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Abstrakt
Práce se zaměřuje na operace na udržení míru Organizace spojených národů (OSN).
Zvláštní pozornost je věnována spolupráci OSN s regionálními organizacemi a jejím
přínosům a limitům v oblasti udržování míru. V rámci případové studie práce pojednává o
paralelně

nasazených

spolupracujících

operacích

Organizace

spojených

národů

(UNOMIG) a Společenství nezávislých států (CISPKF) v Gruzii, Abcházii. Práce
chronologicky mapuje období od srpna 1993 do června 2009, v němž fungovala operace
OSN UNOMIG. Práce se nejprve věnuje operacím na udržení míru OSN po teoretické
stránce. Tato část rozebírá právní základ pro vysílání operací, nabízí různé způsoby
chápání a klasifikace mírových operací, jejich základní principy, jakož i širší procesy, které
ovlivňovaly povahu operací na udržení míru po konci studené války, včetně širšího
zapojení regionálních organizací. Tento teoretický rámec slouží k rozboru spolupráce mezi
OSN a Společenstvím nezávislých států (SNS) při udržování míru v prostředí abchazskogruzínského konfliktu, který se vystupňoval po rozpadu Sovětského svazu. Práce dochází k
závěru, že v případě abchazsko-gruzínského konfliktu hrálo SNS, přeneseně Rusko jako
regionální mocnost, významnou roli ve vyslání operací na udržení míru a významně
ovlivnilo jejich mandát i strukturu. Pojednávaný případ ukázal, jaké limity pro účinné
vedení operací na udržení míru plynou ze zapojení regionální organizace hraničícího s
intervencí regionální mocnosti do konfliktu v sousední zemi.

Abstract
The thesis deals with the United Nations’ peacekeeping operations. Particular focus is
dedicated to cooperation between the UN and regional organisations and what potential
benefits and limitations this cooperation offers to peacekeeping. The case study aims to
describe the cooperation between in parallel deployed operations of the United Nations
(UNOMIG) and the Commonwealth of Independent States (CISPKF) in Georgia,
Abkhazia. The chronological span of the thesis is between the August 1993 and June 2009,
when UN operation UNOMIG was active. The thesis firstly provides the theoretical
framework of UN peacekeeping. This part lays out the legal basis for the deployment of
peacekeeping operations, investigates different ways of understanding peacekeeping and
its classifications, its basic principles as well as wider processes that influenced
peacekeeping’s nature after the end of the Cold War, including the increased participation
of regional organisations. This theoretical framework serves to explain the cooperation
between the UN and the CIS in peacekeeping conducted in the environment of the AbkhazGeorgian conflict after the dissolution of the Soviet Union. The thesis concludes that in the
case of Abkhaz-Georgian conflict the CIS, and in extension Russia, played a significant
role in the deployment of peacekeeping operations and shaped their mandate and structure.
The examined case sheds some light on limitations of the effective conduct of
peacekeeping operations imposed by peacekeeping partnerships bordering on regional
hegemon intervention to conflict happening in neighbour country.
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1 Úvod
1.1 Vymezení tématu a struktura práce
Práce se zabývá operacemi OSN na udržení míru (UN peacekeeping operations). Blíže se
zaměřuje na spolupráci OSN a regionálních organizací při vykonávání činnosti
peacekeepingu. V rámci případové studie je zkoumána spolupráce operace Organizace
spojených národu (UNOMIG) a operace Společenství nezávislých států (CISPKF) při
udržování míru v Gruzii, Abcházii. První část práce je věnována teoretickému vymezení
konceptu operací na udržení míru, jejich právnímu základu a relevantním vlivům na
transformaci peacekeepingu OSN po konci studené války, zvláště pak zapojení
regionálních aktérů. Druhá část práce popisuje úskalí spolupráce OSN s regionálními
organizacemi a zabývá se otázkou, zdali může spolupráce s regionálními organizacemi
přispět k naplňování cílů misí OSN. Třetí část se zabývá případem operace OSN v Gruzii,
Abcházii a tím, jak její průběh ovlivnila součinnost se SNS. Na začátku je uvedena povaha
abchazsko-gruzínského konfliktu. Dále jsou rozebrány relevantní mandáty UNOMIG a
CISPKF a jak ovlivnila spolupráce s CISPKF operaci UNOMIG.

1.2 Cíle práce
Hlavním cílem práce je identifikovat možnosti, potenciální výhody a nevýhody spolupráce
OSN s regionální organizací při řízení a vedení operací na udržení míru. Studie případu
spolupráce OSN a SNS při udržování míru v Gruzii, Abcházii bude následně hodnocena
podle teoretického přehledu možností spolupráce OSN s regionální organizací.
Práce je strukturována k zodpovězení následujících výzkumných otázek:



Jak může spolupráce s regionálními organizacemi přispět k posílení
peacekeepingových schopností Organizace spojených národů?
Jak přispěla spolupráce se Společenstvím nezávislých států k peacekeepingu
Organizace spojených národů v Gruzii, Abcházii?

V rámci plnění výše zmíněného hlavního cíle jsou stanoveny dílčí cíle týkající se vyjasnění
konceptu operací na udržení míru a způsobů jejich klasifikace a základních charakteristik.
Rozebrány jsou též faktory ovlivňující transformaci role a charakteristik operací na udržení
míru OSN po konci studené války.

1.3 Výběr případu
V práci je zkoumán případ operace OSN v Gruzii, Abcházii (UNOMIG) z toho hlediska,
jak k jejímu fungování přispělo partnerství OSN a SNS. OSN je mezinárodní organizací,
která zaujímá dominantní postavení ve vedení různých druhů mírových operací.
V absolutních počtech OSN vedla mírových operací nejvíce. SNS je volným aliančním
uskupením typu zárodečné regionální organizace, jež sdružuje bývalé republiky
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Sovětského svazu1. Partnerství mezi OSN a regionálními organizacemi v oblasti
peacekeepingu získalo relevanci zejména v 90. letech 20. století. Na rozdíl od období
studené války není již OSN prvořadým subjektem vedoucím mírové operace. Různé typy
mezinárodních subjektů se stále častěji zapojují do peacekeepingu, ať už se jedná o
regionální organizace, koalice států, nebo o unilaterální akce států. Ačkoliv by každá
spolupráce OSN s regionální organizací mohla být případem sui generis, lze vysledovat
obecné typy těchto spoluprací a jejich možnosti.
Konkrétní případ peacekeepingové spolupráce mezi OSN a SNS může poukázat i na
možnosti urovnání konfliktů v zemích bývalého Sovětského svazu a rovněž na výhody a
nevýhody zapojení regionálního hegemona do mírového procesu ve vztahu ke kýženému
urovnání konfliktu. Operace OSN UNOMIG a operace SNS CISPKF jsou již ukončené.
Nicméně konflikt, k jehož řešení měly tyto operace přispět, stále trvá. Porušená a dále
zpochybňovaná teritoriální integrita Gruzie je relevantním tématem, neboť brání Gruzii
uskutečňovat řadu cílů, např. integrace do Severoatlantické aliance.

1.4 Metodologie
K řešení práce je použita metoda případové studie (case study). Tento přístup spočívá
v analýze jednoho případu a pomocí propojení s teoretickým rámcem poskytnout příčinné
vysvětlení zvoleného případu. Případová studie musí brát celkový ohled na kontext (např.
historický, sociální, politický) zkoumané události, fenoménu, objektu či děje a poskytnout
komplexnější přehled o problematice2.
Obecným problémem, který tato práce zkoumá, jsou operace na udržení míru OSN a
spolupráce OSN při vedení operací na udržení míru s regionálním uskupením. Konkrétně
zkoumaným případem je spolupráce OSN a SNS při vedení operací na udržení míru
v Gruzii, Abcházii v letech 1994 až 20083.

1.5 Data
Relevantní zdroje pro účely této práce pocházejí z vybrané sekundární literatury. Uvedená
literatura slouží k vymezení povahy operací na udržení míru, jejich principů a jevu
regionalizace peacekeepingu. K tématu operací na udržení míru OSN existuje rozsáhlé
množství literatury. Většina z nich jsou články publikované v příslušně zaměřených
zahraničních odborných časopisech; jedná se o specializované časopisy Journal of
International Peacekeeping, Journal of Conflict Resolution nebo International Studies
Quaterly. Z českých periodik lze vybrat Vojenské rozhledy a Mezinárodní vztahy.
1

Zakládajícími státy Společenství nezávislých států se 8. prosince 1991 staly Rusko, Ukrajina a Bělorusko.
21 prosince vstoupily do SNS další státy: Arménie, Ázerbájdžán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Tádžikistán,
Turkmenistán a Uzbekistán. Téhož roku vstoupil do SNS i Kazachstán, který jako poslední opustil Sovětský
svaz. V současnosti jsou plnými členy SNS Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán,
Moldavsko, Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán.
2
Michal Kořan, „Případová studie“, in Metodologie výzkumu politiky, ed. Vít Beneš a Petr Drulák (Praha:
Sociologické nakladatelství SLON, 2020), 37,40.
3
Operace OSN UNOMIG autorizována 24. srpna 1993 a fungovala do 15. června 2009. Operace SNS
CISPKF byla autorizována 14. května 1994 a fungovala do 15. října 2008. CISPKF byla dodatečně schválena
rezolucí Rady bezpečnosti č. 937 z 21. července 1994.
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Pro zpracování práce byla hlavním zdrojem Understanding Peacekeeping od autorů Alexe
J. Bellamyho (University of Queensland) a Paula D. Williamse (George Washington
University), jež byla vydána v roce 2010 (poprvé byla vydána v roce 2004)4. Jedná se o
rozsáhlou publikaci zabývající se teorií i praxí soudobých mírových operací, včetně toho,
jakou roli hrají v mezinárodní politice, v jakém prostředí operují a jakým hlavním výzvám
v současnosti čelí. Důležitou je i publikace UN-Tied Nations: The United Nations,
Peacekeeping and Global Governance od Kate Seaman (University of Bath) z roku 2016,
která se zaměřuje na vývoj peacekeepingu od konce studené války s použitím koncepce
global governance a v souvislosti s normami demokratizace, dodržování lidských práv a
good governance (dobré vládnutí)5. Z českého prostředí je důležitou monografií Operace
na udržení míru OSN od Oldřicha Bureše (2007), která se zabývá teoretickým vymezením
operací na udržení míru, jejich principy, distinktivními vývojovými etapami a pokusy o
reformu6.
Mezi vlivné badatele v oboru udržování míru a řešení konfliktů, z jejichž studií práce
vychází, patří Paul F. Diehl, Virginia P. Fortna, Michael W. Doyle, Marrack Goulding a
Peter Wallensteen. Z českého prostředí se tématu věnuje intenzivně Oldřich Bureš, Jana
Urbanovská a Šárka Waisová. Tématem abchazsko-gruzínského konfliktu se z použitých
zdrojů věnují publikace Emila A. Souleimanova a Tomáše Hocha7 a v anglosaském
prostředí zejména Svante E. Cornella8. Z primárních zdrojů byly pak použity publikace a
ustavující dokumenty OSN a SNS. Mandát operace OSN UNOMIG byl schválen rezolucí
Rady bezpečnosti č. 858 (1993)9. Mandát UNOMIG byl rozšířen rezolucí Rady
bezpečnosti č. 937 (1994) tak, aby zahrnoval součinnou práci s operací SNS CISPKF10.
Operace CISPKF byla autorizována protokolem k Dohodě o příměří a oddělení sil ze 14.
května 199411.

4

Alex J. Bellamy a Paul D. Williams, Understanding Peacekeeping (Cambridge UK: Polity Press, 2010).
Kate Seaman, UN-Tied Nations: The United Nations, Peacekeeping and Global Governance London &New
York: Routledge, 2016).
6
Oldřich Bureš, Operace na udržení míru OSN (Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007).
7
Emil A. Souleimanov a Tomáš Hoch, Role Ruska v konfliktech a oficiálních mírových procesech v Abcházii
a Jižní Osetii v letech 1991-2008 (Praha: Auditorium, 2012).
8
Svante E. Cornell, Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in the South Caucasus:
Cases in Georgia (Uppsala: Uppsala University, 2002).
9
S/RES/858 (1993) Organizace spojených národů, „Rezoluce č. 858 (1993)“, přijatá Radou bezpečnosti OSN
dne 24 srpna 1993. Dostupná na http://unscr.com/en/resolutions/doc/858
10
S/RES/937 (1994) Organizace spojených národů, „Rezoluce č. 937 (1994)“ přijatá Radou bezpečnosti dne
21. července 1994. http://unscr.com/en/resolutions/doc/937
11
Dohoda o příměří a oddělení sil, podepsána mezi abchazskou a gruzínskou stranou v Moskvě 14. května
1994. Zpřístupněna z https://peacemaker.un.org/georgia-ceasefire94
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Důležitým poznatkem je, že odborná literatura obsahuje nepřeberné množství způsobů, jak
definovat mírové operace, jejich parametry a jakou metodou určit, zdali mají vliv na řešení
konfliktů. Často každý autor zpracovává problematiku odlišně, jelikož ani v rámci OSN
neexistuje jednotný přístup k definici peacekeepingu a jeho principů. Ačkoliv se nezřídka
lze setkat s protichůdnými názory na mírotvorné schopnosti mírových operací i OSN
samotné, shoda panuje na potřebě podrobit revizi pravidla pro vysílání operací. Výzkum
ukázal, že peacekeeping obecně přispívá k deeskalaci násilí, nicméně každá operace na
udržení míru nemusí být stejně účinná12.

12

Podle závěrů těchto výzkumů: Virginia P. Fortna, „Does Peacekeeping Keep Peace? International
Intervention and the Duration of Peace after Civil War“, International Studies Quarterly 48, č. 2 (2004).
https://www.jstor.org/stable/3693574
Håvard Hegre, Lisa Hultman a Håvard Mokleiv Nygård, „Evaluating the Conflict-Reducing Effect of UN
Peacekeeping Operations“, The Journal of Politics 81, č. 1 (listopad 2018). http://dx.doi.org/10.1086/700203
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2 Teoretická část
2.1 Právní základ mírových operací OSN
Právní základ pro vedení operací na udržení míru je obsažen v Chartě OSN13. Jde o
dokument, jehož význam spočívá ve vytvoření mechanismů k identifikaci porušení
mezinárodního míru a bezpečnosti a k přijímání rozhodnutí k jeho nápravě členskými
státy14. Charta je rovněž druhem smlouvy ‒ článek 103 ukládá, že „v případě rozporu mezi
závazky členů Organizace podle této Charty a jejich závazky podle kterékoli jiné
mezinárodní dohody, mají přednost závazky podle této Charty15.“ Cílem OSN je udržování
mezinárodního míru a bezpečnosti. Aby mohl být tento cíl naplňován, ustanovila Charta
OSN systém dílčích cílů, procedur a orgánů16.
Navzdory dlouholeté praxi operací na udržení míru a jejich významu pro OSN nejsou
v Chartě popsány kroky pro vysílání a řízení operací na udržení míru. Tato skutečnost
naznačuje, že autoři Charty OSN si původně nepředstavovali peacekeeping jako nástroj
OSN. OSN měla podle prvotních plánů vytvořit systém kolektivní bezpečnosti17. Článek
2.7 naopak nařizuje, že „žádné ustanovení této Charty nedává Organizaci spojených
národů právo, aby zasahovala do věcí, které podstatně patří do vnitřní pravomoci
kteréhokoli státu, ani nezavazuje členy, aby takové věci podrobovali řešení podle této
Charty.“ Použití síly nicméně Chartou OSN zakázáno není a není bráněno, „aby se použilo
donucovacích opatření podle kapitoly VII18.“ Postupy OSN v oblasti udržování
mezinárodního míru a bezpečnosti jsou obsaženy v Kapitole VI a VII.
Kapitola VI ̶ Pokojné řešení sporů nastavuje pravidla a mechanismy, kterými disponuje
Rada bezpečnosti a členské státy OSN pro nevojenské řešení sporů19. Článek 33.1 říká, že
strany sporu „budou nejprve usilovat o jeho řešení vyjednáváním, šetřením,
zprostředkováním, řízením smírčím, rozhodčím nebo soudním, použitím oblastních orgánů
nebo ujednání nebo jinými pokojnými prostředky podle vlastní volby.“ Článek 34 dává
Radě bezpečnosti pravomoc „konat šetření o každém sporu nebo každé situaci, která by
mohla vést k mezinárodním třenicím nebo vyvolat spor, aby určila, zda trvání sporu nebo
situace by mohlo ohrozit udržení mezinárodního míru a bezpečnosti“ a zároveň podle

13

Zakládající statut Organizace spojených národů (OSN). Byla podepsána 26. června 1945 v San Franciscu
na závěr Konference Organizace spojených národů o mezinárodní organizaci a v platnost vstoupila 24. října
1945.
14
Peter Wallensteen, Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global Systém (London &
Thousand Oaks, CA: Sage, 2002), 233.
15
Čl. 103 Charty OSN. Zpřístupněno z https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizacespojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
16
Čl. 1 odst. 1 až 4 Charty OSN.
17
Anna Roberts, „The United Nations: Variants of Collective Security“, v Explaining International Relations
since 1945, ed. N. Woods (Oxford: Oxford University Press, 1996): 309-336. Oldřich Bureš, Operace na
udržení míru OSN (Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007), 13.
18
Čl. 2 odst. 7 Charty OSN.
19
V souladu s jednou z hlavních zásad soudobého mezinárodního práva veřejného ‒ nepoužití násilí ‒ se má
nejprve využít nevojenských opatření. Viz Miroslav Potočný a Jan Ondřej, Mezinárodní právo veřejné Zvláštní část (Praha: C. H. Beck, 2006), 2.
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článku 36.1 „může v každém období sporu povahy zmíněné v článku 33 nebo situace
obdobné povahy doporučit vhodné řízení nebo způsoby postupu při úpravě.“
Články z Kapitoly VII – Akce při ohrožení míru, porušení míru a činech útočných shrnují
obecně opatření, která mají donutit stát, aby jednal v souladu s normami mezinárodního
práva20. V minulosti byla Kapitola VII využívána i k autorizaci některých operací na
udržení míru. Článek 41 přiznává Radě bezpečnosti pravomoc „rozhodnout, jakých
opatření nezahrnujících užití ozbrojené síly má být použito, aby jejím rozhodnutím bylo
dodáno účinnosti, a může vyzvat členy Organizace spojených národů, aby taková opatření
provedli21.“ Dále článek 42 říká, že „má-li Rada bezpečnosti za to, že by opatření podle
článku 41 nedostačovala anebo že se ukázala nedostatečnými, může podniknout takové
akce leteckými, námořními nebo pozemními silami, jaké považuje za nutné k udržení nebo
obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti22.“ Důležité je ustanovení z článku 43, které
zavazuje členské státy, aby „Radě bezpečnosti na její výzvu a podle zvláštní dohody nebo
dohod [daly] k disposici ozbrojené síly, pomoc a služby nutné k udržení mezinárodního
míru a bezpečnosti, čítajíc v to právo průchodu“. Je nutné zdůraznit, že OSN nedisponuje
vlastními vojenskými jednotkami a její vojensko-plánovací kapacity jsou omezené.
Jednotky jsou sestavovány z příslušníků národních armád a policejních složek členských
států23. Personál i potřebné vybavení je poskytován dobrovolně24.
Kapitola VIII – Oblastní dohody je relevantní pro mírové operace prováděné ve spolupráci
s regionálními organizacemi nebo na ně delegované. Článek 52.1 uznává, že „žádné
ustanovení této Charty nebrání existenci oblastních dohod nebo orgánů pro řešení
takových otázek, týkajících se udržení mezinárodního míru a bezpečnosti, které jsou
vhodné pro oblastní akci, jestliže takové dohody nebo orgány a jejich činnost lze sloučit s
cíli a zásadami Organizace spojených národů.25“ Článek 53 tvrdí, že „kde je to vhodné,
použije Rada bezpečnosti takových oblastních dohod nebo orgánů pro donucovací akci
pod svým vedením26.“
Podle Charty OSN lze rozdělit mírové operace do dvou základních skupin: operace na
udržení míru autorizované Kapitolou VI a operace na vynucení míru autorizované
Kapitolou VII. O některých multidimenzionálních operacích na udržení míru OSN se též
hovoří jako o operacích Kapitoly VI 1/2, neboť mají mandát na pomezí obou Kapitol27.
Operace na udržení míru bývají autorizovány Radou bezpečnosti OSN a na základě vydání
náležité rezoluce, která specifikuje mandát operace. Ačkoliv je mandát mírových operací
20

Čl. 39 Charty OSN.
Tato opatření mohou zahrnovat úplné nebo částečné přerušení hospodářských styků, spojů železničních,
námořních, leteckých, poštovních, telegrafních, rádiových a jiných, jakož i přerušení styků diplomatických.
Čl. 41 Charty OSN.
22
Čl. 42 Charty OSN.
23
Bureš, Operace na udržení míru OSN, 15.
24
Stephen M. Hill a Shahin P. Malik, Peacekeeping and the United Nations (Brookfield USA: Dartmouth
Publishing Company Limited, 1996), 10-11.
25
Čl. 52, odst. 1 Charty OSN.
26
Čl. 53 Charty OSN. Kromě kapitol VI, VII a VIII je pro operace na udržení míru relevantní i článek 99 z
kapitoly XV, podle kterého „generální tajemník může upozornit Radu bezpečnosti na každou věc, která podle
jeho názoru může ohrozit udržení mezinárodního míru a bezpečnosti.“
27
Bureš, Operace na udržení míru OSN, 14.
21
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výsledkem kompromisu v RB OSN, měl by být jasný, kredibilní a dosažitelný. V opačném
případě mohou nejasnosti vést k politickým a právním potížím a zmařit práci mise
v terénu. Mandát má praktické dopady na strukturu jednotlivých misí, jejich úkoly, zdroje
a možnosti použití síly a měl by reflektovat povahu daného konfliktu28. Ke schválení
mandátu je zapotřebí souhlas minimálně devíti z patnácti nestálých členů a souhlas všech
pěti stálých členů Rady. Autorizace má obvyklé trvání šest měsíců a může být
prodloužena. Během reautorizace může dojít ke změně mandátu. Za implementaci mandátu
mírové operace nese odpovědnost generální tajemník OSN, o jejím vývoji a činnostech
pravidelně informuje Radu bezpečnosti. Vedení operace podléhá zvláštnímu zmocněnci
jmenovanému generálním tajemníkem. Vyšší vojenský personál, včetně velitelů operace, je
taktéž jmenován generálním tajemníkem. Jedná se tudíž o přímé zaměstnance OSN, leč
jsou původně přidělení národními armádami. Na podobné bázi jako vojenský personál
slouží i policejní důstojníci. Peacekeepingové jednotky - Modré přilby – pracují podle
podmínek vyjednaných mezi OSN a vládou přispívajícího členského státu. I když slouží
OSN, zůstávají pod autoritou vlády. Čas potřebný na přípravu a vyslání operace se liší
v závislosti na vůli členských zemí přispívat a na komplexnosti mandátu. Operace na
udržení míru jsou ad hoc odpovědí na konflikty, jejichž vyslání může trvat i v řádu
měsíců29.
Podpůrná infrastruktura nasazených mírových jednotek je zajišťována Odborem pro
mírové operace (DPO) v čele s podtajemníkem.30 Tento odbor vznikl roku 2007
restrukturalizací Odboru operací na udržení míru (DPKO). Tradičně se jednalo o relativně
slabý aparát s malým počtem zaměstnanců a omezenou plánovací kapacitou. Před tímto
problémem varovala v rámci OSN řada reformních dokumentů, poprvé tzv. Brahimiho
zpráva v roce 200031. OSN rovněž vytvořila Komisi pro budování míru. Jedná se o
mezivládní poradní těleso skládající se z 31 členských států zvolených z Valného
shromáždění, Rady bezpečnosti a Ekonomické a sociální rady OSN, včetně nejvíce
přispívajících zemí do mírových operací OSN. Komise pracuje skrze dílčí výbory a
navrhuje strategie pro pomoc konfliktem zasaženým státům a mechanismy pro financování
budování míru32. Odbor pro podporu v poli (DFS) byl další orgán vzniklý restrukturalizací
robustnějšího DPKO. Formálně ukončil svou činnost na konci roku 2018 a byl nahrazen
Odborem operační podpory (DOS). Jeho účel spočívá v řízení terénních pracovníků,
zásobování a zodpovídá za veškeré komunikační technologie. Obecným trendem je, že tím,

28

Jana Urbanovská, „Operace OSN na udržení míru v Africe po konci studené války: předpoklady úspěchu“,
Mezinárodní vztahy 43, č. 3 (2008): 23-25. https://mv.iir.cz/article/view/2/2
29
Alex J. Bellamy a Paul D. Williams, Understanding Peacekeeping (Cambridge UK: Polity Press, 2010),
57.
30
DPKO formálně vznikl v roce 1992, když se Butrus Butrus-Ghálí ujmul úřadu Generálního tajemníka. Do
konce 80. let obdobnou funkci zastával Úřad pro zvláštní politické záležitosti OSN (UN Office of Special
Political Affairs).
31
Studie publikovaná v roce 2000 Vysokým panelem OSN na operace na udržení míru, jenž byl pověřen
nalezením cest k logistickému a doktrinálnímu posílení peacekeepingu. The Panel on United Nations Peace
Operations, předseda Lakhdar Brahimi, reported to the U.N. Secretary-General on 17 August 2000: U.N.
Doc. A/55/305., xiii. https://undocs.org/A/55/305
32
„United Nations Peacebuilding Commission“, United Nations Peacebuilding, zpřístupněno 20. ledna 2020.
https://www.un.org/peacebuilding/commission
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jak se rozšiřuje množství a variace povinností zadávaných operacím na udržení míru,
docházelo i k náležité modifikaci relevantních podpůrných úřadů OSN33.

2.2 Definice peacekeepingu
Zahraniční odborná literatura obsahuje velké množství definic pojmu peacekeeping. V
českém prostředí je diskuse o definici komplikována nepřítomností přesného českého
výrazu pro anglický termín peacekeeping operations. Přibližným českým ekvivalentem je
pojem operace na udržení míru. Peace operations, pojem nadřazený peacekeeping
operations, se pak překládá jako mírové operace34. V českém i mezinárodním prostředí se
často využívá pojem mírové operace / peace operations k překlenutí operací založených na
souhlasu přijímajících stran i těch vynucovacích35. V rámci této práce je využíván zejména
termín operace na udržení míru, jenž odkazuje na operace vycházející ze souhlasu
přijímajících subjektů. V opačném případě při absenci souhlasu bude použit termín
operace na vynucení míru. Mezi odbornou veřejností a členskými státy OSN nebyla dosud
univerzálně přijata žádná definice. Níže uvedené příklady definic peacekeepingu OSN jsou
ilustrativní.
Základem pro chápání operací na udržení míru OSN bývá považována Agenda pro mír
Generálního tajemníka Butruse Butruse-Ghálího z roku 1992. Tento dokument ustanovil
peacekeeping jako jeden pěti nástrojů, jimiž OSN disponuje k prevenci a řešení konfliktů.
Butrus-Ghálí definoval operace na udržení míru jako „rozmístění jednotek OSN v oblasti
konfliktu, doposud se souhlasem všech zúčastněných stran, obvykle zahrnující vojenský
a/nebo policejní a často také civilní personál OSN.36“
OSN v současnosti zastává, že její peacekeepingové operace jsou významné pro podporu
mírového procesu v zemích zasažených konfliktem, neboť disponuje „výjimečnou silou,
včetně legitimity, možností sdílení zátěže a schopností vysílat vojenské a policejní jednotky
z celého světa, integrovat je s civilními příslušníky operací na udržení míru k vykonání
řady mandátů nastavených Radou bezpečnosti OSN a Valným shromážděním.“ OSN
rozlišuje, že základním účelem vyslání operace na udržení míru je podpora implementace
příměří či mírové dohody. V současnosti se od nich vyžaduje i zapojení do vytváření míru
(peacemaking) a budování míru (peacebuilding). Mandáty operací na udržení míru proto
zahrnují ochranu civilistů, pomoc při odzbrojování a reintegraci bývalých bojovníků.
Zároveň mají podporovat nastolit/obnovit vládu práva a organizaci voleb. Jednotky operací
mohou použít sílu jen v případech, kdy se jedná obranu sebe sama a svého mandátu.

33

Bellamy a Williams, Understanding Peacekeeping, 52-54.
Jaromír Zůna a Janka Kosecová, „Pojmový aparát mírových operací a jejich vymezení v doktrinálních
dokumentech Armády České republiky“, Vojenské rozhledy 23, č. 4 (2014): 109-123.
https://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/pojmovy-aparat-mirovych-operaci-a-jejich-vymezeni-vdoktrinalnich-dokumentech-armady-ceske-republiky
35
Virginia P. Fortna, Does Peacekeeping Work? Shaping Belligerents’ Choices after Civil War (Princeton &
Oxford: Princeton University Press, 2008), 5.
36
UN General Assembly, An Agenda for Peace : rezoluce / přijata Valným shromážděním, 8. října 1993,
A/RES/47/120B, para. 20. https://www.un.org/ruleoflaw/files/A_47_277.pdf
34
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V situacích, kdy stát není s to zajištovat bezpečnost a veřejný pořádek, může operace na
udržení míru použít sílu a zastoupit stát ve výkonu těchto funkcí.37“
Podle P. F. Diehla operace na udržení míru představují „rozmístění neutrálních a lehce
ozbrojených interpozičních sil po zastavení ozbrojeného konfliktu a se souhlasem státu, na
jehož teritoriu mají být tyto jednotky rozmístěny, za účelem odrazení od obnovení
ozbrojeného konfliktu a podpory prostředí, v němž může být konflikt vyřešen.38“ Oproti
Diehlovi vnímal M. Goulding operace na udržení míru úzce jen jako činnost OSN
spočívající v založení „terénní operace […] se souhlasem zainteresovaných stran za
účelem pomoci kontrolovat a vyřešit konflikt mezi nimi.“ Tyto operace jsou řízeny a
kontrolovány OSN a jsou financovány z dobrovolných příspěvků členských států. Členské
státy zároveň poskytují operacím vojenský či jiný personál a vybavení. Jednotky operací
na udržení míru jednají se stranami konfliktu v souladu s principem nestrannosti a
používají sílu v minimálním nutném rozsahu.39“
Podle A. J. Bellamyho a P. D. Williamse „tradiční operace na udržení míru jsou určeny
k asistenci při vytváření a udržování podmínek vedoucích k dlouhodobému řešení konfliktu
jeho stranami samotnými, často ve spojení s mezinárodní mediací. V praxi toto znamená,
že operace je nevynucující, založená na souhlasu, obvykle zacílená na podporu mírového
procesu na místě prozatímního příměří, pomáhá zabraňovat obnovení či eskalaci násilí
a/nebo zakládat stabilní mír.40“ V. P. Fortna oproti definici Bellamyho a Williamse
zdůrazňuje, že peacekeepingové operace v praxi spočívají v rozmístění mezinárodních
jednotek. Její definice tudíž zahrnuje peacekeeping vykonávaný OSN, regionálními
organizacemi a ad hoc koalicemi států. Součástí personálu operace na udržení míru mohou
být ozbrojení i neozbrojení vojáci. V řadě operací na udržení míru působí z podstatné části
civilní personál41.“
Pro účely této práce je peacekeeping definován jako vyslání mezinárodních jednotek
složených z vojenského, ale i civilního personálu do oblasti sužované válkou s i bez
autorizace OSN. Peacekeepingové operace jsou vysílány s mandátem omezit ničivost
konfliktu a vytvářet vhodné podmínky pro mírový proces. Za tímto účelem plní nejčastěji
úkol asistence při implementaci dohody o příměří a dohlížení nad dodržováním příměří.
V porovnání s klasickými vojenskými operacemi mají malou velikost a disponují lehkou
výzbrojí42. Z velikosti a výzbroje peacekeepingových sil se odvíjí i jejich pravidla
nasazení. Jednotky operace spoléhají na spolupráci znesvářených stran při mírovém

37

„What is Peacekeeping“, United Nations Peacekeeping, zpřístupněno 20. ledna 2020.
https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping
38
Paul F. Diehl, International Peacekeeping (Baltimore: John Hopkins University Press, 1994), 13.
39
Marrack Goulding, „The Evolution of United Nations Peacekeeping“, International Affairs 69, č. 3
(červenec 1993): 455. https://doi.org/10.2307/2622309
40
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41
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procesu a vůči každé ze stran konfliktu vystupují nestranně. Použití
peacekeepingovými jednotkami je obvykle omezeno na případy sebeobrany.

síly

2.3 Klasifikace operací na udržení míru
Jako alternativa k vytváření definice peacekeepingu se od počátku 90. let nabízely návrhy
na odlišení jednotlivých typů operací a jejich taxonomické organizaci. První pokusy o
klasifikaci vycházely ze základních charakteristik operací na udržení míru, jako je jejich
velikost, funkce a mandát. Příkladem je klasifikace mírových operací OSN podle M.
Doyla, který odlišil tři generace peacekeepingu OSN. Jedná se o uznávanou klasifikaci,
s níž pracuje i OSN. První generace zahrnuje rané peacekeepingové aktivity opírající se o
Kapitolu VI Charty OSN. Operace této generace spočívaly v interpozici sil po uzavření
příměří vedoucí k fyzickému oddělení znesvářených stran konfliktu. Operace druhé
generace se zabývají i politickou rekonstrukcí, a proto jsou více závislé na souhlasu
přijímající země, zatímco operace třetí generace fungují s mandáty Kapitoly VII Charty
OSN a bez potřeby mírové dohody reflektující souhlas protagonistů konfliktu. Operace
třetí generace spadají mezi operace na vynucení míru. Posloupnost těchto generací je
podle Doyla chronologická43. Chronologickou typologii peacekeepingu sestavil také D. R.
Segal, který rozlišil pět distinktivních historických fází. V rámci těchto fází Segal sledoval
změny v mezinárodním systému a jeho vliv na povahu peacekeepingu a na roli OSN44.
Mnohé z novějších studií třídění mírových operací na generace odmítají s tím, že
chronologický vývoj je nevhodným klasifikačním kritériem. Avšak ani zastánci dělení
operací na generace nevylučují, že evoluce mírových operací OSN nebyla vždy
chronologicky progresivní. Případem, který vyloučil jakoukoliv chronologickou evoluční
posloupnost, je operace ONUC v Kongu (1960 – 1964), která by na svou dobu mohla
posloužit spíše jako případ peacekeepingu třetí generace. A. J. Bellamy a P. D. Williams
argumentují, že mnohé OUM z období studené války se musely vypořádávat s problémy
velice podobnými těm, kterými se mírové operace zabývají v post-bipolárním světě.
Bellamy a Williams navrhli vlastní taxonomii, jež se řídí kritériem zamýšleného cíle
(intended end). Podle tohoto klíče rozlišili sedm typů mírových operací, přičemž žádný
z typů není exklusivní. Záměr operací se totiž může vyvíjet v čase, popř. operace má
zastávat více než jednu roli45.
Rozsáhlou taxonomii sestavili P. F. Diehl, D. Druckman a J. Wall, kteří rozlišili dvanáct
typů mírových operací OSN. V rámci své studie sledovali rozdíly mezi dvanácti
skutečnými operacemi na jedné straně a tím, jak byly původně navrženy. Pracovali přitom
s řadou dimenzí, mezi něž patřila např. míra kontroly nad konfliktem, jasnost cílů a
obtížnost ukončení mise. Základním referenčním bodem této typologie je tradiční
43

Michael W. Doyle, „War Making and Peace Making: The United Nations‘ Post-Cold War Record“,
in Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict, ed. Chester A. Crocker, Fen O.
Hampson a Pamela Aall (Washingtone, D. C.: United States Institute of Peace Press, 2001), 532-533.
44
David R. Segal, „Five Phases of United Nations Peacekeeping: An Evolutionary Typology“, Journal of
Political and Military Sociology 22, č. 2 (1995): 66-68.
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peacekeeping46. Od něj Diehl, Druckman a Wall vyvodili čtyři základní funkce mírových
operací: monitorování, omezování škod, rekonstrukce států ve funkční občanské
společnosti a nátlak47.
Doyle a Sambanis sestavili systém dvou základních typů, každý z nich má dva podtypy.
Identifikovali operace na udržení míru podle mandátů na tradiční a transformační.
Tradiční operace zahrnují pozorovací a tradiční mise, zatímco transformační operace
obsahují multidimenzionální a vynucovací mise. Typologie Doyla a Sambanise současně
akceptuje třídění operací na výše zmíněné generace a uznává, že se jednotlivé kategorie
mohou prolínat48. Dle Doylových a Sambanisových závěrů multidimenzionální a
vynucovací mise mají ze všech typů podstatně nejpozitivnější přínos k řešení konfliktu a
budování míru49.
Konstrukci taxonomií vnímá spíše negativně R. C. Johansen, který přišel s názorem, že
„peacekeeping se vyvinul jako odpověď na takové množství konfliktů a v takovém množství
variací, že jej není možné jednoduše kategorizovat.“ Jedna funkce peacekeepingu totiž
může být vykonávána různě v odlišném kontextu. Johansen proto navrhl zkoumat operace
na udržení míru skrze jejich funkční kontinua, např. násilné až nenásilné akce, lehce až
těžce ozbrojené síly, malé jednodimenzionální až komplexní multidimenzionální mise,
nasazení se souhlasem všech místních stran, se souhlasem jedné z místních stran až
k nasazení bez jakéhokoliv smysluplného souhlasu atd.50 V ohledu nejrůznějších
klasifikačních způsobů je nutné zmínit, že většina z nich se potýká s problémem
„sebereferencování“ (self-referential). Různé taxonomické přístupy k peacekeepingovým
aktivitám mají za svůj výchozí bod samy sebe51.

2.4 Základní principy tradičních operací na udržení míru OSN
Operace na udržení míru OSN se řídí principy zavedenými v padesátých letech 20. století,
které vycházejí z praxe a nebyly doposud systematicky přijaty všemi členskými státy OSN.
I přes jejich neformální povahu jsou široce akceptovány v akademické i praktické sféře.
V prostředí konfliktů po konci studené války se však diskutuje o jejich relevanci52.
Tradiční peacekeeping vychází z tzv. svaté trojice principů souhlasu s rozmístěním

46

Paul F. Diehl, Daniel Druckman a James Wall, „International Peacekeeping and Conflict Resolution. A
Taxonomic Analysis with Implications“, Journal of Conflict Resolution 42, č. 1 (leden 1998): 39-40.
47
Paul F. Diehl, Peace Operations (Cambridge UK: Polity Press, 2008), 12-16.
48
Michael W. Doyle a Nicholas Sambanis, Making War and Building Peace: United Nations Peace
Operations (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006a). Převzato z Håvard Hegre, Lisa Hultman a
Håvard Mokleiv Nygård, „Evaluating the Conflict-Reducing Effect of UN Peacekeeping Operations“, The
Journal of Politics 81, č. 1 (listopad 2018): 219-220. http://dx.doi.org/10.1086/700203
49
K opačnému závěru došla V. P. Fortna. Viz Virginia P. Fortna, „Does Peacekeeping Keep Peace?
International
Intervention and the Duration of Peace after Civil War“, International Studies Quarterly 48, č. 2 (2004): 238.
50
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Nations University Press, 1998), 98.
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mírových jednotek, nestrannosti a minimálního použití síly (kromě sebeobrany53). Podle
M. Doyla trojice principů představuje stabilní a interdependentní kombinaci: princip
nestrannosti může fungovat jen tehdy, pokud všechny strany konfliktu souhlasí
s přítomností peacekeepingových jednotek, a protože lehce ozbrojené peacekeepingové
jednotky požívají tohoto souhlasu, není pro ně převážně nutné se uchýlit k použití síly54.
Úspěch v plnění mandátu se odvozoval od dodržování těchto principů. Vedle toho byl
zvláštní důraz kladen na mnohonárodnostní složení jednotek misí a nezasahování do
vnitřních záležitostí státu. Rozhodujícím je také princip legitimity operace, který v případě
autorizace zastupuje Rada bezpečnosti OSN. V momentě, kdy je operace autorizována,
předpokládá se, že členové RB OSN a další členské země OSN ji budou podporovat např.
skrze diplomatické a politické aktivity55. Později OSN zavedla i princip jasného mandátu
založeného na explicitně jmenovaných cílech.56 Peacekeeping lze tudíž chápat v jeho
tradičním smyslu za aktivitu „druhého řádu“, jejíž vznik a úspěch záleží na souhlasu a
pozitivním přispění bojujících stran k řešení konfliktu. Tyto OUM nemají za cíl navrhovat
politická řešení nebo vynucovat dodržování dohod uzavřených mezi znepřátelenými
stranami. Zde však může nastat situace, že řada konfliktů „zamrzne“, neboť tradiční
peacekeeping ze své povahy podporuje status quo57.

2.5 Předpoklady tradičních operací na udržení míru
Operace první generace (též označovány jako klasické, tradiční) se opírají o Kapitolu VI
Charty OSN. Provádějí opatření, která mají zabránit další eskalaci konfliktu, popř. omezit
jeho destruktivnost. Zatímco v zejména okrajových mezistátních konfliktech v období
studené války relativně úspěšně naplňovaly svůj omezený mandát, pro řešení
komplexnějších konfliktů po skončení studené války se často staly nedostatečné. Na rozdíl
od nich operace druhé generace disponovaly multidimenzionálními mandáty a soustředily
se i na politickou rekonstrukci, v rámci níž vykonávaly i civilní a humanitární úkoly58.
Operace na udržení míru druhé generace byly často vybaveny mandátem vycházejícím i
z Kapitoly VII Charty OSN. Tatáž kapitola legitimizovala i operace třetí generace, jež
spadají do kategorie vynucování míru (peace enforcement) a neřídí se základními principy
peacekeepingu. Sahají od humanitárních intervencí, vynucování klidu zbraní po
autoritativní pomoc při rekonstrukci tzv. zhroucených států (failed states). Charakterizuje
je absence souhlasu s operací od zainteresovaných stran59.
Operace na udržení míru v Abcházii, Gruzii UNOMIG z celkového souboru operací OSN
na udržení míru z doby po skončení studené války představuje typ operací tzv. první

53
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generace60. Cíle tradičního peacekeepingu jsou doposud založeny na tom, že válčícími
stranami jsou státy; bojujícími jednotkami jsou hierarchicky organizované armády
Clausewitzova typu; protagonisté chtějí konflikt ukončit a najít politické řešení 61. Už
během studené války se vyskytovaly případy, které tyto předpoklady popřely, šlo např. o
konflikty na Kypru (operace UNFYCIP) a v Kongu (operace ONUC)62. Tradiční mise na
udržení míru OSN jsou obvykle vysílány v období mezi příměřím a politickým urovnáním
sporu a se souhlasem válčících stran. Jedná se o nástroj navržený k podpoře úsilí o
dosažení dlouhotrvajícího míru a budování důvěry mezi znesvářenými stranami
potřebných k zahájení politického dialogu63. Zřídkakdy jsou vysílány do konfliktů
s rozhodujícím výsledkem, ale spíše do situací, kdy každá ze stran konfliktu má schopnost
příměří ohrozit64.
Nejdůležitějším úkolem tradičních operací na udržení míru je omezit eskalaci konfliktu.
Jejich působnost je proto omezena na monitorování příměří, kontrolu ničivosti konfliktu,
zajištění veřejné bezpečnosti a mnohdy verifikaci svobodných voleb65. Často využívaný
mechanismus spočívá v rozmístění jednotek v roli nárazníkové bariéry, jež fyzicky
odděluje znesvářené strany po uzavření příměří. Tím dochází k redukci hrozby drobnějších
incidentů, které by mohly vést k obnovení bojů. Současně je povinností operace
monitorovat, zdali nedochází k úmyslným porušováním dohod o příměří, a vytvářet systém
včasného varování před útokem. Se snadnější identifikací agresora usilujícího o obnovení
bojů může pak znamenat pro daného agresora mezinárodní zavržení a uvalení sankcí66.
V tradičních operacích jsou zapojeni vojenští pozorovatelé a lehce ozbrojené jednotky67.
Tradiční operace na udržení míru sankcionované podle Kapitoly VI se liší od
vynucovacích operací sankcionovaných podle Kapitoly VII, jež jsou prováděny za účelem
obnovení či udržení míru mezi válčícími stranami v komplikovaných podmínkách
vnitrostátního konfliktu, aniž by vyžadovali jejich souhlas s intervencí68. Některé mohou
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být zapojeny do bojových akcí či zahrnují hrozbu použití síly69. K tomu disponují patřičně
vybaveným a vyzbrojeným personálem. S ohledem na skutečnost, že vynucovací operace
mají vojenský rozměr, jsou organizačně náročné a vyžadují rozsáhlé vojenské kapacity,
OSN dává přednost delegaci plánování a provedení na regionální organizace, účelové
koalice či vedoucí státy70.

2.6 Transformace operací na udržení míru po konci studené války
Mezi lety 1988 a 1993 došlo k transformaci peacekeepingu – kvantitativní, kvalitativní a
normativní. V porovnání s obdobím studené války došlo k výraznému zvýšení počtu
přijatých rezolucí a naopak se snížil počet vet71. Oproti období studené války došlo
k navýšení počtu vyslaných mírových operací a rozpočtu na peacekeeping díky větší
ochotě členských států na něj přispívat. Bezprecedentní schopnost od ideologických sporů
oproštěné RB OSN najít konsensus byla jedním z faktorů vedoucích ke kvalitativní
transformaci operací na udržení míru72. Generální tajemník v Agendě pro mír roku 1992
ustanovil ambicióznější roli mírových operací. Podle jeho koncepce by síly OSN podle čl.
40 Charty OSN operovaly způsobem vynucování míru, než jen dohlížely na příměří73.
Se vzrůstajícím počtem operací se ukázalo, že koncept tradičního peacekeepingu je příliš
spjatý s chápáním bezpečnostní reality v době studené války, které se soustředilo na
udržování stability a statu quo. V téže době došlo ke změně ve vnímání a interpretaci
doktríny kolektivní bezpečnosti a samotné bezpečnosti obecně. V 90. letech se jako řešení
konfliktů (conflict resolution) začalo prosazovat jako vědní obor74, který zkoumá
krátkodobé až dlouhodobé strategie řešení konfliktů, jednání a cíle znepřátelených stran,
způsob dosažení dohody a možnosti její realizace. Přitom vychází ze studia příčin
konfliktů a jejich dynamiky75. Podle Diehla, Druckmana a Walla spočívá právě hlavní
výhoda v umístění operace na udržení míru do kontextu řešení konfliktu ve skutečnosti, že
umožňuje rozšířit jeho chápání z nástroje kontroly konfliktu na nástroj přispívající
k nalezení trvalejšího řešení konfliktů76.
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Širší chápání bezpečnosti a dynamika politických změn od konce studené války způsobily
rozšíření kolektivně bezpečnostní agendy zajišťované OSN a normativní posun
peacekeepingu. Tento posun nespočíval jen v rozšíření pozornosti z mezistátních konfliktů
na konflikty vnitrostátní a případy „zhroucených států“. Vedle snahy přimět strany
k příměří se stále patrnější stával i závazek k dosažení usmíření, státní rekonstrukce,
demokracie a rovných práv77. Došlo k značnému rozšíření přípustné meze zasahování OSN
díky redefinici toho, co dříve bylo vnímáno jako nedotknutelné v rámci státní
svrchovanosti. Svou roli sehrál vývoj odpovědnosti za ochranu lidské bezpečnosti.
Záležitosti dříve legálně chráněné před intervencí OSN jako občanské války a humanitární
krize uvnitř svrchovaných států se staly objektem legitimního zájmu OSN78. Odsud
pochází změna úlohy peacekeepingových operací OSN jako neutrální nárazníkové síly
v operace, které řídí politické, ekonomické a sociální změny v často velice složitých
situacích79.
Post-bipolární transformace peacekeepingu byla částečně způsobená změnami v povaze
konfliktů. Od počátku 90. let nabyly na aktuálnosti zejména vnitrostátní konflikty s
přeshraničními dopady. Globalizační procesy umožnily vznik nových, distinktivních forem
konfliktů spočívající na směsici války, organizovaného zločinu a závažného porušování
lidských práv80. S přechodem do post-bipolární éry přišla nutnost aktualizace základních
principů operací na udržení míru, aby odpovídaly skutečnosti soudobých konfliktů. OUM
OSN se na počátku post-bipolárního období staly terčem kritiky. Po sérii selhání
komplexnějších OUM na počátku 90. let se OSN uchýlila k opatrnosti. Peacekeeping OSN
přešel z expanzivní fáze let 1988 až 1993 do fáze kontrakce. Výrazně poklesl roční
rozpočet peacekeepingu OSN a došlo k redukci velikosti misí81. V OSN nastal čas
sebereflexe prostřednictvím publikace množství „lessons learned“ dokumentů, které
otevřeně poukazují na nedostatky peacekeepingu OSN.

2.7 Regionalizace peacekeepingu
Jedním z fenoménů transformace peacekeepingu po konci studené války je regionalizace82.
Od konce studené války se regionální organizace, jako např. Africká unie, Evropská unie a
Severoatlantická aliance, zapojovaly více do operací na udržení míru, ať už v součinnosti s
OSN nebo nezávisle. Regionální organizace začaly být vnímány jako legitimní nástroj
intervence do konfliktů a jejich řešení, pokud vykonávaly mírové operace v souladu
s ustanoveními a principy v Kapitole VIII Charty OSN. V průběhu studené války byla
OSN vnímána jako jediná agentura schopná podnikat operace na udržení míru. Změna
pohledu na regionální organizace korelovala se zvyšující se militarizací mírových operací a
77
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posunem z tradičního peacekeepingu k multidimenzionálním operacím druhé generace a
operacím na vynucování míru. Tento posun může být vnímán i ve spojitosti se selháními
OSN, která byla shledána přetíženou, poddimenzovanou a neschopnou podnikat stále
komplexnější mírové operace83. Příčinou mohl být dobový tlak na „lokální řešení lokálních
problémů“ a přesvědčení, že regionální organizace pomáhají ulevit zátěž peacekeepingu,
zejména v souvislosti s financováním a poskytováním personálu84.
OSN měla zkušenosti se spoluprací s regionálními uskupeními poprvé už v roce 1948,
když spolupracovala s OAS podle Kapitoly VIII Charty OSN. Geopolitický kontext
studené války však bránil efektivní aplikaci Kapitoly VIII85. Problematika regionalizace
získala na významu v 90. letech 20. století, kdy rezoluce Rady bezpečnosti více
odkazovaly na regionální organizace, včetně těch přijatých k řešení situací v zemích
bývalého Sovětského svazu, Jugoslávie a na Haiti86. Řadu z nich provázela kontroverze.
Na počátku 90. let OSN neměla nastavena formální pravidla spolupráce s regionálními
organizacemi. Charta OSN nedává odpověď na otázku, které uskupení lze kvalifikovat
jako regionální organizaci a jak legitimizovat její bezpečnostní akce. Poskytuje však základ
pro mechanismus konzultací. Regionální uskupení, která mají v rámci své agendy i
bezpečnost, mohou být v praxi různě afilovány s OSN. Být uznáván Valným
shromážděním jako regionální uskupení ve smyslu Kapitoly VIII Charty OSN s sebou
nenese specifické závazky87.
S častějšími případy tohoto druhu spolupráce, popsal generální tajemník Boutros-Ghali ve
svém Dodatku k Agendě pro mír její módy. Charakterizoval konzultace, diplomatickou
podporu, operační podporu, paralelní nasazení a společné operace88. DPKO zformuloval
v roce 1999 osmnáct principů pro fungování vztahů mezi OSN a regionálními
organizacemi ve vztahu k peacekeepingu. Byly navrženy tak, aby zajistily, že primární
zodpovědnost za mezinárodní mír a bezpečnost bude náležet Radě bezpečnosti; operace
budou mít jasný mandát a časový plán; spolupráce bude zahrnovat efektivní sdílení
informací; spolupracující strany budou shodně chápat základní doktrínu a operační
pravidla nasazení; personál bude mít vhodný výcvik a vybavení; pokusy o udržení míru a
bezpečnosti neskončí odchodem společné operace, ale budou zahrnovat dlouhodobé snahy
o posílení občanské společnosti, lidských práv a vlády práva. Mechanismy, skrze které by
měly být tyto principy naplňovány, lze shrnout jako zajištění funkčních komunikačních
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kanálů: založení strategické plánovací skupiny a relevantních plánovacích útvarů, mezi něž
by patřila pravidelná setkání velících důstojníků a společný výcvik89.
Spolupráce OSN s regionálními organizacemi probíhala doposud na ad hoc bázi. Mezi tři
nejčastější módy tohoto partnerství v oblasti peacekeepingu patří spolupracující paralelní
operace, sekvenčně vyslané operace a podpora regionální operace OSN poskytnutím
technických, logistických a finančních prostředků. Podle Bellamyho a Williamse tyto
módy partnerství zajistily flexibilní a pragmatickou reakci na různé krize, současně však
odhalily své slabiny90.

2.8 Limity spolupráce s regionálními organizacemi při vedení operací na
udržení míru
Regionální organizace jsou významnými aktéry iniciujícími operace na udržení míru.
K tomu disponují řadou funkčních a normativních výhod v porovnání s unilaterálním
postupem jedné země: mohou operovat s větší legitimitou a využívat své permanentní
byrokratické struktury k plánování a řízení mírových operací. Regionální organizace
mohou vytvářet fóra pro získávání podpory a koordinace reakce na konflikt, současně
mohou disponovat schopností ovlivňovat chování jednotlivých států a standardy a
parametry mírových operací91.
Vzhledem k deficitům peacekeepingu OSN mohou regionální organizace přispět k řešení
konfliktů. V některých krizích mohou svým zapojením získat operacím OSN silnější
legitimitu a přispět vnímavostí k lokálním poměrům. Geografická blízkost umožňuje
regionálních aktérům relativně rychle rozmístit své jednotky a snadněji je zásobit92.
Jednotky často mohou pracovat bez potřeby překladatelů a zajistit integrovanější systém
velení a jednotného postupu v poli. Dominance jednotlivých států v rámci regionálních
organizací vedla k rychlé odpovědi na lokální situace.
Regionální uskupení mohou v některých případech získat větší podporu od protagonistů
konfliktu než globální OSN. Tento argument vychází z představy, že vlády mají přirozenou
afinitu k zemím a uskupením ze stejného regionu93. Jelikož by členové téhož regionu
v případě nečinnosti museli žít s následky neřešeného konfliktu, lze očekávat
dlouhodobější zapojení regionální organizace do řešení konfliktu94. Nakonec v případech,
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do kterých OSN odmítla zasahovat či nedospěla ke konsensu, může být regionální
peacekeeping jedinou možností95. Případně mohou regionální organizace díky silnější
vyjednávací pozici, než jakou má osamocený stát, zajistit podporu od do konfliktu
zainteresované třetí strany. Aby byla operace na udržení míru úspěšná, musí totiž získat co
největší podporu od všech zainteresovaných stran96.
Regionalizace spojená s peacekeepingem může i ohrožovat snahy OSN v řešení konfliktu.
Peacekeeping regionální organizace může čelit stejným nedostatkům jako OSN97. Snadnost
vnitřní koordinace v RO nemusí být pravidlem, jelikož každá disponuje vlastní variací
účelu, členství a síly. Mnohé RO mohou být strukturálně nevyvinuté pro podporu
mírových operací a být proto nuceny spoléhat na ad hoc vytvořené koordinační orgány
OSN98. I nejlépe připravené regionální organizace se musí nejprve na peacekeeping
adaptovat, jako v případě EU a OAS, a nastavit systém procedur a precedentů pro řízení
mírové operace99. OSN byla v ad hoc peacekeepingových operacích úspěšná právě díky
dlouholeté praxi a adaptibilitě100. Disparita mezi schopnostmi různých regionálních
organizací a jejich zdroji může vést k tomu, že peacekeeping OSN bude buď posílen, nebo
oslaben případ od případu v závislosti na regionální organizaci101.
Ačkoliv je členská základna regionální organizace homogennější než v případě OSN,
nemusí být vygenerován konsensus ohledně nutného postupu102. Jednota názorů na směr
společného postupu zpravidla nastává důsledkem vnějšího, ne vnitřního, ohrožení
bezpečnosti regionální organizace. Pokud určitý konflikt způsobuje uvnitř regionální
organizace schizma, nedojde ani k autorizaci mírové operace (pokud ano, může být
v ohrožení princip její nestrannosti). Tato skutečnost může i vyvracet argument
snadnějšího zapojení regionální organizace do lokálního konfliktu než u globální OSN103.
Regionální organizace bývají mnohdy náchylnější k zaujatosti a ovladatelnosti jejím
nejsilnějším členem. Je málo pravděpodobné, že by byla operace na udržení míru vyslána
do konfliktu, který by sužoval regionálního hegemona, popř. supervelmoc104. Naopak,
hegemoni mohou využívat regionální uskupení k legitimizaci svého angažmá v krizi
probíhající ve slabším sousedovi. Problematickou tedy zůstává legitimita mírotvorných
95
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aktivit regionálních uskupení105. Navzdory tomu státy postupně častěji substituují
schválení svých intervenčních akcí regionálními organizacemi za souhlas OSN. Tato
situace může nastat např. v případě, že sankcionování akce OSN je nepravděpodobné či
zdržované106.
V porovnání s OSN mohou mít regionální uskupení menší zkušenost s peacekeepingem.
Ústavní dokumenty řady z nich nemusí v sobě činnost peacekeepingu zahrnovat.
Regionální organizace v peacekeepingu nejaktivnější (EU, AU a ECOWAS) co do počtu
vykonaly méně operací než OSN. Další slabinou může být, že s výjimkou EU a NATO,
operují regionální uskupení s relativně malými byrokratickými strukturami a rozpočty či
postrádají náležité logistické a velící struktury nutné k řízení větších operací. Potíže mohou
plynout i z nerovnoměrnosti a variability regionalizace po světě. Zatímco některé
regionální organizace jsou ochotné a schopné vykonávat peacekeeping, ostatním mohou
tyto schopnosti scházet. Jiné organizace nemusejí být srozuměny s vykonáváním
vojenských operací, ale zapojují se do politických a pozorovacích misí. Některé části světa,
v nichž probíhají dlouhé a intenzivní konflikty – např. Indie a Pákistán, Blízký Východ –
nemají organizaci schopnou vykonávat peacekeeping107.
Pro OSN plynou obavy ze situací, kdy Rada bezpečnosti nezareaguje na akce podnikané
jednotlivými RO bez jejího sankcionování. Tím může nastat vážné podlomení primátu
Charty OSN a dojít k zpochybnění OSN jako mezinárodního peacekeepera. Stejně důležitá
je otázka odpovědnosti, legitimity a reprezentativnosti Rady bezpečnosti, pokud dojde ke
vzniku propasti mezi státy udělující mandát operacím a těmi, které sice poskytují jednotky,
ale jejich možnost zasáhnout do tvorby mandátu je omezená. Tím může nastat situace, kdy
státy budou uspokojovat svou poptávku po OUM u regionálních organizací108.
Regionální organizace mohou být odpovědí na problém mezery mezi poptávkou a
nabídkou operací a přispět ke snížení zátěže OSN. V praxi řada operací podnikaných
regionálními organizacemi čelí stejným problémům jako operace OSN. Tato propast je
viditelná na africkém kontinentě, kde je silná poptávka po mírových operacích a kde
regionální jednotky a jednotky OSN nejvíce čelí omezením109.
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Rozsah, ve kterém bude uvolněno břímě peacekeepingu OSN, je diskutabilní. Zahrnutí
vlivných regionálních organizací přispělo ke zvýšené militarizaci operací na udržení míru a
k odchýlení od základních principů peacekeepingu – souhlasu, nestrannosti a minimálního
použití síly110. Regionální organizace nemusí disponovat dostatečným politickým vlivem či
donucovacími prostředky k přesvědčení externí síly ke spolupráci s regionálním
peacekeepingem, pokud je tato externí síla přímo zapojená do konfliktu. Spolupráci může
snadněji vynucovat globální organizace jako OSN111.
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3 Případová studie operace OSN v Gruzii, Abcházii UNOMIG
3.1 Pozadí abchazsko-gruzínského konfliktu a výchozí situace pro mírové
operace OSN a SNS
Spory mezi Abcházy a Gruzíny se vystupňovaly počátkem 90. let v ozbrojený konflikt,
jehož výsledkem bylo podle odhadů 8 000 až 15 000 mrtvých a více než 300 000
uprchlíků. Celkově poklesla populace Abcházie z 525 tisíc112 na dnešních cca. 245 tisíc
obyvatel, válka rovněž způsobila vážné škody ekonomické a infrastrukturní. S výjimkou
údolí Kodori se abchazským silám podařilo ovládnout téměř celé území historické
Abcházie a deklarovat nezávislost na Gruzii. Podle řady autorů z historických souvislostí
vyplývá, že se jednalo o konflikt těžko vyhnutelný113. Podstata konfliktu spočívá na
odlišném pohledu obou národů na státoprávní uspořádání Abcházie114. Problém související
s uspokojivým politickým statusem Abcházie i deklarovaná obava ze zániku vlastní
kultury by mohly být řešitelné v rámci kompromisu, ovšem eskalaci napětí mezi oběma
národy způsobila sovětská národnostní politika115 a poté politický radikalismus vládnoucí
na počátku 90. let v Gruzii a jejích separatistických regionech, který kompromis neumožnil
a naopak spor více vyhrotil. Následkem války, která proběhla v Abcházii (a Jižní Osetii) se
v rámci procesu mírového urovnání diskutovaly různé podoby symetrických a
asymetrických federací mezi Tbilisi, Suchumi a Cchinvali. Různé plány mírových řešení,
které by braly ohled na teritoriální integritu Gruzie a současně respektovaly právo na
sebeurčení Abcházů a Osetů, byly narušeny rusko-gruzínskou válkou v srpnu 2008.
Abcházie a Jižní Osetie se následně dočkaly formálního uznání nezávislosti od Ruské
federace a několika dalších států116.
Na jedné straně konfliktu stojí Abcházové, kteří po ničivé válce mezi lety 1992 a 1993
získali faktickou kontrolu nad většinou území historické Abcházie a vyhlásili svou
svrchovanost. Na straně druhé jsou Gruzíni, kteří vnímají Abcházii za součást Gruzie.
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nespravedlnost v tom, že ač Abcházové tvořili minoritu v Abcházii (cca. 20 % populace), zastávali většinu
funkcí ve správě autonomní republiky z pozice titulárního národa. Souleimanov a Hoch, Role Ruska v
konfliktech a oficiálních mírových procesech v Abcházii a Jižní Osetii v letech 1991-2008, 35-46.
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Vlivy na průběh a následné urovnávání konfliktu přicházely z Ruska, USA, EU, OSN a
OBSE. Rusko je považováno za obzvláště výrazného aktéra, jehož postoj však nebyl vždy
navenek jednoznačný a měl mnoho vrstev od politické a bezpečnostní po hospodářskou. Po
srpnové válce v roce 2008 se Rusko stalo sponzorem de facto států Abcházie a Jižní
Osetie117.
Oficiálně byl konflikt zastaven Dohodou o příměří a oddělení stran konfliktu z 14. května
1994118, avšak trvalý mír nastolen nebyl. Výchozí situací pro oficiální mírový proces byla
zaprvé minimální faktická kontrola centrální gruzínské vlády nad Abcházií, zadruhé ochota
Ruska zapojit se do hledání řešení konfliktu. Abcházové požadují uznaní svého
samostatného státu, což je v přímém rozporu se zájmy Gruzínů, ale i pozicí rozhodující
části mezinárodního společenství. Následující mírový proces ze strany Gruzie119 a
Abcházie120 či se zapojením OSN121 byl vleklý – narušovaly ho střídavé eskalace násilí.
Doposud se nepodařilo vyřešit dva zásadní problémy: (1) politický status Abcházie a (2)
podmínky pro návrat uprchlíků. Mezi Abcházií a Gruzií doposud přetrvává napětí, konflikt
tak v zamrzlé podobě pokračuje. Abcházie trvá na své de facto nezávislosti a odmítá
jakoukoliv jinou formu státoprávního uspořádání v celku s Gruzií, ačkoliv by ještě před
válkou byla ochotná uvažovat o federativním uspořádání. Gruzie naopak Abcházii vnímá
dále jako svou součást, jež se nachází pod ruskou okupací. Požadavky stran konfliktu jsou
tudíž v přímém rozporu. Konflikt má výraznou ideologickou rovinu, v níž každá strana
obhajuje svou pozici argumenty z mezinárodního práva, ale i historie a antropologie122.

3.2 Operace na udržení míru OSN UNOMIG
Už v květnu 1993 reagovala OSN na konflikt diplomatickými prostředky a vytvořila úřad
zvláštního zmocněnce generálního tajemníka OSN pro Gruzii. Úkolem zvláštního
zmocněnce bylo zprostředkovat vyjednávání o klidu zbraní. Jeho role byla však omezená,
jelikož Rusko již vedlo samostatnou mediaci. První vyjednávání s OSN se konala v Ženevě
v listopadu 1993123.
Operace UNOMIG byla zřízena 24. srpna 1993 rezolucí Rady bezpečnosti č. 858. Její
mandát obsahoval úkol verifikovat dodržování dohody o příměří mezi Gruzií Abcházií z
27. července 1993. Jednotky operace měly mírově urovnávat incidenty plynoucí z porušení
dohody o příměří. Hlášení o průběhu implementace mandátu byla pravidelně zasílána

117

Ibid., 8. Cornell, Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in the South Caucasus :
Cases in Georgia, 181-183.
118
Prvním krokem k ukončení konfliktu bylo Memorandum o vzájemném porozumění mezi Gruzíny a
Abcházy z prosince 1993. Tato dohoda se týkala výměny válečných zajatců a opatření k pokojnému návratu
uprchlíků.
119
Mírový plán zvaný Cestovní mapa k mírovému procesu v Abcházii.
120
Mírový plán Klíč k budoucnosti z roku 2006.
121
Návrh Základní principy pro rozdělení kompetencí mezi Tbilisi a Suchumi D. Bodena z Generálního
sekretariátu OSN z roku 1999.
122
Souleimanov a Hoch, Role Ruska v konfliktech a oficiálních mírových procesech v Abcházii a Jižní Osetii
v letech 1991-2008, 8-10.
123
Andrew Solomon, „United Nations Observer Mission in Georgia: Keeping the Peace and Observing the
Peacekeepers." Journal of International Peacekeeping 7, č. 1 (2001): 210.

23

generálnímu tajemníku, včetně zpráv o jednotlivých porušeních příměří124. Autorizovanou
sílu tvořilo původně 88 vojenských pozorovatelů, kteří měli tvořit předběžný tým pro větší
operaci, jež měla být vyslána po prokázání stability příměří. Ústředí misí bylo založeno
v Suchumi, zároveň byl umístěn styčný úřad do Tbilisi125. Tatáž rezoluce požadovala od
stran konfliktu respektování dohody o příměří, spolupráci při její implementaci a s operací
UNOMIG a zajištění bezpečnosti pro personál OSN a personál jiných agentur humanitární
pomoci. Zvláštností je, že Dohoda o právním postavení sil operace (Status of Force
Agreement, zkráceně SOFA)126 s přijímajícími stranami konfliktu nebyla dlouho po
vyslání UNOMIG uzavřena. Podle reportu generálního tajemníka OSN byla SOFA
uzavřena nejdříve až roku 1995 na základě výměny diplomatických nót mezi generálním
tajemníkem OSN a ministerstvem zahraničí Gruzie. Ačkoliv je vyjednání této dohody
komplikované přítomností subjektu s de facto jurisdikcí (Abcházie), pozdní uzavření
SOFA mohlo potenciálně přivodit legální problémy UNOMIG a ohrozit její mandát127.
Sankcionování UNOMIG mandátem odpovídajícím operacím první generace mohlo být
ovlivněno i výsledkem konfliktu. Až na výjimky (údolí Kodori a okolí Gali) šlo rozlišit
oblasti kontrolované buď gruzínskou, nebo abchazskou stranou. Tato situace odpovídá
případům, do kterých byly mírové operace první generace nasazovány. V duchu
transformace peacekeepingu na počátku 90. let byl mandát UNOMIG byl postupně
rozšiřován o prvky mírových operací druhé generace. UNOMIG měla např. podpořit
důstojný a bezpečný návrat uprchlíků a přemístěných osob128.
Mandát UNOMIG podle rezoluce č. 858 (1993) neposkytoval specifický návod k postupu
řešení porušení příměří. Obsahoval pouze žádost o respektování a implementaci dohody o
příměří z 27. 7. 1993 a spolupráci s UNOMIG. Lze usuzovat, že první mandát byl
ponechán vágní za účelem získání konsensu v RB OSN a souhlasu s rozmístěním Modrých
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přileb od abchazské i gruzínské strany129. Oblast působení UNOMIG v pásmu podél řeky
Inguri130 byla zvolena jako ústupek vůči abchazskému režimu, který usiloval o konsolidaci
svého de facto statusu a kontroly nad územím Abcházie. Pásmo podél Inguri tyto snahy
ohrožovalo nejméně. Rozhodnutí o rozmístění v této oblasti oponovala gruzínská strana,
která si nepřála posílení separace mezi Gruzií a Abcházii vedoucí ke zkomplikování
návratu přemístěných osob. Gruzie usilovala o rozmístění mezinárodních jednotek v celé
Abcházii a o zpomalení abchazských snah o nezávislost. Mandát podle rezoluce č. 858
(1993) rovněž uznal význam Ruska pro řešení konfliktu. Od prvních pokusů o vyjednávání
mezi znesvářenými stranami po uzavření příměří v květnu 1994 bylo Rusko součástí
vyjednávání. Zásah Ruska předcházel zásahu OSN, a proto byla OSN často nucena
přijmout výsledky ruské mediace131.
Poté, co v září 1993 došlo k obnovení bojů, byl původní mandát UNOMIG Radou
bezpečnosti zneplatněn. V terénu pracující mise nabyla prozatímní mandát podle rezoluce
RB OSN č. 881 ze 4. listopadu 1993. Podle něj měla UNOMIG udržovat kontakty s oběma
stranami konfliktu a operací CISPKF SNS. Současně měla monitorovat a pravidelně
reportovat o situaci s ohledem na relevantní vývoj pro snahy OSN navrhnout politické
řešení konfliktu132. Po uzavření Dohody o příměří a oddělení sil v květnu 1994 v Moskvě
RB OSN rezolucí č. 937 (1994) znovu autorizovala UNOMIG o síle 136 vojenských
pozorovatelů a rozhodla o rozšíření mandátu133.
Podle rezoluce č. 937 měla UNOMIG dohlížet nad bezpečnou a demilitarizovanou zónou
dělící strany konfliktu a dohlížet nad sklady, kam byla přesunuta těžká výzbroj z těchto
zón. Dalším úkolem UNOMIG bylo monitorovat práci peacekeepingové operace SNS
v mezích implementace Dohody o příměří a oddělení sil. Mandát podle rezoluce č. 937
znovu uznal Rusko a peacekeepingovou operaci SNS jako klíčového mediátora mezi
abchazskou a gruzínskou stranou. UNOMIG pokračovala v úkolech zadaných rezolucí č.
858 (1993). Dohlížela i na stahování vládních gruzínských vojsk z údolí Kodori mimo
území Abcházie, hlásila generálnímu tajemníku o průběhu implementace Dohody z května
1994, popř. jiných relevantních událostech a prošetřovala různé násilné incidenty.
Povinností UNOMIG bylo spolupracovat s CISPKF a přispívat k bezpečnému návratu
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uprchlíků a vnitřně přemístěných osob. Mandát podle rezoluce č. 937 (1994) se stal
základem pro následné upravené mandáty a výše jmenované úkoly UNOMIG se ustálily134.
Rezolucí RB OSN č. 1077 (1996) byl 10. prosince 1996 součástí UNOMIG zřízen Úřad
OSN na ochranu a podporu lidských práv v Abcházii a Gruzii. Byl tvořen personálem
Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva a Organizace pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě. Vedoucí UNOMIG se vedle generálního tajemníka OSN zodpovídal i Vysokému
komisaři OSN pro lidská práva135. K dosažení bezpečného návratu uprchlíků a z důvodu
prudkého rozšíření kriminality autorizovala RB OSN rezolucí č. 1494 (2003) rozšíření
mise o 20 policejních důstojníků136.
UNOMIG byla ukončena 15. června 2009 následkem ruského veta prodloužení
mandátu137. Maximum vyslaného personálu UNOMIG čítalo do ledna 2009 459
pracovníků, z toho 129 vojenských pozorovatelů, 16 policejních důstojníků138. Za dobu
jejího trvaní UNOMIG zaznamenala ztrátu 12 životů. Celkové náklady se vyšplhaly
396,86 mil. USD139. Z hlediska přispěvatelských států byla UNOMIG poměrně výjimečná
tím, že téměř všechny přispěvatelské státy disponovaly moderní profesionální armádou.
Většina ostatních operací OSN bývala zpravidla sestavována z příspěvků rozvojových
zemí140.

3.3 Operace na udržení míru SNS (CISPKF)
Společenství nezávislých států přijalo v roce 1996 Koncepci pro prevenci a urovnávání
konfliktů na teritoriu svých členských států. Tato koncepce tvrdí, že SNS by mělo podnikat
potřebné kroky vedoucí k řešení konfliktů na teritoriu členských států v souladu s principy
obsaženými v Kapitole VIII Charty OSN; tato opatření zahrnují operace na udržení míru.
Operace na udržení míru SNS se oficiálně řídí principy OSN141. 15. května roku 1992 byla
v rámci SNS uzavřena Smlouva o kolektivní bezpečnosti, která se stala základem
vojenského peacekeepingového jádra SNS a později Organizace Smlouvy o kolektivní
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bezpečnosti142. V 90. letech se první peacekeepingové aktivity SNS zabývaly konflikty
v Podněstří, Gruzii, Tádžikistánu na Náhorním Karabachu.
Po uzavření příměří mezi Gruzíny a Abcházy v květnu 1994, došlo k transformaci již
v regionu přítomných ruských jednotek v peacekeepingovou operaci CISPKF143. Mandát
CISPKF tvořil doplňující protokol k Dohodě o příměří a oddělení sil z Moskvy v květnu
1994, od té doby neprošel zásadními změnami; úkoly CISPKF zahrnovaly dohlížení na
dodržování příměří a respektování demilitarizované zóny144. RB OSN rozhodnutí o vyslání
CISPKF v souladu s Kapitolou VIII Charty OSN vzala zpětně na vědomí a v rezoluci č.
934 (1994) shledala pomoc SNS při řešení konfliktu pozitivní, aniž by provedla hlubší
přezkum toho, jestli operace SNS skutečně následuje principy OSN podle Kapitoly VIII145.
Parametry vztahu CISPKF a UNOMIG nastaveny v rezoluci nebyly. Pozdější rezoluce č.
937 (1994) uznala vyslání CISPKF na základě souhlasu stran konfliktu146.
Mírová operace SNS byla početně větší silou než UNOMIG: v červnu 1994 čítala okolo
3 000 pracovníků. Tento počet se v průběhu následujících let snižoval a pohyboval se do
maxima 2 000 pracovníků. Do operace financemi a personálem téměř výhradně přispívalo
Rusko147. Ačkoliv byla operace vedená pod záštitou SNS, nejednalo se o multilaterální
sílu. Většinu jednotek operace tvořili vojáci, kteří v době existence SSSR byli rozmístěni
na základnách v Abcházii. Část kontingentů CISPKF byla doplněna z Ruska – jednalo se
převážně o letecké jednotky148.

3.4 Limity spolupráce mírových operací OSN a SNS v Abcházii, Gruzii
V případě abchazsko-gruzínského konfliktu se prokázala schopnost regionální organizace
zasáhnout do konfliktu tehdy, kdy by OSN pravděpodobně nedokázala reagovat včas
vzhledem k tlaku, pod kterým byla vlivem zvyšující se poptávky po mírových operacích,
omezenému rozpočtu a nestabilitě v regionu bez komplexní mírové dohody. Pro OSN bylo
výhodnější spolupracovat s SNS, přeneseně Ruskem, které bylo ochotno vyslat CISPKF.
Vedle abchazsko-gruzínského konfliktu spolupracovala OSN s SNS v Tádžikistánu.
V obou případech OSN hrála spíše sekundární roli po robustnějších peacekeepingových
silách SNS. OSN vyslala menší, tradiční operace určené k monitoringu. Ze strany Gruzie
vyvstala řada pochybností o nestrannosti peacekeepingu SNS, od roku 2003 dokonce
142
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Gruzie vyjadřovala své znepokojení o přítomnosti a mandátu operace SNS, současně
dlouhodobě obviňovala Rusko ze stranění Abcházii149.
Angažmá Ruska v řešení abchazsko-gruzínského konfliktu je považováno za kontroverzní.
Hlavním důvodem je, že Rusko mělo politické a ekonomické zájmy v zemi, v níž konflikt
probíhal. Proto by se teoreticky nemělo přímo podílet na řešení konfliktu, jelikož jeho
přístup a strategie budou ovlivněny jeho vlastními zájmy. Nestrannost Ruska s tradičním
zájmem o oblast jižního Kavkazu, ve které má navíc umístěné vojenské základny, je
zpochybnitelná. Pro posuzování legitimity regionálního peacekeepingu je vedle dodržování
principů Charty OSN důležité i složení mírové operace. Zatímco pozorovatelé OSN
v Gruzii, Abcházii představovali skutečnou mezinárodní sílu, CISPKF byla tvořena téměř
výhradně ruskými vojáky. Z tohoto důvodu je možné vnímat CISPKF jako intervenci
regionální mocnosti skryté za záštitou SNS150.
Rozhodnutí OSN vyslat menší tradiční operaci mohlo mít řadu důvodů. Prvním z nich
mohla být neochota RB OSN zasahovat do regionu, který považovala za ruskou sféru
vlivu. Rusko původně usilovalo o co nejmenší zapojení mezinárodního společenství a o to,
aby jádro mírových oddílů tvořily právě ruské jednotky operující pod mandátem OSN,
jejichž přítomnost by byla OSN financována. OSN se zdráhala povolit ruský záměr151.
Rusko ale prosadilo, aby hlavní tíhu mírových operací nesla se schválením OSN operace
CISPKF. V jistém rozsahu mohlo rozhodnutí vyslat malou tradiční UNOMIG být
ovlivněno přepjetím OSN a vnímáním neochoty členských států OSN přispívat na
robustnější operace kvůli jejich nedávným nezdarům. První vojenští pozorovatelé byli
vysláni záhy po uzavření příměří bez jistoty o jeho stabilitě. Za těchto podmínek měla
OSN nejspíše jen možnost vyslat nanejvýš lehce ozbrojené pozorovatele a spoléhat na
mediaci Ruska ve vyjednávání příměří152. OSN byla v době vyslání UNOMIG již vytížena
řízením mírových operací např. na Balkánském poloostrově a v Africe, a proto byla
ochotná svěřit část zodpovědnosti SNS. Dále se mohlo jednat o quid pro quo ústupek vůči
Rusku výměnou za podporu intervence na Haiti, jíž by vedly USA153.
Operace CISPKF založená roku 1994 byla kontroverzní s ohledem na motivy Ruska.
Ruské vojenské jednotky zůstaly na území Gruzie i po rozpadu Sovětského svazu.
Kombinace přítomnosti jednotek OSN a SNS by se mohla zdát přijatelná pro obě strany
konfliktu, nicméně v případě gruzínské strany tomu tak úplně nebylo. Gruzínský režim
souhlasil v lednu 1994 s účastí ruského kontingentu v rámci peacekeepingové operace za
podmínky, že by vyšší důstojnický sbor těchto jednotek byl složen z personálu
nepocházejícího z bývalého SSSR, popř. byl dosazen OSN. Tuto pozici gruzínská strana
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pravděpodobně přehodnotila kvůli hrozbě obnovení bojů bez přítomnosti peacekeepingové
operace. Peacekeepingové jednotky SNS vznikly nominální transformací ruských jednotek
po uzavření příměří v květnu 1994 mezi abchazským a gruzínským režimem. I když není
úplně jasné, zdali skutečně došlo k formálnímu rozhodování o vyslání operace na úrovni
SNS, Rada bezpečnosti OSN přijala ruské jednotky jako peacekeepingovou sílu SNS154.
Z Peacekeepingového partnerství těžilo SNS, jemuž dominovalo Rusko. OSN byla sice
první, kdo vyslal oficiální peacekeepingové jednotky do ohniska abchazsko-gruzínského
konfliktu v roce 1993, nicméně ruské jednotky, které se staly o rok později základem
CISPKF, již v oblasti byly. Jednotky CISPKF dokonce měly podle rezoluce č. 892
(1993)155 dohlížet na bezpečnost personálu UNOMIG156. Tato skutečnost mohla zavdat
k vytvoření závislosti personálu OSN na CISPKF. Vyslání CISPKF umožnilo naplnit cíle
Ruska podpory stabilizace oblasti konfliktu, zajistit si dlouhodobou vojenskou přítomnost
a zabránit externím subjektům hrát zásadnější roli v řešení konfliktu i v rámci legitimity
poskytnuté RB OSN157. Pro OSN by bylo nejspíše obtížné zpětně zřídit robustnější
mírovou operaci, jelikož by tomu mohlo oponovat Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti.
Uznání Ruska významným aktér pro mediaci mírového procesu mohlo přesunout OSN do
téměř sekundární role i oblasti diplomacie. Práce zvláštního zmocněnce generálního
tajemníka OSN pro Gruzii či schůze tzv. Skupiny přátel Gruzie generálního tajemníka
začaly v prosinci roku 1993 prvním setkáním v Ženevě. Toto uskupení nemohlo dlouho
rozvinout svůj potenciál. Kupříkladu Spojené státy upozadily vlastní zájmy na Kavkazu a
daly spíše přednost posilování vztahů s Ruskem. USA navíc podpořily operaci SNS
výměnou za intervenci na Haiti. Zatímco Francie vyzdvihovala inovativnost regionálního
řešení konfliktu, někteří nestálí členové RB OSN, jako Nový Zéland a Pákistán, vyjádřily
obavy z OUM vedené státem s jasně definovaným zájmem v oblasti jižního Kavkazu158.
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Rusko zaujímalo v abchazsko-gruzínském konfliktu ambivalentní postoj. Řada
pozorovatelů se shoduje, že bez ruské podpory a severokavkazských dobrovolníků by se
abchazským jednotkám nepodařilo ovládnout území Abcházie, včetně Suchumi, v únoru
1993. Ačkoliv ruská vláda oficiálně projevila překvapení, když abchazské jednotky
porušily příměří ze září 1993, přítomné ruské kontingenty se nepokusily ofenzivu zbrzdit.
Rusko přitom toto příměří zprostředkovalo a ustanovilo se jeho garantem159. Součástí
dohody o příměří ze září 1993 byl i odzbrojovací proces: gruzínské jednotky se měly
postupně stáhnout i s těžkou výzbrojí z Abcházie. Odzbrojení neproběhlo rovnoměrně, ale
vytvořilo vojenskou disparitu mezi nepřáteli, která umožnila Abcházům vést úspěšný útok
a vytlačit gruzínskou armádu z Abcházie. Gruzínská strana, v té době zmítána občanskou
válkou, se dostala do nevýhodné pozice, když utrpěla porážku v boji s Abcházy160. Musela
přehodnotit svůj postoj a přistoupit ke kolektivní smlouvě SNS v říjnu 1993. Následkem
vstupu Gruzie do SNS mohlo Rusko posílit svou vojenskou přítomnost v zemi. Gruzie
pronajala ruské armádě vojenské základny na svém území; podle dohody měla
černomořská flotila chránit námořní i hranice Gruzie161.
Vyjednávání se stranami sporu měla svá úskalí. Externí aktéři nedodržovali do určité míry
princip nestrannosti. Většina z nich podporovala teritoriální reintegraci Abcházie do
Gruzie a snažila se vyhnout jakýmkoliv krokům, které by legitimizovaly samostatnost
Abcházie, jako např. jednání s představiteli tamního režimu162. Režim SNS pro
separatismus byl kodifikován Memorandem o udržování míru a stability z roku 1995 a
rozhodnutím hlav států Společenství z ledna 1996. Druhý ze zmíněných dokumentů přímo
zapovídá poskytování vojenské pomoci abchazskému režimu a podmiňuje navazování
styků obchodních, finančních či jiných souhlasem gruzínské vlády. Gruzínská strana se
snažila tímto způsobem oslabit de facto pozici abchazského režimu. Tyto kroky se však
ukázaly jako neefektivní k přinucení abchazských představitelů k ústupkům163.
V mandátu UNOMIG byl poprvé v rezoluci č. 937 (1994) zahrnut úkol dohlížení nad
peacekeepingovými jednotkami SNS. Patrně bylo reflektováno vnímání nutnosti zajistit
nestrannost SNS plynoucí z dominantní role Ruska. Nicméně v řadě následujících rezolucí
se lze informovat o uspokojivé spolupráci mezi operacemi OSN a SNS. Podle rezoluce č.
1150 (1998) RB OSN vítala přispění CISPKF ke stabilizaci zóny konfliktu a pozitivní
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vývoj vztahů mezi UNOMIG a CISPKF. Pozdější rezoluce dokonce hovořily o výborných
vztazích, nicméně řešení konfliktu se nepřibližovalo a konflikt zažíval střídavé eskalace
násilí164.
I přes platnost příměří z roku 1994, docházelo k závažným incidentům v bezpečné zóně.
Na počátku roku 1995 se ani společnému úsilí jednotek OSN a SNS nepodařilo zabránit
vražednému útoku proti abchazským policistům ve městě Gali, které bylo častým
ohniskem násilí. Peacekeepingové jednotky nebyly s to zakročit proti útokům na civilisty
navzdory tomu, že mandáty UNOMIG i CISPKF obsahovaly ustanovení o vytváření
bezpečných podmínek pro návrat přemístěných osob a uprchlíků. Avšak s přihlédnutím ke
struktuře a vybavení jednotek nebylo nejspíše možné tento úkol plnit; samy mírové sbory
se často stávaly obětmi incidentů. Po incidentu v Gali roku 1995 CISPKF začala
intenzivněji spolupracovat s abchazskými milicemi při hlídkování v bezpečné zóně. Záhy
roku 1996 v důsledku zvyšujících se ztrát na životech personálu CISPKF se velikost
operace začala snižovat, a tím byla oslabována i kapacita udržovat kontrolu v místě
nasazení. UNOMIG a další humanitární organizace začaly čím dál častěji hlásit potíže,
které měli při interakci s CISPKF. Ruské jednotky nedisponovaly dostatečnou disciplínou
k ochraně jejich mandátu a údajně u nich bylo zaznamenáno i maladaptivní chování, např.
úplatkářství165.
Vztahy mezi Gruzií a Ruskem se zhoršovaly od nástupu prozápadně orientovaného
prezidenta Saakašviliho v roce 2003. Gruzie opakovaně obviňovala Rusko z intervence a
gruzínský parlament žádal o stažení operace SNS. Situace v Abcházii se zhoršila v roce
2006 a roku 2007 dokonce došlo k vážnému střetu mezi gruzínskými a abchazskými silami
mimo oblast působení operace UNOMIG a CISPKF. Objevovaly se incidenty mezi
gruzínskými jednotkami a CISPKF. RB OSN ale dále podporovala přítomnost CISPKF166,
např. v rezoluci č. 1781 (2007) opět zdůraznila důležitost partnerství mezi UNOMIG a
CISPKF pro stabilizaci oblasti nutné pro komplexní mírovou dohodu167.
Zhoršení situace pro práci UNOMIG a abchazsko-gruzínský mírový proces nastalo v roce
2008 v kontextu tzv. srpnové války. 26. srpna 2008 Rusko uznalo nezávislost Abcházie a
Jižní Osetie. 28. srpna 2008 gruzínský parlament oba regiony prohlásil za okupované
ruskou armádou a odstoupil od dohody o příměří z května roku 1994. V listopadu roku
2008 parlament Ruské federace ratifikoval smlouvy o přátelství a vzájemné spolupráci s
Abcházií a Jižní Osetií. Od těchto smluv Moskva odvozuje i přítomnost ruských vojáků na
těchto teritoriích. Podle reportu UNOMIG docházelo k častějším komunikačním
problémům s velícími důstojníky CISPKF. Tentýž report poukázal na nejasnosti ve
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vymezení sféry zodpovědnosti UNOMIG poté, co Rusko uznalo nezávislost Abcházie168.
CISPKF formálně ukončila svou existenci 15. října 2008 kolektivním rozhodnutím
ministrů zahraničí SNS. UNOMIG i přesto pokračovala ve výkonu mandátu
prodlouženého do 15. února 2009 a snažila se dohlížet dodržování dohody z roku 1994.
Mandát byl naposledy prodloužen do 15. června 2009.
Mírový proces vedený Organizací spojených národů nebyl s to nastolit trvalý mír mezi
Gruzií a Abcházií. UNOMIG byla první operací složenou z mezinárodních
peacekeepingových jednotek, která působila na území bývalého Sovětského svazu.
UNOMIG se dařilo skrze monitorování příměří a podporu vyjednávání mírového urovnání
přispět společně s CISPKF k zabránění obnovení otevřené války, alespoň do srpna roku
2008.
I přes veškerou snahu se mírových jednotkám nepodařilo zabránit postupnému zhoršování
bezpečnostní situace vlivem v zóně konfliktu169. Operace na udržení míru nedokázaly
kontrolovat oblasti okolí Gali a údolí Kodori, které se staly ohniskem sporadických
přestřelek, únosů, sabotáží a další trestné činnosti. Nejvážnější eskalace násilí v těchto
oblastech nastaly v letech 1998, 2001-2002 a 2006. Společně s politickými překážkami
vedla nestabilní bezpečnostní situace k tomu, že přítomné operace nedokázaly zajistit
bezpečné podmínky pro návrat uprchlíků a vnitřně přemístěných osob. Dosud není možné
rozlišit mezi obětmi ozbrojených incidentů a obětmi souvisejícími s vysokou mírou
kriminality. Nárůst kriminality je však spojitelný s neurovnaným konfliktem. Jen mezi lety
1997 až 2001 bylo zaznamenáno, že nastalo více než 1 600 incidentů jen v bezpečné a
demilitarizované zóně, více než 300 z nich končila úmrtími170. S přihlédnutím k velikosti
operací, vybavení a výzbroji pravděpodobně nebylo možné očekávat vysokou míru
kontroly nad situací. Personál UNOMIG dosahoval i v maximu méně než 500 osob a
skládal se z nanejvýš lehce vyzbrojených vojenských pozorovatelů. Účel UNOMIG tudíž
spočíval hlavně v podpůrné činnosti pro mírotvorné snahy OSN a Ruska, přeneseně SNS.
Přelomovou událostí se pro abchazsko-gruzínský konflikt stala rusko-gruzínská válka
v roce 2008. Ačkoliv se válka týkala v první řadě Gruzie a Jižní Osetie, potažmo Gruzie a
Ruska, jejím následkem došlo k uznání nezávislosti Abcházie a Jižní Osetie Ruskem.
Rovněž došlo ke stažení peacekeepingových jednotek SNS a poté i jednotek OSN171.
Ačkoliv peacekeepingové operace byly odvolány, ruská vojenská přítomnost v regionu
přetrvala: po uznání „nezávislosti“ byla mezi Suchumi a Moskvou uzavřena řada smluv
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Emil A. Souleimanov a Tomáš Hroch, „Russia’s Role in the Peace Process in Abkhazia“, in Ausgewählte
sicherheitspolitische Fragen im Südkaukasus, ed. Martin Malek (Wien: Bundesministerium für
Landesverteidigung und Sport, Republik Österreich, 2013), 41-43.
169
Dokonce i personál peacekeepingových operací musel opakovaně čelit obvinění z účasti na pašeráctví a
jiných formách šedé ekonomiky. Viz Closson, „Networks of Profit in Georgia’s Autonomous Regions:
Challenges to Statebuilding“, 185.
170
Spyros Demetriou, „Politics from the Barrel of a Gun: Small Arms Proliferation and Conflict in the
Republic of Georgia (1989–2001)“. Report. Small Arms Survey (2002): 43-46.
www.jstor.org/stable/resrep10758.12.
171
Roku 2008 byla vyslána operace EU za účelem monitorování hranice příměří. European Union
Monitoring Mission in Georgia je však limitována tím, že může pracovat jen na gruzínské straně hranice. Viz
EUMM, „Our Mandate, European Union External Action, zpřístupněno dne 30. 4. 2020 na
https://eumm.eu/en/about_eumm/mandate
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sahajících od finanční pomoci po vojenskou spolupráci. Rusko získalo „široká práva“
užívat a nově budovat vojenské základny v Abcházii a zodpovídat za bezpečnost hranice
mezi Gruzií a Abcházií172. Tím pravděpodobně došlo ke zvýšení ruské vojenské
přítomnosti i navzdory ukončení operace CISPKF. I když nedošlo k pokroku směrem
k vyřešení konfliktu, mezinárodní společenství se stále angažuje ve zprostředkování
vyjednávání mezi znesvářenými stranami173.
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30. dubna 2009 byla podepsána dohoda o společné ochraně hranic, 15. září o ruské vojenské přítomnosti,
která byla potvrzena 2. února 2010. Viz Prezident Ruské federace, „Dohoda mezi Ruskou federací a
Abchazskou republikou o společném úsilí o ochranu státní hranice Abchazské republiky [Соглашение
между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о совместных усилиях в охране
государственной границы Республики Абхазия], Prezident Ruské federace, zpřístupněno dne 30. 4. 2020
na http://kremlin.ru/supplement/190
173
Kupříkladu se do procesu zapojuje OBSE, EU a OSN.
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4 Závěr
Cílem práce bylo identifikovat možnosti, potenciální výhody a nevýhody spolupráce OSN
s regionální organizací při řízení a vedení operací na udržení míru. Jako výzkumná metoda
byla zvolena případová studie konfliktu mezi Gruzii a Abcházii a jeho analýza.
Na základě analýzy dostupných materiálů a případové studie dospěla bakalářská práce
k těmto hlavním závěrům:
1. Regionální organizace obecně mohou přispět k posílení peacekeepingových schopností
OSN. Geografická blízkost členských států a jejich zájmy v daném regionu umožňují
regionálním organizacím relativně rychle reagovat na konflikt a zapojit se dlouhodobě
do mírového procesu. Regionální organizace mohou taktéž přispět větší vnímavostí
k lokálním poměrům a efektivněji vystupovat jako zprostředkovatel příměří. Formulace
odpovědi na konflikt může být na půdě regionální organizace politicky snazší kvůli její
homogennější členské základně v porovnání s globální OSN. Intervence regionální
organizace v podobě peacekeepingové mise mohou poskytnout větší míru legitimity a
odpovědnosti než unilaterálně organizované akce a intervence koalic států.
2. Na druhou stranu může být spolupráce s regionální organizací pro OSN dvousečná.
Případ operace SNS v Gruzii, Abcházii ukazuje, že regionální organizace jsou náchylné
k ovladatelnosti jejím nejsilnějším členským státem. Regionální hegemon pak může
zneužít regionální organizaci k legitimizaci svého zásahu do konfliktu a zastření pokusu
prosadit své zájmy. Proto v případě peacekeepingu vedeného pod záštitou regionální
organizace nelze automaticky uvažovat o akci legitimnější v porovnání s unilaterálním
postupem jednoho státu. Rusko vedlo peacekeeping a mediaci pod záštitou SNS a
poskytlo příklad situace, kdy regionální mocnost hrála klíčovou úlohu v zahájení a
vedení mírové operace za účelem udržení pořádku v regionu v období mezi lety 1994 a
2008.
3. Stále častější účast regionálních organizací v peacekeepingu společně s OSN např.
v Africe a Evropě vede k otázce, jaké parametry by tato spolupráce měla mít. Z pohledu
spolupráce mezi OSN a SNS představoval peacekeeping v Abcházii, Gruzii poněkud
krajní případ. UNOMIG vyslaná OSN nadala peacekeepingové jednotky SNS větší
mírou legitimity a zároveň vytvořila precedent pro spolupráci mezi OSN a SNS. Přece
však hrála UNOMIG a v širším smyslu i OSN spíše podpůrnou úlohu a byla často
upozaděna činností SNS (Ruska). Nestrannost a legitimita peacekeepingu SNS byla
pochybná, lze konstatovat, že Rusko, které mělo zájem o obnovení pořádku na jižním
Kavkaze a disponovalo vojenskou a případně i hospodářskou převahou nad stranami
konfliktu, ovlivnilo průběh války a přispělo jako zprostředkovatel k dosažení příměří
mezi abchazskou a gruzínskou stranou. Tím podpořilo vytvoření vhodnějších podmínek,
ve kterých mohly další mezinárodní humanitární organizace plnit své úkoly a
podporovat mírový proces. Je možné, že zájem Ruska na jižním Kavkaze byl důležitý
pro rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN vyslat operaci UNOMIG. K trvalému urovnání
konfliktu ruský peacekeeping však přispět nemohl. Ruská přítomnost v konfliktu spíše
vedla k zamrznutí konfliktu a konsolidaci de facto státnosti Abcházie.
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Summary
The aim of this thesis was to assess one of the major contemporary issues which are UN
peacekeeping facing. Regionalisation of peacekeeping significantly emerged after the end
of the Cold War. An increase in demand for peacekeeping operations and the deepening of
the complexity of their mandates resulted in the UN’s capacity to deliver them to become
overtaxed. That was precisely when the UN entered into a variety of relationships with
regional organisations.
Under the Charter of the United Nations, activities of regional arrangements relating to
international peace and security are outlined in Chapter VIII. Despite the relatively clear
provisions in the Charter and many encouragements from UN officials to utilise the
potential of cooperation with regional organisations, in practice, the legal basis for this
cooperation has not been made clear since there is no appropriate guideline for a formal
relationship with them.
While regional arrangements may potentially play a useful role and enhance the UN’s
peacekeeping, their limitations should not be disregarded. Given the variety of regional
organisations in terms of their member bases, budgets, bureaucratic structures, goals, and
power the case for larger reliance might prove rather weak. The peacekeeping relationship
between UN and regional organisations may be sui generis and the results of thereof may
vary.
The case of peacekeeping partnership between the UN and CIS which was established to
facilitate the peace process of the Abkhaz-Georgian conflict proved as an example for
peacekeeping partnership between the UN and regional organisation as well as a veiled
intervention of regional hegemon to a conflict in his neighbourhood. In this case, we can
demonstrate some limitations of regional organisations, e.g. their susceptibility to
manipulation by the most powerful member and the resulting problems with the
impartiality of peacekeeping forces. Russia is both an influential member of the UN and
CIS which allowed it to shape the conduct of peacekeeping operations in Georgia,
Abkhazia. This gives credence to claims about the controversy of these peacekeeping
operations which were additionally vindicated by Russia’s unilateral recognition of both
break-away regions in Georgia ‒ Abkhazia and South Ossetia after the 2008 August War.
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