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Postavení mezinárodních nevládních organizací v systému mezinárodního práva, 

popřípadě jejich postavení před konkrétními mezinárodními institucemi, je tématem, kterému 

mezinárodněprávní nauka nevěnuje příliš pozornosti. Tato diplomová práce se tak snaží 

představit, jakou roli mezinárodní nevládní organizace v mezinárodním prostoru hrají, a 

specificky se poté zaměřuje na procesní role, ve kterých mohou vystupovat v evropském a 

meziamerickém systému ochrany lidských práv. 

 Práce je rozdělena do 3 hlavních částí a několika kapitol. První část se zabývá historií 

mezinárodních nevládních organizací a vymezením tohoto pojmu. V rámci vymezení pojmu je 

představeno a zhodnoceno několik definic a pro účely práce také odlišení mezinárodních 

nevládních organizací od nadnárodních korporací. Prozkoumáno je poté postavení 

mezinárodních nevládních organizací jako případných subjektů mezinárodního práva a jejich 

role v ochraně lidských práv, což reflektuje téma práce.   

 Druhá část se poté věnuje jednotlivým rolím mezinárodních nevládních organizací před 

vybranými soudy. V první kapitole je rozebrán institut amicus curiae včetně jeho právního 

zakotvení v systémech obou soudů a praktického využívání. Tato kapitola pak obsahuje také 

několik případových studií, které mají čtenáři prakticky přiblížit, jak se institut v kontextu 

mezinárodních nevládních organizací uplatňuje. Druhá kapitola je zaměřená na postavení 

mezinárodních nevládních organizací jako zástupců obětí před dotčenými soudy a obsahuje 

také úvahu nad využitím institutu actio popularis, která se objevuje také ve třetí kapitole. Ta se 

pak věnuje roli, kdy jsou v postavení obětí organizace samotné. Každá z těchto kapitol se 

jednotlivě zaměřuje na Evropský soud pro lidská práva a Meziamerický soud pro lidská práva. 

 Ve třetí části je pak věnována pozornost rozlišení mezi postavením mezinárodních a 

vnitrostátních nevládních organizací, kdy a zdali je vůbec relevantní. K tomu slouží představení 

systému, ve kterém mají mezinárodní nevládní organizace silnější postavení a také reflexe nad 

využitou literaturou. 
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