu Paktu samotného. Vo 

vzťahu k odseku 70 odporúčania (ods. 71 pôvodného návrhu) potvrdili vnímanie MHP a ius ad bellum 

ako lex specialis v ozbrojených konfliktoch, uviedli že celý odsek je nesprávny a požiadali o jeho 

vypustenie. 

                                                           
6 MILANOVIČ, M.: The Genesis of Lex specialis, Blog of the European Journal of International Law, 2014, dostupné 
na: https://www.ejiltalk.org/the-genesis-of-lex-specialis/ 
7 https://www.ohchr.org/en/node/33623/membership 
8 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/U.S.-observations-on-Draft-General-Comment-No.-36-
on-Article-6-Right-to-Life-.pdf 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/U.S.-observations-on-Draft-General-Comment-No.-36-on-Article-6-Right-to-Life-.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/U.S.-observations-on-Draft-General-Comment-No.-36-on-Article-6-Right-to-Life-.pdf
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Veľká Británia9 bola vo svojom vyjadrení k odseku 70 stručnejšia, uviedla, že považuje túto časť 

za “prekvapivú”, vhodnejšiu pre aspiračný dokument, nie všeobecné odporúčanie a rovnako žiadala 

túto časť vypustiť.  

 

3. TERITORIÁLNA PÔSOBNOSŤ 

Aspektu výkladu teritoriálnej pôsobnosti Paktu sa venujem samostatne, pretože na ňom stojí a 

padá argumentácia Výboru o zodpovednosti Zmluvného štátu za konanie a nekonanie počas 

ozbrojeného konfliktu na cudzom území. Čl. 2 ods. 1 Paktu hovorí, že Zmluvné strany sú povinné 

rešpektovať a zabezpečiť práva ustanovené v Pakte všetkým jednotlivcom “na svojom území 

podliehajúcim jeho jurisdikcii” (pôv.zn.: “within its territory and subject to its jurisdiction”). Kým v 

judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva poznáme koncept “efektívnej kontroly”, ktorou sa 

rozširuje interpretácia územia v jurisdikcii Zmluvného štátu Európskeho dohovoru o ochrane ľudských 

práv, v prípade Paktu je tento koncept potenciálne problematický. Výbor pre ľudské práva koncept 

efektívnej kontroly prevzal vo svojom Všeobecnom odporúčaní č. 31 a pracuje s ním aj naďalej. Travaux 

preparatoires Paktu, na ktoré osobitne odkazujú Spojené štáty americké vo svojich vyjadreniach k 

všeobecným odporúčaniam Výboru10, ako aj text Paktu samotný naznačuje, že podmienky “územia 

štátu” a “podliehania jurisdikcii” musia byť naplnené kumulatívne, čo odzrkadľuje aj slovenský preklad 

Paktu, ktorý spojku “a” ani neobsahuje.  

Túto pozíciu však nezdieľa nielen Výbor, ale ani Medzinárodný súdny dvor, ktorý sa otázkou 

zaoberal v citovanom prípade “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 

Palestinian Territory” (para. 109), kde povedal, že “hoci jurisdikcia štátov je primárne územná, niekedy 

sa môže vykonávať aj mimo územia štátu“. S odkazom na stálu prax Výboru ďalej uviedol, že Pakt je 

„uplatniteľný tam, kde štát vykonáva svoju jurisdikciu na cudzom území“. Navyše v rozpore s pozíciou 

Spojených štátov amerických hovorí, že túto argumentáciu naopak travaux potvrdzujú, s tým, že je 

zrejmé že „navrhovatelia paktu nemali v úmysle umožniť štátom, aby sa vyhli svojim záväzkom, keď 

vykonávajú jurisdikciu mimo svojho územia. Ich cieľom bolo len zabrániť osobám s pobytom v zahraničí, 

aby si voči svojmu štátu pôvodu uplatňovali práva, ktoré nie sú v kompetencii tohto štátu, ale štátu 

pobytu“.  

Exteritoriálna pôsobnosť Paktu sa teda javí dostatočne akceptovaná medzinárodným 

spoločenstvom, hoci nie nevyhnutne každým Zmluvným štátom. 

 

 

                                                           
9 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/UnitedKingdom.pdf 
10 https://2001-2009.state.gov/s/l/2007/112674.htm 

https://2001-2009.state.gov/s/l/2007/112674.htm
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4. ZÁVER 

Všeobecné odporúčanie č. 36 považujem osobne za dôležitý krok vpred. Hoci je, v duchu 

vyjadrení Veľkej Británie, v mnohom aspiračným dokumentom. V 21. storočí, 70 rokov od prijatia 

Ženevských konvencií, 60 rokov od prijatia Paktu a vyše 20 rokov od Nuclear Weapons Case je možno 

čas hovoriť o zodpovednosti štátov za ohrozovanie a stratu životov v ozbrojenom konflikte prísnejšie, 

aj z pohľadu ľudských práv. 

Výbor síce hovorí, že medzinárodné právo ľudských práv a MHP sa navzájom dopĺňajú a 

nevylučujú, ale je stále zrejmé, že to tak nebude vždy. Špeciálna spravodajkyňa, Agnes Callamard, vo 

svojej správe pre Radu OSN pre ľudské práva o svojvoľných popravách11 vydanej po smrteľnom útoku 

amerických dronov na iránskeho generála Soleimaniho v Iraku v roku 2020, poukazuje na to, že nesmie 

vznikať šedá zóna, v ktorej by sme nevedeli uplatniť ani ochranu podľa ľudských práv ani MHP. 

Postavenie MHP ako lex specialis spravodajkyňa odmieta okrem iného preto, že okrem Nuclear 

Weapons Case sa v judikatúre ICJ neobjavuje predtým ani potom. Hoci na Nuclear Weapons Case ICJ 

nadväzuje v citovanom prípade Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 

Palestinian Territory, a teda sa nedá povedať, že sa neobjavuje v judikatúre, podľa spravodajkyne súd 

reinterpretoval svoj postoj o postavení MHP ako lex specialis v prípade Democratic Republic of the 

Congo v. Uganda12, kde hovorí o tom, že do úvahy je potrebné brať tak MHP, ako aj medzinárodné 

právo ľudských práv. Podľa spravodajkyne preto nemožno tvrdiť, že by bol princíp postavenia MHP ako 

lex specialis všeobecne akceptovaným pravidlom.  

Je pravda, že v citovanom prípade palestínskeho múru ICJ potvrdzuje svoje rozhodnutie 

v Nuclear Weapons Case, ale zároveň hovorí, že možno vidieť tri situácie (ods. 106): niektoré práva ako 

exkluzívne záležitosti MHP, niektoré exkluzívne spadajúce pod právo ľudských práv a niektoré 

spadajúce pod obe odvetvia. Súd potom v nasledujúcej vete opakuje, že v danom prípade posudzuje 

obe odvetvia, pričom MHP posudzuje ako lex specialis. Spravodajkyňa odkazuje na prípad Kongo verzus 

Uganda, pretože ICJ tu v ods. 216 cituje svoje rozhodnutie vo veci palestínskeho múru, ale už bez vety, 

ktorá hovorí o lex specialis a namiesto toho robí záver o potrebe aplikácie oboch odvetví, bez 

špecifikácie ich vzájomného postavenia. Z toho možno aj podľa môjho názoru usúdiť, že ICJ od 

konceptu MHP ako lex specialis upúšťa. 

                                                           
11 Use of armed drones for targeted killings Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or 
arbitrary executions, Human Rights Council, Report, A/HRC/44/38, 2020, dostupné na : 
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4438-use-armed-drones-targeted-killings-report-
special-rapporteur 
12 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. 
Reports 2005, ods. 216.   
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Vo svojej správe preto spravodajkyňa nabáda používať prístup systematickej integrácie, v duchu 

Všeobecného odporúčania 36, odvodzovaný od čl. 31 ods. 3 písm. c) 13Viedenského dohovoru o 

zmluvnom práve a síce použiť rôzne pravidlá medzinárodné práva na posúdenie danej situácie alebo 

na podporu uplatnenia práv chránených Paktom. Ako príklad takého prístupu uvádza rozhodnutie 

Najvyššieho súdu Izraela vo veci Public Committee against Torture in Israel v. Government of Israel, 

v ktorom tento súd hovorí, že na civilného občana, ktorý sa priamo podieľa na nepriateľských akciách, 

nemožno zaútočiť, pokiaľ existuje možnosť menej škodlivých opatrení, a že aj pri vojenských akciách je 

potrebné hľadať spôsoby akými docieliť čo najmenšiu ujmu na ľudských právach, poukazujúc na princíp 

proporcionality. Ako príklad uvádza, že ak je možné teroristu zajať, zabezpečiť výsluch a postaviť pred 

súd, treba tak urobiť. 

Marko Milanovič z Univerzity v Nottinghame vo svojom článku14 uvádza niekoľko prípadov v 

ktorých by MHP a medzinárodné právo ľudských práv boli nezmieriteľné (ako napr. právo na posúdenie 

zákonnosti zadržania súdom v prípade vojenských zajatcov) a rovnako nabáda k tomu, aby 

medzinárodné spoločenstvo pracovalo na “humanizácii” MHP využitím medzinárodného práva 

ľudských práv.   

V prebiehajúcej situácii na Ukrajine majú štáty možnosť interpretáciu Výboru uznať a otvoriť 

cestu jednotlivcom domáhať sa odškodnenia za porušenie ľudských práv, ktorí by podľa MHP nemali 

šancu dosiahnuť akúkoľvek spravodlivosť a zadosťučinenie. Hoci, možno očakávať, že aj keby sa tak 

stalo, zostali by princípy všeobecného odporúčania podľa môjho názoru naďalej len aspiračné, pretože 

možno ťažko očakávať, že by súdy agresora, alebo štát ako taký prijali takéto nároky alebo vykonali 

rozsudky medzinárodných súdov. V každom prípade by to ale bol krok vpred a nástroj pre silnejší 

diplomatický tlak na zodpovedné štáty v čase po skončení konfliktu. 

 

                                                           
13 Oddiel 3: Výklad zmlúv 
Článok 31, Všeobecné pravidlo výkladu: 
1. Zmluva sa musí vykladať dobromyseľne, v súlade s obvyklým významom, ktorý sa dáva výrazom v zmluve v ich 
celkovej súvislosti, a takisto s prihliadnutím na predmet a účel zmluvy. 
2. Na účely výkladu zmluvy sa okrem textu, včítane preambuly a príloh, celkovou súvislosťou rozumie: 
a) každá dohoda vzťahujúca sa na zmluvu, ku ktorej došlo medzi všetkými stranami v súvislosti s uzavretím 
zmluvy; 
b) každá listina vyhotovená jednou alebo viacerými stranami v súvislosti s uzavretím zmluvy a prijatá ostatnými 
stranami ako listina vzťahujúca sa na zmluvu. 
3. Spolu s celkovou súvislosťou bude sa brať zreteľ: 
a) na každú neskoršiu dohodu týkajúcu sa výkladu zmluvy alebo vykonávania jej ustanovení, ku ktorej došlo medzi 
stranami; 
b) na akúkoľvek neskoršiu prax pri vykonávaní zmluvy, ktorá založila dohodu strán týkajúcu sa jej výkladu; 
c) na každé príslušné pravidlo medzinárodného práva použiteľné vo vzťahoch medzi stranami. 
14 Milanovič M., Norm conflicts, International Humanitarian Law and Human Rights Law, (January 5, 2010). 
HUMAN RIGHTS AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, Collected Courses of the Academy of European 
Law, Vol. XIX/1, Orna Ben-Naftali ed., Oxford University Press, 2010, dostupné na: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1531596 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1531596
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Abstract: Anonymous is a decentralized international movement that has carried out multiple cyber attacks since 

its establishment in 2003 during various armed conflicts, focusing mainly on conducting cyber attacks against 

groups that violate fundamental human rights. The targets of these attacks are both state and non-state actors 

around the world. Several cyber attacks also took place during the Russia-Ukraine conflict. This article concerns 

the legal status of the Anonymous within their activities during armed conflicts, while the question of applying 

the rules of the law of armed conflicts to the actions of supporters of this movement is examined in more detail, 

including an assessment of the legal aspects of their direct involvement in hostilities. 

 

Abstrakt: Anonymous je decentralizované medzinárodné hnutie, ktoré uskutočnilo od svojho vzniku v roku 2003 

viacero kybernetických útokov počas rôznych ozbrojených konfliktov. Zameriavajú sa prevažne na vedenie 

kybernetických útokov voči skupinám, ktoré porušujú základné ľudské práva. Cieľom týchto útokov sú tak štátne 

ako aj neštátne orgány po celom svete. Niekoľko kybernetických akcií uskutočnili aj počas Rusko-ukrajinského 

konfliktu. Príspevok sa zaoberá právnym postavením hnutia Anonymous v rámci ich pôsobenia počas 

ozbrojených konfliktov, pričom detailnejšie skúmame  otázku aplikácie noriem práva ozbrojených konfliktov na 

konanie podporovateľov tohto hnutia, vrátane posúdenia právnych aspektov ich priameho zapojenia do 

nepriateľských akcií. 

 

Key words: Anonymous, medzinárodný ozbrojený konflikt, priama účasť na nepriateľských akciách, Ruská 

federácia, Ukrajina, Ženevské dohovory. 

 

Kľúčové slová: Anonymous, direct participation in hostilities, Geneva Conventions, international armed conflict, 

Russian Federation, Ukraine. 

 

 

1. ÚVOD 

Dňa 24. februára 2022 vyhlásila skupina Anonymous kybernetickú vojnu Ruskej federácii 

a prihlásila sa k hacknutiu webového sídla ruského ministerstva obrany.1 Počas ďalšieho obdobia 

                                                           
1 Pozri napr. MILMO, D.: Anonymous: the hacker collective that has declared cyberwar on Russia. In: The 
Guardian [online] 2022 [cit.2022-06-24]. Dostupné na internete: 
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predstavitelia skupiny tvrdili, že uskutočnili niekoľko ďalších útokov, vrátane nabúrania sa do systému 

ruských energetických spoločností, zverejnenia emailov a pokračovania v ďalších akciách namierených 

proti štátnym orgánom Ruskej federácie alebo ruským spoločnostiam. 

Cieľom tohto príspevku je posúdiť právne postavenie skupiny Anonymous v rámci ozbrojeného 

konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou z pohľadu práva ozbrojených konfliktov. Pokúsime sa 

posúdiť základné otázky, či sa na danú situáciu vzťahujú pravidlá platné pre medzinárodný ozbrojený 

konflikt, pravidlá platné pre ozbrojený konflikt, ktorý nemá medzinárodný charakter alebo sa na činy 

Anonymous právo ozbrojených konfliktov nevzťahuje. Súčasne sa pokúsime odpovedať na otázku, či 

a v ktorých prípadoch môžu byť stúpenci Anonymous predmetom útoku.  

V prvej časti tohto príspevku sa budeme zaoberať charakteristikou, cieľmi a štruktúrou skupiny 

Anonymous. Zameriame sa na pôsobenie a aktivity tejto skupiny a posúdime, či je možné túto skupinu 

považovať za organizovanú skupinu. Závery z tejto časti nám budú slúžiť na ďalšie posúdenie právneho 

statusu skupiny v rámci prebiehajúceho konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom. 

V nasledujúcej časti tohto príspevku posúdime aplikáciu pravidiel medzinárodného ozbrojeného 

konfliktu vo vzťahu k právnemu postaveniu skupiny Anonymous. V tomto kontexte za nesporné 

považujeme, že konflikt medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou je medzinárodný ozbrojený konflikt2, 

avšak bližšie budeme skúmať ako možno konanie Anonymous zahrnúť do právneho rámca tohto 

konfliktu.   

V ďalšej časti sa pozrieme bližšie na hypotetickú možnosť aplikovať na konanie Anonymous 

pravidlá ozbrojeného konfliktu, ktorý nemá medzinárodný charakter, berúc do úvahy predpoklad, že 

Anonymous je neštátnou organizáciou.  

Dovoľujeme si súčasne poznamenať, že viacerým čiastkovým otázkam, ako je napríklad 

posúdenie organizovanosti skupiny Anonymous, sa v minulosti už niektorí autori venovali. Vzhľadom 

na túto skutočnosť a tým, že berieme do úvahy limitovaný rozsah príspevku, využijeme závery daných 

výskumov. Samozrejme nedá sa vylúčiť, že v prípade skúmania konkrétnej situácie v budúcnosti bude 

možné dospieť k odlišným záverom.  

 

2. ANONYMOUS – ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY A ZAPOJENIE DO KONFLIKTU NA UKRAJINE 

2.1 Základné charakteristiky a činnosť Anonymous 

Anonymous začína písať svoju históriu na online fórach 4chan, anonymnej sociálnej komunite 

založenej v roku 2003.3 Táto skupina označuje seba samú ako hnutie, „prostredníctvom ktorého môžu 

                                                           
<https://www.theguardian.com/world/2022/feb/27/anonymous-the-hacker-collective-that-has-declared-
cyberwar-on-russia>. 
2 Pozri napr. International armed conflict in Ukraine In: RULAC [online] 2022 [cit.2022-06-24]. Dostupné na 
internete: <https://www.rulac.org/browse/countries/ukraine#collapse1accord>. 
3 COLEMAN, G.: Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy The Many Faces of Anonymous, Verso Books, 2014, s. 4.  
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jednotlivci na celom svete podporovať prístup k informáciám, slobodu prejavu a transparentnosti.“4 

Spočiatku sa stúpenci hnutia venovali aktivitám, ktoré možno označiť ako trolling.5 V roku 2006 

Anonymous vnikli na sociálnu sieť Habbo Hotel a zablokovali jej obvyklým používateľom pohyb. 

Stúpenci Anonymous sa prihlásili na webové sídlo Habbo Hotel, použili avatara muža čiernej pleti v 

sivom obleku a afro účese a zablokovali používateľom vstup do bazéna vyhlasujúc, že bazén je 

zatvorený.6 V roku 2008 Anonymous vyhlásilo vojnu scientologickej cirkvi a zaplavili jej servery 

falošnými žiadosťami o údaje, pričom útoky opísali ako trest za údajné zneužívanie autorského práva 

zo strany cirkvi a údajné vymývanie mozgov jej členov.7 

V nasledujúcich rokoch stúpenci hnutia Anonymous uskutočnili aj niekoľko politicky 

motivovaných útokov na štátne orgány  USA, Izraela, Tuniska a Ugandy. 

Pre činnosť Anonymous je charakteristická decentralizácia. Nejde o jednotnú organizáciu s jasne 

stanovenou vedúcou osobou. Príznačným je, že sa skladá z množstvo rôznych sietí. Aj v rámci jedného 

projektu môžu existovať pracovné skupiny, ktoré majú niekedy medzi sebou rozpory. Na čom sa však 

príslušníci Anonymous zhodujú, je skutočnosť, že svoje činy vykonávajú v rámci tohto hnutia 

a vystupujú pod jeho menom.8 

Z hľadiska doterajšieho výskumu považujeme za prínosný príspevok Russella Buchana z roku 

2016, v ktorom je rozobraný status Anonymous z pohľadu medzinárodného humanitárneho práva 

v rámci kybernetických útokov tejto skupiny proti Izraelu. Zaujímavou otázkou, ktorá je diskutovaná 

v tomto príspevku je otázka, či a za akých okolností môžu byť stúpenci hnutia Anonymous predmetom 

útoku.9  

  

2.2  Zapojenie Anonymous do konfliktu na Ukrajine 

V tejto časti priblížime skutky Anonymous spáchané od februára 2022. Relatívne krátka doba, 

ktorá uplynula od vypuknutia konfliktu do písania tohto príspevku, má za následok, že otázke právneho 

postavenia hnutia Anonymous v tomto konflikte akademická obec dosiaľ nevenovala dostatočný 

priestor. 

Z tohto dôvodu budeme v nasledujúcich riadkoch pri popisovaní konkrétnych akcií Anonymous 

čerpať aj zo správ spravodajských serverov, či expertných blogov, ktorých vierohodnosť môže byť 

                                                           
4 About Us. In: Anonymous Analytics [online] [cit.2022-06-24]. Dostupné na internete: 
<http://www.anonanalytics.com/p/blog-page_9.html> . 
5 Trolling sa vyznačuje lákaním ostatných do nezmyselných a časovo náročných diskusií.  
6 Pozri napr. OLSON, P.: We are Anonymous: Inside the Hacker World of LulzSec, Anonymous and the Global Cyber 
Insurgency, Back Bay Books, 2013.  
7 SINGEL, R.: War Breaks Out Between Hackers and Scientology -- There Can Be Only One. In: Wired [online] 
23.1.2008 [cit.2022-06-24]. Dostupné na internete: <https://www.wired.com/2008/01/anonymous-attac/>. 
8 COLEMAN, G.: Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy The Many Faces of Anonymous, Verso Books, 2014, s. 75. 
9 Pozri BUCHAN, R.: Cyber Warfare and the Status of Anonymous under International Humanitarian Law. Chinese 
Journal of International Law, 15 (4), 2016, s. 741-772. 
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v niektorých prípadoch otázna. Zameriame sa aj na udalosti, ku ktorým sa stúpenci Anonymous priamo 

prihlásili. Výpočet daných činov by mal slúžiť ako základ pre posudzovanie konkrétnych aplikovateľných 

pravidiel práva ozbrojených konfliktov. 

Dňa 24. februára 2022 hnutie Anonymous vyhlásilo prostredníctvom svojho účtu na Twitteri 

kybernetickú vojnu Rusku ako dôsledok ruskej invázie na územie Ukrajiny. Anonymous neskôr dočasne 

deaktivovali webové stránky ako RT.com a webovú stránku ministerstva obrany spolu s ďalšími 

webovými stránkami vlastnenými štátom. Anonymous o týchto skutkoch opätovne informovalo 

prostredníctvom svojho účtu na Twitteri.10  

Dňa 27. februára sa Anonymous prihlásilo k útoku na vnútornú sieť bieloruských železníc, čoho 

dôsledkom malo dôjsť k vyradeniu všetkých poskytovaných služieb. Cieľom útoku bolo narušiť 

rozmiestnenie ruských síl na ukrajinské územie a poskytnúť Ukrajincom viac času na odrazenie útoku.11 

Niektoré zdroje však neuvádzajú Anonymous ako pôvodcu útoku. Na základe týchto zdrojov sa útoku 

mali dopustiť Bieloruskí kybernetickí partizáni.12 

Počas ďalšieho obdobia sa aktivisti zamerali aj na zverejnenie niekoľko stoviek tisíc emailov 

a údajov niekoľkých obchodných spoločností, ako sú napr. Aerogas, Forest a Petrovsky Fort alebo 

emailové komunikácie rôznych výskumných inštitúcií ako napr. Polárny výskumný ústav morského 

rybolovu a oceánografie.13 Stúpenci Anonymous hackli taktiež niekoľko ruských štátnych televíznych 

kanálov. Podarilo sa im prerušiť pravidelné vysielanie obrázkami reálnych výbuchov bômb na Ukrajine 

a rozprávaním vojakov o hrôzach konfliktu.14  

 

3. APLIKÁCIA PRAVIDIEL MEDZINÁRODNÉHO OZBROJENÉHO KONFLIKTU NA 

KONANIE ANONYMOUS  

Ako sme už poznamenali v úvode, za nesporné považujeme, že v súčasnosti prebieha na 

ukrajinskom území medzinárodný ozbrojený konflikt medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou, pričom nie 

                                                           
10 ROUNAK, J.: Russia-Ukraine war: Anonymous hackers launch cyberwar against Russia taking down government 
websites. In: Business Insider India [online] 25.2.2022 [cit.2022-06-24]. Dostupné na internete:  
<https://www.businessinsider.in/tech/news/russia-ukraine-war-anonymous-hackers-launch-cyberwar-against-
russia-taking-down-government-websites/articleshow/89817168.cms>.                                                                                       
11PAGANINI, P.: Anonymous breached the internal network of Belarusian railways. In: Security Affairs [online] 
27.2.2022 [cit.2022-06-24]. Dostupné na internete: 
<https://securityaffairs.co/wordpress/128486/hacktivism/anonymous-breached-belarusian-railways.html>. 
12 PEARSON, J.: Ukraine's 'IT army' targets Belarus railway network, Russian GPS. In: Reuters [online] 3.3.2022 
[cit.2022-06-24]. Dostupné na internete: <https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-cyber-defense-
idCAKCN2L01RM>. 
13 Anonymous collective leaked 466 GB of emails from the Polar Branch of the Russian Federal Research Institute 
of Fisheries and Oceanography. In:The Tech Outlook [online] 11.5.2022 [cit.2022-06-24]. Dostupné na internete: 
<https://www.thetechoutlook.com/news/technology/security/anonymous-collective-leaked-466-gb-of-emails-
from-the-polar-branch-of-the-russian-federal-research-institute-of-fisheries-and-oceanography/>.  
14 TIDY, J.: Anonymous: How hackers are trying to undermine Putin. In: BBC News [online] 20.3.2022 [cit.2022-
06-24]. Dostupné na internete: <https://www.bbc.com/news/technology-60784526>. 

https://www.businessinsider.in/tech/news/russia-ukraine-war-anonymous-hackers-launch-cyberwar-against-russia-taking-down-government-websites/articleshow/89817168.cms
https://www.businessinsider.in/tech/news/russia-ukraine-war-anonymous-hackers-launch-cyberwar-against-russia-taking-down-government-websites/articleshow/89817168.cms
https://securityaffairs.co/wordpress/128486/hacktivism/anonymous-breached-belarusian-railways.html
https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-cyber-defense-idCAKCN2L01RM
https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-cyber-defense-idCAKCN2L01RM
https://www.thetechoutlook.com/news/technology/security/anonymous-collective-leaked-466-gb-of-emails-from-the-polar-branch-of-the-russian-federal-research-institute-of-fisheries-and-oceanography/
https://www.thetechoutlook.com/news/technology/security/anonymous-collective-leaked-466-gb-of-emails-from-the-polar-branch-of-the-russian-federal-research-institute-of-fisheries-and-oceanography/
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je relevantné, že medzi oboma stranami konfliktu nedošlo k vyhláseniu vojny, keďže v súčasnosti sa 

považuje ozbrojený konflikt za existujúci akonáhle jeden štát použije ozbrojenú silu voči inému štátu, 

bez ohľadu na dôvody alebo intenzitu použitého násilia.15 Táto klasifikácia má samozrejme vplyv aj na 

posudzovanie právneho statusu skupiny Anonymkou v rámci daného medzinárodného ozbrojeného 

konfliktu.16  

Ak by sme pripustili, že uvedená skupina vykonáva svoje aktivity v rámci medzinárodného 

ozbrojeného konfliktu, nie je potrebné z našej strany skúmať, či skutky Anonymous dosahujú prah 

ozbrojeného konfliktu, keďže ozbrojeným konfliktom je už samotný konflikt medzi Ukrajinou a Ruskou 

federáciou. Museli by sme však dospieť k jednému z nasledovných záverov:  

 

- skupinu možno označiť buď za príslušníkov „ozbrojených síl niektorej zo strán v konflikte“ alebo 

príslušníkov milícií alebo príslušníkov „dobrovoľníckych zborov, ktorí sú súčasťou týchto 

ozbrojených síl“ podľa čl. 4A ods. 1 Ženevského dohovoru o zaobchádzaní s vojnovými 

zajatcami z r. 1949 (ďalej len „Tretí Ženevský dohovor“)17.  

- Ďalšiu možnosť ponúka čl. 4A ods. 2 Tretieho Ženevského dohovoru, na základe ktorého by 

mohli byť stúpenci hnutia Anonymous považovaní  za „členov organizovaných hnutí odporu, 

ktorí prislúchajú k jednej strane v konflikte, a sú činní na vlastnom území alebo mimo neho 

(...)“18.  

- Anonymous vykonáva svoje činy v rámci priameho zapojenia do nepriateľských akcií 

 

3.1   Posúdenie aplikácie relevantných ustanovení čl. 4A Tretieho Ženevského dohovoru 

Tak v prípade priklonenia sa k čl. 4A ods. 1 ako aj 4A ods. 2 by sme mohli členov hnutia 

Anonymous označiť za kombatantov a mohli by byť cieľom útoku bez ohľadu na to, či sa v danom 

momente podieľajú na nepriateľských akciách alebo nie.  

Pokiaľ ide o posúdenie, či možno príslušníkov skupiny Anonymous považovať za ozbrojenú silu 

ukrajinských ozbrojených síl alebo príslušníkov dobrovoľníckych zborov, ktorí sú súčasťou týchto 

ozbrojených síl, túto alternatívu môžeme vylúčiť na základe nasledovnej skutočnosti. Berúc do úvahy 

poznatky nadobudnuté z oficiálneho komentára k Ženevským dohovorom, výraz „príslušníci 

                                                           
15 MAREČEK, L.: Introduction to International Legal System In KORDÍK, M. et al.: International Criminal Law. 
Bratislava: Wolters Kluwer, s. 27. 
16 V príspevku sa z dôvodu nespornosti nebudeme zaoberať situáciou, na základe ktorej by sme posudzovali 
Anonymous ako „Vysokú zmluvnú stranu“ Ženevských dohovorov, keďže nejde o štát. Z toho dôvodu z hľadiska 
posudzovania aplikácie pravidiel platných pre medzinárodný ozbrojený konflikt, budeme sa v tejto časti zaoberať 
skutkami Anonymous spáchanými v rámci prebiehajúceho medzinárodného ozbrojeného konfliktu medzi 
Ukrajinou a Ruskou federácioun . 
17 Čl. 4A ods. 1, Ženevský dohovor o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami z 12. augusta 1949.  
18 Čl. 4A ods. 2, Ženevský dohovor o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami z 12. augusta 1949. 
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ozbrojených síl“ sa vzťahuje na všetok vojenský personál pod velením, ktorý je zodpovedný strane 

v konflikte.19  

Posúdenie, či činnosť určitej skupiny možno označiť ako pôsobenie v ozbrojených silách zmluvnej 

strany nie je záležitosťou, ktorú určuje medzinárodné právo a ide skôr o vec vnútroštátnych právnych 

poriadkov20.  Z materiálov, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii nemôžeme vyvodiť záver, že by mala 

byť skupina Anonymous zodpovedná Ukrajine alebo súčasťou jej ozbrojených síl. Taktiež vzhľadom na 

vymedzenie základných charakteristík skupiny Anonymous v predchádzajúcej časti tohto príspevku, 

domnievame sa, že túto skupinu nemožno považovať za príslušníkov ozbrojených síl ukrajinskej 

armády.  

Otázku, či možno považovať Anonymous za skupinu podľa čl. 4A ods. 2 skúmal už Buchan 

v kontexte konfliktu medzi Izraelom a Hamasom. V rámci tohto posudzovania zisťoval, či Anonymous 

spĺňa 6 základných znakov, ktoré vyplývajú priamo z čl. 4 (A) ods. 2 (prvé štyri) alebo možno ich z neho 

odvodiť (záverečné dva):  

a) ak majú na čele osobu, zodpovednú za svojich podriadených, 

b) ak majú pevný rozoznávací znak viditeľný na diaľku, 

c) ak nosia otvorene zbrane, 

d) ak zachovávajú pri svojich úkonoch zákony a obyčaje vojnové. 

Ďalšie dve požiadavky sú z tohto článku odvodené. Ide o organizovanosť a príslušnosť k strane 

v konflikte.21 

Buchan vedie zaujímavú diskusiu, pri ktorej sa zamýšľa nad tým, či Anonymous spĺňa najmä 

požiadavku organizovanosti. Pri uvedenom musíme mať na pamäti, že právo ozbrojených konfliktov 

(medzinárodné humanitárne právo) bolo pôvodne určené pre ozbrojené sily suverénnych štátov 

a možno ho aplikovať na neštátnych aktérov v prípade, ak majú obdobnú štruktúru ako obvyklé 

ozbrojené sily22. Poukazujúc na judikatúru medzinárodných súdnych orgánov uvádza nasledovné 

prvky, ktoré musí obsahovať organizovanosť: 

- existencia ústredia;  

- nosenie uniforiem; 

- prideľovanie úloh jednotlivcom v rámci skupiny; 

                                                           
19 Medzinárodný výbor Červeného kríža: Komentár k Ženevskému dohovoru o zaobchádzaní s vojnovými 
zajatcami, čl. 4A ods. 1. In: ihl-databases.icrc.org [online] 2020 [cit.2022-06-24]. Dostupné na internete: 
<https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=1796813618ABDA06C
12585850057AB95#_Toc42431471>.  
20 Tamže.  
21 BUCHAN, R.: Cyber Warfare and the Status of Anonymous under International Humanitarian Law. Chinese 
Journal of International Law, 15 (4), 2016, s. 746. 
22 MAREČEK, L.: Introduction to International Legal System In KORDÍK, M. et al.: International Criminal Law. 
Bratislava: Wolters Kluwer, s. 29. 
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- schopnosť obstarávať, prepravovať a distribuovať zbrane;  

- nábor nových členov; 

- poskytovanie školení členom skupiny a disciplinárne konanie voči nim.23 

Ako sme však už načrtli v predchádzajúcej časti, domnievame sa, že hnutie Anonymous nie je 

dostatočne organizované a uvedené vyššie spomínané znaky nespĺňa, preto jeho stúpencov nie je 

možné považovať v konflikte, ktorý prebieha na území Ukrajiny medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou 

za kombatantov a nie je možné zaútočiť na nich v prípadoch, keď sa nezúčastňujú na bojových akciách. 

V zmienenom príspevku od Buchana sú posúdené aj ďalšie požiadavky, ktoré musia byť splnené 

v kontexte čl. 4A ods. 2.  

Ako ďalší argument, na základe ktorého možno vylúčiť aplikáciu tohto ustanovenia na činy 

Anonymous, je skutočnosť, že táto skupina by musela prislúchať ku jednej zo strán v konflikte. 

V takomto prípade by musela Ukrajina vykonávať buď účinnú kontrolu24 alebo celkovú kontrolu25 nad 

skupinou. Domnievame sa však, že neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že Ukrajina vykonáva 

účinnú kontrolu alebo celkovú kontrolu nad Anonymous.26 V svetle uvedeného by sme stúpencov 

Anonymous mali teda považovať skôr za civilistov. 

 

3.2 Posúdenie aplikácie priameho zapojenia do nepriateľských akcií 

Vzhľadom na záver, prezentovaný v predchádzajúcej časti, posúdime činy Anonymous ako 

priame zapojenie civilistov do nepriateľských akcií v rámci medzinárodného ozbrojeného konfliktu 

prebiehajúceho medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Pôjde teda o konanie súkromnej skupiny proti 

Ruskej federácii, ktoré nemožno pričítať Ukrajine. Ako sa uvádza v čl. 51 ods. 1 Dodatkového protokolu 

č. 1 k Ženevským dohovorom (ďalej len „Dodatkový protokol č. 1“), „civilné obyvateľstvo a jednotlivé 

civilné osoby požívajú všeobecnú ochranu proti nebezpečenstvám vznikajúcim v dôsledku vojenských 

operácií“ 27. Výnimkou z tohto pravidla sú však prípady, pri ktorých sa civilné osoby priamo zúčastňujú 

na nepriateľských akciách a po dobu týchto akcií.28 V tomto prípade môžu byť civilné osoby, a teda aj 

príslušníci hnutia Anonymous predmetom útoku.  

                                                           
23 BUCHAN, R.: Cyber Warfare and the Status of Anonymous under International Humanitarian Law. Chinese 
Journal of International Law, 15 (4), 2016,, s. 750. 
24 Pozri napr. Medzinárodný súdny dvor, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide (Bosnian and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), rozsudok z 26. februára 2007, ICJ 
Reports (2007). 
25 Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu, Prosecutor v Tadić, IT-94-1-A, rozsudok z 15. júla 1999, 
para. 137. 
26 Skutky Anonymous je potrebné odlišovať od činov, ktoré sú spáchané tzv. „IT armádou“, o ktorej vytvorení 
informoval Michailo Fedorov, minister digitálnej transformácie Ukrajiny prostredníctvom svojho účtu na Twitteri.  
27 Čl. 51 ods. 1, Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných 
ozbrojených konfliktov (Protokol I) z 8. júna 1977.  
28 Čl. 51 ods. 3, Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných 
ozbrojených konfliktov (Protokol I) z 8. júna 1977.  
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Na úvod však musíme posúdiť, či má odstúpenie Ruskej federácie od Dodatkového protokolu č. 

1 vplyv na aplikáciu pravidla o priamom zapojení do nepriateľských akcií. V tomto prípade sa neaplikuje 

Dodatkový protokol č. 1, avšak musíme sa vysporiadať s otázkou, či je dané pravidlo súčasťou 

medzinárodného obyčajového práva, a teda zaväzuje aj štáty, ktoré nie sú zmluvnou stranou dotknutej 

zmluvnej právnej úpravy. Domnievame sa, že pravidlo, na základe ktorého civilné osoby v prípade ich 

zapojenia do nepriateľskej akcie strácajú ochranu a môžu byť predmetom útoku je súčasťou 

medzinárodného obyčajového práva. Svoje tvrdenie opierame napr. o skutočnosť, že toto pravidlo je 

súčasťou databázy pravidiel medzinárodného obyčajového práva, ktorú vo svojej štúdii prezentoval 

Medzinárodný výbor Červeného kríža.29 Za súčasť medzinárodného obyčajového práva toto pravidlo 

považovali štáty už aj počas negociácií Dodatkového protokolu č. 1.30 

Priame zapojenie do nepriateľských akcií však Dodatkový protokol č. 1, ani právna úprava 

jednotlivých štátov jednoznačne nedefinuje. Doterajšia judikatúra medzinárodných a vnútroštátnych 

orgánov taktiež neprináša viac svetla do tejto problematiky. V tomto smere však možno odkázať na 

dokument Medzinárodného výboru Červeného kríža, ktorý sa otázke priameho zapojenia do 

nepriateľských akcií venoval v osobitnom usmernení z roku 2009.31 Uvedené usmernenie ponúka 

výklad konceptu priameho zapojenia civilistov do nepriateľských akcií.  

Na základe uvedeného usmernenia sa posudzujú tri kritériá: 

- Prah ujmy – konanie musí byť schopné nepriaznivo ovplyvniť vojenské operácie alebo vojenskú 

kapacitu strany ozbrojeného konfliktu alebo, eventuálne, spôsobiť smrť, zranenie alebo 

zničenie osôb alebo objektov chránených pred priamym útokom; 

- Príčinná súvislosť – priama príčinná súvislosť medzi činom a škodou, ktorá pravdepodobne 

vznikne; 

- Nepriateľský nexus – čin, ktorý má priamo spôsobiť požadovanú mieru ujmy na podporu strany 

v konflikte a na úkor druhej strany.32 

 

3.2.1 Prah ujmy 

Vo vzťahu k prahu ujmy možno konštatovať, že ak existuje odôvodnené očakávanie, že čin 

spôsobí škodu špecificky vojenskej povahy, požiadavka na prah bude vo všeobecnosti splnená bez 

ohľadu na kvantitatívnu závažnosť. Ako sa uvádza v osobitnom dokumente Medzinárodného výboru 

Červeného kríža, v tomto kontexte by sa vojenská škoda mala vykladať tak, že zahŕňa nielen spôsobenie 

                                                           
29 HENCKAERTS, J.M., DOSWALD-BECK, L: Customary International Humanitarian Law. Cambridge Universtiy 
Press Rule 6. Civilians’ Loss of Protection from Attack, 2005, s. 19. 
30 Tamže, s. 4.  
31 Pozri MELZER, N.: Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities Under International 
Humanitarian Law, International Committee of the Red Cross, 2009.   
32 Tamže, s. 16. 
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smrti, zranenia alebo zničenie vojenskému personálu a objektom, ale v podstate akékoľvek následky 

nepriaznivo ovplyvňujúce vojenské operácie alebo vojenskú kapacitu strany v konflikte.33 

V tomto kontexte možno spomenúť prípad, ktorý uvádza Koloßa a ktorý sme spomenuli aj 

v predchádzajúcej kapitole. Ak by sa teda preukázalo, že k hacknutiu serverov železničnej spoločnosti 

a zablokovaniu cca 200 vlakov, ktoré mali prepravovať ruské jednotky a vybavenie na nasadenie na 

Ukrajine došlo zo strany Anonymous, mohlo by ísť o priamu účasť na nepriateľskej akcii. Počas 

vykonávania tohto útoku by mohli byť osoby podieľajúce sa na ňom predmetom útoku zo strany Ruskej 

federácie.34 

Ako podporné tvrdenie nám môže poslúžiť aj osobitné interpretačné usmernenie 

Medzinárodného výboru červeného kríža, v ktorom sa uvádza, že v prípade kybernetických útokov na 

vojenské objekty na naplnenie kritéria prahu ujmy postačuje aj elektronické zasahovanie do vojenských 

počítačových sietí, či už prostredníctvom útokov na počítačovú sieť alebo zneužívania počítačovej 

siete.35 

Z hľadiska druhej alternatívy, v prípade útoku na iné ako vojenské ciele, potrebné je splniť vyšší 

prah, keďže útok musí spôsobiť smrť, zranenie alebo zničenie osôb, či objektov chránených pred 

priamym útokom. V tomto prípade by niektoré konania príslušníkov hnutia Anonymous zrejme tento 

prah nedosiahli, keďže ich cieľmi boli rôzne obchodné spoločnosti a vyšší prah, ktorým je spôsobenie 

smrti, zranenia či zničenia osôb alebo objektov nebol dosiahnutý.  

Určitú kritiku môžeme v tomto smere vnímať u Buchana, ktorý posudzoval konanie Anonymous 

v rámci konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v roku 2014. Anonymous smeroval svoj útok okrem iného 

aj na viacero civilných webových sídel. Tieto útoky by však nemohli byť považované za spáchané 

v rámci priameho zapojenia do nepriateľských akcií práve z dôvodu, že nespĺňajú kritérium prahu ujmy. 

Uvedený autor považuje prístup Medzinárodného výboru Červeného kríža v súčasnej kybernetickej ére 

za anachronistický a keďže aj kybernetický útok môže spôsobiť viaceré škody (aj keď nemusí ísť nutne 

o násilné činy proti protivníkovi), mali by byť aj útoky proti dôležitej kybernetickej infraštruktúre 

považované za prostriedky vedenia vojny.36 

Tým samozrejme nie je dotknutá možnosť stíhať dané osoby za skutky, ktoré predstavujú trestné 

činy spáchané voči danému štátu. Definície daných trestných činov ako aj možnosti medzinárodnej 

                                                           
33 Tamže, s. 47. 
34 KOLOßA, S.: The Dangers of Hacktivism How Cyber Operations by Private Individuals May Amount to Warfare. 
In: Voelkerrechtsblog [online] 12.5.2022 [cit.2022-06-24]. Dostupné na internete:  
<https://voelkerrechtsblog.org/the-dangers-of-hacktivism/>. 
35 MELZER, N.: Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities Under International 
Humanitarian Law, International Committee of the Red Cross, 2009, s. 48. 
36 BUCHAN, R.: Cyber Warfare and the Status of Anonymous under International Humanitarian Law. Chinese 
Journal of International Law, 15 (4), 2016, s. 764. 

https://voelkerrechtsblog.org/the-dangers-of-hacktivism/
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spolupráce upravuje Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite, ku ktorému bol nedávno prijatý 

aj druhý dodatkový protokol o posilnenej spolupráci a sprístupňovaní elektronických dôkazov.37 

Dané kritérium posudzovali aj experti v Tallinskom manuáli, akademickej nezáväznej štúdii o 

tom, ako sa medzinárodné právo (najmä jus ad bellum a medzinárodné humanitárne právo) vzťahuje 

na kybernetické konflikty a kybernetické vojny. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že experti 

potvrdili kritériá uvedené v usmernení Medzinárodného výboru červeného kríža, pričom bližšie v štúdii 

stanovili, že v prípade, ak operácie negatívne ovplyvnia nepriateľskú armádu, kritérium prahu ujmy je 

splnené. Príkladom operácie spĺňajúcej kritérium je kybernetická operácia, ktorá naruší sieť velenia a 

riadenia nepriateľa.38 

 

3.2.2 Príčinná súvislosť 

Usmernenie vyžaduje, aby okrem dosiahnutia požadovaného prahu škody, konkrétne konanie 

túto škodu priamo spôsobilo. Mohlo by ísť napríklad o  prípad jednotlivca, ktorý vykonáva DDoS útok39 

proti ruskej štátnej vojenskej komunikačnej sieti, s cieľom  sťaženia alebo znemožnenia plánovania 

a vykonávania akcií v rámci konfliktu prebiehajúceho na Ukrajine.40  

Na druhej strane však útok zameraný na znefunkčnenie webového sídla ruského ministerstva 

obrany možno označiť skôr ako činnosť zameranú na podporu vojny, pri ktorej je však úzka príčinná 

súvislosť (a zároveň aj prah ujmy) medzi činom a vzniknutou škodou v rámci vojenského konfliktu 

otázna.  

Usmernenie priamu príčinnú súvislosť chápe v tom zmysle, že predmetná ujma musí byť 

spôsobená v jednom kauzálnom kroku, preto je z pojmu priamej účasti na nepriateľských akciách 

vylúčené individuálne správanie, ktoré iba buduje alebo udržiava schopnosť strany poškodiť svojho 

protivníka, alebo ktoré inak len nepriamo spôsobí škodu.41 K rovnakému záveru dospeli aj experti 

v Tallinskom manuáli. Daní experti na druhej strane súčasne poznamenávajú, že v prípade, ak je 

vytvorený škodlivý softvér, ktorý je voľne dostupný online a následne je použitý nepriateľskou stranou 

                                                           
37 K danej problematike pozri KRÁLIK, J.: Aktuálne výzvy v oblasti kybernetickej kriminality: Návrh druhého 
dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite. In: Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore 2021. Zborník príspevkov z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, s. 11-22. 
38 SCHMITT, M.N. (ed.): The Tallinn Manual on the International Law Applicable during Cyber Warfare. Cambridge 
: Cambridge University Press, 2013, s. 102. 
39 Zo skratky „A distributed denial-of-service“. Počas daného útoku ide o snahu úmyselne poškodiť alebo narušiť 
normálnu prevádzku cieľového servera, služby alebo siete zahltením cieľa alebo jeho okolitej infraštruktúry 
záplavou internetovej komunikácie. 
40 CRISTANI, F.: Can Anonymous be prosecuted? A reflection under international law in the framework of the 
current armed conflict in Ukraine. In: Ústav mezinárodních vztahů, Praha [online] 12.5.2022 [cit.2022-06-24]. 
Dostupné na internete: <https://www.iir.cz/can-anonymous-be-prosecuted-a-reflection-under-international-
law-in-the-framework-of-the-current-armed-conflict-in-ukraine>.  
41 MELZER, N.: Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities Under International 
Humanitarian Law, International Committee of the Red Cross, 2009, s. 53. 

https://www.iir.cz/can-anonymous-be-prosecuted-a-reflection-under-international-law-in-the-framework-of-the-current-armed-conflict-in-ukraine
https://www.iir.cz/can-anonymous-be-prosecuted-a-reflection-under-international-law-in-the-framework-of-the-current-armed-conflict-in-ukraine
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v konflikte, táto skutočnosť nepredstavuje priame zapojenie do nepriateľskej akcie, keďže medzi 

vytvorením softvéru a spôsobením ujmy chýba priama príčinná súvislosť. Iná situácia by však zrejme 

mohla nastať, ak by bol škodlivý softvér vytvorený s cieľom poskytnutia nepriateľskej strane 

s vedomím, že má byť použitý na spôsobenie škody nepriateľskej strane v konflikte. Skupina expertov 

sa však v tomto smere nedokázala prikloniť k jednoznačnému stanovisku.42 

 

3.2.3 Nepriateľský nexus 

Aby konanie spĺňalo požiadavku priamej účasti na nepriateľských akciách, musí byť nielen 

objektívne spôsobilé spôsobiť škodu, ktorá spĺňa prvé dve vyššie zmienené kritériá, ale musí byť tiež 

uskutočnené spôsobom, aby išlo o podporu strany ozbrojeného konfliktu a na úkor (spôsobenie škody) 

druhej strany (tzv. nepriateľský nexus). Na druhej strane, ozbrojené násilie, ktoré nie je zamerané na 

to, aby spôsobilo škodu strane ozbrojeného konfliktu, alebo ktoré nie je zamerané na podporu inej 

strany, nemôže predstavovať žiadnu formu „účasti“ na nepriateľských akciách prebiehajúcich medzi 

týmito stranami.43 

V tomto prípade dané kritériá nespĺňajú izolované konania jednotlivcov alebo skupín, ktoré sú 

síce spáchané počas ozbrojeného konfliktu, avšak s daným ozbrojeným konfliktom nesúvisia. Môže ísť 

napríklad o vylúpenie banky alebo rôzne krádeže.  

Na určenie, či konanie Anonymous spĺňa toto kritérium, musíme posúdiť, či konanie podporuje 

niektorú zo strán ozbrojeného konfliktu, v našom posudzovanom prípade pôjde o Ukrajinu. Cieľ 

podporiť Ukrajinu by sme mohli implicitne odvodiť od aktivít Anonymous uskutočnených v rámci 

konfliktu napr. na základe statusov danej skupiny prezentovaných na oficiálnom konte Anonymous na 

Twitteri s hashtagmi ako #SlavaUkraine, #StopRussia #OpKremlin #FreeUkraine.44 Avšak za dôležité 

považujeme taktiež uviesť, že stav mysle páchateľa nie je v tomto prípade rozhodujúci a hľadí sa na 

objektívny účel konania.  Na druhej strane by však malo byť každé konanie posudzované jednotlivo 

a bolo by potrebné objektívne preukázať, že konanie podporuje Ukrajinu. Domnievame sa však, že 

konanie spočívajúce v skomplikovaní presunu ruských jednotiek v dôsledku uskutočnenia útoku na sieť 

železníc by toto kritérium spĺňalo, keďže ide o konanie, prostredníctvom ktorého je podporená strana 

v konflikte tým, že priamo spôsobí požadovanú ujmu druhej strane. 

                                                           
42 SCHMITT, M.N. (ed.): The Tallinn Manual on the International Law Applicable during Cyber Warfare. Cambridge 
: Cambridge University Press, 2013, s. 102-103. 
43 MELZER, N.: Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities Under International 
Humanitarian Law, International Committee of the Red Cross, 2009, s. 58-59. 
44 Dostupné na internete: 
<https://twitter.com/YourAnonCentral/status/1497560276635324417?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Et
weetembed%7Ctwterm%5E1497560276635324417%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F
d-40433278553971531844.ampproject.net%2F2207071723000%2Fframe.html>. 
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Usmernenie Medzinárodného výboru Červeného kríža ďalej uvádza, že nepriateľský nexus 

nespĺňajú konania, ktorých primárnym účelom je vyjadrenie nespokojnosti s orgánmi nepriateľskej 

strany. Ak by sme teda posudzovali konania Anonymous jednotlivo, pri konaniach, ktorých cieľom bolo 

reagovať na zamlčanie poskytnutia informácií alebo prezentovanie nepravdivých informácií, mohli by 

byť viac považované ako aktivity zamerané na prezentovanie protestu voči informačnej politike Ruskej 

federácie skôr ako aktivity zamerané na podporu Ukrajiny (nehovoriac o tom, že dané aktivity zrejme 

nespĺňajú ani prvé posudzované dve kritériá). 

Čo však považujeme za zaujímavé, poukazujúc na výskum Buchana, v Tallinskom manuáli je 

kritérium nepriateľského nexusu prezentované širšie.45 Experti ho považujú za splnený, ak sa konanie 

„týka nepriateľských akcií“46. Experti teda nepovažujú za potrebné, aby konanie bolo zamerané na 

podporu jednej strany a spôsobilo škodu inej strane. Ide teda o kritérium, ktoré je zatiaľ posudzované 

expertmi rozdielne. V tomto smere je teda otázne, na ktorú stranu by sa priklonil súdny orgán 

posudzujúci konkrétne konanie, odpoveď na túto otázku však zrejme prinesie až budúcnosť.  

 

4. APLIKÁCIA PRAVIDIEL OZBROJENÉHO KONFLIKTU, KTORÝ NEMÁ MEDZINÁRODNÝ 

CHARAKTER NA KONANIE ANONYMOUS  

V tejto časti budeme predpokladať, že Anonymous nevykonáva svoje aktivity v rámci 

medzinárodného ozbrojeného konfliktu, ktorý prebieha medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Na 

rozdiel od predchádzajúcej časti, teda budeme musieť posudzovať konanie Anonymous z hľadiska 

možnosti existencie separátneho ozbrojeného konfliktu. Budeme predpokladať, že ide o separátny 

ozbrojený konflikt prebiehajúci medzi Ruskou federáciou a Anonymous, ktorý nemá  medzinárodný 

charakter. Ako jednu z prvých skutočností by sme museli preukázať existenciu ozbrojeného konfliktu, 

ktorý by mal prebiehať medzi Anonymous a Ruskou federáciou. Definícia ozbrojeného konfliktu nie je 

obsiahnutá v Ženevských dohovoroch, avšak môžeme si pomôcť definíciou formulovanou 

Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu, na základe ktorej ozbrojený konflikt 

existuje rovnako v prípadoch vleklého ozbrojeného násilia medzi vládnymi orgánmi a organizovanými 

ozbrojenými skupinami, alebo medzi takýmito skupinami navzájom v rámci štátu.47 

Vzhľadom na uvedené bude potrebné posúdiť existenciu vleklého ozbrojeného násilia, 

organizovanosť a skupiny Anonymous a skutočnosť, či ide o ozbrojenú skupinu.  

                                                           
45 BUCHAN, R.: Cyber Warfare and the Status of Anonymous under International Humanitarian Law. Chinese 
Journal of International Law, 15 (4), 2016, s. 767. 
46 SCHMITT, M.N. (ed.): The Tallinn Manual on the International Law Applicable during Cyber Warfare. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2013, s. 102. 
47 Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu, Prosecutor v Tadić, IT-94-1-A, rozsudok z 2. októbra 1995, 
para. 70. 
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Ako sa uvádza v Tallinskom manuáli, pokiaľ ide o vleklé ozbrojené násilie alebo celkový prah 

intenzity,  relevantné sú faktory ako závažnosť útokov a ich opakovanie, časová a územná expanzia 

násilia a kolektívny charakter nepriateľských akcií, či rôzne strany boli schopné operovať z územia pod 

ich kontrolou, mobilizácia dobrovoľníkov a distribúciu a typ zbraní medzi oboma stranami konfliktu či 

je konflikt predmetom relevantnej kontroly alebo konania Bezpečnostnej rady OSN.48 Mareček správne 

zdôrazňuje, že všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.49Z daného vyplýva, že samotné 

kybernetické operácie môžu vyvolať ozbrojený konflikt, ktorý nemá ozbrojený charakter len v 

ojedinelých prípadoch.50 Útoky Anonymous na ciele Ruskej federácie vnímame skôr ako izolované 

konania, ktoré nevyvolávajú ozbrojený konflikt. 

Berúc do úvahy, túto skutočnosť, nie je potrebné detailnejšie preskúmať ďalšie kritériá, avšak 

rozoberieme ich aspoň v stručnosti. Pokiaľ ide o organizovanosť skupiny, v predchádzajúcich častiach 

tohto článku sme sa priklonili k názoru, že Anonymous organizovanosť chýba. 

To, či ide o ozbrojenú skupinu závisí od toho, čí má skupina schopnosť podnikať kybernetické 

útoky.51 Tallinský manuál definuje kybernetický útok ako „kybernetickú operáciu, (...), pri ktorej sa 

odôvodnene očakáva, že spôsobí zranenie alebo smrť osôb alebo poškodenie alebo zničenie 

objektov.“52 Keď sa pozrieme na povahu útokov Anonymous voči Ruskej federácii, môžeme 

konštatovať, že táto požiadavka nie je vo väčšine prípadov naplnená. Aplikácia pravidiel ozbrojeného 

konfliktu nemajúceho medzinárodný charakter na činnosť Anonymous voči Ruskej federácii má teda 

viaceré úskalia a je málo pravdepodobná.  

 

5. ZÁVER 

V príspevku sme preskúmali viaceré alternatívy právneho postavenia hnutia Anonymous v rámci 

ozbrojeného konfliktu, ktorý prebieha medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Dospeli sme k záveru, že 

hnutie Anonymous nemožno považovať za skupinu spĺňajúcu kritérium organizovanosti a z toho 

dôvodu jej príslušníkov nemožno považovať za kombatantov, ktorí by mohli byť predmetom útoku aj 

v prípadoch, keď sa nepodieľajú na bojových akciách. Ako právne najjednoznačnejšie sa nám javí byť 

postavenie príslušníkov hnutia Anonymous ako civilných osôb, ktoré sa však za určitých okolností 

priamo zapájajú do nepriateľských akcií v rámci medzinárodného ozbrojeného konfliktu. Počas 

                                                           
48  SCHMITT, M.N. (ed.): The Tallinn Manual on the International Law Applicable during Cyber Warfare. Cambridge 
: Cambridge University Press, 2013, s. 78. 
49 MAREČEK, L.: Introduction to International Legal System In KORDÍK, M. et al.: International Criminal Law. 
Bratislava: Wolters Kluwer, s. 30. 
50 Pokiaľ ide o otázku, či aj kybernetická operácia môže predstavovať použitie sily pozri VALUCH, J.: Povaha 
konfliktov v 21. storočí – zmena konceptu alebo len techník? In: Aktuálne bezpečnostné výzvy a medzinárodné 
právo, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, s. 13-26. 
51 SCHMITT, M.N. (ed.): The Tallinn Manual on the International Law Applicable during Cyber Warfare. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2013, s. 79. 
52 Tamže, s. 92. 
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takéhoto zapojenia môžu byť dané osoby priamo predmetom útoku. Nutné je však zdôrazniť, že nie 

všetky skutky, ktorých sa stúpenci Anonymous dopustili možno považovať za priame zapojenie do 

nepriateľských akcií, keďže nespĺňajú podmienky vyššieho prahu ujmy, príčinnej súvislosti 

a nepriateľského nexusu.  

Právne posúdenie taktiež komplikuje skutočnosť, že v praxi sa pravdivosť tvrdení 

o pričítateľnosti útoku ťažko overuje. K rôznym kybernetickým útokom voči Ruskej federácii si  zásluhy 

pripisujú aj ďalšie hackerské skupiny, čo posudzovanie aplikovateľnosti noriem práva a pričítateľnosti 

konania hnutiu Anonymous značne sťažuje.  
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Abstract: The aim of the article is to analyze the concept of legitimacy in international law, or whether it is 

possible to apply similar considerations regarding legitimacy as in the case of national legal systems, with an 

emphasis on the issue of armed conflicts and hybrid wars. 

 

Abstrakt: Cieľom článku je analyzovať koncept legitimity v medzinárodnom práve, resp. či je možné aplikovať 

obdobné úvahy ohľadom legitimity ako v prípade vnútroštátnych právnych poriadkov, s akcentom na 

problematiku ozbrojených konfliktov a hybridných vojen. 
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„Zo zla, čo nebo k nenávisti núti, 

nespravodlivosť, neprávosť vždy vzniká 

a násilím či klamstvom iných rmúti. 

 

Že sa však klam len smrteľníka týka, 

viac hnevá Boha: preto nižšie v krátri 

sú klamári, a za klam viac sa pyká. 

 

Prvý kruh celý násilenstvu patrí; 

no, že to na troch osobách sa páše, 

ich kruh sa ešte ďalej delí na tri: 

 

Na blížnom, sebe, na Bohu, vždy ťažšie 
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sa hreší ním; na nich a na ich maní, 

jak ešte hlbšie vnikneš v hriechy vaše. 

 

Blížnemu smrť sa pôsobí a rany: 

na statky siaha násilie, a k biede 

privádzajú ho v ohňoch, v rabovaní. 

 

Tak mordárov a tých, čo rania v jede, 

drancierov, zhubcov, ohňom bude šľahať 

Okružie prvé, každých v inej čriede.“1 

 

1. HYBRIDNÉ HROZBY, OZBROJENÉ KONFLIKTY A LEGITIMITA 

Akýkoľvek systém sa v zmysle povedzme tomu „prirodzenosti“ snaží prežiť. V medzinárodnom 

práve rozpoznávame širokú množinu subjektov, teda entít oplývajúcich právami a povinnosťami, 

rovnako tak možnosťou vstupovať do medzinárodných zmlúv, resp. majúcich schopnosť vytvárať 

medzinárodné právo ako také. Väčšina z nich požíva určitú časť verejnej moci a teda je schopná 

nárokovať si dodržiavanie svojich rozhodnutí exekutívneho alebo legislatívneho charakteru. Systém 

medzinárodného práva taktiež priamo interaguje s vnútroštátnym poriadkom základných subjektov 

medzinárodného práva štátmi. Na jednej strane nepochybne medzinárodné právo dopĺňa štandardy 

legitímneho štátneho zriadenia v podobe ochrany ľudských práv, zásad medzinárodného práva, svojimi 

prameňmi a nakoniec aj výkladom skrz medzinárodné orgány, prípadne aj priamo zasahuje do 

vnútroštátnych reálií toho ktorého systému. 

Legitimita je v určitom ohľade atribút systému, ktorý si nárokuje charakter správnosti a teda 

poslušnosť bez nevyhnutného použitia sily, v prípade jej užitia takýto prejav by tiež mal požívať atribút 

legitimity. Z hľadiska pohľadu na tento atribút systémov je nepochybne namieste sa pýtať aj na otázku 

legitimity v prostredí medzinárodného práva. Vnútroštátne systémy a ich reflexia je plná úvah 

o legitimite a módoch zdôvodnenia existencie toho ktorého systému. Problém nastáva v prípade 

medzinárodného práva, a to najmä z dôvodov neexistencie jednotnej sústavy aparátov, ktoré by boli 

schopné v prípade nerešpektovania vlastných pravidiel systému, ich vynútiť a aj mechanizmy ktoré 

existujú sú závislé povedzme na uznaní a aktívnej participácií subjektov medzinárodného práva, čo 

v drvivej väčšine prípadov je práve suverénny štát.2  

                                                           
1 ALIGHIERI, D.: Božská komédia, preklad TURČÁNY, V. a FELIX, J., Spolok Svätého Vojtecha, 2019, s. 86-87 
2 Ako jediný disponuje regulérnymi ozbrojenými zložkami, disponuje svojimi ekonomickým a hospodárskym 
zázemím. Samozrejme existujú aj ozbrojené zložky nezávislé od štátov (private military companies), povstalecké 
hnutia a pod.  
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Z rozličných pohľadov na legitimitu môžeme pre intencie tohto článku redukovať na procesné 

a materiálne spôsoby nadobúdania legitimity. Inak povedané v zmysle legálnych procesov (legitimita 

ako legalita) v podobe noriem a ich aplikačných derivátov - rozhodnutí exekutívneho alebo 

judiciálneho charakteru.3 Samozrejme tieto atribúty ako také nemusia postačiť na dosiahnutie 

legitimity. Na tento nedostatok takto vnímanej legitimity reagoval aj kontroverzný kritik liberálnej 

demokracie začiatku 20. storočia Carl Schmitt: „Pokiaľ je pojem práva zbavený všetkého podstatného 

prepojenia k racionalite a spravodlivosti, zatiaľ čo súčasne legislatívny štát (daj poznámku) zostáva 

zachovaný so špecifickým pojmom legality, ktorý sústreďuje všetok majestát a dôstojnosť štátu na 

zákon, akýkoľvek typ administratívneho nariadenia, každý príkaz a opatrenie, každý rozkaz dôstojníkovi 

alebo vojakovi, a všetky podrobné inštrukcie pre sudcu, na základe vlády práva, môžu byť legálne 

a formalizované ako zákony skrz rozhodnutie parlamentu alebo akýmkoľvek iným orgánom 

zúčastňujúcim sa legislatívneho procesu. Čisto formálne, redukuje seba v prázdny pojem a v "slogan" 

zákona, strácajúc prepojenie s právnym štátom“.4  

V kontraste oproti takémuto náhľadu identifikovala Hannah Arendtová kontrastnú historickú 

tendenciu, a to existenciu autority, teda charakteristiky systému bez nevyhnutnej potreby využitia 

násilia alebo presvedčovacích augmentatívnych metód5, s cieľom dosiahnutia kýženého výsledku 

v podobe poslušnosti voči jednotlivým subjektom toho ktorého systému. Historickú v tom poňatí, že 

podľa jej analýzy dnešného sveta t.j. sveta 20. storočia a začiatku 21. storočia, sa koncept autority 

vytratil. Zdroj autority presahuje moc a aj tých ktorý sú u moci, avšak v dnešnom svete by sme ho 

márne hľadali, čo samozrejme spôsobuje problémy.6  

Samozrejme aj keď sme prima facie odkázaný na primárne formalizované legitimačné metódy, 

predsa len minimálne od konca Druhej svetovej vojny sa snažíme uplatňovať korektív v podobe 

ľudských práv a systém ktorý je s nimi spojený. Vo vzťahu k štátu však ako poznamenal Böckenforde 

vo svojom slávnom dikte: „Slobodný a sekularizovaný štát žije z predpokladov, ktoré sám nemôže 

                                                           
3 Napríklad Kelsenov pohľad na legitímny v zmysle legálny. Pokiaľ vieme normu, resp. produkt normy 
identifikovať ako platný, patriaci do uceleného systému, tak môžeme hovoriť o určitej forme legitimity. Síce 
Kelsen sám nepoužíval explicitný výraz legitimita, ale ako uvádza Lars Vinx je možné sa na jeho teóriu pozerať aj 
v tomto zmysle, pozri bližšie: VINX, L.: Hans Kelsen’s Pure Theory of Law Legality and Legitimacy, Oxford 
University Press, 2007, s. 59  
4 SCHMITT, C.: Legality and Legitimacy. Duke University Press, London, 2004, s. 20-21, preklad autora, prekladaný 
anglický text: „When the concept of law is deprived of every substantive realation to reason and justice, while 
simultaneously the legislative state is retained with specific concept of legality concetrating all the majesty and 
dignity of the state on the statute, the any type of administrative directive, easch command and measure, every 
order to any officer or soldier, and all detailerd instructions to a judge, by virtue of the rule of law, can be made 
legal and given the form of law through a decision of parliament or by the other organs participating in the 
legislative process. The „purely formal“ reduces itself then to an empty term and to the slogan „statute“, giving 
up the connection with the Rechsstaat.“ 
5 Autorita použitie násilia vylučuje, rovnako presvedčovacia metóda predpokladá rovnosť partnerov. ARENDT, H.: 
Mezi minulostí a budoucností, Oikoymenh, Praha. 2019, s. 103 
6 ref. 5, ARENDT, H., s. 152 
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garantovať“7, suplujúcu ideu národného štátu vymenila idea ľudských práv. Avšak aj tu je problém 

zdôvodnenia ľudských práv.8 Samozrejme tieto úvahy sú primárne smerované na systémy, ktoré sú 

suverénnymi štátmi. V medzinárodnom práve niečo ako svetový štát neexistuje a aj medzinárodná 

organizácia ako OSN, aj keď disponuje právnymi prostriedkami a disponuje prostriedkami nie je možné 

vnímať v zmysle tradičného štátu.9 Napriek tomu aj systém medzinárodného práva by sme mali 

minimálne z teoretického pohľadu podrobiť zdôvodneniu, resp. úvahám o legitimite. Vo vzťahu 

k pojmu legitimity medzinárodného práva identifikuje napríklad Christopher A. Thomas tri módy 

legitimity: legálna, morálna, sociálna; pričom vychádza z úvah tradične štátovedne zameraného 

prostredia.10 Čo podporuje plauzibilnosť ich použitia v systéme medzinárodného práva. 

Tak isto pokiaľ zoberieme do úvahy aj charakter niektorých prameňov medzinárodného práva 

ako sú napríklad základné zásady medzinárodného práva, môžeme aj v základnej literatúre nájsť výraz 

najdôležitejšie (ústavné) piliere medzinárodnoprávnej regulácie.11  

Hybridné hrozby sú často pertraktované v  bežnom slovníku, obdobne aj v novinových článkoch 

a médiách.12 Mohli by sme ich definovať ako hrozby predstavované protivníkmi so schopnosťou 

adaptívne využívať konvenčné a nekonvenčné prostriedky na dosiahnutie svojich cieľov. Niektorí autori 

pokladajú hybridné hrozby ako nenásilné veľké stratégie usilujúce o zisky a zároveň vyhýbajúce sa 

priamym represáliám využívajúc šedú zónu medzi vojnou a mierom.13 Vďaka tomuto možno 

nadobudnúť pocit, že tento fenomén je vo svojej podstate novodobým úkazom a že doposiaľ sme sa 

s ním ešte nestretli.  

Avšak táto prezumpcia je mylná, čo dokazuje aj okrem iného dielo z nášho stredoeurópskeho 

prostredia, a to „Válka z mloky“ od Karla Čapka, kde v texte týkajúcom sa rozpráv o novom druhu 

mloka, Čapek užíva spojenie „podvrh (hoax)“. Čapek v tomto diele využil mnohé odkazy na dobovú 

zahraničnú literatúru, resp. výrazy častokrát využívané v novinách a obdobných literárnych žánroch.14 

                                                           
7 Cit. z HOLLÄNDER, P.: Pojmy v Sizyfovskej krošni, Kalligram, Bratislava, 2015, s. 136 
8 Ref. 7 HOLLÄNDER, P., s. 136-139 
9 Napríklad Hans Kelsen uvažoval, že pokiaľ Spoločnosť národov by mala určitú centralizovanú výkonnú moc 
nebola by len určitou medzinárodnou konfederáciou štátov ale štátom. Pozri KELSEN, H.: Peace through law, The 
University of North Carolina Press, 1944, s. 19 
10 THOMAS, CH. A.: The Uses and Abuses of Legitimacy in International Law, In: Oxford Journal of Legal Studies, 
Winter 2014, Vol. 34, No. 4, s. 734-742 
11 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné - Všeobecná časť, Wolters Kluwer, 2012, s. 142 
12 Relácia Bezpečne SK z názvom Expertka na hybridné hrozby: Voči pôsobeniu Ruska sa musíme brániť aktívnejšie 
a konať ráznejšie dostupné na internete: https://www.youtube.com/watch?v=dX6Yk8DOrNY 
13 MONAGHAN, S.: Countering Hybrid Warfare: So What for the Future Joint Force?, In: Prism,  Vol. 8, No. 2 
(2019), Institute for National Strategic Security, National Defense University, s. 86 
14 ČAPEK, K.: Válka z mloky, Carpe diem, 2015, s. 55 ISBN 978-80-7487-121-4; doslovný prepis textu: „Byla o tom 
v tisku dlouhá debata, kterou ukončil profesor J. W. Hopkins (Yale Un.) prohlášením, že prozkoumal předložené 
snímky a že je považuje za podvrh (hoax) nebo trikfilm; že zobrazená zvířata připomínají poněkud velemloka 
krytožábrého (Cryptobranchus japonicus, Sieboldia maxima, Tritomegas Sieboldii nebo Megalobatrachus 
Sieboldii), ale nepřesně, neuměle a přímo diletantsky napodobeného.“ 
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Samozrejme uvedomujeme si, že hoax nevyhnutne nie je vyslovene jeden z exkluzívnych prostriedkov 

spadajúcich pod hybridnú hrozbu, ale minimálne je jedným z viditeľných a častokrát identifikovaných 

prostriedkov.  

Ďalej tu môžeme zaradiť aj terorizmus, informačná vojna, kybernetické útoky a pod.15 Pre účely 

našich úvah sa pozrieme na dva prípady na ktorých by sme chceli ilustrovať špecifický proces vytvárania 

legitimity v prostredí medzinárodného práva, v prípadoch, ktoré síce nepredstavujú hybridnú hrozbu 

v poňatí akom je tento výraz užívaný v ostatnom období, ale ide o prípady kedy došlo k ohrozeniu 

princípov vyjadrených v Charte OSN, teda medzinárodného mieru a bezpečnosti, čo v prípade aj 

typickejších prejavov hybridných hrozieb z ich podstaty koniec koncov dochádza. 

V rámci témy však nesmieme opomenúť aj ozbrojené konflikty, z historického hľadiska teória 

medzinárodného práva rozlišovala dve doktríny ius ad bellum – právo na vojnu a ius in bello – pravidlá 

vedenia vojny bez ohľadu akým spôsobom bola započatá. Vývojom medzinárodného práva, resp. 

vplyvom materiálnych prameňov politických a historických reálií však ius ad bellum, teda právo na 

užitie vojny ako prostriedku zaniklo, teda okrem práva na sebaobranu a konanie v zmysle čl. 42 Charty 

OSN.16 Z tohto hľadiska je stále záväzným a platným ius in bello, teda súbor pravidiel akým spôsobom 

je možné vykonávať vojenské akty. Teda ozbrojený konflikt neprebieha v anarchií, ale v režime právne 

regulovanom.17  

Napriek kategorickému vylúčeniu ozbrojeného konfliktu v podobe pravidla ius cogens, sme však 

mohli byť svedkami udalostí, ktoré môžeme nazvať ozbrojenými konfliktmi, avšak s prívlastkom 

humanitárne intervencie18, prípadne ako forma preventívneho útoku19. Aj keď sú tieto javy 

kontradiktórne voči všeobecným pravidlám medzinárodného práva, predstavujú minimálne 

z teoretického hľadiska zaujímavé príklady snáh o legitimáciu takýchto ozbrojených zásahov. Nejde 

                                                           
15 BACHMANN, S.-D. O.V.; GUNNERIUSSIN, H.: (2013). Terrorism and Cyber Attacks as Hybrid Threats: Defining a 
Comprehensive Approach for Countering 21st Century Threats to Global Risk and Security. SSRN Electronic 
Journal, s. 27 
16 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné - Osobitná časť, Eurokódex, Bratislava, 2013, s. 
382-383 
17 SKALOŠ, M.: Porušenie práva bojujúcimi štátmi pro ozbrojených konfliktoch a jeho historický kontext, In: Vojna 
a vojenstvo v práve: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 05. 11: 2015 v Bratislave 
(Letková, A., Lysý, M., Považan, M. eds.), Univerzita Komenského v Bratislava, Bratislava 2016, s. 9 
18 Pozri napríklad ROTH, K.: Was the Iraq War a Humanitarian Intervention?, In: Journal of Military Ethics, 2006, 
5(2), s. 84–92  
19 Na tému preventívneho útoku napríklad voči terorizmu pozri prípad Kene a AL-Shabaab: ODHIAMBO, E.O.S., 
ONKWARE, K., KASSILLY, J., MAITO, L.T ., OBOKA W. A., WAKHUNGU, J. W., NTABO, O. M.: KENYA’S PRE - EMPTIVE 
AND PREVENTIVE INCURSION AGAINST AL - SHABAAB IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL LAW, In: Journal of 
Defense Resources Management, 1/2012, s. 27-36 
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o  nový fenomén aj predchádzajúce obdobia kedy vojna bola nezakázaným prostriedkom v repertoári 

štátov, aj tu vieme zaznamenať snahy legitimizovať a ospravedlniť vojnu.20  

Bližšie túto oblasť, vzhľadom na rozsah príspevku, nebudeme rozoberať, ale môžeme povedať, 

že aj tu dochádza k určitým procesom a snahám ako legitimizovať tieto akty, tak aby boli obhájiteľné 

v rámci systému medzinárodného práva.    

 

2. AKTY MEDZINÁRODNÝCH ORGÁNOV VO VZŤAHU K VYMEDZENÝM OKRUHOM 

Prvým príkladom ktorý by sme chceli rozobrať je na obdobie studenej vojny raritná reakcia 

Bezpečnostnej rady OSN vo vzťahu k situácií na území Juhozápadnej Afriky (dnešnej Namíbie). Aj keď 

tento prípad nemožno per se podradiť pod ozbrojený konflikt ani hybridnú hrozbu21, predsa ide 

o prípad ohrozenia cieľov vyplývajúcich s Charty OSN, resp. ešte predtým Paktu Spoločnosti národov, 

ktorý dobre vystihuje nutnosť hlbšej reflexie medzinárodnoprávnych procesov a ich legitimity.  

Valné zhromaždenie a Bezpečnostná rada OSN má za primárny cieľ udržanie svetového mieru 

a mierovej spolupráce medzi jednotlivými členmi medzinárodného spoločenstva. Ako Nemecká 

kolónia bola Juhozápadná Afrika po prvej svetovej vojne designovaná ako mandátne územie. Mandatár 

tohto územia bola Veľká Británia, avšak vykonávateľom bola Juhoafrická únia (ďalej ako Južná Afrika). 

Účelom mandátneho systému kategórie C22, kam spadala aj Juhozápadná Afrika, malo byť postupné 

osamostatnenie sa týchto nesamosprávnych území, tak ako to predpokladal článok 22 Paktu Ligy 

národov.23  

                                                           
20 VYŠNÝ, P.: Španielske dobytie Nového Sveta a idea spravodlivej vojny, In: Vojna a vojenstvo v práve: zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 05. 11: 2015 v Bratislave (Letková, A., Lysý, M., Považan, M. 
eds.), Univerzita Komenského v Bratislava, Bratislava 2016, s. 125-137 
21 Aj keď na území prebiehal odboj zo strany South West Africa People’s Organisation a People's Liberation Army 
of Namibia, bližšie pozri: https://www.sahistory.org.za/article/namibian-struggle-independence-1966-1990-
historical-background 
22 V zmysle článku 22 Paktu Spoločnosti národov mali byť tieto územia do určitej miery integrované k územiu 
mandanta, z čoho vyplývalo aj integrovanie právneho poriadku na mandátne územie.  
23 Predmetný článok definoval všeobecné ciele mandátneho systému nasledovne: „To those colonies and 
territories which as a consequence of the late war have ceased to be under the sovereignty of the States which 
formerly governed them and which are inhabited by peoples not yet able to stand by themselves under the 
strenuous conditions of the modem world, there should be applied the principle that the well-being and 
development of such peoples form a sacred trust of civilisation and that securities for the performance of this 
trust should be embodied in this Covenant.“ Český preklad: „Následujících zásad se použije o koloniích a územích, 
jež následkem této války přestaly býti pod svrchovaností států, které je doposud spravovaly, a jsou obydleny 
národními kmeny neschopnými dosud, aby se samy ovládaly za zvlášť obtížných poměrů dnešního světa. Blaho a 
rozvoj těchto národů jsou posvátným posláním civilisace a proto musí býti do této úmluvy vtěleny záruky 
zabezpečující splnění tohoto poslání.“ Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem, 
podepsaná v Saint-Germain-en-Leye dne 10. září 1919 publikovanú v Sbírce 
Československej republiky pod č. 507/1921 Sb.; dostupné na internete: https://www.aspi.sk/products/lawText/
1/2788/1/2 
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Po druhej svetovej vojne bol tento systém nahradený poručenským systémom, s tým, že sa 

stávajúce mandátne systémy mohli byť so súhlasom mandatármi pretransformované na poručenské.24 

Južná Afrika25, však nechcela transformovať svoj mandát na poručenský, nakoľko juhoafrický 

predstavitelia argumentovali vôľou obyvateľov Juhozápadnej Afriky byť súčasťou Južnej Afriky.26 Voči 

takémuto postoju sa však vyjadril Medzinárodný súdny dvor vo svojom poradnom posudku zo dňa 11. 

júla 1950, ktorý si vyžiadalo Valné zhromaždenie, kde potvrdil stálosť mandátneho vzťahu aj napriek 

zániku Spoločnosti národov, nakoľko mandát mal osobitnú medzinárodnoprávnu povahu s tým, že 

mandant nie je povinný započať rokovania vedúce k transformácií mandátu na poručenstvo v zmysle 

čl. 79 Charty OSN.27 Napriek tejto situácií však povinnosti mandanta stále existovali, Južná Afrika však 

ďalej pokračovala vo svojej politike apartheidu aj voči územiu a obyvateľom Juhozápadnej Afriky. Tieto 

aktivity vyvolali značnú nevôľu v medzinárodnom spoločenstve preto v roku 1966 až 1967 Valné 

zhromaždenie vydalo v nadväznosti na už spomenutý poradný posudok z 11. júla 1950 a na poradne 

posudky z nasledujúcich rokov 1955 a 1956, dve rezolúcie č. 2145 (XXI) z 27. októbra 1966 a č. 2248 (S-

V) z 19. mája 1967. Prvá rezolúcia konštatovala, že Južná Afrika nesplnila povinnosť vyplývajúcu 

z obligácie spravovať mandátne územie, rozhodla o ukončení mandátu Južnej Afriky a presunutí 

právomocí správy priamo na OSN. Pre tieto účely v zmysle čl. 22 Charty OSN vytvorila najprv ad hoc 

Výbor pre Juhozápadnú Afriku zloženú zo 14 členov OSN28, ktorý mal odporučiť postupy akým 

spôsobom vykonávať správu mandátneho územia.29 Rovnako tak zakázala vláde Južnej Afriky 

pokračovať v akýchkoľvek aktivitách administratívneho alebo legislatívneho charakteru na území 

Juhozápadnej Afriky.  

Druhá rezolúcia Valného zhromaždenia vytvorila pre tentoraz stály orgán Radu Spojených 

národov pre Juhozápadnú Afriku. Rezolúcia zverila tomuto orgánu nasledovné okruhy právomocí: a) 

spravovať územie až do okamihu dosiahnutia nezávislosti; b) vyhlasovať zákony, nariadenia 

a administratívne akty potrebné pre správu územia pokiaľ nezasadne riadny zákonodarný orgán 

územia; c) bezodkladne vykonať nevyhnutné opatrenia v súčinnosti s obyvateľstvo územia pre účely 

vytvorenia ústavodarného zhromaždenia a nevyhnutné opatrenia pre udržanie zákonnosti a poriadku 

                                                           
24 CHOWDHURI, R.-N.: International mandates and trusteeship systems A comparative study, Martinus Nijhoff, 
1955, s. 72 
25 Názov ktorý má tento štát od osamostatnenia sa od Veľkej Británie. 
26 ref. 6 CHOWDHURI, s. 114; Treba dodať, že takúto argumentáciu mandátny systém najmä území kategórie C, 
umožňoval.  
27 Poradný posudok Medzinárodného súdneho dvora International status of South-West Africa zo dna 11. júla 
1950 https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/10/010-19500711-ADV-01-00-EN.pdf 
28 Boli nimi nasledujúce krajiny: Kanada, Čile, Československo, Etiópia, Fínsko, Taliansko, Japonsko, Mexiko, 
Nigéria, Pakistan, Senegal, ZSSR, Zjednotená arabská republika a Spojené štáty americké; pozri na: 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/06/a21-special_sess-5_0_1.pdf, s. 11 
29 Výbor vypracoval až 4 rôzne spôsoby ako implementovať priamu správu územia, bližšie pozri 5. 
výnimočné zasadnutie Valného zhromaždenia OSN: https://digitallibrary.un.org/record/1315386?ln=fr 
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na území. Rada bola zodpovedná za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu. Rezolúcia potvrdila 

predchádzajúcu rezolúciu a zároveň vyzvala všetky štáty Spojených národov aby predmetným 

rezolúciám a Rade poskytli podporu. Predmetné rezolúcie boli do určitej mieri spojené s rozličnými 

právnymi problémami ako napríklad, či mohlo Valné zhromaždenie anulovať mandát Južnej Afriky, 

resp. prikázať vláde aby sa  z predmetného územia stiahla?30  

Situáciu skomplikovalo aj rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora z roku 196631, Súd 

v ňom konštatoval, že mandátny systém Spoločnosti Národov neumožňoval istú formu actio popularis 

pre jednotlivé členské štáty a rovnako ani argumentácia nevyhnutnosťou zasiahnuť nie je v tom 

systéme kategóriou právnou ale politickou, tak isto konštatoval, že nie je úlohou súdu vypĺňať medzery 

v práve, najmä ak ide o zmluvné vzťahy. Rovnako poznamenal aj odlišný charakter rozhodnutí Rady 

Spoločnosti národov32 ktoré boli jednomyseľné a teda záväzné pre mandatára, zatiaľ čo rozhodnutia 

Valného zhromaždenia sú väčšinového charakteru a majú len odporúčací charakter, preto návrhy 

Libérie a Etiópie zamietol.33 Rovnako nepriaznivá pre danú vec bola aj povaha predchádzajúcich 

rozhodnutí Súdu, keďže mali povahu poradného posudku, ktoré sú nezáväzné, tie sa teda Južná Afrika 

rozhodla ignorovať. Mandátny systém síce ustanovoval kontrolnú činnosť Spoločnosti národov, no 

právomoc odobratia mandátu nebola v Pakte explicitne zmienená.34 Situácia sa ďalej komplikovala 

najmä tým, že v zmysle predchádzajúceho predbežného rozhodnutia MSD z roku 1962, bolo možné 

považovať mandát za medzinárodnú zmluvu, kde jednou stranou bola Spoločnosť národov a druhou 

Južná Afrika.35 Zásadným porušením zmluvných podmienok36 je jeden z dôvodov zániku zmluvy, čo aj 

bolo v dobovej literatúre zohľadňované ako jeden z argumentov pre možnosť Valného zhromaždenia 

ukončiť mandát.  

Pomyselnú bodku za takto komplexný problémom dala až Bezpečnostná rada OSN, ktorá v rade 

rezolúcií, z ktorých by sme chceli vyzdvihnúť najmä rezolúciu č. 276 (1970) z 30. januára potvrdzujúca 

predchádzajúce rezolúcie ako Valného zhromaždenia, tak aj predchádzajúce rezolúcie Bezpečnostnej 

                                                           
30 Napr. v dobovej literatúre pozri. DUGARD, J.: The Revocation of the Mandate for South West Africa, In: The 
American Journal of International Law, Vol. 62, No. 1 (Jan., 1968). 
31 Etiópia a Libéria ako navrhovatelia okrem iného žiadali aby súd rozhodol, že svojim pôsobením Juhoafrická únia 
neoprávnene modifikovala podmienky výkonu mandátu bez zvolenia Valným zhromaždením. 
32 Stanovoval tak čl. 5 Paktu Spoločnosti národov, pozri Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými 
a Rakouskem, podepsaná v Saint-Germain-en-Leye dne 10. září 1919 publikovanú v Sbírce Československej 
republiky pod č. 507/1921 Sb.; dostupné na internete:  https://www.aspi.sk/products/lawText/1/2788/1/2 
33 Bod 89 a bod 98 rozsudku MSD Liberia v. South Afrika z roku 1966 dostupné na: https://www.icj-
cij.org/public/files/case-related/47/047-19660718-JUD-01-00-EN.pdf, s. 48 
34 Vychádzalo to z pragmatického pohľadu, že správca by bol menej ochotný investovať peniaze a úsilie na správu 
a pozdvihnutie mandátnych území, ak by explicitným vyjadrením možnosti odňatia mandátu mohol byť 
v budúcnosti zbavený správcovských oprávnení. 
35 Súd uviedol, že: „The Mandate, in fact and in law, is an international agreement having the character of a 
treaty or convention.“ [Mandát je fakticky aj právne medzinárodnou dohodou, ktorá má povahu zmluvy alebo 
dohovoru.] preklad autora článku. 
36 Táto norma je kodifikovaná aj v terajšom čl. 60 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve. 
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rady v tom, že: a) mandát Južnej Afriky je zrušený; b) akékoľvek akty vydané juhoafrickou vládou na 

území Namíbie sú ilegálne a neplatné.  

Rezolúciou č. 284 (1970) z 29. júla37, kde sa Bezpečnostná rada obrátila na MSD aby jej vyložil 

otázku: „Aké sú právne následky trvajúcej prítomnosti Južnej Afriky v Namíbii, pre štáty, nehľadiac na 

rezolúciu č. 276 (1970)“38? Súd oproti svojmu predchádzajúcemu rozsudku z roku 1966, potvrdil 

možnosť ukončenia mandátu, aj napriek neexistencií explicitnej možnosti ukončiť mandát zo strany 

Spoločnosti národov (teda aj OSN) a to na základe všeobecného inštitútu medzinárodného práva 

vyjadrenom vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve, skonštatoval taktiež, že správa (vo forme 

apartheidu) Južnej Afriky nie je v súlade s fundamentálnymi ľudskými právami a protirečí cieľom 

a princípom Charty.39 Súd sa zaoberal aj viacerými otázka, jednak možnosťou vydať takúto rezolúciu a 

jednak záväznosťou rezolúcií. Konštatoval, že jediným limitom právomoci Bezpečnostnej rady v zmysle 

čl. 24 Charty sú základné princípy a ciele vyjadrené v Kapitole I Charty OSN a že aj tieto rezolúcie sú 

v zmysle čl. 25 Charty záväzné.40 Z tohto teda plynula aj záväznosť pre ostatné členské štáty OSN.41  

Druhým príkladom na ktorý by sme chceli poukázať sa dotýka taktiež rezolúcií Bezpečnostnej 

rady OSN a ich záväznosti voči subjektom, ktoré majú ich obsah exekvovať. Išlo o prípad Yassina 

Abdullaha Kadiho, saudskoarabského šejka, ktorý bol zaradený do sankčného zoznamu Bezpečnostnej 

rady OSN v zmysle jej oprávnení podľa Kapitoly VII Charty, a to na základe rezolúcií č. 1267 (1999) a č. 

1333 (2000). Tvorcom jednotného sankčného zoznamu pre organizáciu Al-Káida a Taliban bol Výbor 

Bezpečnostnej rady, špecifický orgán vytvorený pre účely implementácie sankčných mechanizmov.42  

V nadväznosti na tieto rezolúcie bol Nariadením Rady Európskych spoločenstiev č. 881/2002 z 

27. mája 2002 implementovaný sankčný mechanizmus v podobe zákazu poskytovania finančných 

a iných prostriedkov, ako aj zmrazenia finančných a ekonomických prostriedkov fyzických 

a právnických osôb označených v zozname vypracovanom Výborom.43  

Kadi ako osoba označená a postihnutá sankciami inicioval konanie pred Všeobecným súdom 

Európskej Únie (do prijatia Lisabonskej zmluvy Súd Prvej Inštancie), ktorým napadol predmetné 

                                                           
37 Rezolúcia BR OSN č. 282 (1970) dostupné na internete: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/260/33/PDF/NR026033.pdf?OpenElement 
38 Pôvodné anglické znenie otázky: „What are the legal consequences for states of the continued presence of 
South Africa in Namibia, notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)?“ 
39 Poradný rozsudok Medzinárodného súdneho dvora Legal Consequences for States of the Continued Presence 
of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), s. 47 a s. 
57; dostupné na internete: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/53/053-19710621-ADV-01-00-
EN.pdf 
40 Ref. 33 s. 52-53 
41 Ref. 33 s. 55-56; Súd priznal týmto rezolúciám dokonca silu erga omnes v zmysle všeobecného medzinárodného 
práva s ohľadom na cieľ ochrany mieru.  
42 Ako stanovuje bod 6 Rezolúcie BR OSN č. 1267 (1999) dostupné na internete: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/300/44/PDF/N9930044.pdf?OpenElement 
43 Čl. 2-3 Nariadenia Rady (ES) č. 881/2002, dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0881&from=EN 
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nariadenie ako porušujúce jeho vlastnícke právo, právo byť vypočutý, právo na spravodlivý súdny 

proces.44 Proces bol vedený proti Rade a Komisií. Žiadal aby súd zrušil predmetné nariadenie v rozsahu 

týkajúcom sa jeho osoby. Súd však jeho návrh zamietol, argumentoval mimo iného tým, že rezolúcie 

v zmysle Kapitoly VII Charty OSN majú prednosť pred vnútroštátnym poriadkom, ako aj pred 

medzinárodnými zmluvami napríklad Európskym Dohovorom o ľudských právach a Zmluvou 

o Európskych spoločenstvách.45  

Súd vo svojich úvahách pripustil len výnimočnú možnosť posúdiť legalitu v prípade podozrenia 

z porušenia ius cogens, ktoré je záväzné aj pre orgány OSN.46 Síce sa zaoberal jednotlivými námietkami 

porušenia, ale nedošiel k záveru, že Kadiho práva boli porušené v intenzite porušujúcom ius cogens. 

Záverom súd zhrnul, že aj určité obmedzenie žalobcu na prístupe k súdu vyplýva z určitej súdnej 

imunity, ktorá sa vzťahuje na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN prijatých na základe kapitoly VII Charty 

OSN. Podotkol taktiež, že rezolúcie predpokladajú možnosť revízie kompetentnými orgánmi 

v stanovených časových intervaloch.47  

Kadi však tento rozsudok napadol na Súdnom dvore EÚ. Súdny dvor rozhodnutie Súdu prvej 

inštancie zrušil spolu s nariadením v časti týkajúcej sa Kadiho, a to z dôvodov, že boli porušené 

fundamentálne princípy vlastné pre Spoločenstvo. Nevylúčil však možné opätovné zaradenie Kadiho 

na sankčný zoznam za predpokladu, že sa ukážu dôvody na zaradenie ako opodstatnené. Síce Súd 

nepreskúmaval samotnú podstatu rezolúcií, dôvodil, že je oprávnený posúdiť vlastnú činnosť 

Spoločenstva, nakoľko aj samotná Charta ponecháva na jednotlivé členské štáty akým spôsobom 

vykonajú opatrenia v zmysle kapitoly VII Charty.48  

Paralelne s týmito procesmi prebiehala aj reflexia na úrovni samotnej Bezpečnostnej rady, ktorá 

rezolúciou č. 1904 (2009) v bode 20 vytvorila Kanceláriu ombudsmana na dobu 18 mesiacov, ktorého 

činnosť zahŕňa prijímať žiadostí od osôb a subjektov usilujúcich o výmaz zo zoznamu. Ombudsman bol 

vybavený viacerými oprávneniami pre účely preskúmania žiadosti za účelom následného predloženia 

žiadosti Výboru pre sankcie49  

                                                           
44 FEINÄUGLE, CLEMENS A.: Commission v. Kadi, In: The American Journal of International Law, Vol. 107, No. 4 
(October 2013), s. 879 
45 Bod. 181 rozsudku T-315/01 - Kadi v Council and Commission dostupné na internete: 
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-315/01&language=en 
46 Ref. 39, bod. 231 
47 Ref. 39, bod. 288-290 
48 Bod. 298, rozsudku C-402/05 P - Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission 
dostupné na internete: 
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-
402%252F05&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%
252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg
=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=693663 
49 Pre úplný procesný postup pozri Dodatok II rezolúcie Bezpečnostnej rady 1904 (2009) dostupné na internete:   
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/656/62/PDF/N0965662.pdf?OpenElement 
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3. KONCEPT LEGITIMITY? 

Na dvoch príkladoch ktoré sme v stručnosti predstavili sme chceli poukázať na komplexnosť 

konceptu toho čo je legitímne resp. ako sa prejavuje idea legitímneho poriadku v podmienkach 

medzinárodného práva.  

Prvý príklad Južnej Afriky a Namíbie, bol zaujímavý najmä spôsobom akým postupovalo Valné 

zhromaždenie vo vzťahu k prehláseniu mandátu za zrušený. Jednak interagovala s Medzinárodným 

súdnym dvorom, následne vytvorila ad hoc Výbor pre účely získania informácií a koncipovania 

postupov pre prebratie priamej správy územia. Uvedomujúc si špecifické postavenie taktiež zažiadala 

ingerenciu Bezpečnostnej rady, čo nakoniec vyústilo v prijatie záväzných rezolúcií, popri ktorých znova 

vystúpil aj MSD za účelom výkladu týkajúceho sa právnych účinkov týchto rezolúcií. Teda môžeme 

povedať, že na špecifickú explicitne nepredpokladanú situáciou „závažné porušenie mandátu“, systém 

aj napriek komplikáciám50 dokázal vygenerovať riešenie a snažil sa o čo najväčšiu legitimitu svojho 

postupu. Síce zamýšľaný účinok nebol dosiahnutý ihneď najmä vo vzťahu k adresátovi Južnej Afrike, 

ale predsa len na pomery Studenej vojny sa jednalo o úspech.51 Ostatne koncom 80. rokov aj jednotlivé 

mechanizmy boli zo strany Južnej Afriky uznané a Namíbia sa pretransformovala na suverénny štát aj 

vďaka intervencii týchto medzinárodných mechanizmov. Ako určité pozitívum medzinárodného práva 

a určitej reflexie rôznorodých fenoménov môžeme zaiste pokladať aj menšiu flexibility oproti 

vnútroštátnemu zákonodarcovi, prípadne exekutíve. Je pravdou, že za ostatné storočie prešlo 

medzinárodné práva vskutku dynamickým vývojom je napriek tomu viacej povedzme konzervatívnejšie 

ako napríklad vnútroštátne právo jednotlivých štátov.  

Z hľadiska argumentácie a zdôvodňovania, tu boli využité jednak čisto procesné legitimačné 

zdôvodnenia vychádzajúce s noriem vyplývajúcich s Paktu Spoločnosti národov a Charty OSN v spojení 

s rozhodovacou činnosťou Medzinárodného súdneho dvora. avšak v rezolúcií Bezpečnostnej rady č. 

276 (1970) sa rada odvoláva aj na to, že Južná Afrika nerešpektovaním predchádzajúcich rezolúcií 

podkopáva autoritu52 Organizácie Spojených národov. Teda nachádzame tu určitú predstavu 

organizácie o svojej imanentnej autorite, čo v zmysle podpory jednak rezolúcií Valného zhromaždenia 

a Bezpečnostnej rady53 takmer všetkými členskými štátmi OSN, je možné pokladať ako dostačujúci 

argument vo vzťahu k subjektu legitimity54, teda jednotlivými štátmi, čo v tomto prípade by mohlo 

                                                           
50 Akým bol fakt zániku Spoločnosti národov. 
51 K osamostatneniu Namíbie došlo až 21 marca 1990, čo bolo aj zásluhou kontinuálnej ingerencie orgánov OSN. 
Bližšie pozri: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/untagS.htm 
52 Bod 3. spomínanej rezolúcie dostupné na internete: 
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/Chap%20VII%20SRES%20276.pdf 
53 Tu sa zdržali hlasovanie dvaja stály členovia Bezpečnostnej rady Francúzsko a Veľká Británia. 
54 V zmysle tí, ktorí sa majú podriadiť alebo podporovať legitímny objekt (organizáciu, akt, systém). Pozri: 
THOMAS, CH. A.: The Uses and Abuses of Legitimacy in International Law, In: Oxford Journal of Legal Studies, 
Winter 2014, Vol. 34, No. 4, s. 747  
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vyjadrovať určitú kvantitatívnu zložku legitimity v podobe konsenzu (odhliadnuc od počiatočného 

nesúhlasu Južnej Afriky).  

Okrem čisto formálnych hľadísk by sme v obsahu jednotlivých krokov mohli vidieť aj apel na 

hodnotovú stránku vyjadrenú jednak v podobe práva na sebaurčenie, materiálnu podstatu 

mandátneho systému, ako aj odsúdenie politického režimu apartheidu a jeho nezlučiteľnosť 

s princípmi ľudských práv.     

Druhý príklad ukazuje zas systém, ktorý sa snaží legitimizovať vo vzťahu k jednotlivcovi aj napriek 

existencií nadriadeného systému, a to aplikovaním princípov a zásad vyplývajúcich z oblasti ľudských 

práv. Samotná úprava mechanizmov revízie sankčných listov zo strany Bezpečnostnej rady ukazuje, že 

počiatočná reakcia na teroristickú hrozbu nebola optimálna a dá sa povedať, že s cieľom odstrániť 

hrozbu sa strácal aj cieľ ochrany jednotlivca, ktorý taktiež je imanentnou súčasťou moderných 

právnych systémov, medzinárodného práva nevynímajúc. Možno určitou nevýhodou bola aj absencia 

priamej interakcia orgánov OSN a Európskej Únie, keďže ako sme uviedli v popise prípadu rozhodnutie 

o zrušení zápisu došlo nezávisle od rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. Samozrejme nejednalo by sa 

o interakciu orgánov ako v prvom prípade, ale minimálne na úrovni politickej by takáto interakcia bola 

možná. Môžeme si taktiež povšimnúť aj postupnú modifikáciu sankčných mechanizmov, či už v podobe 

ich periodickej revízie, možnosť obrátiť sa na špecifický orgán sprostredkujúci možnosť nápravy a pod.  

Čo sa týka samotného subjektu, ten je v tomto prípade dvojaký: Európska únia ako 

medzinárodná organizácia55, skrz ňu sprostredkovane členské štáty únie a konkrétny jednotlivec ako 

adresát opatrení. Teda legitimačná schéma naberá aj ľudskoprávny rozmer. Negatívom a nedostatkom 

bola nepochybne absencia zdôvodnenia zaradenia do sankčného mechanizmu, resp. nedostatok 

informácií aj z pohľadu bežného pozorovateľa, zatiaľ čo v prvom prípade bolo možné vidieť 

jednoznačnú genézu od správ špecifických orgánov, argumentáciu a interakciu medzi jednotlivými 

subjektmi a orgánmi. 

   

4. ZÁVER 

„In the grim darkness of the far future there is only war.“ [V ponurej temnote ďalekej budúcnosti 

je len vojna.] Takto je predstavovaný svet sci-fi herného systému Warhammer 40 000.56 Vojna ako taká 

stratila v tomto univerze svoju výnimočnosť každý deň, každý okamih je sprevádzaný nespočítateľnými 

úmrtiami Imperiálnej gardy alebo iných mimozemských rás. Impérium je totalitnou teokratickou 

organizáciou, ktorá dbá len na prežitie ľudstva bez akýkoľvek zábran v mene Božského imperátora. 

                                                           
55 V zmysle štátovedného zaradenia organizácia sui generis. Rovnako treba dodať, že bola rozoberaná otázka, či 
je aj Európska únia viazaná rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, nakoľko nie je členom OSN. Bližšie pozri  
KOKOTT, J., SOBOTTA, C.: (2012). The Kadi Case - Constitutional Core Values and International Law - Finding the 
Balance? In: European Journal of International Law, 23(4), s. 1015–1024 
56 Warhammer 40,000 7th Edition Rulebook, Games Workshop, 2014, s. 1 
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Využívame takéto prirovnanie ad absurdum, nakoľko sa častokrát stretávame s tým, že hybridné 

hrozby stierajú rozdiel medzi vojnou a mierom, že sú v šedej zóne.57 Čo môže mať za dôsledok 

normalizáciu niektorých prostriedkov reakcie systémov, resp. vyústiť v snahu potlačiť aj oprávnenú 

kritiku. Mnohé akty a procesy, ktoré sme mohli vidieť za ostatné dve desaťročia, či už zo strany štátov, 

alebo medzinárodných organizácií, prinášajú s čoraz väčšou snahou eliminovať negatívne dôsledky 

hybridných hrozieb aj ohrozenie fundamentálnych procesov na ktorých sú budované západné 

demokratické systémy. Nepochybne tieto fenomény budú predstavovať problém aj do budúcna, 

možno čím ďalej tým vypätejší a budú narúšať jemnú štruktúru medzinárodného práva.58  

V rámci predstavených prípadov sme mohli vidieť na jednej strane úspech v snahe dosiahnuť 

legitimitu, na druhej strane, prípad kde došlo k určitej korekcií na strane vykonávateľa sankčného 

mechanizmu, a to odvolaním sa na fundamentálne konštitutívne zásady systému, ktoré prevýšili 

legálny mechanizmus.59  

Avšak pomyselný „boj“60 o legitimitu nie je nikdy ukončený, prebieha stále a sme toho názoru, 

že aj teória medzinárodného práva má tu možnosť priniesť nové impulzy, ako aj konštruktívnu kritiku. 

Nie je to ľahký proces, ale ako poukazuje aj Hannah Arendt, že moc potrebuje niečo viac než len prosté 

násilie.61  

Tak ako legitimitu je možné dosiahnuť, je možné ju aj stratiť, čo môže mať za následok síce 

ozdravné reakcie, ale aj možné komplikácie spojené s negatívnymi následkami. Z tohto hľadiska sú 

otázky legitimity namieste aj pre teóriu medzinárodného práva. Teda pýtať sa nielen na to aké 

prostriedky reakcie využijeme voči problémom či už vo forme ozbrojených konfliktov, alebo hybridných 

hrozieb, ale aj či je ich použitie legitímne, resp. akým spôsobom zaistiť čo najväčšiu formu legitimity 

v zmysle rôznych kritérií. Síce problém legitimity zrejme nikdy nebude vyriešený v absolútnom poňatí, 

predsa len je dôležité ho stále skúmať a podrobovať kritike, prípadne formulovať riešenia.62  

 

 

 

                                                           
57 VALUCH, J.: Povaha konfliktov v 21. storočí – zmena konceptu alebo len techník?, In: Aktuálne bezpečnostné 
výzvy a medzinárodné právo., zost.: Jozef Valuch, Lilla Ozoráková, 1. vyd., Bratislava, Univerzita Komenského v 
Bratislave, Právnická fakulta, 2021. s. 16 
58 AUREL, S.: Legal resilience in an era of grey zone conflicts and hybrid threats, Cambridge Review of International 
Affairs (2020), s. 12 
59 V konečnom dôsledku došlo k náprave, resp. k vylepšeniu systému avšak nie z titulu interakcie na 
inštitucionálnej úrovni alebo skrz priame pôsobenie korektívu. 
60 Rovnako tak pomyselný boj za právo, pozri bližšie k tomuto konceptu IHERING, R.: Boj za právo, Kalligram, 
Bratislava, 2009, 107 s. 
61 ARENDT, H.: O násilí, Oikoymenh, Praha, 2011, s. 33 
62 V rámci tohto príspevku sa nechceme púšťať do formulácie konkrétnych nazvime to modelov legitimity pre 
systém medzinárodného práva, čo však budeme chcieť rozvinúť v ďalšej vedeckej tvorbe.  
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Abstract: The right to a defence, including the right of access to a lawyer, is one of the minimum guarantees of 

a fair trial. Lawyers are one of the key actors not only in national but also in international proceedings. They play 

a particularly important role in proceedings before supranational courts, such as international criminal courts 

and tribunals. The right to a fair trial, including access to a lawyer, as well as effective and high-quality legal 

representation are a prerequisite not only for ensuring that all the rights of individuals are respected, but also 

for the effective exercise of those rights in the proceedings. This paper will examine the questions related to the 

exercise of the right to a defence before international criminal courts and tribunals and will focus in particular 

on the main challenges that defence counsels face before these courts. 

 

Abstrakt: Právo na obhajobu, vrátane práva na prístup k právnemu zástupcovi je jednou z minimálnych záruk 

spravodlivého súdneho konania. Právni zástupcovia patria ku kľúčovým aktérom nielen v rámci konaní na 

vnútroštátnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Osobitne dôležité postavenie zohrávajú v konaniach pred 

nadnárodnými súdmi, ako sú napríklad medzinárodné trestné súdy a tribunály. Právo na obhajobu, vrátane 

prístupu k obhajcovi ako aj efektívne a kvalitné právne služby predstavujú nevyhnutný predpoklad nielen na 

zabezpečenie dodržiavania všetkých práv jednotlivcov, ale aj efektívneho uplatňovania týchto práv v danom 

konaní. Tento príspevok sa zameria na skúmanie otázok, ktoré súvisia s právom na obhajobu pred 

medzinárodnými trestnými súdmi a tribunálmi, s osobitným dôrazom na výzvy, ktorým obhajcovia v súčasnosti 

čelia pred týmito súdmi. 

 

Key words: right to a defence, international  criminal courts and tribunals, right to a fair trial, defence counsel 
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1 Tento príspevok bol spracovaný v rámci  projektu VEGA č. 1/0579/20 “Ozbrojené konflikty a kybernetické 
hrozby – výzvy pre medzinárodné právo 21. storočia“. 
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1. ÚVOD 

Právo na obhajobu je jednou z minimálnych záruk spravodlivého súdneho konania.2 Práve toto 

právo patrí medzi najdôležitejšie základné práva, ktoré zároveň tvoria nevyhnutný predpoklad 

demokratického a právneho štátu.3 Právo na obhajobu obsahuje niekoľko ďalších čiastkových 

procesných práv, medzi ktoré patrí aj právo jednotlivca na prístup k obhajcovi a teda právo zvoliť si 

obhajcu.4 Obhajcovia zastávajú mimoriadne dôležitú úlohu a patria preto ku kľúčovým aktérom nielen 

v rámci konaní na vnútroštátnej,5 ale aj na medzinárodnej úrovni. Osobitne dôležitú úlohu však 

zohrávajú v konaniach pred nadnárodnými súdmi, ako sú medzinárodné trestné súdy a tribunály. 

Vzhľadom však na jedinečnú povahu týchto konaní, ako aj samotný kontext v ktorom medzinárodné 

trestné súdy a tribunály fungujú, tieto konania zahŕňajú aj osobitné výzvy, či už tradičné alebo menej 

tradičné, ktoré sú často odlišné od tých ktorým jednotlivé strany konania čelia na vnútroštátnej úrovni. 

Hlavným cieľom príspevku je preto poukázať na vybrané výzvy, ktorým obhajcovia, ako strana 

v konaniach pred medzinárodnými trestnými súdmi a tribunálmi v súčasnosti čelia, s pribúdajúcimi 

tradičnými ale aj menej tradičnými výzvami. Vzhľadom však na existujúcu rôznorodosť medzi 

medzinárodnými trestnými súdmi a tribunálmi sa príspevok zameriava predovšetkým na právny rámec 

a skúmanie výziev v konaniach pred Medzinárodným trestným súdom (ďalej len „MTS“). 

 

2. ZABEZPEČENIE ZÁSADY ROVNOSTI ZBRANÍ A JEJ VPLYV NA PRÁVO NA SPRAVODLIVÉ 

KONANIE PRED MEDZINÁRODNÝM TRESTNÝM SÚDOM   

MTS má nepochybne ambíciu byť príkladom dobrej praxe pre ostatné súdne inštitúcie, 

pôsobiace či už na medzinárodnej alebo vnútroštátnej úrovni. To sa odráža predovšetkým aj v spôsobe 

vedenia konaní so značným dôrazom na zabezpečenie dodržiavania všetkých procesných práv 

jednotlivcov, vrátane možnosti ich efektívneho uplatnenia v jednotlivých štádiách konania. Napriek 

tejto nepochybnej snahe však zabezpečenie zásady rovnosti zbraní medzi stranami v konaniach 

predstavuje pretrvávajúcu výzvu, ktorá je spoločnou črtou opakujúcej sa kritiky fungovania súdu.6 

                                                           
2 Európsky súd pre ľudské práva, Asch v. Rakúsko, sťažnosť č. 12398/86, rozsudok z 21. mája 1991; Európsky súd 
pre ľudské práva, Vodeničarov v. Slovenská republika, sťažnosť č. 24530/94, rozhodnutie z 21. decembra 2000. 
3 LACIAK, O.: Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní. Wolters Kluwer, 2019, s. 7. 
4 CHMELIK,J.: ‘Právo na obhajobu – teoretická východiská’. In: GŘIVNA, T. a kolektív (eds.). Právo na obhajobu: 
teorie a praxe 21. století. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, s. 20; Pozri aj, LACIAK, O.: Právo na obhajobu a jeho 
podoby v trestnom konaní. Wolters Kluwer, 2019, s. 20. 
5 Pozri napríklad Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 5. mája 1998, sp. zn. I. ÚS 35/1998. 
6 Pozri napríklad, JALLOH, C. C., DIBELLA, A.: ‘Equality of arms in international criminal law: Continuing 
challenges.’ In: SCHABAS, W., MCDERMOTT, Y a HAYES, N. (Eds.) The Ashgate Research Companion to 
International Criminal law – Critical Perspectives. Ashgate, 2013. 
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Zásada rovnosti zbraní predstavuje základný a neoddeliteľný prvok práva na spravodlivé 

konanie7 a zároveň poskytuje základnú optiku, cez ktorú možno overovať a hodnotiť procesnú 

spravodlivosť v každom jednom trestnom konaní. Ako jedna zo základných zásad konania vedeného 

pred MTS síce nie je explicitne upravená v Rímskom štatúte ani v Pravidlách konania a dokazovania 

súdu, bohatá prax a existujúca judikatúra MTS sú však dôkazom častého využitia odkazu na túto 

zásadu.8 Ako vyplýva z rozhodovacej praxe MTS, rovnosť zbraní chápe MTS v širšom zmysle, 

predovšetkým v súvislosti so spravodlivosťou konania, s dôrazom na dodržiavanie procesných práv 

všetkých účastníkov konania v zmysle Rímskeho štatútu, teda aj prokuratúry.9 V súvislosti však 

s postavením a úlohou obhajoby v konaniach pred MTS, je to predovšetkým úloha obhajcov aby v 

konaniach dbali na zabezpečenie a dodržiavanie tejto zásady a v potrebných a odôvodnených 

prípadoch upozorňovali a namietali akýkoľvek procesný alebo štrukturálny nedostatok v konaniach, 

ktorý by mohol mať dopad na dodržiavanie tejto zásady.10 

Ako však vyplýva z existujúcej judikatúry MTS, v konaniach vedených pred MTS si zásada 

rovnosti zbraní vyžaduje zabezpečenie rovnosti prostriedkov medzi prokuratúrou a obhajcami, ako 

napríklad dostatočné ľudské zdroje a priaznivé pracovné podmienky, ktoré by mali byť v súlade so 

základnými štandardmi. S poukazom na čl. 67 Rímskeho štatútu, ktoré špecifikuje práva obžalovaného, 

predovšetkým „minimálne záruky, ktoré sú plne rovnocenné“, MTS zastáva názor, že nebude možné 

vytvoriť situáciu absolútnej rovnosti zbraní medzi prokuratúrou a obhajobou pred súdom a preto podľa 

názoru súdu "bude potrebné posúdiť fakty vždy, keď sa bude namietať nespravodlivosť."11 Uznávajúc 

teda prirodzene asymetrickú povahu vzťahov medzi prokuratúrou a obhajobou v trestnom konaní, 

MTS má za to, že ak sa rovnosť zbraní má realizovať v čo najväčšej možnej miere, musia sa minimálne 

                                                           
7 Pozri napríklad, ESĽP, Foucher v. Francúzsko, sťažnosť č. 22209/93, rozsudok z 18. marca 1997, para. 34; ESĽP 
Öcalan v. Turkey [VS], sťažnosť č. 46221/99, rozsudok z 12. mája 2005, para. 140; Pozri aj: Výbor Organizácie 
Spojených národov pre ľudské práva, Všeobecný komentár č. 32 (2007). Článok 14: Právo na rovnosť pred súdom 
a spravodlivé súdne konanie. UN Doc. CCPR/C/GC/32. 
8 MTS, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, sp. zn. ICC-01/04-01/06-1091, Decision on Defence’s Request to 
Obtain Simultaneous French transcripts, 14. decembra 2007, para. 18–19. 
9 Pozri napríklad: MTS, ‘Situation in the Democratic Republic of the Congo,‘ Decision on the Prosecution’s 
Applications for Leave to Appeal the Chamber’s Decision of 17 January 2006 on the Applications for Participation 
in Proceedings of VPRS1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 and VPRS 6, ICC-01/04-135-tEN, Pre-Trial Chamber I, 
31. marca 2006, para. 38; Pozri aj MTS, ‘Situation in Uganda’, Decision on Prosecution’s Application for Leave to 
Appeal Dated the 15th day of March 2006 and to Suspend or Stay Consideration of Leave Dated the 11th day of 
May 2006, ICC-02/04-01/05-90-US-Exp, 11. júla 2006; Pozri aj MTS, Prosecutor v. Ngudjolo, Judgment on the 
Prosecutor’s Appeal against the Decision of Trial Chamber II entitled ‘Judgment Pursuant to Article 74 of the 
Statute’, ICC-01/04-02/12-271, 27. februára 2015, para. 255-256. 
10 JALLOH, C. C., DIBELLA, A.: ‘Equality of arms in international criminal law: Continuing challenges.’ In: SCHABAS, 
W., MCDERMOTT, Y a HAYES, N. (Eds.) The Ashgate Research Companion to International Criminal law – Critical 
Perspectives. Ashgate, 2013. 
11 MTS, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-1091, Decision on Defence’s Request to Obtain 
Simultaneous French transcripts, 14. decembra 2007, para. 18–19. 
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práva obvineného vykladať v širšom chápaní. Tento výklad musí byť navyše primeraný aj postaveniu 

prokurátora.12  

Z hľadiska poskytovania primeranej ochrany individuálnym základným právam sa práve prístup 

k chápaniu spravodlivosti, práva na spravodlivé súdne konanie a zásady rovnosti zbraní zo strany MTS 

zdá byť primeraný. Vzhľadom však na vyššie spomínanú zložitú povahu medzinárodných trestných 

konaní, vrátane komplikovaných právnych aj skutkových otázok, ich rozsiahlosť a často aj asymetrické 

vzťahy strán so štátmi, v ktorých sa vyšetrovanie musí predovšetkým uskutočniť,13 je zabezpečenie 

a uplatňovanie zásady rovnosti zbraní medzi prokuratúrou a obhajobou v aplikačnej praxi skutočne 

náročné. Tento rozdiel medzi obhajobou a prokurátorom je však najvýraznejší vo fáze vyšetrovania,14 

aj kvôli aktuálne pribúdajúcim netradičným výzvam pred medzinárodnú spravodlivosť.   

 

3. VÝZVY V OBLASTI VYŠETROVANIA PRI UPLATŇOVANÍ ZÁSADY ROVNOSTI ZBRANÍ 

V KONANIACH PRED MEDZINÁRODNÝM TRESTNÝM SÚDOM  

Vyšetrovanie v tak komplexných situáciách v akých prebiehajú medzinárodné trestné konania je 

nepochybne zdĺhavý, časovo náročný a komplikovaný proces. Samotný proces vyšetrovania 

a trestného stíhania pred MTS je upravený v piatej časti Rímskeho štatútu. Čl. 54 Rímskeho štatútu na 

strane jednej upravuje základné povinnosti a právomoci prokurátora v súvislosti s vyšetrovaním 

a článok 55 Rímskeho štatútu na strane druhej, upravuje práva osôb počas vyšetrovania. Napriek 

obsiahlej právnej úprave práv a povinností jednotlivých strán, však predstavuje  vyšetrovanie fázu 

trestného konania, v ktorej sú strany najviac nerovné.15  

Predovšetkým, ako vyplýva nielen z právnej úpravy ale aj z praxe, prokurátor má vo fáze 

vyšetrovania výrazne lepšiu pozíciu pri zabezpečovaní potrebných materiálov ako obhajoba, ktorá 

nemá možnosť rovnakým spôsobom vyhľadávať a prehľadávať materiály.16 V praxi preto často vznikajú 

situácie kedy mnohé tímy obhajoby namietajú neschopnosť viesť primerané vyšetrovanie, ktoré je 

súčasťou povinností obhajoby týkajúcich sa primeranej prípravy na súdne konanie.17  

 

                                                           
12 FEDOROVA, M.: ‘The Principle of Equality of Arms in International Criminal Proceedings‘. In: ROHAN, C., ZYBERI, 
G. (eds.). Defence Perspectives on International Criminal Justice. Cambridge University Press, 2017, s. 210. 
13 CASSESE, A., GAETA, P, BAIG, L. et al. (rev.).: Cassese’s International Criminal Law (3rd ed.). Oxford University 
Press, 2013, s. 353. 
14 BUISMAN, C., HOOPER, D.: ‘Defence Investigations and Collection of Evidence’. In: ROHAN, C. and ZYBERI, G. 
(eds). Defence Perspectives on International Criminal Justice. Cambridge University Press, 2017, s. 521. 
15 BUISMAN, C., HOOPER, D.: ‘Defence Investigations and Collection of Evidence’. In: ROHAN, C. and ZYBERI, G. 
(eds). Defence Perspectives on International Criminal Justice. Cambridge University Press, 2017. 
16 FEDOROVA, M.: ‘The Principle of Equality of Arms in International Criminal Proceedings‘. In: ROHAN, C., ZYBERI, 
G. (eds.). Defence Perspectives on International Criminal Justice. Cambridge University Press, 2017, s. 211. 
17 IONTCHEVA TURNER, J.: Defence Perspectives on Law and Politics in International Criminal Trials. In: Virginia 
Journal of International Law. 2008, roč. 48, č. 3, s. 554. 
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3.1. Účinná spolupráca so štátmi pri vyšetrovaní 

S fázou vyšetrovania je úzko spojená potreba účinnej spolupráce štátov s jednotlivými stranami 

konania. V zmysle čl. 54 ods. 2 písm. a) Rímskeho štatútu, môže prokurátor uskutočňovať vyšetrovanie 

na území štátu, v súlade s ustanoveniami deviatej časti Rímskeho štatútu upravujúcej medzinárodnú 

spoluprácu so súdom. Prokurátor však môže v zmysle čl. 54 ods. 2 písm. b) Rímskeho štatútu 

uskutočňovať vyšetrovanie na území zmluvnej strany aj bez zabezpečenia takejto spolupráce, na 

základe poverenia daného senátom prípravného konania podľa čl. 57 ods. 3 písm. d) Rímskeho štatútu. 

Takéto poverenie dáva senát prípravného konania v prípadoch kedy je štát, ktorý je zmluvnou stranou 

Rímskeho štatútu, zjavne neschopný vykonať žiadosť o spoluprácu v dôsledku neexistencie nejakého 

orgánu alebo časti súdneho orgánu príslušného vykonávať žiadosť o spoluprácu. Rímsky štatút teda 

ponúka nástroj prokurátorovi ako zaistiť aspoň spoluprácu štátu, ktorý je zmluvnou stranou.  

Komplexná právna úprava práv a povinností prokurátora vo fáze vyšetrovania a trestného 

stíhania obsiahnutá v Rímskom štatúte je predovšetkým odôvodnená zložitosťou prípadov. Úlohou 

prokuratúry je stíhanie najzávažnejších medzinárodných zločinov, ktoré sa týkajú celého 

medzinárodného spoločenstva. Dosiahnutie tohto cieľa si však vyžaduje značné vyšetrovacie úsilie, 

ktoré zahŕňa rozsiahle povinnosti a činnosti, ako je napríklad exhumácia masových hrobov a 

vykonávanie forenzných prác, vyhľadávanie a vypočúvanie svedkov a prístup k a prehľadávanie veľkého 

množstva dôkazného materiálu, napríklad vládnych záznamov. Prokurátor však nie je schopný 

vykonávať tieto činnosti bez pomoci štátov.18 

Podobne je účinná spolupráca so štátmi v ktorých vyšetrovanie prebieha potrebným základom 

pre efektívnu prípravu aj obhajoby, ktorej súčasťou je prístup k svedkom a ostatným dôkazným 

materiálom. Ako však ďalej z praxe vyplýva, spolupráca štátov s vyšetrovateľmi zo strany obhajoby je 

v niektorých prípadoch menej efektívna v porovnaní so spoluprácou s prokuratúrou, štáty sú vo väčšine 

prípadov menej ochotné poskytnúť rovnakú spoluprácu obhajobe ako samotnej prokuratúre.19 Preto 

sa ako jedna z najzávažnejších a pretrvávajúcich výziev v  konaniach pred MTS z pohľadu obhajoby 

často uvádza neúčinná spolupráca zo strany štátov a svedkov so stranou obhajoby pri zhromažďovaní 

dôkazov.20  

Zároveň, okrem menej účinnej spolupráce so štátmi sa v praxi často objavujú aj prípady 

aktívneho konania zo strany štátnych orgánov s cieľom brániť účinnému vyšetrovaniu. Napríklad, 

                                                           
18 BERGSMO, M., KRUEGER, P., BEKOU, O.: ‘Duties and powers of the Prosecutor’. In: TRIFFTERER, O., AMBOS, K. 
(ed.). The Rome Statute of the International Criminal Court – A Commentary (3rd ed.). C. H. Beck, Hart, Nomos, 
2015, s. 1383. 
19 Pozri napríklad, MTS, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Transcript, ICC-01/04-02/07-T-56-ENG, 3. februára 
2009, s. 50–51. 
20 IONTCHEVA TURNER, J.: Defence Perspectives on Law and Politics in International Criminal Trials. In: Virginia 
Journal of International Law. 2008, roč. 48, č. 3, s. 28. 
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v prípade Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo,21 obhajoba opakovane upozorňovala senát prvej 

inštancie, že niektoré vnútroštátne orgány počas prítomnosti obhajoby na ich území opakovane 

a úmyselne bránili vo vyšetrovaní. V tomto prípade obhajoba opakovane namietala odmietnutie 

prístupu k svedkom.22 Aj vďaka týmto výzvam, ktorým vyšetrovatelia zo strany obhajoby v danom 

prípade museli čeliť na vnútroštátnom území, sa samotné ich vyšetrovanie predĺžilo, čo malo 

nepochybne vplyv na celkovú dĺžku konania ako aj na dodržiavanie práv obhajoby.  

 

3.2. Povinnosti a práva jednotlivých strán konania a ich aplikácia v praxi 

Na nedostatky v účinnej spolupráci štátov so stranou obhajoby vo fáze vyšetrovania a trestného 

stíhania čiastočne z pohľadu právnej úpravy reaguje ustanovenie v čl. 54 ods. 1. písm. a) Rímskeho 

štatútu, ktoré v súlade s existujúcimi medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi obsahuje aj 

výslovnú povinnosť prokurátora vyšetrovať a zhromažďovať tak usvedčujúce ako aj oslobodzujúce 

dôkazy.23 V zmysle čl. 54 ods. 1 písm. a) Rímskeho štatútu má teda prokurátor povinnosť aktívne 

vyšetrovať a zhromažďovať rovnako usvedčujúce informácie aj oslobodzujúce informácie. 

Nepochybne explicitné ustanovenie o aktívnej povinnosti prokurátora v čl. 54 ods. 1 písm. a) 

Rímskeho štatútu posilňuje postavenie obhajoby v konaniach pred MTS, v porovnaní s jej postavením 

pred ostatnými medzinárodnými či hybridnými trestnými súdmi a tribunálmi, ako napr. Medzinárodný 

trestný tribunál pre Rwandu24, Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu,25 či Špeciálny súd 

pre Sierra Leone.26 V zmysle štatútov týchto medzinárodných či hybridných trestných súdov a 

tribunálov má prokurátor povinnosť iba zverejniť oslobodzujúce dôkazy v prípade, že sa mu dostanú 

do rúk. Bremeno aktívneho vyhľadávania a zhromažďovania oslobodzujúcich dôkazov je však 

ponechané na obhajobe. Práve vzhľadom na túto aktívnu povinnosť prokuratúry sa v konaniach pred 

MTS od prokuratúry očakáva väčšia miera aktivity aj smerom k obhajobe, predovšetkým, že bude 

vykonávať dôkladné vyšetrovanie a kriticky posudzovať každý prípad a podporné dôkazné materiály. 

Obavy obhajoby vyjadrené v podaniach namietajúcich neúplnosť vyšetrovania v niektorých prípadoch, 

najmä pokiaľ ide o usvedčujúce aj oslobodzujúce okolnosti zo strany prokuratúry,27 potvrdzuje aj 

                                                           
21 MTS, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Transcript,  ICC-01/04-02/07-T-56-ENG, 3. februára 2009, s. 50–51. 
22 MTS, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Defence Request for Leave to Meet Four Defence Witnesses in The 
Hague Prior to Their Testimony, sp. zn. ICC-01/04-01/07-2709-Red, 17. februára 2001. 
23 Pozri napríklad, BERGSMO, M., KRUEGER, P., BEKOU, O.: ‘Duties and powers of the Prosecutor’. In: TRIFFTERER, 
O., AMBOS, K. (ed.). The Rome Statute of the International Criminal Court – A Commentary (3rd ed.). C. H. Beck, 
Hart, Nomos, 2015, s. 1384- 
24 Pravidlo 68 Pravidiel konania a dokazovania Medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu. 
25 Pravidlo 68 Pravidiel konania a dokazovania Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu. 
26 Pravidlo 68 Pravidiel konania a dokazovania Špeciálny súd pre Sierra Leone. 
27 BUISMAN, C.: The Prosecutor’s obligation to investigate incriminating and exonerating circumstance equally: 
Illusion or reality? In: Leiden Journal of International Law. 2014, roč. 27, č. 1. 



 67 

aktuálna rozhodovacia prax MTS.28  Aj samotné senáty MTS opakovane upozornili, že prokuratúra 

v niektorých prípadoch neuskutočnila včasné a úplné vyšetrovanie, pričom nevypočula množstvo osôb 

s poznatkami o potenciálne oslobodzujúcich informácii o prípade.29 Napríklad, v prípade Prosecutor v. 

Ngudjolo, podľa senátu prokuratúra aktívne nevyhľadala potenciálne oslobodzujúce dokumenty. 

Napriek tomu, že vnútroštátne autority odmietli zverejniť akékoľvek spravodajské dokumenty, 

odvolávajúc sa na ochranu štátnej bezpečnosti, podľa senátu, prokuratúra nikdy nevyvinula seriózne 

úsilie, aby vnútroštátne autority zverejnili aspoň niektoré z týchto dokumentov.30 

Na vedenie účinného vyšetrovania si obhajoba vyžaduje úplnú a účinnú spoluprácu orgánov 

štátu, v ktorom boli zločiny spáchané, ako aj zodpovedný a aktívny prístup zo strany prokuratúry pri 

vyhľadávaní a zhromažďovaní všetkých typov dôkazného materiálu. Berúc do úvahy existujúci právny 

rámec poskytujúci na jednej strane širšie spektrum nástrojov pre prokuratúru na vynútenie účinnej 

spolupráce so štátmi, a na strane druhej, aj jej povinnosť voči obhajobe v zmysle čl. 54 ods. 1 písm. a) 

Rímskeho štatútu, je preto nevyhnutné dodržiavať všetky práva a povinnosti dané prokuratúre vo fáze 

vyšetrovania. Aj vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj na dôležitosť dodržiavania zásady rovnosti zbraní,  

je preto naďalej potrebné zdôrazňovať dôležitosť odstraňovania nedostatkov v prístupe prokuratúry 

k vedeniu vyšetrovania a vyhľadávania všetkých kategórií dôkazov. 

 

4. ZÁVER 

Na to aby medzinárodné trestné súdy a tribunály napĺňali ich základný cieľ prispieť 

k medzinárodnej spravodlivosti a mieru, musia byť nepochybne naplnené a dodržané všetky štandardy 

spravodlivosti konania. Zabezpečenie spravodlivého konania a dodržiavanie základných procesných 

práv jednotlivcov v konaniach pred týmito súdmi sa tak musí stať rovnako dôležitou a pevnou súčasťou 

medzinárodného diskurzu. Aj v prípade MTS ktorý má byť symbolom medzinárodnej trestnej 

spravodlivosti s ustanovením najvyšších štandardov spravodlivosti konania v zmysle jeho právneho 

                                                           
28 Pozri napr.: Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Second Corrigendum to the Defence Closing Brief, 29. júna 
2012, para. 450–452; MTS, Prosecutor v. Ruto et al., Transcript, ICC-01/09-01/11-T-5-ENG, 1 septembra 2011, 
para 91; MTS, Prosecutor v. Ruto et al., Transcript, ICC-01/09-01/11-T-6-Red-ENG, 2. septembra 2011, para 116; 
MTS, Prosecutor v. Muthaura et al., Muthaura Confirmation Brief, ICC-01/09-02/11-374-Red, 2. decembra 2011, 
paras. 71–72; MTS, Prosecutor v. Muthaura et al., Ali Confirmation Brief, ICC-01/09-02/11-373-Red, 2. decembra 
2011, para. 23; MTS, Prosecutor v. Gbagbo, Transcript, ICC-02/11-01/11-T-19-Red-ENG, 26. februára 2013, para. 
22–23, Pozri aj, MTS, Observations of the United Nations High Commissioner for Human Rights invited in 
Application of Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, ICC-02/05-19, 10. októbra 2006; MTS, 
Observations on Issues Concerning the Protection of Victims and the Preservation of Evidence in the Proceedings 
on Darfur Pending before the ICC, ICC-02/05-14, 1. septembra 2006.  
29 Pozri napríklad, MTS, Prosecutor v. Gbagbo, Public Decision Adjourning the Hearing on the Confirmation of 
Charges Pursuant to Article 61(7)(c)(i) of the Rome Statute, ICC-02/11-01/11-432, 3. júna 2013, para. 44(6); Pozri 
aj Prosecutor v. Laurent Gbagbo, Transcript, ICC-02/11-01/11-T-18-Red-ENG, 25. februára 2013. 
30 Pozri napríklad, MTS, Prosecutor v. Ngudjolo, ICC-01/04-02/12-3, Judgment according to Article 74 of the 
Statute, 18. decembra 2012, para. 117-118. 
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rámca je nepochybne naďalej dôležité skúmať jednotlivé výzvy ktorým strany konania naďalej čelia 

v praxi a ich dopad na celkovú spravodlivosť konaní. 

Zabezpečenie dodržiavania zásady rovnosti zbraní medzi stranami konania, ktorá je 

neoddeliteľným prvkom práva na spravodlivé konanie predstavuje naďalej pretrvávajúcu výzvu 

v medzinárodných trestných konaniach. Ako bolo znázornené vyššie, MTS má za to, že ak sa rovnosť 

zbraní má realizovať v čo najväčšej možnej miere, musia sa minimálne práva obvineného vykladať 

v širšom chápaní. Nedostatky pri zabezpečovaní tejto základnej zásady na ktoré opakovane upozorňuje 

predovšetkým obhajoba, sú často bez odpovedi od protistrany, aj napriek komplexnej právnej úprave 

práv a povinností prokuratúry. 

Zároveň, okrem vyššie uvedeného, na vedenie účinného vyšetrovania si obhajoba vyžaduje plnú 

spoluprácu orgánov štátu, v ktorom boli tieto zločiny spáchané. Berúc do úvahy čl. 34 Rímskeho štatútu 

podľa ktorého je prokuratúra oficiálnym orgánom súdu, Rímsky štatút poskytuje široký právny rámec 

upravujúci práva a povinnosti prokuratúry vo fáze vyšetrovania a vedenia trestného stíhania. Tento 

komplexný právny rámec zveruje do rúk prokuratúry, ako hlavnému orgánu v rámci štruktúry súdu, 

nepochybne širšie právomoci ako obhajobe, ktorá nie je súčasťou štruktúry súdu, na zabezpečenie 

a prípadné vynútenie spolupráce aj s nespolupracujúcimi štátmi. Prokuratúra tiež významne využíva 

pomoc OSN a mimovládnych organizácií. 

Naopak, keď sa obhajobe nepodarí zabezpečiť spoluprácu so štátom, v zmysle Rímskeho štatútu 

môže požiadať o pomoc senát MTS. V tejto súvislosti môže senát vydať príkaz na spoluprácu štátu a v 

prípade jeho nesplnenia sa môže obrátiť na zhromaždenie štátov zmluvných strán alebo Bezpečnostnú 

radu podľa článku 87 ods. 7, avšak nemožno uložiť žiadne sankcie. Senát sa teda často dostáva do 

pozície, kde nemôže napraviť nerovnosť strán pri získavaní prístupu k dokumentom. 

Zložitá povaha medzinárodných trestných konaní, vrátane komplikovaných právnych aj 

skutkových otázok, ich rozsiahlosť a často aj asymetrické vzťahy strán so štátmi, v ktorých sa 

vyšetrovanie musí predovšetkým uskutočniť, zostáva zabezpečenie a uplatňovanie zásady rovnosti 

zbraní medzi prokuratúrou a obhajobou v aplikačnej praxi skutočne náročné. Vyriešenie praktických 

otázok alebo výziev ktorým obhajoba často čelí, napríklad v súvislosti s vedením efektívneho 

vyšetrovania a ním spojeným zabezpečením prístupu k svedkom, miestam činu, vládnym dokumentom 

a iným záležitostiam je nevyhnutné na to, aby mal obvinený čas a možnosti na prípravu obhajoby. Preto 

ak má MTS dosahovať najvyššie štandardy spravodlivosti konaní, je potrebné zabezpečiť dodržiavanie 

zásady rovnosti zbraní aj v praxi.  
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Abstract: The author in the paper characterises general rules on admissibility of evidence in the procedure at the 

International Criminal Court, particularly focusing on open source evidence as a new form of evidence for crimes 

under international law. He points out challenges as well as contributions of open source evidence. He 

demonstrates their applicability to concrete cases, namely on Al-Mahdi, Al-Werfalli or Bemba case. He mentions 

also recently adopted Berkeley protocol. 

 

Abstrakt: Autor v príspevku charakterizuje všeobecné podmienky prípustnosti dôkazov v konaní pred 

Medzinárodným trestným súdom a osobitne sa venuje open source dôkazom ako novej forme dokazovania 

zločinov podľa medzinárodného práva. Poukazuje na výzvy, ako aj na prínosy open source dokazovania. Ich 

použitie demonštruje aj na konkrétnych prípadoch, ako je Al-Mahdi, Al-Werfalli alebo Bemba. Spomína aj 

nedávno prijatý Berkeleyský protokol. 

 

Key words: international criminal court, evidence, open source, satellite pictures. 

 

Kľúčové slová: medzinárodný trestný súd, dokazovanie, open source, satelitné snímky 

 

 

1. ÚVOD 

Digitálna doba prináša nielen nové výzvy ale aj nové riešenia. Medzi tieto patrí aj príchod open 

source dôkazov. V príspevku sa zameriame v konkrétnosti na aspekty open source dokazovania pred 

Medzinárodným trestným súdom (ďalej len „Súd“). Otázkam využitia video-prenosu v rámci 

medzinárodného trestného konania, ako ďalšej forme ktorú prináša digitálna éra, som už písal predtým 

inde.1 Cezhraničnej spolupráci pri využívaní elektronických dôkazov sa zas venoval príspevok na 

minuloročných Míľnikoch.2 

Cieľom tohto príspevku je predstaviť podmienky prípustnosti dôkazov pred Medzinárodným 

trestným súdom, charakterizovať open source dôkazy, poukázať na ich špecifiká, upozorniť na 

                                                           
1 MAREČEK, L.: Video-prenos, verejnosť a riadny priebeh medzinárodného trestného konania. In: Vplyv 
moderných technológií na právo. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, s. 166-175. 
2 KRÁLIK, J.: Aktuálne výzvy v oblasti kybernetickej kriminality: Návrh druhého dodatkového protokolu 
k Dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021. s. 11-22. 
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aplikačné výzvy a vyzdvihnúť ich prínos pre boj s trestnou činnosťou na úrovni medzinárodnej trestnej 

spravodlivosti. Ich použitie bude demonštrované aj na konkrétnych prípadoch. 

 

2. PRÍPUSTNOSŤ DÔKAZOV 

Otázku dokazovania rieši Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ďalej len „RímŠt“) 

predovšetkým v čl. 69. Tento článok je zaradený do šiestej časti RímŠt nazvanej „súdne konanie,“ resp. 

„konanie“ (Trial, le Procès). Toto ustanovenie sa primerane uplatní v zmysle čl. 56 ods. 4 RímŠt aj na 

prípravné konanie (pre-trial, procès préliminaire), resp. vyšetrovanie (investigation, enquête) upravené 

v piatej časti RímŠt. Dôkazy by mali predkladať predovšetkým procesné strany, prokurátor a obhajoba, 

resp. obžalovaný.3 Nie je však vylúčené navrhnutie dôkazu aj osobou v postavení poškodeného, resp. 

obete (victim, victime).  

Súd môže žiadať predloženie dôkazov aj z vlastnej iniciatívy, ak ich vykonanie považuje za nutné 

pre objasnenie pravdy (truth, verité). V judikatúre nie je zjednotené, či sa oprávnenie Súdu požadovať 

predloženie dôkazov aj z vlastnej iniciatívy týka aj senátu prípravného konania (pre-trial chamber, 

chambre préliminaire) , alebo iba senátu prvej inštancie (trial chamber, chambre de première instance). 

Vo veci Katanga sa I. senát prípravného konania priklonil k názoru, že sa má spoliehať iba na dôkazy 

navrhnuté stranami, nakoľko jeho úlohou (ešte) nie je zisťovať objektívnu pravdu, zatiaľ čo III. senát 

prípravného konania vo veci Bemba dospel k záveru, že ide o všeobecnú zásadu, ktorá je aplikovateľná 

na všetky štádia trestného konania pred Súdom,4 hoci uznal, že táto všeobecná zásada sa v prípravnom 

konaní modifikuje s ohľadom na to, že účelom Súdu v tomto štátu ešte nie je preukázať vinu 

obžalovaného mimo rozumnú pochybnosť.5 Vyvrcholením prípravného konania je potvrdenie obžaloby 

v rámci ktorej by mal Súd dospieť k štádiu istoty na úrovni „dostatočných dôkazov na založenie 

odôvodneného základu domnievať sa, že táto osoba spáchala každý zo zločinov z ktorých je 

                                                           
3 „The right to lead evidence pertaining to the guilt or innocence of the accused and to challenge the admissibility 
or relevance of evidence lies primarily with the parties, namely, the Prosecutor and the Defence... However, the 
Appeals Chamber does not consider these provisions to preclude the possibility for victims to lead evidence 
pertaining to the guilt or innocence of the accused and to challenge the admissibility or relevance of evidence 
during the trial proceedings.“ Prosecutor v. Lubanga. Judgment on the appeals of The Prosecutor and The 
Defence against Trial Chamber I's Decision on Victims' Participation of 18 January 2008. No.: ICC-01/04-01/06 OA 
9 OA 10, §§ 93-94. 
4 OLÁSOLO ALONSO, H.: ICC Statute Article 69. In: Lexsitus-Lectures. Dostupné onlline: http://www.legal-
tools.org/doc/49f728/. 
5 Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Pre-Trial Chamber I, Decision on the Set of Procedural Rights Attached to 
Procedural Status of Victim at the Pre-Trial Stage of the Case, 13 May 2008, ICC-01/04-01/07-474, paras. 107-
113 a Prosecutor v. Bemba, Pre-Trial Chamber III, Decision on the Evidence Disclosure System and Setting a 
Timetable for Disclosure between the Parties, 31 July 2008, ICC-01/05-01/08-55, paras. 8-11. 
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obvinená,“6 prípadne pre potreby vydania zatýkacieho rozkazu, že existujú „rozumné dôvody 

domnievať sa.“7 

Je na rozhodnutí súdu, či dôkaz pripustí. Splnenie podmienok má Súdu zdôvodniť strana, ktorá 

dôkaz navrhuje.8 Vo všeobecnosti Súd aplikuje trojstupňový test prípustnosti dôkazu:9  

a) Prvým krokom je relevantnosť dôkazu, teda či navrhnutý dôkaz robí „robí existenciu [pre prípad 

dôležitej, pozn. autora] skutočnosti viac alebo menej pravdepodobnou.“10 

b) Druhým krokom je preukazná hodnota. To znamená jednak hodnovernosť navrhnutého dôkazu, 

ako aj mieru v akej dôkaz pravdepodobne ovplyvní posudzovanie veci. Preukaznú hodnotu je 

možné určiť: 

a. Overovaním (authentification) 

b. Nepriamymi dôkazmi (indicia). 

c) Tretím krokom je pomeriavanie s mierou, v ktorej môže pripustenie dôkazu spôsobiť predsudok 

(prejudicial effect) a tým ovplyvniť právo na spravodlivý proces. Relevantnosť a preukaznosť dôkazu 

by mala byť primeraná prípadnému spôsobenému predsudku. 

 Diskusia o tom či vyhodnotenie preukaznej hodnoty, resp. hodnovernosti dôkazu má nastať už 

pri fáze rozhodovania o prípustnosti dôkazu alebo až po jeho vykonaní bola I. senátom prípravného 

konania uzatvorená v tom zmysle, že tieto aspekty môže Súd vziať v úvahu už aj v momente 

rozhodovania o prípustnosti dôkazu.11  

Námietky neprípustnosti dôkazu strany majú uplatniť v momente predloženia dôkazu Súdu. Ak 

okolnosť odôvodňujúca neprípustnosť nebola strane známa v tomto momente, tak sa umožňuje podať 

                                                           
6 „... sufficient evidence to establish substantial grounds to believe that the person committed each of the crimes 
charged.“ Čl. 61 ods. 7 RímŠt. 
7 „... reasonable grounds to believe…“ Čl. 58 ods. 1 písm. a) RímŠt. 
8 TREVISAN, S.: Open-source information in criminal proceedings: lessons from the International Criminal Court 
and the Berkeley Protocol In: Giurisprudenza Penale, no. 4 (2021). s. 7. 
9 Para. 9 „The Chamber recalls its general approach to the admission of evidence. In particular, for an iten1 to be 
admitted into evidence it must satisfy the three-part test under which it must (i) be relevant to the case; (ii) have 
probative value; and (iii) be sufficiently relevant and probative as to outweigh any prejudicial effect its admission 
may cause…“ Para. 10 „The Deferred Items will hereinafter be considered in accordance with the three-part test 
of relevance, probative value and potential prejudice.“ Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gamba. Decision on the 
admission into evidence of items deferred in the Chamber's "Decision on the Prosecution's Application for 
Admission of Materials into Evidence Pursuant to Article 64(9) of the Rome Statute" No.: ICC-01/05-01/08-2299, 
(27 June 2013). Podobne aj Prosecutor v Katanga, Decision on the Prosecutor’s Bar Table Motions, 17 December 
2010, ICC-01/04-01/07-2635; para 14; Prosecutor v. Lubanga, Decision on the admissibility of four documents, 
13 June 2008, ICC-01/04-01/06-1399 paras. 27. 
10 Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Trial Chamber II, Decision on the Bar Table Motion of the Defence of 
Germain Katanga, 21 October 2011, ICC-01/04–01/07, para. 16. 
11 „… probative value is one of the factors to be taken into consideration when assessing the admissibility of a 
piece of evidence… the Chamber must look at the intrinsic coherence of any item of evidence, and to declare 
inadmissible those items of evidence of which probative value is deemed prima facie absent after such an 
analysis…“ Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Pre-Trial Chamber I, Decision on the Confirmation of Charges, 30 
September 2008, ICC-01/04-01/07-717, paras.77-78. 
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odôvodnenú námietku aj neskôr, ale bez zbytočného odkladu po tom, čo sa strana o dôvodoch 

neprípustnosti dozvie. Súd môže požadovať, aby bola námietka odôvodnená písomne.12 

Súd pre vyhodnotenie druhého kroku u digitálnych dôkazov potrebuje informácie o tom, kde bol 

materiál získaný, a ak už nie je verejne prístupný, tak miesto a čas jeho získania. Ak ide o video, film, 

fotografiu alebo zvukový záznam, tak je potrebné získať informáciu o pôvode a integrite digitálneho 

materiálu.13 Z toho dôvodu je potrebné, aby ku všetkým predloženým dôkazom musia boli pripojené 

najmä nemenené metadáta, ako aj záznamy o držbe dôkazného predmetu (chain of custody).14 

O neprípustnosti dôkazu môže rozhodnúť aj kvôli tomu, že bol získaný spôsobom porušujúcim 

RímŠt alebo medzinárodne uznané ľudské práva (bližšie čl. 69 ods. 7 RímŠt). Dôvod vysvetľuje Klamberg 

nasledovne „osoba, ktorá bola obeťou protiprávneho útoku na jeho práva pred súdnym konaním, 

napríklad kvôli mučeniu, by nemala podrobená ďalšiemu poškodeniu tým, žeby bolo použité ovocie 

takéhoto útoku v súdnom konaní,“ s tým ale, že uznáva, že „je v záujme kontroly trestnej činnosti 

použiť všetky dôkazy, ktoré dokazujú, že obvinený je vinným, aj keď boli získané protiprávne.“15 Týmto 

je vystihnutá aj diskusia, ktorá bola vedená rokujúcimi štátmi pred uzatvorením RímŠt. 

V prípade, ak existuje väzba medzi protiprávnosťou konania a získaním dôkazu, tak Súd môže 

rozhodnúť o jeho neprípustnosti napriek tomu, že dôkaz inak prešiel tromi krokmi uvedenými vyššie.  

Absolútne neprípustným dôkazom by bol dôkaz získaný mučením alebo iným obdobným krutým, 

neľudským alebo ponižujúcim  zaobchádzaním.16 Ak by išlo o porušenie ľudských práv „menšej 

intenzity,“ tak by takýto dôkaz mohol byť vyhodnotený ako prípustný. Relatívne neprípustným 

dôkazom je aj dôkaz získaný v rozpore s inými pravidlami medzinárodného práva alebo v rozpore 

s normami alebo pokynmi vydanými na úrovni Súdu. V týchto prípadoch by dôkaz bol neprípustný, ak 

by jeho vykonanie bolo „neetické“ a v rozpore s „účelom a integritou“ Súdu.17  

                                                           
12 Pravidlo 64 ods. 1 Pravidiel konania a dokazovania Súdu. 
13 Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui. Decision on the Prosecutor’s Bar Table Motions. 
No.: ICC-01/04-01/07 (17 December 2010). 
14 ASHOURI A. et al.: An Overview of the Use of Digital Evidence in International Criminal Courts In Digital Evidence 
and Electronic Signature Law Review (2014), s. 115-117. Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations. 
Geneva: United Nations, 2022, s. 61. V prípade Ntaganda formuloval nasledovné prvky pri hodnotení dôkazov: 
„pôvod, zdroj alebo autora, ako aj vzťah autora k relevantným udalostiam... záznamy o držbe od času vzniku 
predmetu až po jeho predloženie senátu“ § 57, Prosecutor v. Bosco Ntaganda. Judgement. No.: ICC-01/04-02/06 
(8 July 2019). 
15 KLAMBERG, M.: Article 69. In: Commentary on the Law of the International Criminal Court. Dostupné online: 
https://cilrap-lexsitus.org/clicc/69/69. 
16 OLÁSOLO ALONSO, H.: ICC Statute Article 69. In: Lexsitus-Lectures. Dostupné onlline: http://www.legal-
tools.org/doc/49f728/. 
17 „… item of evidence may still be inadmissible because it would be antithetical to the ICC purposes and integrity 
to admit and use evidence that was obtained by means of a violation of its own legal framework or internationally 
recognized human rights.“ OLÁSOLO ALONSO, H.: ICC Statute Article 69. In: Lexsitus-Lectures. Dostupné onlline: 
http://www.legal-tools.org/doc/49f728/. 
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Porušenie vnútroštátnych noriem pri získavaní dôkazov nie je právne relevantné pre účely 

konania pred Súdom (čl. 69 ods. 8 RímŠt). Dôležitým je či došlo k porušeniu medzinárodnoprávne 

chránených ľudskoprávnych štandardov. Pri interpretácii ľudských práv sa pritom Súd spolieha na 

súdne orgány špecializované v tejto oblasti, ako je výklad ľudských práv podaný Európskym súdom pre 

ľudské práva.18 

O neprípustnosti môže rozhodnúť aj s ohľadom na ochranu právne uznaného privilégia (čl. 69 

ods. 5 RímŠt, bližšie pravidlo 73 Pravidiel konania a dokazovania) alebo národnej bezpečnosti štátu 

(bližšie čl. 72 RímŠt). 

Dôkaz o ktorom bolo rozhodnuté, že je neprípustný nebude brať Súd na zreteľ pri rozhodovaní.19 

Súd nie je viazaný výpočtom dôkazov v RímŠt. Tento bližšie upravuje iba niektoré druhy dôkazov 

ako sú výsluchy alebo znalecké posudky. Súd však môže pripustiť akýkoľvek druh dôkazu. Vo vzťahu 

k  satelitným snímkam sa môže vyzdvihnúť ochrana poskytovaná národnej bezpečnosti štátu. Táto nie 

je chápaná absolútne. Súd bude vyvažovať záujem na preukázaní trestnej veci so záujmom na národnej 

bezpečnosti štátu. V rámci vyvažovania dôkaz pripustí pravdepodobne iba v prípade vyššej miery 

relevantnosti alebo v prípade, ak skutok a osobu páchateľa nemožno preukázať inými dôkazmi. 

 

3. OPEN SOURCE DÔKAZY 

Open source informácie sú „verejne prístupné informácie, ktoré akýkoľvek člen verejnosti môže 

pozorovať, kúpiť alebo vyžiadať bez toho, aby sa vyžadoval osobitný právny status alebo neoprávnený 

vstup.“20 Opakom sú „closed source information, teda informácie s obmedzeným prístupom alebo 

s prístupom, ktorý je chránený právom.“21 Open source dôkazom je open source informácia 

s dôkaznou hodnotou, ktorá je použiteľná pre účely trestného konania.22 

Ide najmä o digitálne sprístupnené informácie, napríklad zverejnené na sociálnych sietiach alebo 

iných platformách, ako je Facebook či YouTube. Povinnosť registrácie na takúto platformu pred 

sprístupnením informácií nemení open source charakter informácie, ak je registrácia prístupná širokej 

verejnosti. Môže ísť o verejné profily, zverejnené príspevky, fotografie, videá a podobne, ktoré sú často 

viacnásobne zdieľané, stávajú sa virálnymi. Ich pôvodný autor sa stáva často ťažko dohľadateľný. Open 

source informáciami sú tiež aj informácie, ku ktorým je možné sa dostať len za použitia špecifického 

softvéru, alebo špecifických zručností, ktoré sú síce mimo rámca digitálnych zručností priemerného 

                                                           
18 Prosecutor v. Lubanga, Pre-Trial Chamber I, Decision on the Confirmation of Charges, 29 January 2007, ICC-
01/04-01/06-803-tEN, paras. 81-86. KLAMBERG, M.: Article 69. In: Commentary on the Law of the International 
Criminal Court. Dostupné online: https://cilrap-lexsitus.org/clicc/69/69. 
19 Pravidlo 69 ods. 3 Pravidiel konania a dokazovania Súdu. 
20 Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations. Geneva: United Nations, 2022, s. 6. 
21 Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations. Geneva: United Nations, 2022, s. 6. 
22 Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations. Geneva: United Nations, 2022, s. 7. 
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užívateľa, ak je obsah týmto spôsobom dostupný. Ide napríklad o oblasť tzv. deep webu, ktorý je 

prístupný napríklad za použitia prehliadača Tor.23 

Od týchto odlišným open source sú napríklad satelitné snímky spoločností ako je GoogleEarth či 

Maxar, ktorých autor je známy a sú vyhotovované metodicky. Ide o open source dôkazný predmet, 

nakoľko je taktiež verejne prístupný. 

Open source dôkazy boli v začiatkoch „digitálnej éry“ vnímané súdnymi systémami rozpačito.24 

Na úrovni medzinárodného súdnictva však boli pomerne rýchlo udomácnené. Ich používanie je 

nenahraditeľné pre prokurátora v prípadoch, ak získavanie iných dôkazov je nemožné či už kvôli 

bezpečnostnej situácii na mieste, alebo kvôli neochote štátu plniť si svoj záväzok spolupracovať, a to 

najmä v prvých štádiách trestného konania.25 Napokon faktorom v ich prospech je aj hospodárnosť, 

keďže ekonomické faktory zohrávajú taktiež významnú rolu pri napätom rozpočte Súdu.26 

V neposlednom rade je možné vyzdvihnúť aj vysoký potenciál objektivity oproti tradičnému 

dôkaznému prostriedku ako je výsluch. Predpokladom je dodržaná metodika tak, ako ju odporúča 

napríklad Berkeleyský protokol. 

Niektorí autori vyzdvihujú aj skutočnosť, že vyšetrovanie zločinov sa nástupom open-source 

decentralizuje, privatizuje alebo demokratizuje. Dôkazy o zločinoch sú zaznamenávané a zaisťované 

širokou verejnosťou, nielen oficiálnymi inštitúciami.27 Vzniká nová skupina neštátnych open-source 

vyšetrovateľov, ktorí sa venujú zaisťovaniu dôkazov o zločinoch a následne ich predkladajú príslušným 

autoritám. 

Osobitným problémom je rastúci objem dát, ktoré sa zverejnili bez súhlasu oprávnených. 

Podobným prípadom z hľadiska ilegality je aj získanie informácie za porušenia autorských práv. 

Napríklad ak by išlo o informáciu či materiál, ktorý by bol uploadnutý bez súhlasu autora. Ide 

o informácie, ktoré boli zverejnené ako následok hackerskej operácie, prelomením zabezpečovacieho 

                                                           
23 „Furthermore, digital information may be accessible to those with specialized technical skills and training who 
can gain access to networks and data inaccessible to, or unlikely to be accessed by, the average person. One 
example is information that can only be acquired on the dark web – namely, that part of the Internet that is only 
accessible through certain software, such as the Tor browser. While the dark web offers anonymity, which has 
made it an attractive place for illegal activity, using the Tor browser and searching the dark web is legal in most 
countries. The Protocol includes this information within the realm of “open source.” Berkeley Protocol on Digital 
Open Source Investigations. Geneva: United Nations, 2022, s. 6. 
24 TREVISAN, S.: Open-source information in criminal proceedings: lessons from the International Criminal Court 
and the Berkeley Protocol In: Giurisprudenza Penale, no. 4 (2021). s. 4. 
25 TREVISAN, S.: Open-source information in criminal proceedings: lessons from the International Criminal Court 
and the Berkeley Protocol In: Giurisprudenza Penale, no. 4 (2021). s. 3. 
26 Prokurátor Khan sa netají tým, že vyšetrovania niektorých situácií nie sú začaté len z dôvodu potreby 
prioritizácie finančných prostriedkov. Tým sa Súd dostáva do začarovaného kruhu. Pre dosiahnutie úspechov 
potrebuje financie, ktoré mu nie sú poskytnuté, lebo nie je štátmi považovaní za dostatočne efektívny. Bližšie 
napr. ANDERSON, J. H.: The ICC in times of budget crunch In: Justiceinfo.net (2021), dostupné online: 
https://www.justiceinfo.net/en/85475-icc-times-budget-crunch.html 
27 LAUX, J.: A New Type of Evidence? In: Archiv des Völkerrechts, Vol. 56, No. 3 (2018), s. 327. 
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systému alebo jednoducho zverejnené bez oprávnenia. Tieto informácie sú síce verejne prístupné, 

technicky teda ide o open source informáciu, v ich prípade ale vznikajú právne a etické otázky.28 

Z právneho hľadiska dochádza ku konfliktu normami medzinárodného práva ľudských práv, najmä 

práva na súkromie.29 

V sivej zóne by bolo získanie informácie použitím falošného účtu. Uvedenie nepravdivých 

informácií v registračnom formulári je možné kvalifikovať ako porušenie zmluvných podmienok. 

Takéto konanie môže byť v niektorých vnútroštátnych podmienkach vnímané ako protiprávne.30 

Vnútroštátna ilegalita je pre účely medzinárodného trestného stíhania irelevantné, keďže 

nepravdivých informácií nekonštituuje porušenie medzinárodného práva. Dôkaz získaný takýmto 

spôsobom by bol pravdepodobne vyhodnotený ako prípustný. Na tomto mieste neskúmame dôkazy 

získané v rámci komunikácie s inou osoba, ktorá komunikovala s falošným profilom. Informácie 

obsiahnuté v súkromnej online konverzácii (chate) totiž nie sú open source charakteru. Takto získaný 

dôkaz by už mohol byť vyhodnotený ako neprípustný pre rozpor s etickými štandardami dokazovania.31  

Tiež možno uvažovať o narušení práva na súkromie pri zhromažďovaní osobných údajov bez 

súhlasu dotknutej osoby (národnosť, pohlavie, vek, orientácia, náboženské presvedčenie a pod.). 

Keďže ide o verejne dostupné informácie je nepravdepodobné, žeby Súd vykonanie dôkazu nepripustil 

z dôvodu „neetickosti“ alebo „závažného poškodenia integrity konania“ v zmysle čl. 69 ods. 7 písm. b) 

RímŠt. 

Medzinárodný trestný súd napokon už v minulosti využil takéto dôkazy v rozličných štádiách 

trestného konania.32  

Silva upozorňuje na riziko analogického používania metód verifikácie autenticity fyzických 

dokumentov, ako sú listiny, na analýzu digitálnych dôkazov. Takýto prístup by úplne nereflektoval 

problematiku autentickosti vo vzťahu k digitálnym dôkazom, ktoré môžu vyžadovať špecifickú prax a 

technológie.33 U digitálnych dôkazov je kladená špecifická požiadavka vo vzťahu k znalcom. Je totiž 

                                                           
28 Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations. Geneva: United Nations, 2022, s. 6. 
29 Napr. čl. 17 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (1966). 
30 Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations. Geneva: United Nations, 2022, s. 28-29. 
31 Ide najmä o etickú zásadu transparentnosti vyšetrovania. K nej a ďalším zásadám bližšie napr. Berkeley Protocol 
on Digital Open Source Investigations. Geneva: United Nations, 2022, s. 14-15. 
32 Para. 11, „Mr Al-Werfalli, wearing camouflage trousers and carrying a weapon, is seen in a video footage to 
stand near a hooded, unidentified person, who is moving around an open dirt area with his arms in the air. Mr 
Al-Werfalli is heard saying “Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up!”. After that, he shoots the 
hooded person with his left hand a number of times and the person falls on the ground. Mr Al-Werfalli 
approaches the body, shoots again the body on the ground for a number of times and states “You have been 
misled by he who did you harm. You have been misled by Satan”. The video depicting this incident was posted 
on Facebook on 3 June 2016.“ Prosecutor v. Al-Werfalli, Warrant of Arrest, ICC-01/11-01/17, (Aug. 15, 2017).  
33„ICC Chambers have used old methods of verifying the authenticity of physical documents to analyze pieces of 
digital evidence. These practices do not fully grasp the issue of authenticity in relation to a piece of digital 
evidence, which may require specific practices and technologies“  
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nevyhnutné, aby disponovali tak poznatkami o skúmaní najaktuálnejšieho softwaru a hardwaru 

a zároveň aj tými staršími, keďže digitálne dôkazy mohli byť pôvodne vyhotovené aj pred desiatkami 

rokov. Preto niektorí autori upozorňujú, že pri znaleckom skúmaní môže dôjsť k nesprávnostiam vo 

vyhodnocovaní. Napríklad ak by použili aktuálne postupy na skúmanie digitálneho materiálu na staršej 

platforme.34 

Aj práve v reflexii odlišnosti digitálnych dôkazov bol napríklad v prípade Al-Wefalli vydaný 

zatýkací rozkaz na základe videí zverejnených na sociálnych sietiach, ktorých bola autenticita overená 

“renomovaným a nezávislým inštitútom,“ ako aj svedeckou výpoveďou.35 Súd sa spoliehal na takýto 

dôkaz aj na základe stanoviska nezávislého inštitútu, ktorého záverom bolo, že videá nenesú žiadne 

známky podvodu či manipulácie vo vzťahu k miestu, zbraniam alebo osobám, ktoré sa objavili na videu. 

Lokalizácia zhotovenia videa bola potvrdená aj svedeckou výpoveďou. 

Tento prístup ukazuje možnú kombinovanú metodiku pri verifikácii open source dôkazov. 

V súčasnej dobe nie je vôbec zložité vytvoriť na prvý pohľad vierohodné falzifikáty aj vo video snímkach 

(napríklad odstránenie vojenských odznakov; deep-fake videá). Prípadne môžu byť účelovo 

publikované videá, ktoré sú v skutočnosti z iného dátumu alebo miesta, než je prezentované.36 

V sumarizácii vo vzťahu k open source dôkazom zo sociálnych sietí sa ako kruciálne ukazujú tzv. 

metadáta. Ide o súbor rozličných informácií o obsahu, času, mieste, spôsobe a autorovi digitálneho 

dokumentu. Pôvodné metadáta sa v digitálnom priestore často stratia.  

Najmä ak sú metadáta neúplné alebo absentujú, tak je vhodné, aby k open source dôkazu 

pristúpili podporné dôkazy (corroboration). V prípade ak ide o sexuálne trestné činy, tak sa touto 

požiadavkou dostávame do konfliktu s pravidlom 63 ods. 4 Pravidiel, ktorý stanovuje, že senát by 

nemal vyžadovať podporné dôkazy na preukázanie zločinu, najmä ak by išlo o sexuálne násilie. Mám 

zato, že Pravidlá majú na mysli prípad, ak predložený dôkaz je hodnoverný. Potom by Súd nemal 

                                                           
SILVA, R. B.: Updating the Authentication of Digital Evidence in the International Criminal Court In: International 
Criminal Law Review (2021), s. 1-24. Online: https://brill.com/view/journals/icla/aop/article-10.1163-15718123-
bja10083/article-10.1163-15718123-bja10083.xml. 
34 MEHANDRU, N., KOENIG, A.: Open source evidence and the International Criminal Court In Harvard Human 
Rights Journal. Online: https://harvardhrj.com/2019/04/open-source-evidence-and-the-international-criminal-
court/. 
35 Para. 18, „The Chamber is satisfied that the above mentioned video has sufficient indicia of authenticity in 
order to be relied upon at this stage of the proceedings. The Chamber notes, in particular, that the Prosecutor 
has submitted an expert report on the authentication of the video, prepared by a renowned, independent 
institute. Having analysed the video and its key frames, the report concluded that there were no traces of forgery 
or manipulation in relation to locations, weapons or persons shown in the video. The location has also been 
confirmed by a witness, who stated that the video was shot “[i]n front of the mosque at Al-Salmani” where “[a] 
day before […] there was a bombing.“ Prosecutor v. Al-Werfalli, Second Warrant of Arrest, ICC-01/11-01/17 (4 
July 2018). 
36 V roku 2015 bolo napríklad na YouTube zverejnené video, kde mal ISIL zastreliť dvesto detí. Toto video sa rýchlo 
šírilo mediálnym priestorom. Neskôr sa ukázalo, že išlo o záznam z popravy 200 vojakov z predchádzajúceho 
roka. TREVISAN, S.: Open-source information in criminal proceedings: lessons from the International Criminal 
Court and the Berkeley Protocol In: Giurisprudenza Penale, no. 4 (2021). s. 5. 
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vyžadovať predloženie doplňujúcuich dôkazov, aby zvýšil mieru istoty o objektívnej pravde (verité), ak 

už dosiahnutá istota je dostačujúca, minimálne v aktuálnom štádiu trestného konania. Ak však 

metadáta open source digitálneho dôkazu sú neúplné, nedostatočné a tak spôsobujú nedostatočnú 

hodnovernosť či preukaznosť dôkazu, tak by príliš prísne dbanie na tomto pravidle spôsobilo 

nenaplnenie účelu trestného konania. 

Vzhľadom k tomu, že open-source záznamy sú dokumentáciou zločinov, často obsahujú citlivý 

obsah. Tento môže byť platformou na ktorom sú nahraté odstránené. Costello pripomína napríklad rok 

2017, kedy algoritmus YouTube automaticky odstránil tisícky nahratých videí a zrušil množstvo 

používateľských účtov pre porušenie „Community Guidelines.“ Vyhodnotil ich ako extrémistický alebo 

nevhodný materiál. Tým došlo aj k strate množstva informácií, ktoré dokumentovali ozbrojený konflikt 

v Sýrii a predstavovali tak významný historický záznam o tejto situácii.37 Mnohé z nich mohli byť 

použité aj ako open-source dôkazy. YouTube takto postupoval aj z dôvodu že v niektorých štátoch či 

regiónoch (vrátane Európy) za obsah nezodpovedá len osoba, ktorá materiál nahrala, ale aj samotná 

platforma na ktorej je video nahraté. Tá sa prirodzene chce vyhnúť zodpovednosti, a tak príjme 

preventívne kroky a pristupuje k odstraňovaniu takéhoto obsahu.. Na jednej strane sa tak snaží 

vyhovieť štandardom, ktoré vyžaduje napríklad Európsky súd pre ľudské práva,38 na druhej strane sa 

tým robí medvedia služba39 open-source dokazovaniu zločinov podľa medzinárodného práva. Sýria síce 

nespadá pod jurisdikciu Súdu, avšak ilustruje nám to možný problém, ktorý môže nastať. Súd nemá 

priamy dosah na súkromných poskytovateľov takýchto služieb. Iba ak sprostredkovane, 

prostredníctvom členských štátov, ktoré majú povinnosť spolupracovať a teda napríklad aj nariadiť 

sprístupnenie odstránených materiálov (ak neboli ešte odstránené definitívne, iba odstránené 

z verejne dostupného priestoru). Väčšina týchto spoločností však sídli v USA, ktorá nie je zmluvnou 

stranou RímŠt. Aj aj v prípade spoločností, ktoré sídlia v členskom štáte, získanie digitálneho 

dôkazového materiálu nemusí byť jednoduché.40 

Preto je vhodné, aby obete využívali iné platformy. Príkladom je aplikácia Medzinárodnej 

advokátskej komory (International Bar Assosiation) eyeWitness, ktorá umožňuje svedkom stiahnuť 

aplikáciu do mobilu. Prostredníctvom nej vyfotiť alebo nahrať situáciu a odoslať ju tejto organizácii. 

Okrem toho, že sa stráca riziko straty digitálneho materiálu je tým zabezpečená aj integrita metadát. 

                                                           
37 COSTELLO, R. A.: International criminal law and the role of non-state actors in 
preserving open source evidence In: Cambridge International Law Journal (2018), s. 1. 
38 Napr. Delfi AS v Estonia App no 64569/09 (ECtHR, 10 October 2013). 
39 „Vzniklo na základě bajky Poustevník a medvěd ruského básníka I. A. Krylova z roku 1808. V ní medvěd, 
poustevníkův přítel, odháněl mouchy z hlavy spícího poustevníka, aby ten mohl klidně spát. K odhánění však 
medvěd použil kámen, jímž poustevníka zabil. V češtině je rčení doloženo poprvé k r. 1959.“ Čeština všední i 
nevšední. Redakce Jaroslav Kuchař, Slavomír Utěšený. Praha : Academia, 1972. Kapitola Hloupý medvěd a naivní 
uhlíř, s. 367. 
40 Bližšie COSTELLO, R. A.: International criminal law and the role of non-state actors in 
preserving open source evidence In: Cambridge International Law Journal (2018), s. 2-4, 7-10. 
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„Aplikácia eyeWitness automaticky zbiera GPS súradnice, dátum a čas, umiestnenie okolitých objektov 

ako sú vysielače a Wi-Fi siete. To znamená, že miesto, dátum a čas snímky je nahraté a potvrdené tromi 

odlišnými a nezávislými zdrojmi. Všetky snímky sú uložené zašifrované na zariadení a nemôžu byť 

editované. Okrem toho, aplikácia pripája jedinečný identifikačný kód (známy ako hašová hodnota), 

ktorá je použitá na verifikáciu toho, že snímka nebola editovaná alebo akokoľvek zmenená. Keď pošlete 

snímku priamo z aplikácie na náš zabezpečené zariadenie, tak vytvoríte dôveryhodný záznam o držbe 

fotiek a videí. Uchovávané sú iba snímky nahraté s a poslané z aplikácie, čím sa zabezpečuje že 

uschované snímky sú originálnou verziou. Tento originál, zašifrovaná snímka, je zabezpečene 

uschovávaná až pokiaľ nebude potrebná pre účely vyšetrovateľov alebo súdu... “41 

Medzinárodná advokátka komora je ale neštátnou organizáciou, ktorá nie je právne zaviazaná 

spolupracovať so Súdom. Okrem toho využíva servery inej súkromnej spoločnosti (LexisNexis). 

V prípade jej zániku a likvidácie by mohlo dôjsť k strate všetkých dát. Najvhodnejšie by bolo, kebyže 

takúto aplikáciu používal priamo Súd a vytvorené digitálne materiály by sa tak dostali a následne sa 

uschovávali priamo v jeho databáze. V neposlednom rade by bola vhodná aj široká popularizácia 

takýchto „oficiálnych aplikácií,“ nakoľko o ich existencii široká verejnosť nevie. Využíva tak naďalej 

platformy, kde je ohrozená integrita metadát a hrozí riziko ich vymazania súkromným poskytovateľom 

služby.42 

 

3.1 Metodika open source vyšetrovania 

Berkeleyský protokol43 odporúča vykonať vyšetrovanie v šiestich fázach: 

a) online prieskum (online inquiry), 

a. využitím základných alebo pokročilých vyhľadávacích metodík; 

b. monitorovaním určených zdrojov. 

Vyšetrovateľ by mal zvážiť expertnú pomoc pri výbere kľúčových slov. Expert mu môže pomôcť 

aké kľúčové slová využívajú páchatelia alebo obete v danej kultúrnej skupine alebo v danej oblasti 

trestnej činnosti. Postup pri vyhľadávaní či zvolené kľúčové slová by mal vyšetrovateľ zaznamenať. Na 

začiatku by mal sformulovať aj otázky či ciele, ktoré vyhľadávaním alebo monitorovaním chce 

dosiahnuť. 

b) predbežné vyhodnocovanie (preliminary assessment), 

Pred zaistením informácií by mal vyšetrovateľ materiál predbežne vyhodnotiť. Tým sa predíde 

zaisteniu nadmerného počtu informácií, ktoré zbytočne zahltia trestné konanie. Vyhodnocovanie by 

                                                           
41 IBA: FAQs. Online: https://www.eyewitness.global/FAQS 
42 Bližšie COSTELLO, R. A.: International criminal law and the role of non-state actors in 
preserving open source evidence In: Cambridge International Law Journal (2018), s. 10-13. 
43 Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations. Geneva: United Nations, 2022, s. 54-68. 
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malo prejsť predbežným skúmaním relevantnosti, hodnovernosti, rizika vymazania obsahu, 

bezpečnosti a následných povinností spojených s uchovaním digitálneho materiálu. 

c) zaisťovanie (collection), 

Metóda zaistenia závisí od toho či informácia má dôkazný alebo len operatívny charakter. Pre 

operatívne účely postačuje zaistenie vo forme screenshotu alebo uloženia vo formáte pdf. Pre účely 

dokazovania je minimálnym štandardom aj zaistenie informácie o url/uri, html, nasnímanie celej 

stránky (full-page capture) spolu s dátumom a časom nasnímania. Ďalej aj zaistenie vložených 

mediálnych súborov a metadát. Obsah metadát je odlišný v závislosti od typu digitálneho materiálu 

(zahŕňa spravidla identifikáciu uploadera, príspevku/obrázka/videa dátum a čas uploadu) atď.   

Zaistiť je potrebné aj súvisiace údaje (contextual data), ktoré na rozdiel o metadát síce netvoria 

súčasť digitálneho materiálu, ale súvisia s ním, môže ísť o zachovanie informácií o komentároch 

k videu/fotografii, používateľské mená a podobne, zaistenie súvisiacich údajov závisí od okolností 

prípadu a digitálneho materiálu.  

Napokon by mal vyšetrovať evidovať aj zaisťovacie údaje (collection data), kde ide o údaje 

ohľadom zaistenia, ako aj meno zaisťovateľa, IP adresa zariadenia z ktorého sa uskutočnilo zaistenie, 

použitá virtuálna identita, časová pečať (time stamp), ktorá by mala byť synchronizovaná s NTP 

serverom. Dôvodom je zaistenie koherentnosti časových metadát s časovou pečaťou.  

Významným je hašová hodnota (hash value) – ide o unikátnu formu digitálnej identifikácie, ktorá 

kryptograficky potvrdzuje, že zaistený obsah nebol zmenený od zaistenia. 

Elektronické predkladanie dokumentácie je upravené technickým protokolom,44 prijatým na 

vykonanie bodu 26 Regulácií súdu.45 Tento vyžaduje predkladanie všetkých dôkazných materiálov 

v predpísaných formátoch. Napríklad pre obrázky je to formát TIFF, pre videá je to formát WMV a pre 

zvukové súbory zas WMA formát. Tieto majú byť Súdu odovzdané na CD, DVD alebo použitím internej 

elektronickej infraštruktúry Súdu. Prípustné je aj predloženie dôkazu na enkryptovanom (šifrovanom) 

externom HDD. Spolu so súbormi majú byť v elektronickej forme odovzdané Súdu prostredníctvom 

kancelárie aj metadáta. Ak je formát originálnej kópie odlišný, tak strana môže Súdu predložiť materiál 

aj v inom formáte. Strana by mala spolu s originálom preložiť aj kópiu v protokolom stanovenom 

formáte. Každý predložený dôkaz je následne očíslovaný. 

d) uchovávanie (preservation), 

Špecifickými otázkami vo vzťahu k vyšetrovaniu je dokumentácia držby dôkazného materiálu 

(chain of custody), kde sú chronologicky zaznamenávaní držitelia dôkazného materiálu. Osobitne sa má 

uchovávať dôkazná kópia, ktorá nesmie byť menená a musí byť udržiavaná v originálnej forme 

                                                           
44 Unified Technical protocol (“E‐court Protocol”) for the provision of evidence, witness and victims information 
in electronic form. ICC-01/14-01/18-64-Anx 23-01-2019 1/24 EC PT. 
45 Regulations of the Court (ICC, 2018). ICC-PIOS-LT-03-005/18_Eng. 



 83 

a pracovné kópie, ktoré môže byť analyzované. Tým sa zabezpečí, že prípadná zmena počas výkonu 

analýzy nebude mať vplyv na autentickosť dôkazného materiálu. Aj keď ide o pracovnú verziu, 

prípadné zmeny by mali byť zaznamenané. Pracovné a dôkazné kópie digitálneho materiálu by sa mali 

uchovávať osobitne. Uchovávanie dôkazného materiálu by nemalo byť vnímané pasívne, ale ako 

aktívny proces prevencie degradácie najmä pri dlhodobom skladovaní, priebežné overovanie 

zachovania integrity či vôbec ich prítomnosti (vymazanie súborov úmyselne či omylom, v prípade 

včasného zistenia vďaka priebežnej kontrole je možné súbory obnoviť; po uplynutí času môže byť 

vymazaný súbor prepísaný novšími údajmi, čím sa definitívne stráca) a podobne. Uchovanie sa 

odporúča spolu s vytvorením záloh na rozličných miestach. Odporúča sa vytvorenie aspoň troch záloh 

na dvoch odlišných typoch úschovy, z toho aspoň jedna kópia by mala byť geograficky separovaná od 

ostatných kópií. 

e) overovanie (verification) 

Vyšetrovateľ overuje presnosť a validitu zaistenej informácie. Ide o verifikáciu zdroja, 

digitálneho materiálu a jeho obsahu. Pri verifikácii zdroja je potrebné overiť pôvod, hodnovernosť, 

nezávislosť, obsahovú špecifickosť a časovú bezprostrednosť zdroja. Pri verifikácii digitálneho 

materiálu ide najmä o technickú analýzu, resp. digitálne forenzné (súdnoznalecké) skúmanie (tiež aj 

digitálna vyšetrovacia analýza). V rámci nej sa skúmajú metadáta (osobitne exif u obrázkov) a zdrojový 

kód. Obsahový rozbor (content analysis) smeruje k určeniu autenticity a pravdivosti digitálneho 

materiálu. Môže sa ňou napríklad určiť zhoda metadát s realitou na digitálnom materiálu. Vyšetrovateľ 

sa sústreďuje na jedinečné identifikátory. Napríklad pri  chronolokálizácii (zistenie lokality a času) 

zachyteného okamihu na fotografii/videu, by vyšetrovateľ mal identifikovať objektívne overiteľné 

informácie, napríklad či sa počasie na obrázku zhoduje s počasím v daný čas na danom mieste. 

Vyšetrovateľ overuje taktiež úplnosť dokumentácie (napríklad či vo videu nie sú strihy), vnútornú 

konzistentnosť a externú zhodu. 

f) vyšetrovacia analýza (investigative analysis) 

Ide o interpretáciu kriminalisticky relevantných informácií s cieľom sformulovať závery 

relevantné pre rozhodovanie vo veci, resp. pre ďalší postup v trestnom konaní. Po ukončení 

posledného štádia sa môžu zistiť nové informácie. Jednotlivé štádiá sa majú opakovať až pokiaľ sa 

nezabezpečí dostatok informácií pre účely trestného konania. 

 

4     VYBRANÁ KAZUISTIKA 

4.1    Al-Werfalli 

Al-Werfalli bol veliteľom LNA (Libyan National Army), ktorý bol obžalovaný zo svojvoľného 

popravenia tridsiatich troch ľudí. Toto konanie bolo zaznamenané na videu, ktoré bolo nahraté na 

Facebook. Päť týždňov po vydaní zatýkacieho rozkazu sa podarilo holandskej skupine investigatívnych 
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novinárov Bellingcat určiť miesto popravy vďaka open-source nástrojom. Lokalitu potvrdili aj satelitné 

snímky na ktorých bolo vidieť pätnásť čiernych bodov. Tieto boli považované za zvyšky krvi po 

popravených. Zverejnené videonahrávky na Facebooku boli kľúčovým dôkazom a základom pre 

vydanie zatýkacieho rozkazu.  Nejde o prvý prípad, kedy prokurátor Súdu využil digitálne dôkazy. Tieto 

boli použité už aj pri vydaní zatýkacieho rozkazu vo veci Jean-Pierra Bemba Gomba v roku 2008. Ide ale 

o prvý zatýkací rozkaz, ktorý výslovne odkazuje na dôkazy zverejnené na Facebooku či Twitteri. 

 

4.2   Bemba 

V tomto prípade išlo o stíhanie prečinov proti výkonu spravodlivosti (offences against 

administration of justice, atteintes à l’administration de la justice) v zmysle čl. 70 RímŠt. Prokurátor 

Súdu predložil štyri fotografie zo siete Facebook, ktoré usvedčovali viacerých svedkov z účasti na 

úplatkovej schéme. Obhajoba prípustnosť týchto online open-source dôkazov namietala. Podľa 

obhajoby bolo „nemožné forenzne, a ani prima facie určiť, že Facebookový účet určitého mena je 

pripísateľný osobe s týmto menom, (keďže) vytvorenie Facebookového účtu nevyžaduje žiadne platné 

identifikačné údaje.“ Navyše prokuratúra predložila Súdu iba screenshoty bez metadát.46 Napriek tomu 

Súd tieto snímky ako dôkaz prijal. Uviedol, že „záznamy, ktoré neboli overené pred súdom stále môžu 

byť pripustené, keďže overenie pred súdom je iba jedným z faktorov, ktoré senát vyhodnocuje keď 

určuje autenticitu a dôkaznú hodnotu dôkazného predmetu.“47 Súd v tomto prípade pripustil ako 

dôkazy aj správy mimovládnych organizácií, ktoré považoval za dostatočne nezávislé zdroje informácií 

a teda prípustné „v obmedzenom rozsahu“ pre „posilnenie (corroborate) ostatných dôkazov.“ V ich 

prípade ide o využitie open source dôkazov textového charakteru. 

 

4.3 Al-Mahdi 

Al-Mahdi bol obžalovaný z úmyselného ničenia kultúrneho dedičstva. Úrad prokuratúry Súdu 

úspešne spolupracoval s open-source vyšetrovateľmi a občianskou spoločnosťou. Príkladom takejto 

spolupráce je aj projekt výskumnej agentúry Situ, ktorá vypracovala interaktívnu digitálnu platformu, 

ktorá umožnila lepšiu organizáciu, analýzu a prezentáciou open-source dôkazov v tejto veci.48 Využité 

boli aj satelitné snímky GoogleEarth. Obhajoba prípustnosť open-source dôkazov nenamietala. Al-

Mahdi sa k svojim skutkom priznal. 

                                                           
46 Prosecutor v. Bemba et al, Case ICC-01/05-01/13, Public Redacted Version of Defence 
Response to Prosecution’s Third Request for the admission of Evidence from the Bar Table, 
par. 84-85. 
47 Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, Decision on the 
Prosecution's Application for Admission of Materials into Evidence Pursuant to Article 64(9) of 
the Rome Statute, para. 120 (Oct. 8, 2012) 
48 http://icc-mali.situplatform.com/ 
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5. ZÁVER 

Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu upravuje otázku dokazovania v šiestej časti 

RímŠt, ktorá sa primerane uplatní aj na ďalšie štádiá trestného konania pred ním. Dôkazy by mali 

navrhovať Súdu procesné strany. Predloženie dôkazov môže však Súd žiadať aj z vlastnej iniciatívy. 

Pred pripustením dôkazu prebieha trojkrokový test prípustnosti dôkazu - relevantnosť, 

preukazná hodnota a pomeriavanie s mierou v ktorej dôkaz môže spôsobiť predsudok.  

O neprípustnosti vykonania navrhnutého dôkazu môže Súd rozhodnúť aj kvôli tomu, že dôkaz 

bol získaný spôsobom porušujúcim RímŠt alebo medzinárodne uznané ľudské práva. Porušenie 

vnútroštátneho práva z tohto hľadiska nie je relevantné. Ak dôkaz nebol získaný mučením alebo iným 

obdobným krutým, neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním, tak neprípustnosť dôkazu nie je 

absolútneho charakteru. Súd pristúpi k vyvažovaniu. 

Súd môže o neprípustnosti rozhodnúť aj s ohľadom na ochranu právne uznaného privilégia alebo 

národnej bezpečnosti štátu. Ani tento dôvod neprípustnosti nie je absolútny. 

Pri výbere dôkazov, ktoré budú v trestnom konaní pripustené, nie je Súd viazaný výpočtom 

určitých druhov dôkazov. RímŠt upravuje typické dôkazné prostriedky, ako je napríklad výsluch. Súd 

však môže pripustiť aj dôkaz, ktorý nie je explicitne upravený v RímŠt alebo v Pravidlách konania a 

dokazovania. 

Takýmto dôkazom je aj informácia open source druhu, teda verejne prístupná informácia. Ich 

využívanie sa v praxi Súdu už udomácnilo, aj keď čelí naďalej rozličným výzvam. 

Medzi hlavné prínosy open source dôkazov patrí odstránenie bariér pri získavaní dôkazov (či už 

z dôvodu bezpečnosti alebo neochoty štátu spolupracovať), hospodárnosti ale aj ich vysoký potenciál 

objektivity. Pre naplnenie jej plného potenciálu je nevyhnutné dodržiavať metodické postupy. Tieto sú 

sumarizované napríklad v Berkeleyiskom protokole. Z tohto hľadiska je možné vyzdvihnúť význam 

evidencie metadát digitálneho materiálu ako aj záznamov o držbe. 

Medzi prínosy open source dôkazov niektorí zaraďujú aj decentralizáciu vyšetrovania, ktoré 

môžu súbežne realizovať viaceré neštátne a navzájom nezávislé vyšetrovacie tímy. Svoje zistenia 

následne predkladajú príslušným orgánom pre účely trestného konania. 

Medzi právne a etické výzvy spojené s open source dôkazmi patria otázky porušovania 

autorských práv alebo práva na súkromie pri zverejnení a zhromažďovaní digitálneho materiálu bez 

súhlasu dotknutej osoby. Získavanie informácií použitím falošnej identity. Požiadavka na vysokú 

kvalifikáciu pri hodnotení digitálneho materiálu s ohľadom na možnosti manipulácie s týmto 

materiálom, ako je napríklad fenomén pokročilého deep-fake. 

Súd už v minulosti open source dôkazy využil a či už sami o sebe, alebo v spojitosti s podpornými 

dôkazmi viedli k vydaniu odsudzujúcich rozsudkov alebo k vydaniu zatýkacieho rozkazu. 
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Zverejnený obsah s dôkaznou hodnotou je však často odstraňovaný priamo poskytovateľom 

služby, na ktorý bol nahratý. Môže ísť o prípady, kedy poskytovatelia chcú rešpektovať judikatúru 

Európskeho súdu pre ľudské práva. Na druhej strane sa tým ale odstraňujú verejne dostupné 

informácie o spáchaných zločinoch. Potenciálnym riešením je vytvorenie aplikácií ako je eyeWitness 

Medzinárodnej advokátskej komory. Podľa názoru autora by bolo ideálne, ak by takúto aplikáciu 

prevádzkoval priamo Súd. 

 

Obrázok 1, Chain of Custory form, zdroj: ICC-01/05-01/08-1849-AnxB 02-05-2018 2/2 EK T. 

 

 

Obrázok 2, príklad metadát súboru JPEG, zdroj: Serena Dzenis: Understanding Metadata. Online: 

https://iceland-photo-tours.com/articles/photography-tutorials/understanding-metadata-exif-explained-for-

landscape-photography. 

 

https://iceland-photo-tours.com/articles/photography-tutorials/understanding-metadata-exif-explained-for-landscape-photography
https://iceland-photo-tours.com/articles/photography-tutorials/understanding-metadata-exif-explained-for-landscape-photography
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Obrázok 3, znázornenie hašových hodnôt, zdroj: LOWERY, J.M.: MD5 vs SHA-1 vs SHA-2 - Which is the Most 

Secure Encryption Hash and How to Check Them. Online: https://www.freecodecamp.org/news/md5-vs-sha-1-

vs-sha-2-which-is-the-most-secure-encryption-hash-and-how-to-check-them/ 

 

  

Obrázok 4, geolokalizácia v prípade Al-Werfalli za použitia open source satelitných snímok a videí, zdroj: 

Bellingcat: How a Werfalli Execution Site Was Geolocated, online: 

https://www.bellingcat.com/news/mena/2017/10/03/how-an-execution-site-was-geolocated/ 

 

 

Obrázok 5, chronolokalizácia za použitia open-source dôkazov, prvá snímka je z 11. a druhá zo 14. septembra 

2017, zdroj: Bellingcat: How a Werfalli Execution Site Was Geolocated, online: 

https://www.bellingcat.com/news/mena/2017/10/03/how-an-execution-site-was-geolocated/ 

 

https://www.freecodecamp.org/news/md5-vs-sha-1-vs-sha-2-which-is-the-most-secure-encryption-hash-and-how-to-check-them/
https://www.freecodecamp.org/news/md5-vs-sha-1-vs-sha-2-which-is-the-most-secure-encryption-hash-and-how-to-check-them/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2017/10/03/how-an-execution-site-was-geolocated/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2017/10/03/how-an-execution-site-was-geolocated/
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Obrázok 6, určenie času popravy na 17. júl 2017 o 6:37 za použitia voľne dostupného softvéru SunCalc, zdroj: 

Bellingcat: How a Werfalli Execution Site Was Geolocated, online: 

https://www.bellingcat.com/news/mena/2017/10/03/how-an-execution-site-was-geolocated/ 
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