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I.

Úvod

1. Vymedzenie problematiky a cieľov dizertačnej práce
Inde datae leges, ne firmior omnia posset.2
Ovidius, Kalendár, Kniha tretia: Marec, 279

Európska únia prešla za posledné dekády radou fundamentálnych zmien. Jednou z nich bol
vznik a postupná implementácia Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, čím došlo
k prerodu Európskej únie z čisto „civilnej“ mocnosti na mocnosť disponujúcu vojenskou
silou. Ešte v roku 1999 situácia v Kosove názorne Európanom ukázala ich nedostatky
v oblasti zahranično- a bezpečnostno-politickej integrácie, vedúce k neschopnosti zastaviť
a zvládnuť konflikt, ktorý sa rozhorel priamo pred ich dverami. Európa však pochopila
Horáciovo „Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet“3. Okrem stanovenia si smelých
cieľov v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky postupne vznikala relevantná
inštitucionálna infraštruktúra, operatívne kapacity a schopnosti, a obecne dochádzalo
k rýchlemu a progresívnemu rozvoju systému krízového manažmentu EÚ. V jeho rámci Únia
od roku 2003 realizovala dvadsaťštyri operácií expedičného charakteru, tj. mimo územie
členských štátov EÚ.4 V roku 2008 pôsobilo viac než tritisíc vojakov pod modrou vlajkou
s dvanástimi hviezdami v Čade a Stredoafrickej republike, vybavených a schopných
samostatne zasiahnuť do konfliktu. Operácie krízového manažmentu EÚ5 sa stali vlajkovou
loďou zmien v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky a zároveň najviditeľnejším
nástrojom, ktorými Únia chce zaistiť svoju bezpečnosť a prispieť k mieru a stabilite
medzinárodného spoločenstva.
Približne dve tretiny doteraz realizovaných operácií tvorili civilné misie, avšak jadrom
systému reakcie Európskej únie na prevenciu a riešenie kríz sú operácie vojenského
charakteru. Dokladá to fakt, že 9 z 10 osôb nasadeného personálu boli príslušníci ozbrojených
zložiek6, pričom ich celkový počet v expedičných operáciách presiahol od roku 2003 viac než
2

„Preto sú dané zákony, aby silnejší nemohol všetko.“
„O teba ide, ak horí susedov dom“, Quintus Horatius Flaccus, Carmina (Ódy), Kniha 1, 84.
4
Pre prehľad ukončených i aktuálnych operácií krízového manažmentu pozri príslušné stránky Rady EÚ,
dostupné online z WWW: <http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations.aspx?lang=sk>.
5
Synonymne k termínu „zahranično-politické misie“ budeme používať tiež termíny „operácie krízového
manažmentu“, či „expedičné/vojenské operácie SBOP/EÚ“. Tam, kde budú myslené civilné misie krízového
manažmentu, bude tak uvedené výslovne.
6
Council of the EU. Mainstreaming Human Rights and Gender into European Security and Defence Policy.
Brussels :
European
Communities,
2008,
s.
43.
Dostupné
z
WWW:
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/HumanRights_Low2.pdf>.
3

1

11 tisíc. Európska únia samozrejme naďalej ostáva predovšetkým mocnosťou civilnou,7
ale vytvorením právnych podmienok a nadobudnutím vojenských operatívnych kapacít sa
prirodzene nastoľuje celá rada medzinárodnoprávnych otázok, ktorých potrebu objasnenia a
urgenciu podčiarkuje razantný vývoj počtu a rozsahu realizovaných operácií. Kým európskoprávny rámec i praktická implementácia krízového manažmentu prešli razantným vývojom,
ktorý sa odrazil i v záujme náuky o túto oblasť, medzinárodnoprávne aspekty ostali doktrínou
do veľkej miery nereflektované, a to dokonca i tie, ktoré s vojenskými operáciami úzko
súvisia, ako napríklad otázka aplikácie MHP či problematika medzinárodnej zodpovednosti.
Výstupy doktríny k tejto problematike sú tak dodnes skôr ojedinelým počinom. K zaplneniu
tejto medzery sa bude snažiť prispieť aj predkladaná dizertačná práca, ktorej hlavnou
výskumnou otázkou je, či paralelne k pokračujúcemu procesu emancipácie EÚ v oblasti
medzinárodnej bezpečnosti, viditeľnom predovšetkým na vojenských operáciách Únie, je
daný i jasne definovaný medzinárodnoprávny rámec ich realizácie.
Pri hľadaní odpovede na túto otázku sme vymedzili dielčie výskumné ciele, ktoré budú
naplňované v jednotlivých kapitolách predloženej práce.
Kapitola „Emancipácia Európskej únie v oblasti medzinárodnej bezpečnosti“ načrtne
súčasný stav a základnú charakteristiku spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.
Konkrétne vymedzí problematiku zahranično-politických operácií EÚ a objasní otázku ich
európsko-právneho základu, čím poskytne nutný základ pre identifikáciu a skúmanie
súvisiacich medzinárodnoprávnych aspektov v rámci ďalších kapitol.
Prvým krokom načrtnutie postavenia SBOP ako integrálnej súčasti Spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky EÚ a implikácií tohto vzťahu. Následne bude pozornosť venovaná
cieľom, ktoré si EÚ pre oblasť SBOP, resp. SZBP stanovila, ako aj spektru operácií, ktoré
Európskej únii jej súčasná právna úprava dovoľuje realizovať. Kapitola ďalej predstaví právne
inštrumentárium a inštitucionálny rámec relevantný v oblasti krízového manažmentu EÚ.
Tým poskytne predstavu o právnom základe zahranično-politických operácií a s ich
realizáciou súvisiacich procesov. Dôležitou súčasťou systému krízového manažmentu sú
operatívne kapacity, ako napríklad Európske bojové skupiny, ktoré vôbec umožňujú praktickú
realizáciu SBOP. Preto bude táto kapitola venovať primeranú pozornosť ich základným
charakteristikám. Posledným bodom kapitoly bude analýza vzťahu EÚ k ďalším
medzinárodným organizáciám (ako napríklad OSN a NATO) a tretím štátom, ktoré často na
operáciách participujú.
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Kapitola „K postaveniu medzinárodných organizácií obecne a Európskej únie konkrétne
v systéme medzinárodného práva“ už bude na rozdiel od prvej kapitoly, ktorá má
predovšetkým deskriptívny charakter, prevažne analytická. Prvým krokom je vymedzenie
základných pojmov relevantných v kontexte tejto práce, tj. pojmov „medzinárodná
organizácia“ a „subjektivita“ v medzinárodnom práve. Nasledovať budú úvahy k pôvodu
a elementom subjektivity medzinárodných organizácií. Pohľad na problematiku subjektivity
medzinárodných organizácií obecne je odôvodnený tým, že práve subjektivita je
východiskovým bodom pre analýzu medzinárodnoprávneho postavenia EÚ a základom pre
identifikácii prameňov a rozsahu jej medzinárodnoprávnych záväzkov v kontexte operácií
krízového manažmentu. Inak povedané, otázky rozsahu a právnych následkov subjektivity
(napríklad zodpovednosť medzinárodných organizácií) sú otázkami derivatívnymi. Posledná
časť kapitoly bude venovaná konkrétne postaveniu EÚ v systéme medzinárodného práva.
Kapitola „Medzinárodnoprávne aspekty vojenských operácií SBOP“ je dôležitou súčasťou
dizertačnej práce. Jej prvá časť analyzuje problematiku právneho základu a rozsahu
medzinárodnoprávnych záväzkov medzinárodných organizácií. Hľadá tak odpoveď okrem
iného na to, či a do akej miery je pre medzinárodné organizácie záväzné obecné
medzinárodné právo. Druhá časť kapitoly je venovaná identifikácii a analýze konkrétnych
medzinárodnoprávnych aspektov vojenských operácií EÚ. Skúmanými aspektmi budú
postavenie EÚ v systéme práva OSN (predovšetkým kapitol VII a VIII Charty OSN), otázka
medzinárodného mandátu operácií EÚ, regulácia právneho postavenia ozbrojených síl EÚ vo
vzťahu k tretím štátom, a neposlednej rade aj tzv. pravidlá použitia sily. V poslednej časti
bude venovaná pozornosť otázke pričítateľnosti chovania kontingentov nasadených v
operáciách SBOP Európskej únii, a tým i otázka ich postavenia ako orgánu Únie. Zo záverov
učinených v tomto ohľade budú vychádzať posledné dve kapitoly práce venované aplikácii
MHP a medzinárodnoprávnej zodpovednosti v kontexte vojenských operácií SBOP.
Kapitola „Medzinárodné humanitárne právo a vojenské operácie Európskej únie“ na
začiatku ozrejmí relevanciu aplikácie MHP v kontexte operácií krízového manažmentu EÚ.
Stručná charakteristika medzinárodného humanitárneho práva zase zdôrazní, že sa jedná o
časť medzinárodného práva verejného, ktorá sa vyznačuje určitými zvláštnosťami. Súčasťou
úvodnej časti kapitoly je tiež pohľad na súčasný stav diskusie k aplikácii MHP v kontexte
operácií OSN, keďže prax i doktrína medzinárodného práva sa touto otázkou zaoberá už
niekoľko dekád, a je teda otázne, do akej miery sú v kontexte OSN učinené závery
prenositeľné na Európsku úniu.
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Jadrom kapitoly je analýza podmienok pôsobnosti MHP, pričom dôraz bude kladený
predovšetkým na pôsobnosť ratione materiae a ratione personae. Obe tieto otázky v sebe
zahŕňajú celú radu čiastkových aspektov, ako napríklad postavenie EÚ ako strany
ozbrojeného konfliktu, či problematiku štatusu ozbrojených síl EÚ ako civilistov v zmysle
MHP. Východiskom analýzy právneho základu aplikácie MHP budú závery učinené
v kapitole predošlej. Postupne tak bude preskúmané, do akej miery sú alebo môžu byť
relevantné zmluvné inštrumenty, obyčajové normy a vnútroorganizačné akty právnym
základom aplikácie MHP. Zohľadnený bude pritom špecifický charakter pravidiel MHP
a z nich vyplývajúcich záväzkov, predovšetkým obsah čl. 1 spoločného Ženevským
dohovorom, ktorý stanoví povinnosť „dodržiavať a zaistiť dodržiavanie“ medzinárodného
humanitárneho práva.
Posledná kapitola „Vybrané aspekty medzinárodnoprávnej zodpovednosti v kontexte
vojenských operácií EÚ“ má dvojakú relevanciu. Otázky zodpovednosti predstavujú jednak
nepochybne mimoriadne relevantný aspekt medzinárodnoprávneho rámca operácií EÚ,
a jednak je tejto otázke (v konkrétnom kontexte EÚ) venované v praxi i doktríne
medzinárodného práva veľmi málo pozornosti. Na druhej strane táto kapitola však nemá za
cieľ ponúknuť komplexný pohľad na problematiku zodpovednosti EÚ, či jej členských štátov.
To by prekročilo rámec a možnosti predloženej práce. Kapitola tak síce v úvode predstaví
obecné princípy a aktuálny stavu problematiky zodpovednosti medzinárodných organizácií,
jej jadrom je ale analýza súčasnej praxe a postojov Európskej únie k tejto otázke, a to
v kontexte jej operácií krízového manažmentu. Analyzované budú predovšetkým zmluvné
dokumenty Európskej únie obsahujúce klauzuly týkajúce sa otázok zodpovednosti za škody
spôsobené kontingentmi vedenými Európskou úniou v rámci operácií SBOP. Napriek
obmedzenému počtu príkladov praxe, ako aj čiastočnej nedostupnosti niektorých relevantných
dokumentov EÚ, sa pokúsi táto časť práce naznačiť hlavné smery jej doterajšieho vývoja
a zhodnotiť jej uniformnosť. Tento posledný bod je zohľadnený i zaradením časti venovanej
špecifikám zodpovednostného režimu v kontexte MHP. Posledná časť kapitoly je venovaná
problematike zodpovednosti členských štátov, avšak nie obecne, ale len zodpovednosti za
vlastné chovanie členských štátov v kontexte vzniku a fungovania medzinárodnej organizácie.
Ako bude vysvetlené, práve tento „druh“ zodpovednosti je jedným zo spôsobov, ako
zamedziť „úniku“ členských štátov pred ich záväzkami prostredníctvom prenesenia
kompetencií na medzinárodnú organizáciu, a teda i pred únikom v kontexte operácií EÚ
dôležitej povinnosti členských štátov „dodržiavať a zaistiť dodržiavanie“ MHP.
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Záverom úvodnej časti sa javí ako vhodné podotknúť, že táto dizertačná práca neponúka
odpoveď na všetky otázky, ktoré sa z medzinárodnoprávneho hľadiska v súvislosti
s problematikou zahranično-politických operácií EÚ kladú. To by bol cieľ trúfalý, ak
prihliadneme na komplexnosť a obsiahlosť skúmanej problematiky. Konkrétne sa dizertačná
práca, ako sme už naznačili, nevenuje civilnému komponentu krízového manažmentu, ktorý
však v porovnaní s komponentom vojenským má tendenciu byť z hľadiska medzinárodného
práva výrazne menej kontroverzným. Rovnako táto práca komplexne a detailne neanalyzuje
problematiku ľudských práv, ale zameriava sa len na niektoré jej relevantné aspekty,
napríklad v rámci MHP. I keď by zaiste hlbšia analýza bola vhodná, zaradenie tak
komplexnej a rozsiahlej otázky by prekročilo možnosti i vhodný rámec tejto práce. Navyše
problematike ľudských práv v kontexte operácií SBOP venuje veľkú pozornosť samotná EÚ,
čo sa odráža i v množstve výstupov doktríny k tejto problematike.
Niektoré úvahy tejto dizertačnej práce boli spracované v rámci konferenčných príspevkov
a odborných statí, pričom ale pre účely predloženej dizertačnej práce boli podstatne doplnené
a rozšírené.8
Výskum v kontexte tejto práce vychádza z právneho stavu k 1.4.2011.

2. Rozbor metodológie a prameňov
Predložená práca sa opiera o primárne i sekundárne pramene. Pri spracovaní získaných
poznatkov vychádza zo zaužívaných postupov, ktorými sú syntéza a kritická analýza
skúmanej matérie, ucelistvenie relevantných poznatkov, vytriedenie a hierarchizovanie. Ďalej
je tiež použitá metóda komparácie.
V kontexte predstavenia vývoja a súčasného stavu i charakteru SBOP sa oprieme o širokú
škálu predovšetkým primárnych zdrojov, tj. predovšetkým dokumenty Rady EÚ, ďalej
primárne i sekundárne normy EÚ, ako aj ďalšie vnútroorganizačné akty týkajúce sa
predovšetkým bezpečnostno-politickej emancipácie a realizácie operácií SBOP. Použité budú
tiež sekundárne zdroje, tj. relevantné výstupy domácej i zahraničnej doktríny. Je pritom nutné
podotknúť, že práve v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ je domácich
výstupov skutočne nemnoho, týkajú sa často len čiastkových aspektov tu analyzovanej
problematiky a jedná sa tiež spravidla o výstupy spracované skôr z pohľadu politologického
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(medzinárodných vzťahov), než (medzinárodno-)právneho. Z toho dôvodu využijeme
zahraničnú literatúru, v ktorej existuje rada monografií i aktuálnych štúdií k danej
problematike. Dôležitým prameňom sú pre túto kapitolu komentáre k zakladajúcim zmluvám
Európskej únie. S ohľadom na metodológiu bude táto časť práce skôr popisného charakteru,
tj. bude prevládať syntéza poznatkov.
S ohľadom na charakter a obsah druhej časti práce, tj. kritický rozbor postavenia
medzinárodných organizácií obecne a Európskej únie konkrétne v medzinárodnom práve,
bude táto otázka podrobená rozboru na pozadí relevantných primárnych zdrojov, ale hlavnú
úlohu zohrajú predovšetkým výstupy právnej doktríny, nakoľko budeme v tejto časti práce
pojednávať o otázkach výrazne teoretických. Oprieme sa o základné diela českej náuky
medzinárodného práva (Čepelka/Šturma, Malenovský, David/Sladký/Zbořil, Potočný/Ondřej)
a dostupné odborné state v časopisoch a zborníkoch. Je nutné podotknúť, že uvedené diela
a aj odborné state sa problematike medzinárodných organizácií nevenujú do hĺbky, a ak áno,
tak určitému konkrétnemu aspektu. Vychádzať preto budeme i zo základných diel zahraničnej
náuky, a to predovšetkým z referenčného diela autorov Schermers/Blokker. Zo zahraničných
autorov sú to ďalej Jan Klabbers a Seidl-Hohenveldern/Loibl. Z periodík budeme využívať
odborné state predovšetkým z European Journal of International Law, a Zeitschrift für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. V rámci druhej kapitoly uplatníme i
informácie získané formou priamych konzultácií s odborníkmi z praxe, a to tak domácimi
odborníkmi (príslušníci Armády ČR), ako aj zahraničnými (pracovníci generálneho
sekretariátu Rady EÚ, pracovníci právneho odboru Medzinárodného výboru Červeného
kríža). S ohľadom na metodológiu druhej časti práce uplatníme syntézu poznatkov (napríklad
pri otázke medzinárodnej subjektivity EÚ), avšak prevládať bude ich kritický rozbor pri
využití komparačného postupu.
V rámci kapitoly k medzinárodnoprávnym aspektom operácií SBOP budeme kriticky
hodnotiť primárne zdroje i sekundárne zdroje, pričom prevaha jednej či druhej kategórie je
ovplyvnená jednotlivými aspektmi, o ktorých budeme pojednávať. Dôležitými primárnymi
zdrojmi sú Charta OSN a ďalšie relevantné medzinárodné zmluvy, zakladajúce zmluvy
EÚ, konkrétne medzinárodné dohody (SOFA), a v neposlednom rade dokumenty, ako
napríklad závery Benátskej komisie či dokumenty OSN a EÚ. Analyzovaná bude tiež
relevantná judikatúra MSD.
Pri analýze aspektov MHP bude z dôvodu nutnosti kritického pohľadu použitá najskôr
komparatívna metóda: stručne budú analyzované teoretické východiská a čiastočne i prax
iných medzinárodných organizácií (OSN a NATO), aby na základe týchto záverov mohli byť
6

následne analyzované humanitárnoprávne aspekty operácií EÚ. V kontexte otázok pôsobnosti,
aplikácie MHP a jej právneho základu sa práca opiera o relevantné primárne zdroje,
predovšetkým Ženevské dohovory a dodatkové Protokoly, avšak ich kritické hodnotenie bude
realizované za pomoci výstupov doktríny. Na základe syntézy získaných poznatkov bude
potom učinený čiastkový záver. V tejto časti práce budú tiež využité poznatky získané
z priamych konzultácií autora s predstaviteľmi či pracovníkmi právnych odborov NATO, EÚ
a MVČK.
Posledná časť, ktorá je zameraná na otázky medzinárodnoprávnej zodpovednosti
Európskej únie, si vzhľadom na kontradiktórnosť vedeckých záverov v otázkach
medzinárodnoprávnej zodpovednosti medzinárodných organizácií a ciele tejto kapitoly
vyžiada rovnováhu v práci s primárnymi i sekundárnymi prameňmi, tj. okrem pohľadu na
vývoj a súčasný stav kodifikácie tejto oblasti a analýzu predovšetkým relevantnej zmluvnej
praxe Európskej únie, členských štátov a tretích štátov participujúcich na operáciách SBOP,
sa práca opiera i o relevantné výstupy českej i zahraničnej doktríny.
Dostupné zdroje vedeckého poznania budeme hodnotiť kriticky a i vzhľadom na
komplexnosť a charakter sledovanej problematiky bude nutné pri ich analýze zohľadňovať do
určitej miery i faktory a argumenty mimoprávne.
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II. Emancipácia Európskej únie v oblasti medzinárodnej
bezpečnosti
Európska únia je okrem OSN jedinou medzinárodnou organizáciou, ktorá pokrýva všetky
dimenzie medzinárodných vzťahov.9 I tak už viac než 15 rokov diskutujú samotní Európania,
ale i zvyšok sveta o tom, akú rolu Európska únia v svetovej politike vlastne zohráva a aký je
jej príspevok pri udržiavaní, resp. vytváraní svetového mieru a všeobecne poriadku
medzinárodného spoločenstva. Zároveň je supranacionálnou medzinárodnou organizáciou so
zložitou štruktúrou a mnohými zvláštnosťami, ktoré sú markantné a charakteristické práve
v oblastiach relevantných pre predloženú prácu, tj. v oblasti SBOP a SZBP.
Názory na postavenie EÚ v medzinárodnom spoločenstve, a to nielen z hľadiska
medzinárodného práva, sa vyznačujú veľkou pluralitou. Nech už je predmetom diskusie práve
postavenie EÚ ako globálneho hráča, celkové hodnotenie projektu „Európska únia“, či
niektorý z jej konkrétnych aspektov (ako napríklad operácie realizované v rámci SBOP),
zhoda medzi autormi panuje do veľkej miery len v jednej veci - že v prípade EÚ sa jedná o
mimoriadne problematický a dynamický proces, ktorého súčasný stav hodnotiť je rovnako
ťažké ako predpovedať jeho ďalší vývoj.
Cieľom tejto práce, ako už bolo naznačené v úvode, ale nie je analyzovať postavenie EÚ
v medzinárodnom spoločenstve. Túto tematiku náuka analyzuje obšírne a podrobne, a navyše
predstavuje skôr predmet záujmu politológov než medzinárodných právnikov.10 K kontexte
tejto štúdie je relevantná (a bude teda analyzovaná) čo do obsahu i rozsahu len do tej miery,
do akej je účelná z hľadiska medzinárodnoprávnych aspektov európskych operácií SBOP ako
ťažiskovej problematiky. Nasledujúce pojednanie o charaktere EÚ, stave európskej integrácie
v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky a základoch jej fungovania tak nepredstavuje
komplexný pohľad na danú problematiku, ale skôr predstavenie základných charakteristík
s akcentom na relevantné aspekty.
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1. Medzinárodný krízový manažment Európskej únie
1.1 Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a Spoločná
bezpečnostná a obranná politika v systéme Zmluvy o EÚ
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a Spoločná bezpečnostná a obranná politika
tvoria európskoprávny základ zahranično-politických, t.j. civilných i vojenských misií EÚ.
Z hľadiska formálne právneho sú misie SBOP legislatívne ukotvené v hlave V Zmluvy
o Európskej únii11, pričom článok 42 ods. 1 ZEÚ stanoví: „Spoločná bezpečnostná a obranná
politika je neoddeliteľnou súčasťou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.“ Z tohto
ustanovenia i systematického zaradenia SBOP v rámci ZEÚ vyplýva prvý dôležitý fakt, a to
že SBOP je súčasťou Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.12 Zároveň čl. 24
ods. 1 ZEÚ stanoví: „Právomoc Únie v záležitostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej
politiky sa vzťahuje na všetky oblasti zahraničnej politiky a všetky otázky týkajúce sa
bezpečnosti Únie vrátane postupného vymedzenia spoločnej obrannej politiky, ktorá môže
viesť k spoločnej obrane.“ Javí sa preto ako vhodné stručne osvetliť základné charakteristiky
SZBP.
Myšlienku európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky nachádzame, i keď len
v nejasných kontúrach, v európskom politickom myslení už od vzniku Európskeho
hospodárskeho spoločenstva. Ustanovenia SZBP nadväzujú na európsku politickú spoluprácu
v oblasti predovšetkým zahraničnej politiky, zmluvne na medzinárodnej úrovni zakotvenú až
Jednotným európskym aktom13 v roku 1986, ale neformálne praktizovanú už od roku 1970
v reakcii na tzv. Luxemburskú (Davignonovu) správu.14 Až Maastrichtskou zmluvou
o Európskej únii však tejto spolupráci v oblasti zahraničnej politiky bol daný jednotný
inštitucionálny a právny rámec (o.i. ustanovením spoločných cieľov a upravením postupov
a právnej povahy aktov pre oblasť SZBP), ktorý bol obohatený o bezpečnostnopolitickú
komponentu. Integráciou spolupráce členských štátov v oblasti zahraničnej a aj bezpečnostnej
politiky do Zmluvy o EÚ ako jedného z pilierov Únie charakteru medzivládnej spolupráce
došlo k zvýšeniu jej zefektívneniu a zvýšeniu miery jej koherentnosti. Závažnú modifikáciu
SZBP priniesla Zmluva z Nice, predovšetkým zmenou čl. 17 ZEÚ (Nice) ohľadne
bezpečnostno-politickej spolupráce, zmenou čl. 23, 24 a 25, ako aj včlenením čl. 27a – 27e

11

Jedná sa o „Všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie a osobitné ustanovenia o Spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politike“.
12
Pojem „zahraničná politika“ v zmysle SZBP zahŕňa principiálne všetky také činnosti Únie a spoločne
konajúcich členských štátov, ktorých účinok je alebo môže byť mimo Európskej únie.
13
Ú.v. ES L 169 zo dňa 29.06.1987.
14
Bližšie viď SVOBODA, Pavel. Právo vnějších vztahů Evropské unie, op. cit., s. 278.
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ZEÚ (Nice), ktoré umožňovali rozšírenie spolupráce v oblastiach spadajúcich pod Hlavu
V ZEÚ (Nice).15 Je evidentné, že kooperácia členských štátov v tejto oblasti sa postupne
zintenzívňovala.16 To platí i pre zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva. S cieľom
zabezpečiť vyššiu mieru koherentnosti a konzistentnosti jednania Únie navonok, Lisabonská
zmluva, inter alia, výrazne modifikovala inštitucionálny kontext SZBP. Zároveň je z jej
znenia evidentné, že kladie dôraz na vzájomnú politickú solidaritu, zbližovanie činností
členských štátov, ako aj ich vzájomné konzultácie za týmto účelom.17
V súčasnosti ustanovenia SZBP vytvárajú pre členské štáty záväzný medzinárodnoprávny
rámec pre realizáciu cieľa deklarovaného už v preambule („uskutočňovať spoločnú
zahraničnú a bezpečnostnú politiku vrátane postupného utvárania spoločnej obrannej
politiky, ktorá by mohla viesť v súlade s ustanoveniami článku 42 k spoločnej obrane, čím sa
upevní európska identita a nezávislosť v záujme posilnenia mieru, bezpečnosti a pokroku v
Európe a vo svete“) a konkretizovaného článkami 21 a 24 ZEÚ. Podľa čl. 24 ods. 1 ZEÚ
pritom SZBP pokrýva „všetky oblasti zahraničnej politiky a všetky otázky týkajúce sa
bezpečnosti Únie vrátane postupného vymedzenia spoločnej obrannej politiky, ktorá môže
viesť k spoločnej obrane“, čo SZBP dáva mimoriadne široké pole pôsobnosti.
Formálne- i materiálnoprávne je tak SZBP právne záväznou medzištátnou platformou
jednak pre koordináciu zahraničných a bezpečnostných politík členských štátov EÚ, ako aj
pre ich kooperáciu v tejto oblasti. Koordinácia i kooperácia majú viesť ku koherentnej
zahraničnej a bezpečnostnej politike, pričom súdržnosť18 v zmysle SZBP je možno chápať
ako povinnosť uplatňovať jednotné a spoločné postupy pri iniciatívach členských štátov
majúcich medzinárodnú dimenziu s dôrazom na ochranu záujmov a uskutočňovanie cieľov
Európskej únie obsahovo konkretizovaných čl. 21 ZEÚ. K ochrane a podpore záujmov EÚ
v oblasti SZBP zaväzuje členské štáty čl. 24 ods. 3 ZEÚ19, podľa ktorého „členské štáty
aktívne a bezpodmienečne podporujú zahraničnú a bezpečnostnú politiku v duchu lojálnosti a

15

Podrobne k zmenám, ktoré priniesla Zmluva z Nice, pozri: Secretary-General of the Commission of the
European Communities. Memorandum to the Members of the Commission (Summary of the Treaty of Nice), SEC
(2001) 99, dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/comm/nice_treaty/summary_en.pdf > (21.02.2009).
16
K dynamickému vývoju SZBP pozri napríklad BARTELT, Sandra. Der rechtliche Rahmen für die neue
operative Kapazität der Europäischen Union. Münster : LIT, 2002. s. 74 a nasl.
17
Pozri predovšetkým čl. 24 ZEÚ.
18
Princíp súdržnosti, obsiahnutý v čl. 3 odst. 2 a čl. 24 odst. 2 ZEÚ spolu s princípom solidarity tvoria právne
princípy EÚ idúce nad rámec jednoduchej povinnosti brať ohľad na ostatné členské štáty.
19
Čl. 24 odst. 3 ZEÚ konkretizuje povinnosť členských štátov správať sa lojálne a solidárne v rámci SZBP
a predstavuje tak obdobu čl. 10 ZES, ktorý formuluje všeobecný princíp lojality členských štátov voči
Spoločenstvu; k princípu lojality v oblasti SZBP pozri CRAMER, Georg. EUV, EGV : Das Verfassungsrecht der
Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta, Kommentar. CALLIES, Christian, RUFFERT,
Matthias (Hrsg.). 3. Auflage. München : Verlag C. H. Beck, 2007. čl. 11 marg. 4; KAUFMANN-BÜHLER,
Werner. Das Recht der Europäischen Union : Kommentar. Grabitz, Eberhard/Hilf, Meinhard (Hrsg.). Band III.
München : C.H.Beck, Juni 2006. Art. 11 marg. 11.
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vzájomnej solidarity“. Zároveň je to ale Európska únia ako taká, ktorá podľa ZEÚ „vymedzuje
a uskutočňuje“ SZBP.20
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, podľa tu zastávaného názoru, už v súčasnosti
presahuje hranice prísne medzivládnej kooperačnej platformy pre členské štáty a - podobne
ako Európska únia obecne – predstavuje rámec pre supranacionálne a medzivládne
elementy21, čo môžeme považovať za druhé podstatné zistenie. Takýto zmiešaný charakter
SZBP dokumentuje napríklad jednotný inštitucionálny rámec22, princíp súdržnosti (čl. 24 ods.
3 ZEÚ)23, ale aj ďalšie ustanovenia primárneho práva zvýrazňujúce postavenie EÚ ako
samostatného aktéra medzinárodného spoločenstva24, čoho dôkazom je i vznik Európskej
služby pre vonkajšiu činnosť (čl. 27 ods. 3 ZEÚ), či pozície vysokého predstaviteľa Únie pre
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Práve vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci
a bezpečnostnú politiku totiž vo svojej osobe spája dve dôležité funkcie. Je predsedom Rady
pre zahraničné veci a zároveň jedným z podpredsedov Komisie (čl. 18 ZEÚ). K jeho úlohám
patrí okrem iného zabezpečiť „konzistentnosť vonkajšej činnosti Únie“ (čl. 18 ods. 4 ZEÚ), či
viesť „politický dialóg s tretími stranami v mene Únie“ a vyjadrovať „pozíciu Únie v
medzinárodných organizáciách a na medzinárodných konferenciách“ (čl. 27 ods. 2 ZEÚ).
Z rámca prísnej medzivládnej spolupráce sa ďalej vymyká i zakotvenie princípu
konštruktívneho zdržania sa hlasovania u jednomyseľne prijímaných aktov (čl. 31 ods. 1
ZEÚ), či ustúpenie od požiadavku jednomyseľnosti pri hlasovaní kvalifikovanou väčšinou
napríklad u prevádzacích aktov (čl. 31 ods. 2 ZEÚ).25
Určitá miera odklonu od prísne medzivládneho charakteru SZBP však – a to je potrebné
zdôrazniť ako tretí zásadný aspekt - nič nemení na celkovom formálnom ponímaní právneho
charakteru SZBP, ktorému z vôle členských štátov naďalej predominuje práve forma
20

Kým súčasný čl. 21 odst. 2, ako aj ďalšie relevantné ustanovenia SZBP v ZEÚ, spomína len Úniu ako adresáta
povinnosti vymedzovať a uskutočňovať SZBP, Maastrichtská zmluva v čl. J. odst. 1 hovorila o „Únii a členských
štátoch“.
21
Názory k tomuto tvrdeniu sa v literatúre rôznia: v podobnom zmysle MARQUARDT, Stephan. Vorbem. zu
den Artikeln 11 bis 28 EU. In VON DER GROEBEN, Hans; SCHWARZE, Jürgen. Kommentar zum EU-/EGVertrag. 6. Auflage. Baden-Baden : Nomos, marg. 2.; BIEBER, Roland; EPINEY, Astrid; HAAG, Marcel . Die
Europäische Union. Baden-Baden : Nomos, 2006, § 35 marg. 6; Oppermann ale už hovorí len o „niekoľkých
okrajových integračných elementoch“ SZBP, OPPERMANN, Thomas. Europarecht : Ein Studienbuch. 3.
Auflage. München : C.H.Beck, 2005. § 30 marg. 56.
22
Termín „jednotný inštitucionálny rámec“ už v samotnom texte ZEÚ v Lisabonskom znení (konkrétne čl. 13)
na rozdiel od čl. 3 ZEÚ (Nice) nenájdeme, vyskytuje sa ale stále v preambule ZEÚ (odst. 8 Preambuly). Jedná sa
o následok zlúčenia EÚ a ES, zániku pilierovej štruktúry a tým i obsoletnosť zdôraznenia jednotnosti
inštitucionálneho rámca (i napriek stále pretrvávajúcemu odlišnému – medzivládnemu charakteru SZBP).
23
K integračnej funkcii princípu súdržnosti pozri PECHSTEIN, Matthias. Das Kohärenzgebot als
Integrationsdimension. Europarecht. 1995, 30, 3, s. 247-258.
24
Príkladom môže byť čl. 3, ktorý hovorí o „svojich hodnotách“ Únie, či ustanovenia SZBP (Hlava V ZEÚ),
ktoré v porovnaní so ZEÚ v znení z Nice reagujú na potrebu zlepšenia jednotného vystupovania
a akcieschopnosti EÚ v jej vonkajšej činnosti a zvýrazňujú tak samostatné postavenie a úlohy EÚ
v medzinárodnom spoločenstve.
25
Viď SVOBODA, op. cit., s. 281.
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medzivládnej spolupráce. Členské štáty si týmto spôsobom ponechávajú kontrolu na oblasťou
zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorá je dodnes štátmi vnímaná nanajvýš citlivo ako
jedna z kľúčových oblastí ich suverenity.
SBOP je zároveň oblasťou, v rámci ktorej je odklon od medzivládneho charakteru menej
výrazný než ako bolo uvedené obecne v rámci SZBP: I keď SBOP predstavuje integrálnu
súčasť SZBP, pravidlá SZBP sú použiteľné len v tom prípade, ak ZEÚ nestanoví inak.
A práve zvláštne ustanovenia SBOP potvrdzujú vôľu štátov ponechať tejto oblasti spolupráce
medzivládny charakter vo výraznejšej miere než je to obecne u SZBP. Jedným z takýchto
ustanovení je čl. 31 ods. 4 ZEÚ, ktorý vylučuje možnosť prijímať kvalifikovanou väčšinou
„rozhodnutia, ktoré majú vojenský alebo obranný dosah“. Ďalším špecifickým pravidlom
SBOP je, že vyslanie ozbrojených síl je podmienené rozhodnutím členského štátu
v konkrétnom prípade a to i vtedy, ak tento členský štát s operáciou SBOP ako takou
súhlasil.26
Z právneho hľadiska sa s ohľadom na doteraz uvedené žiada podotknúť, že i napriek jej
medzivládnemu charakteru nemožno uskutočňovanie SZBP chápať len ako formálny, ale
z hľadiska právnej záväznosti nezáväzný prejav úmyslu členských štátov. Naopak, je nutné
uskutočňovanie SZBP chápať ako právnu povinnosť aktívne konať. Takýto záver je možné
učiniť pri celkovom pohľade na ustanovenia primárneho práva týkajúce sa SZBP. Uviesť
môžeme aj ustanovenie čl. 24 ods. 3 pododst. 2 veta druhá ZEÚ, ktoré formuluje negatívnu
právnu povinnosť členských štátov zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je v rozpore so
záujmami Únie alebo ktoré by mohlo znížiť účinnosť jej pôsobenia ako súdržnej sily v
medzinárodných vzťahoch,27 pričom toto ustanovenie možno chápať ako zvláštnu formuláciu
jedného zo základných princípov medzinárodného práva, a to pacta sunt servanda.28 Môžeme
tak konštatovať, že členské štáty EÚ nielen vytvorili platformu a právny rámec pre realizáciu
SZBP, ale k jej podporovaniu sa aj právne zaviazali.

1.2 Vývoj, ciele a zásady SZBP/SBOP
Ak sa proces európskej integrácie vyznačuje nerovnomernosťou v zmysle rozdielnej
intenzity integrácie i časovej kaskádovitosti, potom je vývoj SBOP žiarivým príkladom tohto
26

Pozri Závery predsedníctva z Európskej rady v Kolíne z 3./4.júna 1999, Príloha III – Správa predsedníctva
o posilnení spoločnej Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, s. 39: Decisions relating to crisis
management tasks, in particular decisions having military or defence implications will be taken in accordance
with Article 23 of the Treaty on European Union. Member States will retain in all circumstances the right to
decide if and when their national forces are deployed.
27
Naproti tomu prvá veta čl. 24 odst. 2 podods. 2 ZEÚ je predovšetkým politickým apelom voči členským
štátom k posilneniu ich vzájomnej solidarity.
28
KAUFMANN-BÜHLER, Werner. Das Recht der Europäischen Union : Kommentar. Grabitz, Eberhard/Hilf,
Meinhard (Hrsg.). Band III. Op. cit., Art. 11 marg. 11.

12

fenoménu. V období po druhej svetovej vojne boli snahy o bezpečnostno- a obrannopolitické
zjednotenie Európy s ohľadom na začínajúcu Studenú vojnu predurčené k neúspechu. Tento
osud postihol rovnako snahy Francúzska a Veľkej Británie, na základe Bruselského paktu29
vybudovať európsku bezpečnostnú a obrannú alianciu, ako aj Plevenov plán z roku 1952,
týkajúci sa zapojenia Západného Nemecka do Európskeho obranného spoločenstva, či
Fouchetove plány30 pod taktovou generála de Gaulla z rokov 1961/1962, majúce za cieľ
spoločnú kontinentálnu európsku zahraničnú, bezpečnostnú a obrannú politiku.
Európska politická spolupráca od roku 1970 bola len veľmi zdržanlivou a selektívnou
iniciatívou ku koordinácii a kooperácii SBOP31; jednak preto, že až do Jednotného
európskeho aktu v roku 1987 bola EPS inštitucionálne od ES odčlenená a zostala tak pod
absolútnou kontrolou členských štátov, ale predovšetkým preto, že z nej boli vylúčené všetky
bezpečnostno- a obrannopolitické aspekty. Tieto ostávali doménou NATO, keďže aj
Západoeurópska únia v tej dobe slúžila predovšetkým ako politické diskusné fórum. Jednotný
európsky akt v roku 1987 rovnako nepriniesol nič prielomové pre oblasť SBOP. Dal síce EPS
právnu formu, ale ponechaním jej medzivládneho charakteru len potvrdil rozdiely v intenzite
a dosiahnutom stupni integrácie v hospodárskej a politickej oblasti.32
Až Maastrichtskou zmluvou z roku 1993 bola oblasť zahraničnej a bezpečnostnej politiky
zahrnutá ako samostatný druhý pilier novovzniknutej EÚ, vybavený substanciálne
rozšírenými nástrojmi a cieľmi. Napriek tomu však oblasť bezpečnostnej politiky ostávala
predovšetkým z politických dôvodov a politickej nevôle členských štátov, predovšetkým
Veľkej Británie, tradične zdôrazňujúcej rolu NATO, bez povšimnutia. Podobne tomu bolo
i po tretej reforme zmlúv, po Amsterdamskej zmluve. Napriek ďalekosiahlym pozitívnym
zmenám v oblasti SZBP ostala bezpečnostno- a obrannopolitická oblasť bez substanciálneho
prerodu. Amsterdamská zmluva síce definovala ciele budúcej SBOP a sprecíznila možné
vojenské úlohy EÚ (Petersbergské úlohy), ale skutočné rozhodnutie aktivizovať spoluprácu

29

Základom Bruselského paktu bola bilaterálna Zmluva z Dünkirchenu (1947), uzatvorená práve medzi
Francúzskom a Veľkou Britániou.
30
Viď JONES, Seth G. The Rise of European Security Cooperation. Cambridge : Cambridge University Press,
2007, s. 71 a nasl.; BARTELT, Sandra. Der rechtliche Rahmen für die neue operative Kapazität der
Europäischen Union. Op.cit., s. 14 a nasl.
31
I keď sa názory náuky na úspechy či neúspechy EPS sa dodnes rôznia (viď napr. REGELSBERGER, Elfriede;
DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT, Philippe; WESSELS, Wolfgang (eds.). Foreign Policy of the
European Union: From EPC to CFSP and Beyond. London : LRP, 1997. 406 s.), je možné súhlasiť s Ulrike
Kesslerovou, ktorá ako najväčší prínos EPS vidí spustenie akéhosi „koordinačného reflexu“ medzi štátmi ES, tj.
reflexu, v čo možno najväčšej miere informovať ostatné členské štáty o vlastných zahraničnopolitických snahách
a zároveň zamedziť nekoordinované iniciatívy jednotlivých štátov (viď KESSLER, Ulrike. Deutsche
Europapolitik von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder. Müller-Brandeck-Bocquet, Gisela et al. (Hg.).
Opladen : Leske & Budrich, 2002. Deutsche Europapolitik unter Helmut Kohl: Europäische Integration als
„kategorischer Imperativ“?, s. 127).
32
Pozri čl. 30 odst. 6a JEA (Jednotný európsky akt, Ú.v. EÚ L 169 z 29. júna 1987).
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i v oblasti SBOP prišlo až na francúzsko-britskom summite v Saint Malo v roku 1998. Po
dôležitých zasadnutiach Európskej Rady v Kolíne a v Helsinkách v roku 1999, konaných pod
dojmom kosovského konfliktu, boli v Nice v roku 2000 schválené nové štruktúry
a rozhodovacie mechanizmy SBOP – to bol rozhodujúci okamih zrodu SBOP. Týmto krokom
sa podarilo EÚ odstrániť dlhoročnú nerovnomernosť ekonomickej a zahranično-politickej
integrácie a stať sa v klasickom zmysle plnohodnotným globálnym hráčom v medzinárodných
vzťahoch (zahŕňajúc otázky a postavenie v oblasti medzinárodnej bezpečnosti); čo sa naopak
odstrániť nepodarilo, je obecná fragmentácia medzinárodného profilu EÚ, na ktorej
odstránenie cielia aj zmeny zavedené Lisabonskou zmluvou.
Lisabonská zmluva zásadne modifikovala inštitucionálny kontext SBOP a zaviedla viacero
ďalších špecifických inovácií do oblasti tejto politiky. Keďže súčasný stav a právna úprava
jednotlivých aspektov budú adresované podrobnejšie v ďalších častiach tejto práce, na tomto
mieste sa obmedzíme na konštatovanie, že Lisabonská zmluva zintenzívnila snahu o väčšiu
mieru súdržnosti, solidarity a jednotnosti jednania Únie navonok v oblasti SZBP/SBOP.
Učinila tak, okrem iného, tým, že pre všetky aspekty pôsobenia (tj. činnosti) Únie navonok
vytvorila jednotný rámec cieľov, ako aj zásad, ktorými sa jej činnosť na medzinárodnej scéne
spravuje.33 Práve ciele a zásady si určite zasluhujú viac pozornosti, a to z nasledujúceho
dôvodu: Fundamentálnou zmenou v smerovaní a charaktere EÚ, ku ktorej vznikom
a implementáciou SBOP došlo, bol prerod únie z čisto „civilnej“ mocnosti na mocnosť
disponujúcu vojenskou silou a vojenskými mechanizmami.34 EÚ síce naďalej ostáva
predovšetkým mocnosťou civilnou, ale nadobudnutie civilných a vojenských operatívnych
kapacít nastoľuje otázku zahranično-bezpečnostných cieľov a zásad, za účelom naplnenia
ktorých tieto kapacity budú využívané. Otázka cieľov a zásad je určujúca pre vymedzenie
charakteru, typu a rozsahu operácií, ktoré Únia v rámci SBOP realizuje, čo sa javí z hľadiska
identifikácie a analýzy ich medzinárodnoprávnych aspektov ako nevyhnutné.
Lisabonskou zmluvou bola zavedená „jednotná sada“ cieľov a zásad v čl. 21 ZEÚ, pričom
ich pôsobnosť pre všetky aspekty vonkajšej činnosti únie, tj. vrátane SBOP, dokladá ich
systematické zaradenie v rámci Zmluvy o Európskej únii (Hlava V, kapitola I „Všeobecné
ustanovenia o vonkajšej činnosti únie“). Zároveň ustanovenie čl. 23 ZEÚ explicitne odkazuje
na čl. 21 ZEÚ keď určuje, že činnosť únie podľa kapitoly 2 Hlavy V (tj. kapitoly týkajúcej sa
SZBP a SBOP) sa „spravuje zásadami, sleduje ciele a uskutočňuje sa v súlade so

33

Čl. 21 ZEÚ.
K vývoju SBOP, ale aj napríklad k otázke, ako mohlo dôjsť k tak podstatnej zmene charakteru EÚ bez
zásadnej zmeny ZEÚ, pozri: DIETRICH, Sascha. Rechtliche Grundlagen der Verteidigungspolitik der EU.
ZaöRV. 2006, 66, s. 663-697, s. 665 a nasl.
34
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všeobecnými ustanoveniami uvedenými v kapitole 1.“ S ohľadom na práve uvedené sú teda
podľa čl. 21 ods. 2 ZEÚ ciele SBOP (a SZBP obecne):
a) uchovávať svoje hodnoty, základné záujmy, bezpečnosť, nezávislosť a celistvosť;
b) upevňovať a podporovať demokraciu, právny štát, ľudské práva a zásady medzinárodného
práva;
c) zachovávať mier, predchádzať konfliktom a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť v súlade s
cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov, zásadami Helsinského záverečného aktu a
cieľmi Parížskej charty vrátane tých, ktoré sa týkajú vonkajších hraníc;
d) podporovať trvalo udržateľný hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj rozvojových
krajín s hlavným cieľom odstrániť chudobu;
e) povzbudzovať integráciu všetkých krajín do svetového hospodárstva aj prostredníctvom
postupného odstraňovania prekážok v medzinárodnom obchode;
f) prispievať k vypracovaniu medzinárodných opatrení na zachovávanie a zlepšovanie kvality
životného prostredia a trvalo udržateľného hospodárenia so svetovými prírodnými zdrojmi s cieľom
zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj;
g) pomáhať obyvateľstvu, krajinám a regiónom postihnutým prírodnými katastrofami alebo
katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou a
h) presadzovať medzinárodný systém založený na posilnenej mnohostrannej spolupráci a dobrej
správe vecí verejných v celosvetovom meradle.“

Zásady, ktorými sa Únia pri svojej činnosti na medzinárodnej scéne, a teda pri dosahovaní
uvedených cieľov riadi, sú: demokracia, právny štát, univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských
práv a základných slobôd, zachovávanie ľudskej dôstojnosti, rovnosť a solidarita a
dodržiavanie zásad Charty OSN a medzinárodného práva35 (čl. 21 ods. 1 ZEÚ).
Z uvedených ustanovení zakotvujúcich ciele a zásady vonkajšej činnosti Únie je evidentný
dôraz, ktorý Únia kladie na zvládanie krízových situácií. I keď by sa mohlo zdať, že znenie
čl. 11 ZEÚ (Nice) tento aspekt zvýrazňovalo viac, celkový pohľad na relevantné ustanovenia
ZEÚ a prax EÚ ukazujú, že význam zahranično-politických misií vzrástol. O to viac sa javí
ako nutné analyzovať obsahové aspekty vojenského krízového manažmentu EÚ.

1.3 Vojenský krízový manažment EÚ – obsahové aspekty
Z hľadiska medzinárodného práva je relevantné definovať rozsah kompetencií EÚ
v oblasti SBOP, čo konkrétne v kontexte operácií krízového manažmentu znamená určiť ich
typologické spektrum. Smerodajná je v tomto ohľade analýza relevantných ustanovení
primárneho práva EÚ. Prax EÚ v tejto oblasti popisovať nebudeme, a to z troch dôvodov: Po
35

Problematika záväznosti medzinárodného práva pre EÚ, rozsahu záväzných pravidiel a ich prameňov bude
adresovaná v ďalších kapitolách podrobnejšie; pozri predovšetkým kapitoly III a IV.
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prvé, pri porovnaní praxe operácií krízového manažmentu a ich zodpovedajúcim normám
európskeho práva by sme došli k záveru, že sa do veľkej miery prekrývajú, resp. prípadné
odlišnosti nemajú z medzinárodnoprávneho hľadiska relevanciu (napr. rozširovanie
geografického rozsahu operácií). Inak povedané, prax v tejto oblasti korešponduje do veľkej
miery s obsahom relevantných noriem. Po druhé, ustanovenia ZEÚ normatívne vymedzujú
spektrum operácií a sú formálne deklarovanou vôľou členských štátov, čím sa logicky stávajú
východiskovým bodom ďalšej analýzy. Po tretie, rozbor praxe, tj. do súčasnosti 24
realizovaných operácií SBOP, by prekročil rámec a možnosti tejto práce. Budeme tak klásť
dôraz na analýzu normatívneho ukotvenia operácií krízového manažmentu v Zmluve
o Európskej únii, a to predovšetkým z hľadiska ich rozsahu a obsahu.

1.3.1 Spektrum operácií krízového manažmentu EÚ a jeho evolúcia
Pred zmenami, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, obsahovala ZEÚ ustanovenie čl. 17,
ktorý s ohľadom na možné spektrum nasadenia vojenských schopností špecifikoval: „Otázky
uvedené v tomto článku zahŕňajú humanitárne a záchranné úlohy, misie na udržanie mieru a
úlohy bojových síl pri riešení krízových situácií vrátane nastoľovania mieru“.36 Takto
definované úlohy SBOP vychádzali z Petersbergskej deklarácie Západoeurópskej únie zo dňa
19. júna 199237. Úlohy uvedené v tejto deklarácii boli v doslovnom znení začlenené do
Amsterdamskej zmluvy ako nový čl. 17 ods. 2 ZEÚ a zahrnutím do primárneho práva EÚ sa
stali kľúčovými prvkami európskych bezpečnostno- a obrannopolitických cieľov a aktivít.38
Týmto počinom vyslala Únia jasný signál o svojej pripravenosti niesť svoj podiel
zodpovednosti pri riešení konfliktov a kríz i mimo európsky kontinent. Formulácia
Petersbergských úloh zostala v zmluve z Nice rovnaká. Až Lisabonská zmluva ponúkla
revidovanú a expandovanú39 definíciu úloh spadajúcich do SBOP: civilné a vojenské

36

Čl. 17 odst. 2 ZEÚ (Nice).
Úlohy sú uvedené v bode II.4. Petersberskej deklarácie ministrov obrany a ministrov zahraničných veci
Západoeurópskej únie: „[...] military units of WEU member states, acting under the authority of WEU, could be
employed for: humanitarian and rescue acts; peacekeeping tasks; tasks of combat forces in crisis management,
including peacemaking.“; pre znenie deklarácie viď napríklad Bulletin der Bundesregierung zo dňa 23.06.1992,
č. 68, s. 652; Petersbergskou deklaráciou sa ZEÚ zaviazala o.i. v spolupráci s KBSE a Bezpečnostnou radou
Organizácie Spojených národov poskytnúť podporu pre úsilie predchádzania konfliktom a zachovania mieru.
NATO NATO Handbook [online]. Brussels : NATO Office of Information and Press, 2001, 2003 [cit. 2011-0705]. Chapter 15: The wider institutional framework for security, s. 536. Dostupné z WWW:
<http://www.nato.int/docu/handbook/2001/pdf/handbook.pdf>, s. 361.
38
Viď BLANCK, Kathrin. Die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Rahmen der europäischen
Sicherheitsarchitektur. 1. Auflage. Wien : Springer, 2005, s. 173; OPPERMANN, Thomas. Europarecht : Ein
Studienbuch., op.cit., § 33 marg. 7.
39
Rozšírenie spektra úloh obsiahnutých v čl. 17 ZEÚ (Nice) bolo naznačené už napr. Európskou bezpečnostnou
stratégiou (viď nižšie), ktorá uvádzala ďalšie možné úlohy (str. 12): „Pri zlepšovaní spôsobilosti v rozličných
oblastiach by sme zároveň mali uvažovať o širšom spektre misií. Môžu medzi ne patriť spoločné operácie
37
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prostriedky môže Únia podľa čl. 42 ods. 1 využiť „pri misiách mimo Únie na udržanie mieru,
predchádzanie konfliktom a posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti“. Čl. 43 ods. 1 ZEÚ
špecifikuje detailnejšie, o aké operácie sa jedná: „spoločné operácie odzbrojovania,
humanitárne a záchranné misie, misie vojenského poradenstva a vojenskej pomoci, misie na
predchádzanie konfliktom a na udržiavanie mieru, ako aj misie bojových síl v rámci krízového
riadenia vrátane misií na opätovné nastolenie mieru a stabilizačných operácií po ukončení
konfliktu“.

1.3.2 Terminológia a vymedzenie úloh krízového manažmentu
I keď k realizácii úloh krízového manažmentu je k dispozícii i civilné inštrumentárium,
jadrom ostáva ich vojenská dimenzia – to vyplýva už zo systémového zaradenia čl. 42 a 43
ZEÚ ako konkretizácie obrannopolitickej dimenzie EÚ regulovanej Oddielom 2 ZEÚ
s názvom Ustanovenia o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike.40 Práve vojenské
zameranie bezpochyby nastoľuje radu medzinárodnoprávnych otázok, z ktorých niektoré
tvoria ťažisko tejto štúdie. Aby však bolo možné identifikovať a analyzovať problematické
medzinárodnoprávne aspekty, je potrebné jednotlivé typy operácií obsahovo bližšie
špecifikovať a definovať.41
Na prvý pohľad sa však jedná o úlohu neľahkú. Terminológia v tejto oblasti nie je jednotná
a jednotlivé medzinárodné organizácie interpretujú používané termíny vo väčšej či menšej
miere rôznorodo. Zároveň čl. 42 a 43 ZEÚ, a ani iné ustanovenia ZEÚ neobsahujú konkrétne
vymedzenie úloh podľa geografických kritérií, intenzity ohrozenia, či ďalších aspektov.42
Samotné primárne právo EÚ tak môže napomôcť interpretácii úloh obsiahnutých v čl. 42 a 43
ZEÚ len minimálne.

odzbrojovania, podpora tretích krajín v boji proti terorizmu a reforma sektora bezpečnosti. Reforma by bola
súčasťou širšieho budovania inštitúcií“.
40
Tento záver bolo možné učiniť bezpochyby už s ohľadom na čl. 17 ZEÚ v znení z Nice. K tomuto pozri
CRAMER, Georg. EUV, EGV: Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer
Grundrechtecharta, Kommentar. CALLIES, Christian, RUFFERT, Matthias (Hrsg.). op.cit., čl. 17 marg. 7.
Petersbergská deklarácia Západoeurópskej únie uvádza tieto úlohy výslovne ako úlohy činnosti vojenských
jednotiek - pozri aj Deklaráciu WEU z Noordwijku zo dňa 14.11.1994, bod 35, dostupné online z WWW:
<http://www.weu.int/documents/941114en.pdf>). Vojenskej dimenzii Petersbergských úloh ako ťažisku
zodpovedali napríklad aj rozhodnutia Rady EÚ, keď za právny základ civilnej pozorovateľskej misie EUMM na
západnom Balkáne, policajných misií EUPM v Bosne a Hercegovine a „Proximy“ v Macedónsku neoznačila čl.
17 odst. 2 ZEÚ (viď spoločné akcie 2000/118/SZBP zo dňa 22.12.2000, Ú.v. EÚ L 328, s. 53 (EUMM),
2002/210/SZBP zo dňa 11.03.2002, Ú.v. EÚ L 70, s. 1 a nasl. (EUPM) a 2003/681/SZBP zo dňa 29.09.2003,
Ú.v. EÚ L 249, s. 66 a nasl. (Proxima)).
41
Podrobne pozri napríklad STADEN, Alfred van, et al. Towards a European Strategic Concept. The Hague :
Netherlands Institute of International Relations „Clingendael“, November 2000. 40 s. Dostupné z WWW:
<http://www.clingendael.nl/publications/2000/20001100_cli_ess_staden.pdf>, s. 22 a nasl.
42
Ku koncepčným problémom pri definícii a geografickom vymedzení Petersbergských úloh v znení ZEÚ
z Nice pozri: FRÖHLICH, Stefan. Die Europäische Union als globaler Akteur. 1. Auflage. Wiesbaden : VS
Verlag für Sozialwissenschaften, 2008. s. 147 – 153.
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Menší problém činí vymedzenie pojmov ako humanitárne a záchranné úlohy. Tieto sú od
ostatných úloh odlíšiteľné už tým, že ich primárnym cieľom nie je udržanie či
znovunastolenie mieru, ale zmiernenie aktuálnej humanitárnej núdze.43 Čo do podstaty
nezávisia od vzniku či priebehu konfliktu a sú skôr krátkodobého charakteru. Pod pojem
záchranná operácia spadajú už pojmovo predovšetkým úlohy pátracieho a záchranného
charakteru, vrátane evakuačných operácií v nepriateľskom prostredí.44 V popredí nasadenia
vojenského personálu do takýchto misií stojí predovšetkým využitie jeho odborných
vedomostí, logistických možností, vybavenia a podobne. Použitie ozbrojenej sily má len
rezervný a zabezpečovací charakter.
Problematické je vymedzenie úloh, ktoré už pojmovo zahŕňajú (alebo aspoň môžu zahŕňať)
použitie ozbrojenej sily. Jedná sa o „misie na predchádzanie konfliktom a na udržiavanie
mieru, misie bojových síl v rámci krízového riadenia vrátane misií na opätovné nastolenie
mieru a stabilizačných operácií po ukončení konfliktu“. Podotknime, že rovnaký problém
existoval už v kontexte Petersbergských úloh v amsterdamskom a nicejskom znení čl. 17
ZEÚ. V tomto ohľade sa nič nezmenilo, a to z toho dôvodu, že formulácia týchto úloh bola
z uvedeného článku prevzatá a doplnená.
Nejasné sú kontúry pojmu „misie na udržanie mieru“ (v anglickej mutácii peacekeeping)45
a pojmu „úlohy bojových síl pri riešení krízových situácií vrátane nastoľovania mieru“
43

V dvoch komuniké Západoeurópskej únie (pozri Vyhlásenie Rady Západoeurópskej únie pri príležitosti jej
zasadnutia v Madride dňa 14.11.1995, in: Bull.BReg., 1995, Nr. 99, s. 961-965, ako aj Vyhlásenie Rady
Západoeurópskej únie pri príležitosti jej zasadnutia v Ostende dňa 19.11.1996, in: Bull.BReg., 1996, Nr. 104,
s. 1121-1126) boli humanitárne úlohy obsahovo konkretizované následovne ako: vytvorenie bezpečného
prostredia pre realizáciu humanitárnej operácie; poskytnutie špecifickej pomoci a logistickej podpory pre
humanitárne pomocné opatrenia; asistencia pri odstaňovaní následkov katastrof a asistencia utečencom napríklad
pri ich evakuácii.
44
Pozri WIESMANN, Klaus. Die Militärische Einsatzführung bei Operationen der Europäischen Union im
Rahmen der ESVP. In REITER, Erich, RUMMEL, Reinhard, SCHMIDT, Peter (Hrsg.). Europas ferne
Streitmacht. Chancen und Schwierigkeiten der Europäischen Union beim Aufbau der ESVP. Hamburg : Verlag
E. S. Mittler & Sohn GmbH, 2000, s. 242.
45
S ohľadom na absenciu ďalšej európsko-právnej obsahovej konkretizácie sa javí jako vhodné siahnuť po
definícii systému OSN, odvodenej od Kapitoly VI Charty OSN. S ohľadom na Agendu pre mier (Boutrus-Ghali,
An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peacekeeping, UN Doc. A/47/277 – S/24111,
17.06.1992, a tzv. Capstone Doctrine (OSN, United Nations Peacekeeping Operations: Principles and
Guidelines, 2008), môžeme pod pojem operácie na udržanie mieru (peacekeeping) zaradiť následovné úlohy:
- Preventívnu diplomaciu (preventive diplomacy), ako súčasť širokého spektra opatrení na predchádzanie
konfliktov (conflict prevention), zahŕňajúcej opatrenia diplomatického i ekonomického charakteru; podporu
pri udržiavaní verejného poriadku a vlády práva pomocou vojenskej prítomnosti ako ďalšie z preventívnych
opatrení (preventive deployment),
- Udržanie mieru (peacekeeping v užšom zmysle slova), tj. operácie v rámci predchádzania konfliktu resp.
operácie smerujúce k deeskalácii konfliktu, a tým udržaní mieru. Tento tzv. tradičný peacekeeping
(traditional peacekeeping, first generation peacekeeping), ktorý spadá pod kapitolu VI Charty OSN,
predpokladá splnenie troch podmienok: strany konfliktu musia udeliť súhlas s operáciou, misia musí
zachovávať nestrannosť a príslušníci mierových kontingentov smú použiť zbraň len minimálne, tj. len
v sebeobrane. Úlohou v rámci operácií prvej generácie je predovšetkým dohľad a kontrola nad
dodržiavaním mierových zmlúv či prímeria a/alebo hliadkovanie v nárazníkových zónach medzi
znepriatelenými stranami. Patria sem i operácie na predchádzanie konfliktu vrátane preventívneho nasadenia

18

(v českej mutácii „prosazování míru“, v anglickej mutácii peacemaking)46, pričom ani jedna
jazyková mutácia neprispela (a neprispieva) k vyjasneniu obsahu týchto úloh, predovšetkým
otázky, či a do akej miery zahŕňa elementy vynucovania mieru (peace enforcement).47
Je otázne, do akej miery je nutné analyzovať obsah pojmu „misie na udržanie mieru“, a to
s ohľadom na argumentáciu, že pod pojmom „nastoľovanie mieru“ (peace making) je možné
rozumieť určite aspoň „peacekeeping“ s elementmi vynucovania mieru.
V rámci systému OSN používala Agenda pre mier pojem „peacemaking“ ako pojem
nadradený a zahŕňajúci všetky operácie s cieľom doviesť znepriatelené strany k vzájomnej
dohode, a to prostredníctvom mierových prostriedkov v zmysle Kapitoly VI Charty OSN.48
Capstone Doctrine49 definuje peacemaking predovšetkým ako diplomatické aktivity s cieľom
dosiahnuť dohodu strán konfliktu. „Peacemaking“ tak v chápaní OSN nezahŕňa použitie sily
– na rozdiel od operácií označovaných ako peace-enforcement50, tj. operácií umožňujúcich i
použitie sily pri presadzovaní úloh a cieľov misie v prípade potreby, a to nad rámec
sebaobrany.51 Jeho úlohou je aktívne vojensky intervenovať do konfliktu52 počas jeho
priebehu s cieľom znovunastolenia mieru.

vojsk. Na tradičný peacekeeping nadväzuje novší koncept tzv. peacekeepingu druhej generácie (tiež robust
peacekeeping). Táto z historického pohľadu novšia kategória vývoja mierových operácií zahŕňa všetky
základné charakteristiky tradičného peacekeepingu, avšak odlišuje sa od neho predovšetkým tým, že
zverené úlohy idú často nad rámec tradičného peacekeepingu a ich splnenie môže vyžadovať použitie sily
nad rámec sebeobrany. Pre tieto operácie druhej generácie je potrebný mandát podľa Kapitoly VII Charty
OSN (Príkladmi „robustného“ peacekeepingu sú operácie v Bosne a Hercegovine (SFOR/EUFOR
ALTHEA) a v Kosove (KFOR); pozri k problematike peacekeepingu und peacebuildingu: Report of the
Panel on the United Nations Peace Operations („Brahimi Report“), UN GA Doc. A/55/305-S/200/809, z 21.
augusta 2000; Report of the Secretary-General on the implementation of the report of the Panel on United
Nations peace operations, UN GA Doc. A/55/502 z 20. októbra 2000.
- Konsolidácia mieru (post-conflict peacebuilding), tj. opatrenia v post-konfliktnom období (ako napríklad
obnovenie infraštruktúry) s cieľom ustálenia politickej situácie a tým zabráneniu opätovného vzplanutia
konfliktu.
46
Podrobne pozri DIETRICH, Sascha. Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
1. Auflage. Baden-Baden : Nomos, 2006, s. 152 – 160.
47
V rozdieľnosti cieľa pozostáva odlišnosť operácií na vynucovanie mieru (peace enforcement) od operácií na
udržanie mieru (peace keeping) - operáciám na udržanie mieru dominuje „pasívna“ sprostredkovateľská rola,
kým operácie na vynucovanie mieru aktívne intervenujú do konfliktu (separation by force).
48
Boutrus-Ghali, An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peacekeeping, op. cit., marg.
20.
49
UN Capstone Doctrine, op. cit., s. 17.
50
Vynútenie mieru (peace-enforcement, resp. v širšom ponímaní i peacemaking) v zmysle Kapitoly VII Charty
OSN zahrňuje ukončenie vojnových operácií alebo obliehaní; oddelenie znepriatelených strán použitím sily;
obsadenie miest vstupov v priestore operácie (napríklad prístavov a letísk); zaistenie prísunu hlavných síl pri
operáciách väčšieho rozsahu; vytvorenie a udržanie demilitarizovaných zón a oblastí, na ktoré sa vzťahuje
zákazu preletu a uzavretých námorných oblastí; presadenie embarga; presadenie ochranných zón pre
obyvateľstvo; zabezpečenie prístupu pre transporty humanitárnej pomoci a zásobovacích línií, ako aj
zabezpečenie ochrany a evakuácie pracovníkov medzinárodných organizácií; pozri napr. WIESMANN, Klaus.
Die Militärische Einsatzführung bei Operationen der Europäischen Union im Rahmen der ESVP. In REITER,
Erich, RUMMEL, Reinhard, SCHMIDT, Peter (Hrsg.). Europas ferne Streitmacht. Chancen und
Schwierigkeiten der Europäischen Union beim Aufbau der ESVP. Op.cit., s. 242.
51
Pre úplnosť je nutné pripomenúť rozdiel medzi robust peacekeeping a peace-enforcement: Okrem rozdielneho
zaradenia z časového hľadiska (ktoré však nie je striktné, typy operácií sa môžu prelínať a zasahovať do rôznych
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Vychádzajúc tak zo znenia čl. 43 ZEÚ, ktoré spomína len peacemaking, by sa tak prima
facie dalo konštatovať, že spektrum operácií uvedených v čl. 43 problematiku vynucovania
mieru vôbec nepokrýva. Takýto záver je však nepresvedčivý hneď z viacerých dôvodov.
V čase formulovania a schvaľovania Petersbergskej deklarácie na jar 1992 Agenda pre
mier ešte neexistovala. Interpretačne relevantný je tak pojem peacemaking, ako bol používaný
pred jej vznikom: peacemaking bol málo špecifikovaný a predovšetkým jeho ťažisko
nepredstavovali len nevojenské opatrenia (čoho dôkazom je práve i už spomínaný výklad
Agendou pre mier). Ďalším argumentom je chápanie pojmu peace making v terminológii
NATO, ktoré je odlišné od vnímania OSN. NATO vymedzuje peace making ako „A peace
support operation, conducted after the initiation of a conflict to secure a ceasefire or peaceful
settlement, that involves primarily diplomatic action supported, when necessary, by direct or
indirect use of military assets.“53, tj. ako operáciu, ktorá môže obsahovať prvky vynucovania
mieru. Z nášho pohľadu je však snáď najpresvedčivejším argumentom ten nasledujúci:
„nastoľovanie mieru“ je možné chápať v kontexte znenia úloh v čl. 43 ZEÚ ako podskupina
„úloh bojových síl pri riešení krízových situácií“. Práve použitie výrazu „úlohy bojových síl“
totiž naznačuje, že sa nemôže jednať len o operácie vykonávané so súhlasom strán konfliktu
(ako „robust peacekeeping“), či dokonca len operácie civilného krízového manažmentu, ale
o operácie zasahujúce do prebiehajúceho konfliktu s cieľom aktívne presadiť cieľ misie, tj.
nastoliť mier v prípade potreby i za použitia sily idúcom nad rámec sebaobrany. Je tak možné
plne súhlasiť s názorom náuky k tejto problematike (v rámci diskusie k čl. 17 ZEÚ v znení
z Nice), že i keď sa pojmovo systematika OSN a EÚ neprelínajú, zahŕňajú úlohy na nastolenie
mieru v zmysle čl. 43 ZEÚ i aspekty vynucovania mieru, tj. operácií označovaných v systéme
OSN ako peace enforcement.54
V konečnom dôsledku je ale otázne, či je nutné otázku presného terminologického
vymedzenia úloh obsiahnutých v čl. 43 ZEÚ, resp. jej kruciálny aspekt, tj. zahrnutie
vynucovania mieru do spektra úloh uvedených v tomto ustanovení, zodpovedať. Podľa

časových štádií konfliktu) predpokladá peacekeeping (prvej i druhej generácie) súhlas strán konfliktu, resp.
suveréna daného štátneho územia, kým v rámci peace-enforcement tento súhlas (v prípade jeho neposkytnutia
suverénom) nahradzuje mandát Bezpečnostnej Rady OSN podľa Kapitoly VII Charty.
52
V rozdieľnosti cieľa pozostáva odlišnosť operácií na vynucovanie mieru (peace enforcement) od operácií na
udržanie mieru (peace keeping) - operáciám na udržanie mieru dominuje „pasívna“ sprostredkovateľská rola,
kým operácie na vynucovanie mieru aktívne intervenujú do konfliktu (separation by force).
53
NATO Glossary of Terms and Definitions, AAP-6(2010), str. 2-P-3, dostupné online z www:
<http://www.nato.int/docu/stanag/aap006/aap-6-2010.pdf>.
54
CRAMER, Georg. EUV, EGV : Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer
Grundrechtecharta, Kommentar. CALLIES, Christian, RUFFERT, Matthias (Hrsg.). op.cit., Art. 17 marg. 7;
STADEN, Alfred van, et al. Towards a European Strategic Concept. Op.cit., s. 27; ORTEGA, Martin. The
European Union and the United Nations - Partners in effective multilateralism : Chaillot Paper No. 78. Paris :
European Union Institute for Security Studies, jún 2005, s. 106.
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Preambuly Protokolu č. 10 o Stálej štruktúrovanej spolupráci zriadenej článkom 42 ZEÚ totiž
členské štáty EÚ uznávajú, že Únia môže byť Organizáciou Spojených národov požiadaná o
pomoc v prípade naliehavej potreby uskutočnenia misií na základe kapitol VI a VII Charty
OSN. Členské štáty týmto formálne deklarovali úmysel poskytnúť vojenské spôsobilosti Únie
OSN aj pre operácie podľa kapitoly VII Charty OSN.55 Je tak možné konštatovať,

že

spektrum úloh podľa čl. 42 a 43 ZEÚ siaha od operácií bez použitia sily až po operácie tzv.
horného spektra, tj. operácie zahŕňajúce aktívne zasiahnutie do konfliktu použitím sily za
účelom vynútenia a znovunastolenia medzinárodného mieru a bezpečnosti.

1.3.3 Európska bezpečnostná stratégia 2003 a Základný cieľ 2010
Okrem ustanovení Zmluvy o EÚ pre pochopenie vývoja a definíciu obsahu úloh
obsiahnutých v čl. 42 a 43 ZEÚ zohrávajú dôležitú úlohu dva dokumenty, ktoré v oblasti
bezpečnosti a spôsobilostí krízového manažmentu Európska únia prijala: Európska
bezpečnostná stratégia 2003 a s ňou úzko súvisiaci Základný cieľ 2010.

a) Európska bezpečnostná stratégia
Európska bezpečnostná stratégia vznikla v gescii bývalého vysokého predstaviteľa EÚ pre
spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javiera Solanu a bola schválená Európskou
radou v decembri 2003.56 EBS znamenala ďalší míľnik v úvahách Európskej únie o otázkach
bezpečnosti, pričom pojem bezpečnosti bol poňatý komplexne. Tento dokument identifikuje
terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia, regionálne konflikty, zlyhanie fungovania
štátov a organizovanú trestnú činnosť ako päť hlavných hrozieb, ktorým je Európa v stále
väčšej miere vystavená.57 Aby Európa mohla týmto výzvam čeliť, definuje EBS tri strategické
ciele: preventívne opatrenia voči možným hrozbám, a to i v zahraničí, budovanie bezpečnosti
v susedstve EÚ a posilnenie medzinárodného práva a poriadku. Pre presadzovanie a naplnenie
týchto cieľov je kľúčové aktívne a koherentné konanie na multilaterálnej úrovni.

55

Tento záver potvrdzuje i prax, keď operácie ARTEMIS a EUFOR DR Congo boli operáciami realizovanými
síce so súhlasom dotknutých štátov, ale na základe mandátu podľa Kapitoly VII Charty OSN a s prvkami
vynucovania mieru.
56
SOLANA, Javier. Európska bezpečnostná stratégia – Bezpečná Európa v lepšom svete, Berlín, 12.11.2003,
S0230/03; podrobne k tejto problematike pozri: BISCOP, Sven. The European Security Strategy : A Global
Agenda for Positive Power.op.cit.; HAUSER, Gunther. Handbuch zur Europäischen Sicherheit. Franz
Kernic/Gunther Hauser (Hrsg.). 2. Aufl. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006. Die Sicherheitsstrategie der
Europäischen Union, s. 237 – 248; QUILLE, Gerrard. The European Security Strategy: a framework for EU
security interests?. International Peacekeeping. 2004, 11, 3, s. 422-438; HOWORTH, Jolyon. The EU and the
European Security Strategy. Sven Biscop/Jan Joel Andersson (eds.). London and New York : Routledge, 2008.
The European Security Strategy and military capacity, s. 81-102; FRÖHLICH, Stefan. Die Europäische Union
als globaler Akteur. Op.cit., s. 108 – 119.
57
SOLANA, Javier. Európska bezpečnostná stratégia – Bezpečná Európa v lepšom svete, op.cit., s. 3 a nasl.
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EBS bola prvým krokom k vytvoreniu strategického rámca pre operatívny vývoj
SZBP/SBOP, na základe ktorého má byť EÚ schopná rýchlo a efektívne čeliť novým
hrozbám. Dokument predovšetkým výrazne konkretizoval ciele SBOP, čím obsahovo,
funkčne a geograficky špecifikoval, a do určitej miery implicitne i rozširoval Petersbergské
úlohy a naznačoval širokosť spektra zahranično-politických operácií EÚ.
Konkrétne sú v rámci EBS relevantné predovšetkým tri aspekty. Po prvé, EBS podčiarkuje
potrebu reagovať na nové výzvy a hrozby rýchlo a stavia tak do popredia prevenciu
konfliktov a krízových situácií.58 Po druhé, EBS pripomína, že vojenské operácie EÚ budú
zvyčajne vykonávané v kombinácii s humanitárnymi misiami a misiami civilného krízového
manažmentu.59 Po tretie, dokument pripomína dôležitosť vzťahov s NATO a vzájomnú
previazanosť pri vojenských operáciách: „Stále dohovory medzi EÚ a NATO, najmä Berlín
plus, posilňujú operačnú spôsobilosť EÚ a poskytujú rámec pre strategické partnerstvo medzi
týmito dvomi organizáciami v oblasti krízového riadenia.“60

b) Základný cieľ 2010
V Helsinkách v decembri 1999 fínske predsedníctvo predložilo Európskej Rade svoju
správu s názvom Posilňovanie európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, v ktorej opätovne
proklamovalo, že EÚ musí mať schopnosť sa samostatne rozhodovať a realizovať vojenské
operácie EÚ na podporu SZBP. Na zabezpečenie celej škály týchto operácií, tj.
Petersbergských úloh, odsúhlasila Rada v roku 1999 vznik nových stálych politických
a vojenských orgánov, rozvoj kolektívnych cieľov na vytvorenie potrebných možností v
oblastiach velenia a riadenia, spravodajstva a strategickej prepravy, a predovšetkým spoločný
hlavný európsky cieľ pre vznik ľahko rozvinuteľných vojenských možností, Základný cieľ
2003 (Headline Goal 2003, resp. Helsinki Headline Goal).

58

EBS uvádza: „Naše tradičné vnímanie sebaobrany – vrátane studenej vojny – sa zakladalo na hrozbe
napadnutia. V súvislosti s novými hrozbami bude prvá línia obrany často v zahraničí. Nové hrozby sú
dynamické. Hrozba šírenia ZHN neustále narastá; teroristické siete sa stávajú čoraz nebezpečnejšími. Zlyhanie
štátu a organizovaná trestná činnosť sa šíria, ak sa zanedbajú – ako sme toho boli svedkami v západnej Afrike.
To znamená, že by sme mali byť pripravení konať ešte pred tým, ako kríza nastane. Na to, aby sme začali
predchádzať konfliktom a hrozbám, nikdy nie je priskoro.“ (SOLANA, Javier. Európska bezpečnostná stratégia
– Bezpečná Európa v lepšom svete, s. 7).
59
„Na rozdiel od obrovskej viditeľnej hrozby počas studenej vojny nie je žiadna z nových hrozieb čisto vojenská;
a ani sa nedá riešiť výlučne vojenskými prostriedkami. Každá z nich si vyžaduje kombináciu nástrojov. (...)
V zlyhávajúcich štátoch môžu byť na opätovné nastolenie poriadku potrebné vojenské prostriedky, na riešenie
okamžitých kríz zasa humanitárne prostriedky. Regionálne konflikty si vyžadujú politické riešenia, ale v období
po konflikte môžu byť potrebné vojenské prostriedky a účinná činnosť polície. Hospodárske nástroje slúžia na
obnovu a civilné krízové riadenie zasa pomáha obnoviť civilnú vládu. Európska únia je mimoriadne dobre
vybavená na to, aby mohla reagovať na rôznorodé situácie.“ (SOLANA, Javier. Európska bezpečnostná
stratégia – Bezpečná Európa v lepšom svete, s. 7).
60
SOLANA, Javier. Európska bezpečnostná stratégia – Bezpečná Európa v lepšom svete, op.cit., s. 12.
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Petersbergských úloh, ale ešte nedisponovala vlastnými strategickými plánmi a cieľmi, čo už
logicky znemožňovalo vytvorenie konkrétnej predstavy o skutočných operatívnych potrebách
na ich plnenie. Napriek tomu si členské štáty stanovili cieľ, že na báze dobrovoľnej
spolupráce budú pre plnenie Petersbergských úloh schopné do 60 dní rozmiestniť a následne
aspoň po dobu jedného roka udržať sily61, a to až do úrovne zboru (do 15 brigád alebo 50 až
60 tisíc osôb, 100 lodí a 400 lietadiel).
Nadväzujúcim dokumentom na HG2003 je Základný cieľ 2010 (Headline Goal 2010).62
HG2010 nadväzuje na HG2003 obsahovo a formuluje najdôležitejšie parametre ďalšieho
rozvoja operatívnych vojenských kapacít a spôsobilostí EÚ do roku 2010. Zároveň odráža
skúsenosti získané z vykonaných operácií a zohľadňuje ich pri formulovaní reálnych potrieb
krízového manažmentu. Odrazom tejto reflexie je aj posun v zameraní oboch Základných
cieľov: Kým HG2003 sa zameral skôr na kapacitné aspekty vybavenia EÚ operatívnymi
zložkami, v HG2010 to už boli predovšetkým aspekty kvalitatívne. Súčasnému stavu
a napĺňaniu záväzkov stanovených v HG2010 sa bude venovať nasledujúca kapitola,
zameraná na inštitucionálne a operatívne aspekty vojenského krízového manažmentu EÚ.
I keď oba Základné ciele sú predovšetkým dokumenty obsahovo zamerané na konkrétny
postup operacionalizácie a ďalšieho rozvoja spôsobilostí Európskej únie pre realizáciu
Petersbergských úloh, obsahujú i aspekty relevantné pre ich obsah a definíciu.
Jedná sa predovšetkým o posun v chápaní charakteru a limitov vojenských operácií EÚ.
Napríklad dokument Rady EÚ s názvom Process for the Elaboration of the Headline and
Capability Goals63 vychádza z predpokladu, že Únia sa v budúcnosti zameria predovšetkým
na operácie typologicky zaraditeľné do tzv. dolného spektra Petersbergských úloh
a geograficky obmedzené na územie Európy, resp. oblasti s ňou susediace. V tomto zmýšľaní
sa bezpochyby odrážali skúsenosti z Kosovskej krízy v roku 1999, ktoré boli určujúce i pri
formulácii HG2003. Okrem geografickej a obsahovej limitácie však dobe po roku 1999

61

Takéto sily mali spĺňať požiadavky: „These forces should be militarily self-sustaining with the necessary
command, control and intelligence capabilities, logistics, other combat support services and additionally, as
appropriate, air and naval elements. Member States should be able to deploy in full at this level within 60 days,
and within this to provide smaller rapid response elements available and deployable at very high readiness.
They must be able to sustain such a deployment for at least one year.” (Závery predsedníctva Európskej rady
z Helsínk, 10-11. decembra 1999 (Príloha 1 k Prílohe IV: Presidency Progress Report to the Helsinki European
Council on Strengthening the Common European Policy on Security and Defence).
62
Pre podrobnú analýzu HG2010 viď napríklad LINDSTROM, Gustav . The Headline Goal. Paris : European
Union Institute for Security Studies, 2007. 6 s.; BRITZ, Malena. ERIKSSON, Arita. The European Union and
Strategy : An emerging actor. Edited by Kjell Engelbrekt and Jan Hallenberg. London and New York :
Routledge, 2008. Analyzing the EU´s shared strategy, s. 59 a nasl.
63
Dokument Rady EÚ „Proces for the Elaboration of the Headline and Capability Goals“ (Doc. 6756/00,
z 14. marca 2000).
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chýbala i širšia a ucelenejšia debata o charaktere vojenských operácií, ktorými sa EÚ chcela
angažovať, pričom práve absencia takejto diskusie sa stala jedným z najvýraznejších
obsahových problémov implementácie HG2003.64
HG2010 v máji 2004 znamenal ohľadne týchto aspektov výrazný kvalitatívny posun.65
HG2010 už chápe krízový manažment EÚ ako prostriedok s geograficky neobmedzenou
oblasťou pôsobenia, i keď s definovanými geografickými prioritami, a zároveň ako
prostriedok

umožňujúci

rýchlo

a rozhodne

zasiahnuť

operáciami

celého

spektra

Petersbergských úloh, pričom na rozdiel od HG2003 je pozornosť venovaná vybaveniu
kapacitami pre realizáciu úloh predovšetkým horného spektra. Tento kvalitatívny posun sa
zároveň premietol už predtým do formulácie Európskej bezpečnostnej stratégie, na ktorú
HG2010 logicky nadväzuje a zároveň ju dopĺňa, keďže má za cieľ vybaviť Úniu kapacitami
a spôsobilosťami práve na realizáciu cieľov stanovených v Európskej bezpečnostnej stratégii.
Problémy a diskusie týkajúce sa rozvoja operatívnych kapacít EÚ tak pomerne významne
ovplyvnili aj otázky rozšírenia a vyjasnenia obsahových aspektov zahranično-politických
operácií Únie.

1.4 Vojenský krízový manažment EÚ – inštitucionálne aspekty
V momente vstupu do platnosti Amsterdamskej zmluvy, ktorá Petersbergské úlohy
včlenila do primárneho práva EÚ, Únia nedisponovala operatívnymi kapacitami na ich
realizáciu. Článok 17 ods. 1 a 3 Amsterdamskej zmluvy len stanovil, že Západoeurópska únia
je nedeliteľnou súčasťou vývoja Európskej únie a poskytuje jej prístup k operačným
možnostiam, najmä v rámci Petersbergských misií. Tento pasus týkajúci sa sprístupnenia
operatívnych kapacít Európskej únii bol neskôr z Nicejskej zmluvy vyškrtnutý ako obsoletný
s ohľadom na započatie vytvárania vlastných politických a vojenských štruktúr, ako aj
operačných kapacít Únie.66 Členské štáty si uvedomili potrebu nielen stanoviť právny rámec
pre realizáciu zahranično- a bezpečnostno-politických cieľov EÚ, ale i potrebu riešiť otázku
vlastných štruktúr a kapacít na ich realizáciu. Ako už bolo naznačené, za týmto účelom bol
schválený HG2003 a neskôr HG2010. Na základe SBOP tak v súčasnosti disponuje EÚ
vlastnými politickými a vojenskými orgánmi, ako aj operatívnymi zložkami na samostatné
vedenie a výkon civilných i vojenských operácií krízového manažmentu. Tento aspekt je
64

HOWORTH, Jolyon. The European Security Strategy and military capacity, op.cit., s. 89 a nasl.
K zmenám, ktore v porovnaní s HG2003 priniesol Základný cieľ 2010 pozri: HOWORTH, Jolyon. The
European Security Strategy and military capacity, op.cit., s. 90 a nasl.
66
Pozri Správa predsedníctva k Európskej bezpečnostnej a obrannej politike, Príloha č. VI k Záverom
predsedníctva zo zasadania Európskej Rady v Nice (07.-09.12.2000), Dok. 14056/00 REV 2, kapitola V. s. 9;
ďalej viď napríklad BIEBER, Roland, EPINEY, Astrid, HAAG, Marcel. Die Europäische Union.
op.cit., §35 marg. 4.
65
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možné považovať za významný už z toho dôvodu, že EÚ tak vytvorila základ pre operatívnu
realizáciu bezpečnostnej politiky vytváranej členskými štátmi.67 Kým predošlá kapitola sa
zaoberala predovšetkým obsahovou definíciou zahranično-politických misií, nasledujúca
kapitola načrtne súčasný stav existujúcich štruktúr a kapacít.

1.4.1 Obecne k inštitucionálnej štruktúre SBOP
Inštitucionálna štruktúra SZBP, rovnako ako jej právne inštrumentárium, platia i pre oblasť
SBOP, čo vyplýva už z postavenia SBOP v Zmluve o Európskej únii ako súčasti SZBP, resp.
znenia príslušných jej ustanovení (predovšetkým čl. 42 ods. 1 ZEÚ68). Z orgánov EÚ majú v
bezpečnostno-politickej oblasti centrálne postavenie Európska Rada a predovšetkým Rada
EÚ. Úloha Európskej komisie či Európskeho parlamentu69 je v tejto oblasti značne limitovaná
a ani Lisabonskou zmluvou nedošlo k zmene právomocí týchto orgánov.70
Európska rada je orgán určujúci strategické záujmy, ciele a smery Únie, a tiež orgán
vymedzujúci všeobecné usmernenia vrátane záležitostí, ktoré majú obranné dôsledky.71 Na
podklade týchto aktov potom Rada prijímaním rozhodnutí vymedzuje a realizuje
SBOP/SZBP.72 Z hľadiska rozhodovania je teda Európska rada „strategickým“ grémiom, kým
Rada je tým najdôležitejším orgánom pri jej uskutočňovaní.73 Rada je teda v rámci EÚ tým
orgánom, ktorý nesie celkovú a hlavnú zodpovednosť za realizáciu vojenských (i civilných)
operácií EÚ. Jej Dokument 11096/03 EXT 1 (EU Military C2 Concept) stanoví:
„The Council has the overall responsibility for the conduct of EU-led CMOs,
including the decision to take action as well as to invite third countries. Related
responsibilities can be summarised to include the:
67

Blanck, podobne ako napríklad Oppermann, hodnotí právny a politický rámec operatívnych opatrení ako
„vágny a nesystematický“ a vidí riešenie jednak v odklone od dobrovoľnosti angažovania sa členských štátov v
jedntolivých prípadoch a jednak vo vytvorení členskými štátmi jasne deklarovanej, integrovanej a koherentnej
európskej bezpečnostnej a obrannej politiky; pozri BLANCK, Kathrin. Die europäische Sicherheits- und
Verteidigungspolitik im Rahmen der europäischen Sicherheitsarchitektur, s. 185.
68
Čl. 42 odst. 1 ZEÚ stanoví: „Spoločná bezpečnostná a obranná politika je neoddeliteľnou súčasťou spoločnej
zahraničnej a bezpečnostnej politiky.“
69
Európsky parlament má právo byť informovaný o vývoji SZBP a má právo prezentovať správy, rezolúcie
a doporučenia, čím vykonáva určitú monitorovaciu funkciu.
70
Pozri Vyhlásenie o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike č. 14, pripojené k Záverečnému aktu
medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu (Ú.v. EÚ C 83/335 zo dňa 30.3.2010), ktoré stanoví:
„Konferencia taktiež konštatuje, že ustanovenia, ktoré sa týkajú spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky,
nedávajú Komisii nové právomoci iniciovať rozhodnutia ani nerozširujú úlohu Európskeho parlamentu.“
Rovnako Súdny dvor EÚ nemá v tejto oblasti kompetencie (s výnimkou kontroly dodržiavania čl. 40 ZEÚ,
týkajúceho sa uskutočňovania SZBP unijnými orgánmi, a prieskumu legality rozhodnutí v rámci SZBP, ktoré
majú individuálny charakter).
71
Čl. 26 ZEÚ; podľa čl. 32 sa ďalej „Členské štáty sa v rámci Európskej rady a Rady radia o všetkých otázkach
zahraničnej a bezpečnostnej politiky všeobecného záujmu s cieľom vymedziť spoločný postup.“
72
Čl. 26 odst. 2 ZEÚ.
73
Čl. 28 odst. 1 stanoví: „Keď si medzinárodná situácia vyžaduje operačnú činnosť Únie, Rada prijme potrebné
rozhodnutia. Tieto rozhodnutia stanovia ciele, rozsah a prostriedky, ktoré Únia dostane k dispozícii, a ak je to
potrebné, aj dobu trvania a podmienky ich uskutočnenia.“.
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(1) approval of the Crisis Management Concept (CMC);
(2) selection of an MSO;
(3) appointment of the OpCdr, the designation of the EU-OHQ, the FCdr, the FHQ
and, if appropriate, the CCdrs and CCHQs;
(4) approval of the Concept of Operations (CONOPS), including a Statement of
Requirements (SOR);
(5) approval of the Operation Plan (OPLAN) and the Rules of Engagement (ROE);
(6) decision to launch and terminate the operation;
(7) review and adaptation of the mission.
The responsibilities of the Council concerning EU-led military CMO are defined in
the TEU and subsequently in the CMP.“74
S ohľadom na jej činnosť je potrebné spomenúť Výbor stálych zástupcov (COREPER),
ktorý pozostávajúc z veľvyslancov členských krajín má kľúčovú úlohu pri rozhodovaní
v oblasti krízového manažmentu. Zaoberá sa inštitucionálnymi, právnymi a finančným i
aspektmi SZBP/SBOP a v rámci týchto kompetencií pripravuje právne akty (jednotné akcie),
ktoré sú právnym základom zahranično-politických operácií SBOP.
Podotknime ešte pre úplnosť, že realizácia SZBP obecne je zverená vysokému
predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku75 (vysoký predstaviteľ),
ktorý môže podľa potreby zohrávať určitú úlohu v rámci realizácie operácií EÚ76, a je tiež
zverená členským štátom (čl. 26 ods. 3 ZEÚ); funkciu a úlohy vysokého predstaviteľa
podrobnejšie vymedzujú čl. 18 a čl. 27 ZEÚ.77

1.4.2 Zvláštna bezpečnostno-politická infraštruktúra
a) Politický a bezpečnostný výbor
Zintenzívňovanie rozvoja SBOP od roku 1999 prinieslo so sebou i vytvorenie zvláštnych
inštitucionálnych

grémií

v rámci

všeobecnej

inštitucionálnej

infraštruktúry

EÚ.78

74

EU Military C2 Concept, dokument Rady 11096/03 EXT 1 z 26.07.2006, marg. 21 písm. a).
Čl. 18 ZEÚ.
76
EU Military C2 Concept, dokument Rady 11096/03 EXT 1, op.cit., s. 12-13, stanoví: „The Joint Action will
determine in particular the role of the SG/HR in the implementation of the measures falling within the political
control and strategic direction exercised by the PSC, which he may chair in times of crisis, after consultation
with the Presidency.“
77
Čl. 27 odst. 1 a 2 stanoví: „1. Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý
predsedá Rade pre zahraničné veci, prispieva svojimi návrhmi k tvorbe spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej
politiky a zabezpečuje vykonávanie rozhodnutí prijatých Európskou radou a Radou. 2. Vysoký predstaviteľ
zastupuje Úniu v záležitostiach týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Vedie politický
dialóg s tretími stranami v mene Únie a vyjadruje pozíciu Únie v medzinárodných organizáciách a na
medzinárodných konferenciách.“
78
Už spomínaná helsinská správa Posilňovanie spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (op. cit.)
uvádza, že v rámci Rady pre všeobecné záležitosti majú vzniknúť nové stále politické a vojenské orgány.
75
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Rozhodnutím Rady 2001/78/SZBP79 vznikol Politický a bezpečnostný výbor (Political and
Security Committee – PSC).80 Tento orgán, v ktorom sa schádzajú zástupcovia členských
štátov na vysokej/veľvyslaneckej úrovni, je ako jediný z novovzniknutých grémií
SBOP/SZBP zakotvený v primárnom práve EÚ (čl. 25 ZEÚ).81
PSC má byť motorom SZBP a SBOP. Tejto úlohe zodpovedajú i jeho kompetencie podľa
čl. 38 ZEÚ. Politický a bezpečnostný výbor:
„monitoruje ... medzinárodnú situáciu v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje spoločná zahraničná a
bezpečnostná politika, a prispieva k definovaniu politík podávaním stanovísk Rade na žiadosť
Rady, vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku alebo z vlastného
podnetu. Sleduje taktiež uskutočňovanie dohodnutých politík bez toho, aby boli dotknuté
právomoci vysokého predstaviteľa. ... Politický a bezpečnostný výbor vykonáva pod vedením Rady
a vysokého predstaviteľa politickú kontrolu a strategické riadenie operácií krízového riadenia
uvedených v článku 43. Rada môže poveriť výbor, aby na účely a počas doby trvania operácie na
riešenie krízovej situácie určených Radou prijímal príslušné rozhodnutia týkajúce sa politickej
kontroly a strategického usmerňovania operácie.“

Grémiu tak bolo zverených niekoľko centrálnych úloh. V prvej fáze identifikácie
a hodnotenia krízovej situácie je Výbor vo vzťahu k Rade poradným a iniciačným orgánom,
pričom pri hodnotení krízovej situácie a následnom plánovaní operácie tvorí spojivko medzi
pracovnými skupinami Rady a Radou ako grémiom s konečnou rozhodovacou kompetenciou.
V prípade krízovej situácie sa vplyv PSC na rozhodovacie procesy v Rade EÚ ešte zvyšuje
– Politický a bezpečnostný výbor predkladá a navrhuje Rade vojensko-strategické opatrenia
vypracované na základe stanovísk a odporúčaní Vojenského štábu EÚ (vojensko-strategické
možnosti vrátane reťazca velenia [chain of command]), operačných konceptov a operačného
plánu). V prípade schválenia operácie môže Rada poveriť Politický a bezpečnostný výbor
politickou kontrolou a strategickým riadením operácie počas jej trvania, ako aj dohliadaním
nad implementáciou opatrení Komisie a členských štátov schválených v tejto súvislosti.82
Výbor má zároveň kompetenciu dávať smernice Vojenskému výboru, koordinovať vojenské
79

Rozhodnutie Rady z 22. januára 2001 o zriadení Politického a bezpečnostného výboru (2001/78/SZBP), Ú.v.
ES L 027 zo dňa 30.01.2001, s. 1 – 3. Rola, modality a funkcie boli prvotne definované v prílohe uvedeného
rozhodnutia Rady.
80
Podrobnejšie k Bezpečnostnému a politickému výboru pozri napríklad LITTEN, Johanna. Beitrag der
Westeuropäischen Union (WEU) zur Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP). Aachen :
Shaker Verlag, 2005, s. 214 a nasl.
81
Predchodcom PSC bol Politický výbor (čl. 25 Amsterdamskej zmluvy).
82
Čl. 38 odst. 3 ZEÚ; takéto zmocnenie Radou zahŕňa napríklad kompetenciu meniť plán nasadenia, veliacu
štruktúru a pravidlá nasadenia, nezahŕňa však kompetenciu meniť cieľ operácie, alebo operáciu ukončiť – pozri
napríklad čl. 7 Spoločnej akcie 2003/423/SZBP Rady zo dňa 5. júna 2003 o vojenskej operácii Európskej únie
v Demokratickej republike Kongo, Ú.v. EÚ L 143, 11.6.2003, str. 50 – 52, alebo tiež čl. 4 Spoločnej akcie
2003/92/SZBP Rady zo dňa 27. januára 2003 o vojenskej operácii Európskej únie v bývalej juhoslovanskej
republike Macedónia, Ú.v. EÚ L 034, 11.2.2003, str. 26 – 29.
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a civilné inštrumenty a viesť dialóg s tretími štátmi a NATO. Podrobné vymedzenie bežných
kompetencií a úloh PSC (mimo krízových situácií), kompetencií a úloh počas krízových
situácií, resp. v priebehu operácií krízového manažmentu, je obsiahnuté v už spomenutom
rozhodnutí Rady 2001/78/SZBP.83

b) Výbor pre civilné aspekty riešenia krízových situácií
Rozhodnutím Rady 2000/354/SZBP zo dňa 22. mája 200084 vznikol zo zástupcov
členských štátov pozostávajúci Výbor pre civilné aspekty riešenia krízových situácií
(Committee for Civilian Aspects of Crisis Management - CivCom). Tento výbor, zriadený ako
pracovná skupina Rady, predkladá Politickému a bezpečnostnému výboru informácie
o civilných aspektoch zvládania krízových situácií, zabezpečuje poradenstvo v tejto oblasti a
predkladá správy Výboru stálych zástupcov (COREPER).85

1.4.3 Vojenská infraštruktúra
Vo vojenskej oblasti vznikli na právnom podklade bývalých čl. 28 ZEÚ a čl. 207 ZES
Vojenský výbor EÚ86 a Vojenský štáb EÚ87, ako najdôležitejšie súčasti vojenskej
inštitucionálnej infraštruktúry EÚ. Formálne sa jedná sa o pracovné skupiny Rady EÚ.

a) Vojenský výbor EÚ
Vojenský výbor EÚ (European Union Military Committee - EUMC) sa skladá
z náčelníkov generálnych štábov členských krajín, ktorí sa poväčšine nechávajú zastupovať
svojimi vojenskými zástupcami. Úlohy tohto najdôležitejšieho vojenského grémia vymedzuje
príloha k ustanovujúcemu rozhodnutiu Rady 2001/79/SZBP.88 Výbor plní predovšetkým
poradnú funkciu vo vojenskej oblasti. Vojenské poradenstvo vykonáva v rámci smerníc
určených PSC, a to na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy. Je to práve EUMC, ktorý
83

Pozri ale tiež EU Military C2 Concept, dokument Rady 11096/03 EXT 1, op.cit., s. 12:
„For the conduct of EU-led military CMO, the responsibilities of the PSC can be summarised to include the:
(1) exercise of political control and strategic direction;
(2) provision the pol-mil framework and guidance for the development of necessary planning documents;
(3) provision of an opinion to the Council on the CMC;
(4) evaluation and recommendation of prioritised MSOs (including the proposed military C2 structure);
(5) approval of the Initiating Military Directive (IMD);
(6) submission to the Council of its opinion on the CONOPS and OPLAN. The PSC may be authorised by the
Council1 to take further decisions on its behalf.“
84
Rozhodnutie Rady 2000/354/SZBP zo dňa 22.mája 2000, ktorým sa zriaďuje Výbor pre civilné aspekty
riešenia krízových situácií, Ú.v. EÚ 127/2000 zo dňa 27. mája 2000, s. 1.
85
Rozhodnutie Rady 2000/354/SZBP, op.cit., čl. 2.
86
Rozhodnutie Rady 2001/79/SZBP zo dňa 22. januára 2001, Ú.v. EÚ L 27/2001, s. 4.
87
Rozhodnutie Rady 2001/80/SZBP zo dňa 22. januára 2001, Ú.v. EÚ L 27/2001, s. 7.
88
Pozri ale tiež vymedzenie Dokumentom Rady 11096/03 EXT 1 z 26.07.2006: „The EUMC is responsible for
providing the PSC with military advice and recommendations on the planning and the conduct of EU-led
military CMOs. It exercises military direction of all related military activities. The Chairman of the EUMC
(CEUMC) acts as EUMC spokesman in the PSC and assists the Chairman of the CoC. He further acts as the
primary point of contact (POC) to the OpCdr.“
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v konečnom dôsledku posudzuje v prípade krízovej situácie jej rizikovosť, rozsah jej
vojenskej dimenzie a možné následky. Pri týchto činnostiach je podporovaný Vojenským
štábom EÚ, ktorému je odborne nadradený.
V krízovej situácii je EUMC riadiacim vojenským orgánom všetkých vojenských aktivít
EÚ, pričom vytvára spojivko medzi PSC a Vojenským štábom. V takejto situácii na
požiadanie PSC vydá EUMC príkaz Vojenskému štábu na vypracovanie vojenskostrategických možností reakcie, ktoré následne spolu so svojím stanoviskom a vojenskými
odporučeniami predloží PSC. Počas operácie dohliada Vojenský výbor na jej priebeh.

b) Vojenský štáb EÚ
Ďalším zo stálych grémií je Vojenský štáb (European Union Military Staff – EUMS),
ktorý bol čl. 1 ods. 2 zriaďovacieho rozhodnutia Rady 2001/80/SZBP začlenený do
Generálneho sekretariátu ako jeho súčasť. Pozostáva z vojenského personálu členských
štátov, v súčasnosti má ca. 130 osôb. Vojenský štáb, ako už bolo naznačené, v rámci štruktúr
Rady poskytuje odborné vojenské znalosti a plní operatívne-vojenské úlohy pri plánovaní
operácií a ich vedení. Európska únia tak po prvýkrát disponuje vlastnou kapacitou, ktorá je
vybavená odbornými vojenskými znalosťami, pre posudzovanie a vyhodnocovanie krízových
situácií, skoré varovanie a strategické plánovanie vlastných operácií EÚ.89
V konsenze so Severoatlantickou alianciou určuje EUMS národné a multinárodné
európske ozbrojené sily, ktoré majú byť nasadené do operácie vedenej EÚ. V priebehu
operácie a na základe príkazu Vojenského výboru dohliada na všetky vojenské aspekty jej
riadenia, vypracováva spolu s designovaným Veliteľom operácie (Operation Commander)
strategické analýzy a v závislosti od vývoja operácie navrhuje Vojenskému výboru nové
alternatívy, ktoré následne tvoria podklad pre rozhodnutia PSC a EUMC.
Štáb je zároveň spojivkom medzi Vojenským výborom a ozbrojenými zložkami, ktoré sú
pre operácie EÚ k dispozícii. Tomu zodpovedá aj vytvorenie Centra operácií EÚ (EU
Operations Centre) v rámci Vojenského štábu, ktoré od 1. januára 2007 otvára možnosť
veliteľsky riadiť z Bruselu misie a operácie zatiaľ limitovanej veľkosti (nasadenie približne
jednej bojovej jednotky, tj. približne 2.000 vojakov) a dopĺňa tak doposiaľ existujúce dve
možnosti riadenia operácií EÚ – autonómne riadenie alebo riadenie s využitím kapacít
Severoatlantickej aliancie. V rámci Vojenského štábu ďalej vznikla aj tzv. Civilno-vojenská

89

EU Military C2 Concept, dok. Rady 11096/03 EXT 1, op.cit., s. 13, vymedzuje úlohu EUMS takto: „The
EUMS supports the EUMC regarding situation assessment and military aspects of the strategic planning and
conduct of EU-led military CMOs within the full range of TEU Art 17/2 Tasks. The EUMS further supports the
EUMC in monitoring the proper military execution of the operation.“
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bunka (Civ-mil cell), ktorej úlohou je podporovať koordináciu civilných a vojenských
operácií, a tým ďalej zlepšovať schopnosti EÚ v oblasti plánovania krízových operácií.90

1.4.4 Ďalšie súčasti inštitucionálnej infraštruktúry SBOP
Z dôvodu ucelenosti pohľadu na inštitucionálnu infraštruktúru EÚ v oblasti SBOP je
potrebné spomenúť aj jej ďalšie súčasti, ktoré dopĺňajú už predstavené orgány, ale ich
význam určite nie marginálny. Jedná sa pritom predovšetkým o agentúry EÚ pre SBOP.
To platí predovšetkým o Európskej obrannej agentúre (European Defence Agency –
EDA)91, ktorej cieľom je rozvíjať obranné schopnosti, ktoré budú vyžadovať operácie
budúceho krízového manažmentu. Ďalšou úlohou je podpora a zlepšovanie spolupráce
členských štátov v oblasti vývoja obranných technológií a ich obstarávania, a tým aj
zvyšovania efektivity vojenských výdavkov členských krajín EÚ, či vytvorenie jednotného
spoločného trhu v obranných technológií.
Na začiatku roku 2002 prevzala Európska únia od Západoeurópskej únie Inštitút Európskej
únie pre bezpečnostné štúdie (European Union Institute for Security Studies – EUISS)92
a Satelitné stredisko Európskej únie (European Union Satellite Centre - EUSC)93. Od
momentu prevzatia fungujú obe inštitúcie ako agentúry EÚ s vlastnou právnou subjektivitou.
Inštitút pre bezpečnostné štúdie napomáha ako súčasť Európskej akadémie bezpečnosti
a obrany (EABO)94 rozvoju SZBP a SBOP vedeckým výskumom a analýzou v týchto
oblastiach, kým Satelitné centrum má podpornú funkciu pri rozhodovacích procesoch v rámci
SBOP, ktorú napĺňa vyhodnocovaním predovšetkým satelitných a leteckých snímok, resp.
ďalších súvisiacich informácií.

1.4.5 Realizačné postupy vojenských operácií Európskej únie
Zavedenie SBOP vyžadovalo nielen vznik nových inštitúcií, ale aj vypracovanie nových
plánovacích a rozhodovacích procesov a metód. Vedomá si tejto podmienky, vyvinula
Európska únia od roku 2000 postupne procesy, postupy a metódy pre vojenské operácie
krízového manažmentu EÚ realizovateľné samostatne alebo v spolupráci s NATO.

90

Podrobnejšie pozri GROSS, Eva. EU and the comprehensive approach: DIIS Report 13. Copenhagen : Danish
Institute for International Studies, 2008, s. 23 a nasl.
91
EDA bola ustanovená v roku 2004 Jednotnou akciou Rady 2004/551/SZBP zo dňa 12. júla 2004 o zriadení
Európskej obrannej agentúry, Ú.v. EÚ L 245/2004 z 17. júla 2004, s. 17 - 28.
92
EUISS bol zriadený Jednotnou akciou Rady z 20. júla 2001 o zriadení inštitútu Európskej únie pre
bezpečnostné štúdie (2001/554/SZBP), Ú.v. EÚ L 200 z 25.7.2001, s. 1-4.
93
EUSC Jednotnou akciou Rady z 20. júla 2001 o zriadení Satelitného strediska Európskej únie
(2001/555/SZBP), Ú.v. EÚ L 200 z 25.7.2001, s. 5-11.
94
Založené Jednotnou akciou Rady 2005/575/SZBP z 18. júla 2005, ktorou sa zriaďuje Európska akadémia
bezpečnosti a obrany (EABO), Ú.v. EÚ L 194, s. 15 - 18.
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Plánovacia, resp. prípravná fáza, ktorá predchádza samotnému rozhodnutiu Rady (keďže sú to
členské štáty, ktoré majú v rukách finálnu rozhodovaciu právomoc), je charakteristická svojou
komplexnou interinštitucionálnou kooperáciou. Jej detailný popis by bol z hľadiska cieľov
tejto štúdie neadekvátny.95 Ďalej budú preto načrtnuté strategicko-vojenské postupy, ktorými
sa operácie v oblasti SBOP realizujú, čo má slúžiť predovšetkým lepšiemu pochopeniu miery
samostatnosti, či naopak závislosti Únie od členských štátov pri realizácii operácií krízového
manažmentu.
Nasadeniu ozbrojených zložiek predchádza formálne viacero krokov (znázornené
v grafike – Príloha č. 1). Podnet k novej operácii v rámci SBOP môže pochádzať nielen od
inštitúcií v rámci EÚ, ale i od jej členských štátov, či dokonca medzinárodných aktérov ako
napríklad OSN. V prípade, že sa takáto myšlienka v rámci EÚ uchytí (v zmysle, že je
považovaná za dostatočne relevantnú), začne sa proces zhromažďovania informácií. Prvým
formálnym krokom je vytvorenie Konceptu krízového manažmentu (Crisis Management
Concept, CMC), ktorý detailne uvádza všeobecné politické hodnotenie situácie, ciele
zamýšľanej operácie a možné spôsoby jej realizácie. Pripraví ho Generálny sekretariát Rady
EÚ o.i. v spolupráci s Vysokým predstaviteľom EÚ pre SZBP, predsedníctvom Rady EÚ
a v koordinácii s Európskou komisiou. Politický a bezpečnostný výbor následne dokument
zhodnotí na základe názorov EUMC a CivCom a posunie Rade EÚ na schválenie. Koncept
krízového manažmentu tvorí v Rade základ Spoločnej akcie EÚ.
Druhým krokom nasledujúcim po formálnom rozhodnutí Rady EÚ, tj. po schválení
Spoločnej akcie, je príprava Zoznamu vojenských strategických možností (Military Strategic
Options)96 pre danú krízovú situáciu. Každá z tam obsiahnutých možností by mala obsahovať
popis daného vojenského riešenia, informácie k jeho rizikám a obmedzeniam, ako aj súvisiace
požiadavky na ozbrojené zložky a kontrolné a veliteľské štruktúry.97
PSC vyhodnotí všetky predložené možnosti a jednu z nich odporučí Rade EÚ. Zároveň
navrhne možné Hlavné stany operačného velenia (Operation Headquarters) a Veliteľa
operácie a Veliteľa ozbrojených síl (Operation and Force Commander).
95

Pre detailný popis pozri napríklad BJÖRKDAHL, Annika; STRÖMVIK, Maria. The Decision-Making Process
behind Launching an ESDP Crises Managment Operation. Copenhagen : Danish Institute for International
Studies, April 2008. 6 s.; GOURLAY, Catriona. European Union procedures and resources for crisis
management. International Peacekeeping. 2004, 3, 11, s. 409 a nasl.; LINDSTROM, Gustav. Enter the EU
Battlegroups : Chaillot Paper No. 97. Paris : EU Institute for Security Studies, February 2007. Figure 3: Basic
outline of the operational planning process, s. 19 a nasl.
96
PSC požiada EUMC, aby zadalo Vojenskému štábu EÚ vypracovanie takéhoto zoznamu. V prípade, že
zamýšľaná operácia obsahuje i civilné aspekty, príslušné inštitúcie spracujú zvláštny zoznam Civilných
strategických možností alebo Policajných strategických možností.
97
PETRÁŠ, Zdeněk. Základní pojmy, zkratky a definice z oblasti politicko-vojenské terminologie používané
v EU. Obrana a strategie. 2004, Zvláštní číslo, s. 65-96. Dostupný také z WWW:
<http://www.defenceandstrategy.eu/filemanager/files/file.php?file=6345>.
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Po rozhodnutí Rady pre niektorú z predložených možností požiada PSC Vojenský výbor
EÚ o formuláciu Úvodnej vojenskej smernice, ktorý dáva Veliteľovi operácie špecifické
vojenské usmernenia. Príkazy vypracováva EUMS a predtým než sú odovzdané Veliteľovi
operácie, podliehajú schváleniu PSC. V tomto momente začína samotný plánovací proces
operácie, ktorý sa opäť skladá z niekoľkých krokov a na ktorom sa podieľa niekoľko
inštitúcií. Proces začína vypracovaním návrhu Konceptu operácie (Concept of Operations,
CONOPS) veliteľom operácie v spolupráci s EUMS. Ďalší priebeh plánovacej fázy je
v základoch znázornený graficky v prílohe č. 2 k tejto práci.
Jednotlivé fázy procesu, ako sú uvedené v tejto kapitole, môžu byť v prípade potreby
či časovej tiesne skrátené, resp. vykonávané paralelne s krokom formálne predchádzajúcim.
V ktorých fázach k takémuto skracovaniu dochádza však záleží predovšetkým na konkrétnej
situácii a následne rozhodnutí kompetentných inštitúcií.

1.4.6 Financovanie vojenských operácií Európskej únie
Viacúrovňová štruktúra SZBP/SBOP viedla k vytvoreniu pomerne komplikovaného
systému financovania. Niektoré časti SBOP sú financované Komisiou, niektoré Radou
a niektoré ad hoc príspevkami členských štátov a/alebo štátov participujúcich.
S ohľadom na financovanie vojenských operácií vznikla medzi členskými štátmi
Európskej únie zvláštna dohoda rozlišujúca medzi „spoločnými“ (veliteľské stany,
infraštruktúra, zdravotnícka starostlivosť) a „individuálnymi“ nákladmi (ozbrojené sily,
zbrane, vybavenie), ktoré musí každý prispievajúci štát znášať sám.98 Podľa čl. 41 ZEÚ
správne a prevádzkové výdavky spojené s realizáciou SZBP idú na ťarchu únie, avšak
prevádzkové výdavky vyplývajúce z operácií s vojenskými alebo obrannými dôsledkami a v
prípadoch, keď Rada jednomyseľne rozhodne inak, idú na ťarchu členských štátov.
Na administráciu financovania spoločných nákladov operácií EÚ s vojenskými alebo
obrannými implikáciami bol vytvorený v rámci štruktúr Rady vlastný mechanizmus
ATHENA.99 Pôvodne fungujúci systém, v ktorom každý členský štát znášal svoje náklady,
nekorešpondoval so snahou EÚ vystupovať ako jednotný aktér v otázkach medzinárodnej
bezpečnosti a smerom dovnútra EÚ narúšal túto jednotnosť predovšetkým svojou
nespravodlivosťou - nerovnomerným zaťažením členských štátov pri financovaní operácií.
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Správa španielskeho predsedníctva k EBOP určená Európskej rade v Seville 21.-22.júna 2002, Príloha II
(dokument Rady 10160/02).
99
Rozhodnutie Rady 2004/197/SZBP z 23. februára 2004, ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy
financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami, Ú.v.
EÚ 2004 L 63, s. 68 - 82.
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Mechanizmus ATHENA bol revidovaný a prispôsobovaný na základe operačných skúseností
a v súčasnosti vytvára komplexný referenčný rámec financovania operácií SBOP.

1.5 Vojenský krízový manažment EÚ – inštrumenty a právne nástroje
SBOP

1.5.1 Právne nástroje SBOP
V oblasti SBOP, resp. obecne v oblasti SZBP, je prijatie legislatívneho aktu vylúčené
(čl. 31 ods. 1 ZEÚ), čo potvrdzuje ich medzivládny charakter. Napriek tomu ZEÚ ponúka
členským štátom možnosti, ako sformalizovať a smerom navonok vyjadriť ich spoločné
kompromisy. Typológia právnych nástrojov dostupných pre oblasti SZBP/SBOP, ako je
v súčasnosti zakotvená v čl. 25 a ďalších ZEÚ, bola zmenená a zjednodušená Lisabonskou
zmluvou.100
S ohľadom na právnu povahu nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii v rámci SZBP/SBOP, je
nutné zopakovať, že tieto oblasti majú charakter medzivládnej spolupráce. Neexistuje tak
legislatívny orgán supranacionálneho charakteru,101 následkom čoho právne akty vytvorené
Radou v rámci SZBP/SBOP predstavujú len medzinárodnoprávne zjednania koordinačného
charakteru medzi členskými štátmi EÚ, ktoré ku svojej platnosti potrebujú v každom
členskom štáte prevádzacieho aktu.102
Hlavnú úlohu pri tvorbe a presadzovaní právnych aktov v tejto oblasti, ako už bolo
uvedené vyššie, majú Európska rada a Rada pre zahraničné veci. Kompetenciou Európskej
rady je definovať strategické záujmy a smery Únie, stanovovať jej ciele a vymedzovať
všeobecné usmernenia SZBP, vrátane záležitostí, ktoré majú obranné dôsledky.103 Za
predchodcu týchto právnych nástrojov môžeme považovať spoločné stratégie.
Akty Európskej rady v oblasti SZBP/SBOP predstavujú zadania či politické koncepty,
ktoré sú pre Radu záväzné. Rada jedná na základe usmernení schválených Európskou radou a
prostredníctvom rozhodnutí. Zo systematiky prerozdelenia kompetencií a rovnako aj
z charakteru právnych nástrojov (dostupných Európskej rade) vyplýva, že i napriek ich
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K formálne právne nezáväzným aktom v oblasti SZBP/SBOP patria vyjadrenia Rady, ktorými zaujíma
pozíciu k aktuálnym udalostiam. Tieto sú pre EÚ a jej členské štáty záväzné politicky.
101
Napríklad podľa Müncha Rada EÚ, ako orgán organizácie disponujúcej právnou subjektivitou, nesie síce
zodpovednosť za prijímanie uzenesení, ale v rámci SZBP sa na ňu nedá nahliadať ako na samostatný orgán – je
predovšetkým fórom, prostredníctvom ktorého členské štáty vykonávajú svoju vôľu; pozri MÜNCH, Lars. Die
gemeinsame Aktion im Rahmen der GASP. Europarecht. 1996, 31, 4, s. 420.
102
DIETRICH, Sascha. Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, op.cit., s. 84 - 85; k právnej povahe
jednotných akcií sa detailne venuje MÜNCH, Lars. Die gemeinsame Aktion im Rahmen der GASP.
Europarecht. 1996, 31, 4, s. 418 a nasl.
103
Čl. 26 odst. 1 ZEÚ.
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záväznosti (nech už tvoria akési mantinely činnosti, alebo stanovujú presné ciele)
ponechávajú Rade voľnosť s ohľadom na voľbu prostriedkov na dosiahnutie zadaných
cieľov.104 Rozhodnutia Rady môžu mať formu akcie alebo pozície, resp. formu opatrenia
potrebného k ich implementácii.105
V znení ZEÚ z Nice boli predchodcom akcií tzv. spoločné akcie. Čo do obsahu
a charakteru tohto právneho nástroja Lisabonskou zmluvou k zmene nedošlo. Akcie sú
naďalej koncipované ako centrálny a zároveň flexibilný inštrument SZBP/SBOP, ktorý je
vhodný ako rýchla reakcia na neočakávanú politickú krízu, ale aj ako prostriedok strednoa dlhodobej politiky.106 Už Európska rada z Lisabonu definovala akciu ako prostriedok,
ktorým Európska únia stanovuje a vykonáva svoju politiku týkajúcu sa špecifických otázok
v rámci SZBP,107 pričom sa môže jednať tak o stanovenie spoločnej politiky, ako aj len
o určitý konkrétny úkon. Podstatnou charakteristikou akcie je, že má umožňovať aktívnu a nie
len reaktívnu zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. Konkrétne to znamená, že Únia má
prostredníctvom akcií byť schopná konať v zmysle realizácie protikrízových operácií a tým
ovplyvňovať svetové dianie, resp. vystúpiť do popredia ako aktér v medzinárodnom
spoločenstve.108 Akcie sa týkajú špecifických situácií, pri ktorých je angažovanie sa EÚ
považované za nutné. Definujú úlohy, rozsah, ako aj prostriedky, ktoré majú byť poskytnuté
EÚ za účelom jej realizácie.109 Presný obsah akcií je variabilný a závisí od typu operácie,
ktorej právnym základom sa má stať. Z tejto charakteristiky je evidentné, že akciu je možné
považovať za najdôležitejší právny nástroj v rámci SZBP/SBOP.110
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Tak už pre spoločné smery podľa čl. 13 odst. 1 ZEÚ (Nice), pozri HARATSCH, Andreas; KOENIG,
Christian; PECHSTEIN, Matthias. Europarecht. 5. Auflage. Tübingen : Mohr Siebeck, 2006. marg. 1122.
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Čl. 25 ZEÚ.
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FINK-HOOIJER, Florika. The Common Foreign and Security Policy of the European Union. European
Journal of International Law. 1994, 5, 2, s. 181.
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Európska rada, Závery predsedníctva z Lisabonu, z 26.-27.6.1992, Príloha I: Správa Rady Európskej rade.
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MÜNCH, Lars. Die gemeinsame Aktion im Rahmen der GASP. Europarecht. 1996, 31, 4, s. 416.
109
Čl. 28 ZEÚ.
110
Spoločné akcie podľa čl. 14 ZEÚ (Nice) sa týkali napr. policajnej misie v Bosne a Hercegovine (Jednotná
akcia Rady 2002/210/SZBP z 11. marca 2002 o Policajnej misii Európskej únie Ú.v. ES L 70, 13.3.2002, s. 1 –
6), vyslania pozorovateľov do volieb v Nigérii (Joint Action 98/735/CFSP of 22 December 1998 adopted by the
Council on the basis of Article J.3 of the Treaty on European Union in support of the democratic process in
Nigeria, Ú.v. ES L 354 , 30.12.1998, s. 1- 2), vývozných kontrol tovaru, ktorý môže slúžiť civilným aj
vojenským účelom („dual use“) (Spoločná akcia Rady z 22. júna 2000, týkajúca sa kontroly technickej pomoci
s ohľadom na určitých vojenských konečných užívateľov, 2000/401/SZBP, Ú.v. EÚ L 159/2000, s. 216 - 217),
programu na odstránenie protipechotných mín (Jednotná akcia z 28. novembra 1997 prijatá Radou na základe
článku J.3 Zmluvy o Európskej únii o protipechotných mínach, 97/817/SZBP, Ú.v. EÚ L 338/1997, s. 1 - 4), či
programu na urovnanie konfliktu v Južnom Osetsku (Jednotná akcia Rady z 29. októbra 2001 o príspevku
Európskej únie k procesu urovnania konfliktu v Južnom Osetsku, 2001/759/SZBP, Ú.v. EÚ L 286/2001, s. 4).
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Pozície na rozdiel od akcií určujú prístup, ktorý EÚ zaujme k určitej záležitosti
geografickej alebo tematickej povahy a abstraktne definujú všeobecné usmernenia, ktorým sa
členské štáty musia podriadiť.111
K dôležitým právnym nástrojom SZBP/SBOP patria medzinárodné zmluvy, ktoré
Európska únia môže uzatvárať ako výraz svojej (teraz už i formálne právne potvrdenej, čl. 47
ZEÚ) medzinárodnoprávnej subjektivity.112 Tieto zmluvy viažu inštitúcie EÚ i jej členské
štáty.113 Príslušnosť Únie k uzatváraniu medzinárodných zmlúv je primárnym právom
regulovaná explicitne – i keď dosť neprehľadne (čl. 37 ZEÚ, čl. 216 a nasl., a čl. 3 ods. 2
ZFEÚ). Relevanciu medzinárodných zmlúv v oblasti SBOP dokazuje predovšetkým veľké
množstvo zmlúv, ktoré EÚ uzatvorila od doby, kedy táto kompetencia bola vtelená do
primárneho práva. Vytvorenie SBOP tak malo markantný dopad na prax uzatvárania
medzinárodných zmlúv Európskou úniou v zmysle významného nárastu ich počtu.
Okrem zmlúv zohrávajú v praxi SBOP/SZBP dôležitú úlohu i jednostranné aktivity EÚ
a koordinované postupy členských štátov v medzinárodných organizáciách.114

1.5.2 Schvaľovací mechanizmus v oblasti SZBP/SBOP
Iniciačné právo a právo predkladať návrhy má v rámci SZBP/SBOP okrem členských
štátov aj vysoký predstaviteľ (s prípadnou podporou Komisie).115 Rozhodnutia sú prijímané
principiálne jednohlasne, avšak ak ustanovenie v príslušnej kapitole ZEÚ neuvedie inak, resp.
ak tak pre určitý prípad nestanoví Rada jednohlasným rozhodnutím (tzv. passarelle klauzula).
Možné je konštruktívne zdržanie sa.116
Na rozdiel od obecných ustanovení kapitoly SZBP čl. 42. ods. 4 ZEÚ ako lex specialis
v oblasti SBOP stanoví: „Na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku alebo na základe iniciatívy členského štátu prijíma Rada jednomyseľne
rozhodnutia, ktoré sa vzťahujú na spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku vrátane
rozhodnutí o začatí misie uvedenej v tomto článku.“ Pre oblasť SBOP je tak stanovená
potreba jednomyseľnosti rozhodnutia. Určitú výnimku tvorí oblasť stálej štruktúrovanej
spolupráce, ako bude ďalej vysvetlené.
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Čl. 29 ZEÚ.
K problematike medzinárodných zmlúv uzatváraných Úniou v kontexte SBOP pozri napríklad SARI, Aurel.
The conclusion of international agreements by the European Union in the context of the ESDP. International and
Comparative Law Quarterly. 2008, 58, s. 53-86.
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Čl. 216 odst. 2 ZFEÚ.
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BIEBER, Roland, EPINEY, Astrid, HAAG, Marcel. Die Europäische Union. op.cit., § 35 marg. 2.
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Čl. 30 ZEÚ.
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Čl. 31 ZEÚ.
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1.5.3 Stála štruktúrovaná spolupráca
Lisabonská zmluva zavedením Stálej štruktúrovanej spolupráce (SŠS) umožňuje členským
štátom užšie vojensky kooperovať v rámci EÚ a flexibilizuje tak SBOP. Zároveň je možné je
vnímať ako prostriedok odstupňovanej integrácie.
Základným cieľom SŠS je zlepšenie117 vojenských spôsobilostí určených k použitiu
v rámci krízového manažmentu EÚ, obsahujúceho už nielen pôvodné spektrum tzv.
Petersbergských úloh, ale aj tzv. soft spectrum - úlohy doplnené Lisabonskou zmluvou
(odzbrojenie, vojenské poradenstvo, prevencia konfliktov, post-konfliktná stabilizácia, atď.).
Stála štruktúrovaná spolupráca je zakotvená v čl. 42 odst. 6 a ďalej špecifikovaná čl. 46
ZEÚ. Účasť členských štátov je dobrovoľná, ale podmienená splnením podmienok
špecifikovaných Protokolom o stálej štruktúrovanej spolupráci118. Rada prijíma rozhodnutie
o nadviazaní SŠS kvalifikovanou väčšinou. Rozhodnutia a odporúčania v rámci spolupráce sú
už ale prijímané jednomyseľne, čo je v súlade s obecným princípom jednomyseľnosti
typickým pre medzivládny charakter SBOP.

1.6 Vojenský krízový manažment EÚ - kapacity a schopnosti

1.6.1 Operatívne kapacity
Existencia bezpečnostno- a obrannopolitických inštitúcií a procesov postráda zmysel bez
ich uvedenia do praxe, tj. bez vzniku vojenských kapacít a ich nasadenia. Z tohto dôvodu sa
vybavenie Európskej únie operatívnymi kapacitami stalo v rámci Základných cieľov 2003
a 2010 druhým kľúčovým aspektom zahranično-politických operácií, a tým i celej Spoločnej
bezpečnostnej a obrannej politiky. Kým predošlá kapitola sa venovala relevantným
inštitucionálnym štruktúram, táto kapitola predstaví operatívne kapacity a schopnosti, ktoré
môže Únia pre realizáciu Petersbergských úloh dostať k dispozícii. Takýto detailnejší pohľad
na operatívne kapacity je odôvodnený, nakoľko štruktúra, postavenie a mnoho ďalších
aspektov operatívnych kapacít EÚ má priamo podmieňuje a ovplyvňuje medzinárodnoprávne
117

Zlepšenie v tomto kontexte znamená predovšetkým posilnenie, spájanie a rozvoj spôsobilostí.
Protokol (č. 10) o stálej štruktúrovanej spolupráci stanovenej článkom 42 Zmluvy o Európskej únii. Čl. 1
Protokolu stanoví: „Stála štruktúrovaná spolupráca ... je otvorená všetkým členským štátom, ktoré sa zaviažu...:
a) postupovať intenzívnejšie v rozvoji svojich obranných spôsobilostí pomocou rozvoja svojich národných
príspevkov a prípadnej účasti v mnohonárodných silách, v hlavných európskych programoch vyzbrojovania a na
činnosti Agentúry v oblasti rozvoja obranných spôsobilostí, výskumu, obstarávania a vyzbrojovania (Európska
obranná agentúra) a
b) mať schopnosť zabezpečiť ... bojové jednotky špecializované pre plánované misie, štruktúrované na taktickej
úrovni ako bojové zoskupenia, s podpornými zložkami zahŕňajúcimi dopravu a logistiku, schopné vykonávať
misie uvedené v článku 43 Zmluvy o Európskej únii v lehote od 5 do 30 dní, najmä na žiadosť Organizácie
Spojených národov, a ktoré môžu byť držané na počiatočné obdobie 30 dní, ktoré sa môže predĺžiť na najmenej
120 dní.“
118
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otázky, na ktoré sa táto štúdia pokúša nájsť odpoveď, ako napríklad otázky
medzinárodnoprávnej zodpovednosti v kontexte vojenských operácií EÚ.
Už francúzsko-britská dohoda zo Saint Malo v roku 1998 hovorila o potrebe „schopnosti
samostatnej akcie Únie zastrešenej spoľahlivou vojenskou silou“. Reakciou na túto výzvu bol
už spomínaný Základný cieľ 2003 a celá rada nadväzujúcich dokumentov, predovšetkým však
Európska bezpečnostná stratégia a Základný cieľ 2010. Náročnosť takejto úlohy však
umocňujú stále väčšie nároky, ktoré Európska únia v rámci krízového manažmentu má.119
Ak analyzujeme ozbrojené zložky pre vojenské operácie EÚ, nemyslíme tým vlastné
ozbrojené zložky Únie, tj. Európsku armádu. Takýto projekt ozbrojených síl EÚ ostáva zatiaľ
len v rovine politických prianí a proklamácií niektorých významných politikov, ako napríklad
nemeckej kancelárky Angely Merkelovej120, či talianskeho ministra zahraničných vecí Franca
Frattiniho121.
Operatívne kapacity pre vojenské operácie Únie tvoria národné kontingenty, ktoré sa
jednotlivé členské štáty zaviazali poskytnúť k dispozícii Európskej únii v rámci dobrovoľnej
spolupráce a na plnenie stanovených úloh. Napriek záväznosti týchto prísľubov je potrebné
podotknúť, že suverenita členských štátov nad svojimi ozbrojenými silami ostáva aj
v takomto prípade zachovaná. Relevantné dokumenty explicitne stanovujú, že členské štáty
nemajú žiadnu právnu povinnosť ponúknuť svoje ozbrojené zložky pre operácie Únie, či sa
niektorej konkrétnej operácie zúčastniť.122 Princíp dobrovoľnosti, na ktorom je založená
119

To dokazuje napríklad i text Vyhlásenia o posilnení spôsobilostí (EU Council Doc. 16840/08 z 5. decembra
2008), ktorý na str. 2 uvádza: „S cieľom čeliť aktuálnym bezpečnostným výzvam a reagovať na nové hrozby by
mala byť Európa v nadchádzajúcich rokoch schopná v rámci stanovených ambícií, a to najmä možnosti nasadiť
v lehote 60 dní 60 000 členov personálu v rámci rozsiahlej operácie, v rámci operácií ustanovených v Hlavnom
cieli 2010 a Hlavnom civilnom cieli 2010 simultánne plánovať a viesť sériu operácií a misií rôzneho rozsahu:
dve rozsiahle operácie na stabilizáciu a obnovu s civilnou zložkou vhodného rozsahu, ktorú bude podporovať
najviac 10 000 vojakov po dobu najmenej dvoch rokov; dve operácie rýchlej reakcie s obmedzenou dĺžkou
trvania a s využitím najmä bojových skupín EÚ; jednu operáciu na núdzovú evakuáciu európskych štátnych
príslušníkov (najmenej 10 dní) s ohľadom na prvoradú úlohu jednotlivých členských štátov vo vzťahu k ich
štátnym príslušníkom a s využitím systému pilotného konzulárneho štátu; jednu pozorovateľskú misiu/námornú
alebo vzdušnú blokádu; civilno-vojenskú operáciu humanitárnej pomoci s dĺžkou maximálne 90 dní; tucet
civilných misií SBOP (najmä policajné misie, misie na podporu právneho štátu, misie na podporu civilnej
správy, misie na civilnú ochranu, misie na reformu sektora bezpečnosti alebo pozorovateľské misie) rôznych
formátov, a to aj v situácii rýchlej reakcie a vrátane rozsiahlej misie (v prípade potreby do 3 000 expertov),
ktorá by mohla trvať niekoľko rokov. Na tieto operácie a misie využíva Európska únia primerane a v súlade so
svojimi postupmi prostriedky a kapacity členských štátov Európskej únie a na svoje vojenské operácie v prípade
potreby prostriedky a kapacity NATO.“
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17.11.2009, [cit. 2011-07-18]. Dostupný z WWW:
<http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article6917652.ece>.
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Rady v Helsinkách z 10./11. decembra 1999, č. 28, a Správu predsedníctva k posilneniu Spoločnej Európskej
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obranná politika v zmysle čl. 17 odst. 1 ZEÚ, vylučuje právnu povinnosť podieľať sa na
operáciách a misiách EÚ – takáto právna povinnosť by pri súčasnom znení ZEÚ už spadala
do oblasti spoločnej obrany, čo by bez zodpovedajúcej zmeny ustanovení ZEÚ znamenalo
prekročenie obrannopolitických kompetencií Únie. Každý členský štát rozhoduje suverénne
a slobodne o tom, či a ktoré zo svojich jednotiek dá Európskej únii pre konkrétnu misiu
k dispozícii.123 To platí dokonca i pri jednohlasne prijatých spoločných akciách Rady. Pre
každú operáciu je tak potrebný samostatný proces generácie ozbrojených síl (Force
Generation Process) pod vedením designovaného Veliteľa operácie124, i keď niektoré
vojenské útvary (konkrétne tzv. Bojové skupiny EÚ) sú pre účely rýchleho nasadenia držané
v pohotovosti podľa vopred stanoveného časového plánu.
I napriek tomu, že ponúknutie a nasadenie kontingentov Európskou úniou na suverenite
členských štátov nad svojimi kontingentmi nič nemení, výzvou pre členské štáty sa stala
organizačná forma ozbrojených zložiek určených pre spoločné nasadenie v rámci operácií
krízového manažmentu EÚ.

a) Európske sily rýchlej reakcie
Európska rada rozhodla v Helsinkách v decembri 1999 o vytvorení ozbrojenej sily, ktorá
neskôr dostala názov Európske sily rýchlej reakcie (European Rapid Reaction Force –
ERRF).125 Na splnenie tohto politického záväzku, vytvoriť bojové sily v počte 60 tisíc
vojakov schopných nasadenia do šesťdesiatich dní a doplnených o námorné a letecké
komponenty, bol novovzniknutými bezpečnostnopolitickými grémiami spolu so skupinami
vojenských expertov126 a za spolupráce NATO vytvorený katalóg vojenských potrieb Únie.127
Zoznam vojenských príspevkov členských štátov, ponúknutých na základe tohto katalógu,
vytvára tzv. Helsinki Force Catalogue.128 Podobne ako u konceptu FAWEU (Forces

Bezpečnostnej a Obrannej politiky; Európska rada v Bruseli zo 17./18. júna 2004, Správa predsedníctva k EBOP,
Doc. 10547/04, Príloha I.
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Grundrechtecharta, Kommentar. CALLIES, Christian, RUFFERT, Matthias (Hrsg.), op.cit., Art. 17 marg. 7;
KIELMANNSEGG, Sebastian von. Die Verteidigungspolitik der Europäischen Union. 1. Auflage. Stuttgart :
Boorberg Verlag, 2005. s. 129 a s. 134 - 142.
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Pozri KIELMANNSEGG, Sebastian von. Die Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Op.cit., s. 320
a nasl.
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Závery predsedníctva Európskej Rady v Helsinkách z 10./11. decembra 1999, č. 28, a Správa predsedníctva
k posilneniu Spoločnej Európskej Bezpečnostnej a Obrannej Politiky.
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Jednalo sa o tzv. Headline Task Force.
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Pozri Európska Rada vo Feira z 19./20. júna 2000, Správa predsedníctva k posilneniu Spoločnej Európskej
Bezpečnostnej a Obrannej politiky, časť II A a Príloha 2.
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answerable to WEU/Sily zodpovedné Západoeurópskej únii)129, i jednotky ERRF obsiahnuté
v Helsinki Force Catalogue a určené Úniou pre nasadenie v konkrétnom prípade, musia byť
pre každú konkrétnu operáciu zvlášť za týmto účelom odvelené a odovzdané pod operatívnu
kontrolu a velenie Veliteľa operácie. V súčasnosti na základe tohto zoznamu môže byť
v operáciách vedených Úniou nasadených maximálne 100 000 príslušníkov ozbrojených
zložiek, približne 400 bojových lietadiel a 100 lodí. Kvantitatívne sa tak HG2003 naplniť
podarilo, ale zároveň začali sa objavovať výrazné nedostatky v dostupnosti, interoperabilite,
výdrži a dislokačných schopnostiach jednotlivých národných kontingentov.130 V konečnom
dôsledku sa HG2003 nepodarilo naplniť, prípadne len z kvanitatívneho hľadiska, a to aj
napriek deklarácii Rady EÚ z Laekenu v decembri 2001 o dosiahnutí plnej operatibilita pre
celú škálu úloh z Petersbergu.131

b) Európske bojové skupiny
Skúsenosti s napĺňaním Základného cieľa 2003, a predovšetkým ťažkosti v budovaní
skutočne operabilnej sily veľkosti ERRF, viedli k identifikácii potreby vytvorenia takých
schopností, ktorými by EÚ mohla reagovať na krízové situácie rýchlejšie. Konkrétnou
organizačnou podobou spĺňajúcou túto podmienku sa stal projekt európskych bojových
skupín (European Battle Groups - EBG) o sile 1500 vojakov, ktorý iniciovali Veľká Británia,
Francúzsko a Nemecko. V nadväznosti na jej schválenie ministrami obrany členských štátov
EÚ vznikol európsky koncept, schválený Európskou radou v júni 2004. Koncept Bojových
skupín EÚ (EU Battle Group Concept) sa stal kľúčovou súčasťou Základného cieľa 2010,
ktorého zmyslom je zabezpečiť operatívne kapacity pre realizáciu Európskej bezpečnostnej
stratégie vo vojenskej oblasti.
Koncept EBG má umožniť Únii udržiavať vojenské kapacity s vysokým stupňom
pripravenosti pre možné nasadenia v rámci operácií krízového manažmentu, pričom na
rozdiel od ERRF majú EBG za úlohu zostať v krízovej oblasti len pomerne krátku dobu a o.i.
pripraviť operáciu rozsiahlejšieho charakteru.
Konkrétne je bojová skupina definovaná ako minimálny vojensky efektívny súbor
v podobe zoskupenia zloženého na úrovni práporu v počte približne 1500 vojakov, ktorého
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Jedná sa o koncept Západoeurópskej únie, podľa ktorého ozbrojené jednotky nepatrili organizácii samotnej,
ale mohli jej byť podľa potreby posyktnuté členskými štátmi; pozri KIELMANNSEGG, Sebastian von. Die
Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Op.cit., s. 85 a nasl.
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HOCHLEITNER, Erich. Die ESVP nach dem Verfassungsvertrag: Entwicklung, Problemstellungen und
Perspektiven.: Österreichische Institut für Europäische Sicherheitspolitik, Dezember 2004. 36 s. Dostupné z
WWW: <http://www.testspace.fly-by-wire.net/cms/upload/arbeitspapiere/hochleitner2.pdf>, s. 8.
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detailná štruktúra môže byť upravená v závislosti na charakteristike konkrétnej operácie.132
EBG sú spravidla mnohonárodnostnými skupinami (možné sú ale i skupiny vytvorené len
jedným štátom), ktoré spĺňajú definované a schválené štandardy, a ktoré absolvovali proces
vytvárania takejto bojovej skupiny. Bojovú skupinu formujú členské štáty EÚ, ale čiastočne
môžu prispieť i nečlenské štáty, ktoré sú členmi NATO, resp. kandidátske krajiny na vstup do
EÚ.133 Prispievateľom je tak napríklad aj Nórsko, ktoré je európskym členom NATO, avšak
nie je kandidátom na vstup do EÚ. Do systému bojových skupín prispievajú i Portugalsko,
Španielsko, Taliansko a Francúzsko, a to o.i. spoločnými multinárodnými jednotkami
vytvorenými pôvodne za účelom realizácie cieľov a úloh Západoeurópskej únie; jednotky
nesú označenie EUROFOR.134
Kľúčovou charakteristikou EBG má byť schopnosť rýchlo dosiahnuť miesto konfliktu
(predpokladá sa rozhodnutie Rady do piatich dní a rozmiestnenie do 10 dní od rozhodnutia
o nasadení), schopnosť viesť samostatnú operáciu, alebo zahájiť operáciu väčšieho rozsahu
a udržať sa v mieste konfliktu po dobu 30 dní s možnosťou predĺženia do 120 dní (po
doplnení), prípadne do príchodu stabilizačných jednotiek.135
Čo sa týka geografických limitov použitia EBG, tieto stanovené neboli. Často sa však
v tejto súvislosti spomína rádius 6000 km od Bruselu, s ktorým korešponduje napríklad
i domnienka, že koncept bojových skupín bol realizovaný predovšetkým s ohľadom na možné
operácie v Afrike – rádius 6000 km totiž zodpovedá približne vzdialenosti oblasti Veľkých
jazier v Afrike od Bruselu.136
S ohľadom realizáciu konceptu prijali členské štáty na Konferencii k záväzkom vojenských
spôsobilostí konanej 22. novembra 2004137 spoločný záväzok týkajúci sa vytvorenia trinástich
132
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podpora, priezkum, spravodajstvo, ochrana proti ZHN) a síl zabezpečenia služieb v boji (napríklad zdravotná
služba, civilno-vojenská spolupráca, vojenská polícia). Pozri Ministerstvo obrany [online]. 23.3.2009 [cit. 201107-18]. Bojová uskupení Evropské unie a vztah k České republice. Dostupné z WWW:
<http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=13642>; Pozri podrobne aj: LINDSTROM, Gustav. Enter the EU
Battlegroups : Chaillot Paper No. 97, op.cit., s. 15 a nasl.
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bojových skupín EÚ. Členské štáty sa okrem iného zaviazali k implementácii zmien
v národných armádach potrebných na dosiahnutie kvalitatívnych požiadavkov takejto rýchlej
reakcie.138 V súlade so stanovenými politickými požiadavkami sa dosiahnutie počiatočnej
operačnej spôsobilosti, tj. schopnosti viesť jednu operáciu krízového manažmentu pri
nasadení jednej bojovej skupiny, stanovilo na rok 2005, pričom úplnú operačnú spôsobilosť,
tj. schopnosť viesť dve simultánne operácie krízového manažmentu, mali bojové skupiny
dosiahnuť v roku 2007.139 Osemnásť bojových skupín deklarovaných členskými štátmi
v súčasnosti prevyšuje pôvodne plánovaný počet (7 až 10, resp. 13) bojových skupín.140
Česká republika spolu so Slovenskou republikou na jeseň 2005 podpísali komuniké
o vytvorení spoločnej bojovej skupiny s Českou republikou ako (lead nation).141 Príprava
tejto bojovej skupiny bola ukončená 1. júla 2009.142
Prekročenie počtu pôvodne plánovaných bojových skupín však automaticky neznamená
naplnenie Základného cieľa 2010, ako zatiaľ posledného kroku operacionalizácie SBOP.
Keďže už samotný Základný cieľ 2010 je kvalitatívnym posunom oproti Základnému cieľu
2003 práve v tom, že nezdôrazňuje kvantitatívne, ale kvalitatívne aspekty budovania
operatívnych kapacít, jeho naplnením nemôže byť len dosiahnutie plánovaného počtu
bojových skupín. Práve kvalitatívne aspekty realizácie konceptu však ostávajú naďalej
problematické.143 I napriek tomu má v súčasnosti Európska únia vďaka existencii EBG
k dispozícii vojenské jednotky, ktoré sú hrotom pomyselnej kopije predstavujúcej ozbrojené
sily dostupné Únii a schopné realizovať operácie v celom spektre operácií.

c) Európske žandárske sily
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Základný cieľ 2010 zobral o.i. na vedomie aj iniciatívu piatich európskych krajín, ktoré sa
rozhodli vytvoriť Európske žandárske sily (European Gendarmerie Force - EGF)144 –
policajnú jednotku s vojenským statusom.145 Dohoda medzi pôvodnými piatimi zúčastnenými
krajinami, podpísaná 17. septembra 2004, dala v roku 2006 inauguráciou vzniknúť
militarizovanej policajnej jednotke o sile 800-900 členov. Plnú operabilitu dosiahla jednotka
20. júla 2006.
EGF je ozbrojenou zložkou, ktorá je schopná nasadenia do 30 dní od rozhodnutia o začatí
operácii, v rámci ktorej môže plniť úlohy tak civilného, ako aj vojenského charakteru.
Ťažiskovými sú však úlohy na rozhraní civilného a vojenského krízového manažmentu,
napríklad monitorovanie a poradenstvo miestnym policajným jednotkám, ich školenie,
udržiavanie

verejného

poriadku,

kriminalistická

činnosť,

ochrana

ľudí

a majetku,

predchádzanie nepokojom a podobne. Na základe žiadosti by mali EGF byť schopné
nasadenia aj v rámci misií NATO a OSN.

1.7 Civilný krízový manažment EÚ
Pochopenie úlohy a rozsahu aktivít Európskej únie v oblasti medzinárodnej bezpečnosti
vyžaduje aspoň stručné načrtnutie civilného krízového manažmentu EÚ: operácie spadajúce
pod civilný krízový manažment EÚ síce nie sú ťažiskovou tematikou výskumu tejto práce,
avšak predovšetkým kontinuálny nárast počtu operácií kombinujúcich civilné a vojenské
aspekty nabáda k tomuto exkurzu.146
Civilné operácie EÚ sú integrálnou súčasťou krízového manažmentu Únie s dlhou
tradíciou a patria v zásade do kompetencie Komisie. V reakcii na celý rad nevojenských
hrozieb, na ktoré dôrazne upozornila napríklad Európska bezpečnostná stratégia – terorizmus,
zbrane hromadného ničenia, regionálne konflikty, zrútenie štátnej moci či organizovaný
zločin, vyvstala však potreba koncipovať operácie hybridne, tj. s civilnou a vojenskou
zložkou.147 Aj Základný cieľ 2010 explicitne formuluje potrebu interoperability medzi
vojenskými a civilnými štruktúrami. Civilný krízový manažment sa tak stal oblasťou, v ktorej
kompetencie boli pred vstupom Lisabonskej zmluvy regulované jednak komunitárnym
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právom a jednak právom unijným (v rámci druhého piliera). Rada EÚ v súčasnosti
kontinuálne posilňuje prostriedky civilného krízového manažmentu, pričom v júni 2000
Európska rada na summite v portugalskom Santa Maria da Feira definovala ako priority
rozvoja civilných aspektov krízového manažmentu EÚ tieto oblasti: podpora právneho štátu,
upevnenie verejnej sféry, civilná obrana a polícia.
Členské štáty v súčasnosti napĺňajú ciele stanovené v Civilnom základnom cieli 2008
(Civilian Headline Goal 2008) vylepšovaním a kompletizovaním existujúcich kapacít, ktoré
tvoria civilní zamestnanci sekundovaný Únii členskými štátmi v prípade potreby.148
Príkladom hybridnej misie môže byť misia v Acehu (2005-2006), ktorá mala za úlohu
monitorovať dodržiavanie mierových zmlúv a v rámci ktorej bol nasadený poväčšine
vojenských personál plniaci ale predovšetkým civilné úlohy. Výslovne hybridnou bola i misia
vyslaná v tej istej dobe do Somálska a Sudánu na podporu Africkej únie. Okrem vojenských
špecialistov sú do hybridných misií vysielaní experti predovšetkým v oblasti už spomínaných
priorít.149

2. Vzťahy s medzinárodnými organizáciami a tretími štátmi
v oblasti medzinárodnej bezpečnosti
Vývoj SBOP je pevne spätý s ďalšími regionálnymi, resp. globálnymi aktérmi na poli
medzinárodnej bezpečnosti, či už OSN, Severoatlantickou alianciou, Západoeurópskou úniou
alebo Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Inštitucionálne vzťahy Únie
k týmto aktérom však nie sú relevantné len z hľadiska historického vývoja SBOP. Pre EÚ sú
menované medzinárodné organizácie partnermi na mnohých úrovniach a vo väčšej či menšej
miere tak spoluvytvárajú a ovplyvňujú formu i obsah SBOP, a tým i vojenského krízového
manažmentu. Potvrdzuje to i relevantné ustanovenie článku 220 ZFEÚ, podľa ktorého Únia
nadväzuje všetky vhodné formy spolupráce s orgánmi Organizácie Spojených národov a jej
odbornými organizáciami, s Radou Európy, Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, a zároveň udržiava vhodné
vzťahy s ostatnými medzinárodnými organizáciami.

148

Podrobne k Civilnému základnému cieľu 2008 pozri: BRITZ, Malena. ERIKSSON, Arita. The European
Union and Strategy : An emerging actor. Edited by Kjell Engelbrekt and Jan Hallenberg. London and New
York : Routledge, 2008. Analyzing the EU´s shared strategy, op. cit., s. 61 a nasl..
149
Priority rozvoja civilných aspektov krízového manažmentu EÚ boli definované na summite Európskej rady
v júni 2000 v portugalskom Santa Maria da Feira, Závery predsedníctva, Príloha III („Study on Concrete Targets
on
Civilian
Aspects
of
Crisis
Management“),
dostupné
z WWW:
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00200-r1.en0.htm>;
k tejto
problematike pozri tiež: BISCOP, Sven. The European Security Strategy : A Global Agenda for Positive Power.
op.cit., s. 103 a nasl.
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2.1 EÚ a Západoeurópska Únia
Predovšetkým historickú relevanciu má dnes vzťah Európskej únie k Západoeurópskej
únii. Maastrichtskou zmluvou bola na Západoeurópsku úniu prenesená zodpovednosť za
implementáciu zahranično-politických misií EÚ vojenského charakteru. Amsterdamská
zmluva učinila zo Západoeurópskej únie „nedeliteľnú časť vývoja Únie“. Západoeurópska
únia tak hrala významnú úlohu pri realizácii prvých operácií v rámci Petersbergského spektra,
ako bolo napríklad rozmiestnenie policajných oddielov v Mostare alebo spolupráca s políciou
v Albánsku.150 Postupne sa vyvíjala ako „obranný komponent EÚ a zároveň prostriedok
k posilneniu európskeho piliera Atlantickej aliancie“.151
V ďalšom vývoji bola už realizácia úloh z Petersbergu zverená vlastným štruktúram
Európskej únie a v oblasti SZBP došlo k presunu operačných funkcií na EÚ. Podrobnosti
ďalšej spolupráce boli stanovené rozhodnutím Rady EÚ z 10.mája 1999152, podľa ktorého
Západoeurópska únia svoje funkcie splnila a Európska únia sama prevezme realizáciu
obrannopolitických úloh. Odrazom tohto vývoja boli i formálne zmeny v primárnom práve
EÚ - zmluva z Nice vymazala radu ustanovení týkajúcich sa vzťahov medzi
Západoeurópskou úniou a EÚ.
Ďalšia existencia Západoeurópskej únie sa tak z dôvodu pokračujúcej integrácie v oblasti
bezpečnostnej

a obrannej

politiky

stávala

stále

otáznejšou.

I zostatkové

úlohy

Západoeurópskej únie (kolektívna obrana podľa podľa čl. V Modifikovanej Bruselskej
zmluvy, či určitá funkcia v oblasti zbrojnej kooperácie členských štátov) sa stali obeťou
pokračujúcich integračných snáh v rámci EÚ. Začala fungovať Európska obranná agentúra153,
ku ktorej hlavným úlohám patrí práve podpora zintenzívňovania kooperácie členských štátov
v oblasti vyzbrojovania, a tým zlepšovanie ich vojenských spôsobilostí. Lisabonská zmluva154
zároveň formuluje v čl. 42 odst. 7 povinnosť členských štátov Únie poskytnúť pomoc
a podporu všetkými dostupnými prostriedkami tomu členskému štátu, ktorý sa stal na svojom
území obeťou ozbrojenej agresie.

150

Podrobne k prvým konkrétnym nasadeniam Západoeurópskej únie na základe ustanovenia článku J. 4.2 ZEÚ
v Maastrichtskom znení pozri: LITTEN, Johanna. Beitrag der Westeuropäischen Union (WEU) zur
Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP). Op. cit., s. 164 a nasl.
151
BIEBER, Roland, EPINEY, Astrid, HAAG, Marcel. Die Europäische Union. op.cit., § 35 Rn. 4.
152
Rozhodnutie Rady 1999/404/SZBP z 10. mája 1999 týkajúce sa dohôd o intenzívnejšej spolupráci medzi
Európskou úniou a Západoeurópskou úniou, Ú.v. EÚ 1999 L 153, s. 1 – 27.
153
Európska obranná agentúra začala fungovať takpovediac v predstihu, nakoľko jej vznik mal byť až súčasťou
zmien, ktoré sa mali udiať na základe vstupu do platnosti Ústavy pre Európu, resp. Lisabonskej zmluvy; pozri
čl. 42 odst. 3 Lisabonskej zmluvy.
154
Západoeurópska únia je v rámci Lisabonskej zmluvy explicitne spomenutá len v Protokole č. 11 o článku 42
Zmluvy o Európskej únii, ktorý oi. stanovuje záväzok EÚ vypracovať spolu so Západoeurópskou úniou
opatrenia na zlepšenú vojenskú spoluprácu.
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Zavŕšením procesu postupnej marginalizácie Západoeurópskej únie bolo rozhodnutie o jej
zániku, v rámci ktorého členské štáty konštatovali, že Západoeurópska únia „splnila svoju
historickú úlohu“.155

2.2 EÚ a Organizácia Severatlantickej zmluvy
Pre vzťah Európskej únie a Severoatlantickej aliancie sú charakteristické predovšetkým
dva aspekty – mimoriadny význam tohto strategického partnerstva a zároveň jeho mimoriadna
komplexnosť.156 Dôvodom je chápanie NATO ako centrálneho inštrumentu kolektívnej
obrany jej členských štátov a z toho vyplývajúci „doplnkový“ charakter Spoločnej
bezpečnostnej a obrannej politiky.157 Plastickým odrazom takéhoto chápania vzťahu EÚ –
NATO bolo (do vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti) napríklad i vyňatie budovania
integrovaných veliteľských štruktúr a klauzuly o poskytnutí vojenskej pomoci v prípade
útoku158 zo spoločnej obrannej politiky EÚ.159
Lisabonskou zmluvou došlo síce k posunu v tomto chápaní, i tak však súčasná úprava
vytvára určitý paradox a naďalej neprináša želané doriešenie vzťahu NATO – EÚ. Na jednej
strane totiž síce posúva EÚ smerom k väčšej samostatnosti v oblasti kolektívnej bezpečnosti,
celkovo však NATO naďalej ostáva primárnym inštrumentom pre jej implementáciu.
Zdôrazňuje to i čl. 42 odst. 2 ZEÚ160, ktorý je špeciálnou kolíznou normou pre vzťah EÚ –
NATO:
„Politika únie v zmysle tohto oddielu nemá vplyv na osobitý charakter
bezpečnostnej a obrannej politiky niektorých členských štátov a rešpektuje záväzky
155

Statement of the Presidency of the Permanent Council of the WEU on behalf of the High Contracting Parties
to the Modified Brussels Treaty – Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, The Netherlands,
Portugal, Spain and the United Kingdom, 31.3.2010, str. 3 (dostupné z WWW: <
http://www.weu.int/Declaration_E.pdf>); Faktický proces rozpustenia a s ním spojené vysporiadanie technickoadministratívnych záležitostí (otázky sociálneho zabezpečenia zamestnancov organizácie, atď.) by mal byť
ukončený do konca júna 2011.
156
K evolúcii vzťahov medzi EÚ – NATO pozri napríklad prehľad na webových stránkach Severoatlantickej
aliancie: <http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49217.htm#evolution>. Odborná literatúra k tejto
problematike je rozsiahla, z domácej literatúry pozri: ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Institucionální vztah evropské
bezpečnostní a obranné politiky a NATO. Vojenské rozhledy. 2004, ročník 13 (45), číslo 4, s. 14–22;
BORKOVEC, Zdeněk. Politické aspekty účasti ČR v EBOP. Obrana a strategie. 2004, Zvláštní číslo, s. 29-39.
Dostupný také z WWW: <http://www.defenceandstrategy.eu/filemanager/files/file.php?file=6341>. Zo
zahraničnej literatúry pozri napríklad: VAN HAM, Peter. EU, NATO, OSCE: Interaction, Cooperation, and
Confrontation. In: Franz Kernic/Gunther Hauser (Hrsg.). Handbuch zur Europäischen Sicherheit. 2.Aufl.
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006. s. 155-167. VARWICK, Johannes (Hrsg.). Die Beziehungen zwischen
NATO und EU : Partnerschaft, Konkurrenz, Rivalität?. Opladen : Verlag Barbara Budrich, 2005. 320 s.
157
OPPERMANN, Thomas. Europarecht : Ein Studienbuch., op.cit., § 33 marg. 6.
158
K problematike takejto klauzuly predovšetkým pre neutrálne štáty EÚ pozri HUMMER, Waldemar.
Handbuch zur Europäischen Sicherheit. Franz Kernic/Gunther Hauser (Hrsg.). 2. Aufl. Frankfurt am Main :
Peter Lang, 2006. Beistandspflicht - Solidarität - Neutralität, s. 115-139.
159
CRAMER, Georg. EUV, EGV : Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer
Grundrechtecharta, Kommentar. CALLIES, Christian, RUFFERT, Matthias (Hrsg.). op.cit., Art. 17 marg. 17;
KIELMANNSEGG, Sebastian von. Die Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Op.cit., s. 251.
160
Viď tiež Protokol č. 11 k čl. 42 ZEÚ.
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niektorých členských štátov, ktoré vidia uskutočnenie svojej spoločnej obrany v
Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) podľa Severoatlantickej zmluvy, a je
v súlade so spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou utvorenou v tomto
rámci.“
Čl. 42 ZEÚ tak stanovuje povinnosť zohľadňovať pri uskutočňovaní a určovaní ďalšieho
vývoja Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ i záväzky, ktoré členským štátom EÚ
vyplývajú z členstva v NATO. Zároveň proklamuje nutnosť súladu obrannej politiky EÚ
s politikou NATO, t.j. nedovoľuje Únii privodiť situácie, v ktorých by sa členské štáty EÚ
a NATO dostali do konfliktu loajality medzi ich obrannou politikou v rámci EÚ a svojimi
záväzkami vyplývajúcimi z Washingtonskej zmluvy (napríklad a predovšetkým vlastnými
vojenskými plánmi v situácii napĺňajúcej predpoklady čl. 5 Washingtonskej zmluvy). Druhým
príkladom problematickosti súčasnej úpravy vzťahu oboch organizácií je situácia, ktorá
nastane v prípade, že EÚ sa rozhodne realizovať spoločnú obranu a v jej rámci následne dôjde
k aktivácii v prospech štátu, ktorý je členom EÚ, avšak nie NATO.161 Takáto situácia by bola
problematická práve z dôvodu, že NATO naďalej ostáva primárnym rámcom pre realizáciu
kolektívnej obrany štátov EÚ.

2.2.1 Princípy vzťahu NATO – EÚ: no duplication, no decoupling, no
discrimination
Vyššie načrtnutý a uvedeným spôsobom formulovaný “bezpečnostno-politický primát“
Severoatlantickej aliancie ovplyvnil konkrétnym spôsobom vývoj SBOP vo viacerých
rovinách a stanovil niektoré základné princípy vzťahu oboch organizácií: Členské štáty EÚ sa
politickými vyhláseniami zaviazali zvažovať či iniciovať v rámci EÚ opatrenia krízového
manažmentu v jednotlivých krízových situáciách len za podmienky, že NATO v danom
prípade nerozhodne o vlastných opatreniach (no decoupling).162 Zaujímavým dôsledkom
takéhoto „prednostného práva“ členských štátov NATO (a teda i napríklad USA) je možnosť
prostredníctvom svojho hlasu v rámci NATO nepriamo „spolurozhodovať“ o druhu a rozsahu
protikrízových opatrení Európskej únie v danom prípade. I rozhodnutie Úniu od začiatku
161

Takýmto štátom je napríklad Cyprus, ktorý nie je zaradený do programu Severoatlantickej aliancie
„Partnerstvo pre mier“ a nemá s NATO uzatvorené ani príslušné bezpečnostné zmluvy; následkom toho nemôže
participovať ani na operáciách EÚ, v rámci ktorých sú využívané zdroje NATO; podobne Malta, ktorá sa
pripojila k Partnerstvu pre mier v roku 2008 po tom, čo ho v roku 1996 opustila (pozri § 32 Deklarácie summitu
NATO v Bukurešti zo dňa 3. apríla 2008, dostupné z www: <http://www.nato.int/docu/update/2008/04april/e0403e.html>.
162
Závery predsedníctva z Európskej rady v Helsinkách z 10./11.decembra 1999, Príloha 1 k Prílohe IV, Úvod,
odst. 2; Dôslednosť dodržiavania princípu no-decoupling je v niektorých praktických prípadoch otázna. Ako
aktuálny prípad je možné uviesť samostatné antipirátske operácie EÚ a NATO pred pobrežím Somálska, i keď
obe organizácie vyvinuli snahu o koordináciu operácií tak, aby sa vyhli ich prekrývaniu.
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nevybaviť vlastnými vojensko-plánovacími kapacitami či veliteľskými štruktúrami, je možno
chápať ako ústupok voči NATO, ktorého základom bola politická dohoda členských krajín
o tom, že by nemalo dochádzať k duplikácii v rámci NATO už existujúcich plánovacích
a veliteľských štruktúr (no duplication).163 Na oplátku má EÚ pri plánovaní a realizácii
protikrízových operácií možnosť tieto kapacity Severoatlantickej aliancie využívať. Za
účelom regulácie práve uvedených otázok bola na medzivládnej úrovni dohodnutá rozsiahla
spolupráca nesúca označenie „strategické partnerstvo“.164 V jej rámci predložila Európska
rada z Nice Severoatlantickej aliancii návrhy,165 ktoré Rada ministrov NATO v decembri
2002 schválila.166 Táto rámcová dohoda, známa pod názvom Berlín-Plus,167 reguluje modality
spolupráce

medzi

Európskou

úniou

a NATO:

počínajúc

bezpečnostno-politickými

konzultáciami na politickej a vojenskej úrovni, cez nárok na využívanie plánovacích kapacít
NATO v prípravnej fáze operácie (bez nutnosti súhlasu Aliancie v každom konkrétnom
prípade), až po využívanie veliteľských štruktúr, resp. operatívnych kapacít a schopností
NATO168 Európskou úniou pri realizácii jej vlastných operácií krízového manažmentu. Únia
sa tak môže rozhodnúť využiť, ale i nevyužiť ponúkané kapacity. Príkladom operácií, kedy
EÚ možnosti v rámci dohody Berlín-Plus využila, môže byť prevzatie operácie Európskou
úniou od NATO v Macedónsku169, či misie SFOR v Bosne a Hercegovine v roku 2004.
K významným dokumentom upravujúcim vzťahy EÚ – NATO ďalej patrí Spoločné
prehlásenie EÚ a NATO k EBOP zo dňa 16. decembra 2002170, ktoré formalizovalo

163

Závery predsedníctva z Európskej rady v Kolíne z 3./4.júna 1999, Príloha III – Správa predsedníctva
o posilnení spoločnej Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, č. 4 odst. 1; Partnerstvo medzi EÚ a NATO
je do veľkej miery založené na politických dohodách medzi členskými štátmi NATO a EÚ. V podstate len
výmena dôležitých bezpečnostných informácií medzi NATO a EÚ je upravená vo forme medzinárodnej zmluvy
(zmluvnými stranami sú NATO na jednej strane, Vysoký predstaviteľ EÚ/Generálny sekretár, Generálny
sekretariát EÚ a Komisia na strane druhej).
164
Pozri webové stránky EÚ, resp. NATO k strategickému partnerstvu týchto organizácií, dostupné z www:
<http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/l33243_e
n.htm>; <http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49217.htm>.
165
K podrobnostiam pozri Závery predsedníctva z Európskej rady v Nice z 7.-9. decembra 2000, Príloha VII
prílohy VI.
166
Pozri
tlačové
prehlásenie
NATO
zo
16.
decembra
2002,
dostupné
z www:
<http://www.nato.int/docu/update/2002/12-december/e1216a.htm>.
167
Názov je odvodený od stretnutia ministrov členských krajín NATO v Berlíne v roku 1996, kde bolo
dohodnuté vybudovanie efektívneho európskeho piliera v rámci NATO.
168
Využitie operatívnych kapacít a schopností NATO predpokladá žiadosť EÚ o ich poskytnutie a zároveň sa
môže jednať len o kapacity z vopred stanoveného okruhu („pool-u“) takýchto kapacít a schopností; DIETRICH,
Sascha. Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, op.cit., s. 527.
169
Agreement between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia on the status of
the European Union-led forces in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Ú. v. EÚ L 82, 29.3.2003, s. 46
– 51.
170
Spoločné prehlásenie EÚ a NATO k EBOP zo dňa 16. decembra 2002, dostupné z www:
<http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-142e.htm> .
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strategické partnerstvo EÚ – NATO, a Dohoda medzi Európskou úniou a Severoatlantickou
alianciou o ochrane informácií zo 14. marca 2003171.
Prepojenosť EÚ a NATO, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje otázku kolektívnej
bezpečnosti a obrany štátov EÚ, sa javí ako logická s ohľadom na (predovšetkým
hospodárske)

východiská

európskej

integrácie

na

jednej

strane,

a na

charakter

Severoatlantickej organizácie ako vojenskej organizácie na strane druhej.

2.3 EÚ v systéme Organizácie Spojených Národov
Vzťah EÚ a OSN v oblasti bezpečnosti má mimoriadnu (právnu) relevanciu. Únia od
začiatku zdôrazňovala, že pri vývoji SBOP uplatňuje multilaterálny prístup172, a že chce
s OSN v oblasti prevencie a zvládania kríz úzko spolupracovať. Jednotky vyslané členskými
štátmi EÚ tvoria dnes väčšinu mierových zborov OSN173. Zastúpením členských štátov medzi
stálymi, resp. nestálymi členmi Rady bezpečnosti OSN má EÚ (aspoň teoreticky) možnosť
významne vplývať na realizáciu zahranično-politických cieľov Únie, a zároveň určitým
spôsobom ovplyvňovať medzinárodnoprávne aspekty svojich operácií (mandát, rezolúcie
Rady bezpečnosti, atď.). Práve ich podstatná časť – operácie označované ako Petersbergské
úlohy – spadajú do pôsobnosti Rady bezpečnosti nesúcej primárnu zodpovednosť za
udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.
Otázka vzťahu Európskej únie a OSN je komplexnou otázkou a zahŕňa niekoľko aspektov.
Tieto – s ohľadom na tu skúmanú problematiku, vyžadujú rozdielnu intenzitu analýzy.
Prvým aspektom vzťahu OSN-EÚ je pôsobenie a aktivity Únie v rámci OSN, keďže
Európske spoločenstvá získali už v roku 1974 štatút pozorovateľa vo Valnom zhromaždení
OSN.174 Tento aspekt je ale skôr témou oblasti medzinárodných vzťahov, i keď zahŕňa
bezpochyby i celú radu otázok právnych. Ďalej sa však tejto tematike venovať nebudeme175,
171

Ú.v. EÚ L 80, 27.3.2003, s. 35.
Pozri Európska bezpečnostná stratégia, op. cit., str. 9 a nasl.; pozri tiež ORTEGA, Martin. The European
Union and the United Nations: Partners in effective multilateralism. Chaillot Paper No. 78. Paris: EUISS, jún
2005. 105 s. Dostupné z WWW: <www.iss-eu.org>.
173
Európska únia tak napĺňa výzvu z tzv. „Brahimiho správy“ (Report of the Panel on United Nations Peace
Operations, A/55/305 – S/2000/809) z roku 2000, ktorou boli medzinárodné organizácie vyzvané k prevzatiu
väčšej miery zodpovednosti v oblasti medzinárodných mierových operácií; pozri i dokument The EU at the UN –
Overview, dostupné z www: <http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_1001_en.htm>.
174
Pozri rezolúciu VZ OSN A/RES/3208(XXIX) Status of the European Economic Community in the General
Assembly zo dňa 11. októbra 1974.
175
K tejto tematike existuje veľké množstvo predovšetkým zahraničnej literatúry, pozri napríklad:
FASSBENDER, Bardo. The Better Peoples of the United Nations? Europe’s Practice and the United Nations.
European Journal of International Law. 2004, Vol. 15, no. 5, s. 857-884; WOUTERS, Jan; HOFFMEISTER,
Frank; RUYS, Tom (Eds.). The United Nations and the European Union : An Ever Stronger Partnership. 1st
Edition. The Hague : T.M.C. Asser Press, 2006. 452 s.; WOUTERS, Jan. The United Nations and the European
Union: Partners in Multilateralism. Leuven Centre for Global Governance Studies: Working Paper No. 1
[online]. May 2007, [cit. 2011-01-21]. Dostupný z WWW: <http://www.ghum.kuleuven.be/ggs/>; WOUTERS,
Jan . The European Union and International Legal Order: Discord or Harmony?. Edited by Vincent
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keďže pôsobenie EÚ v rámci OSN zahŕňa celú škálu aktivít i mimo tu relevantnú
problematiku medzinárodnej bezpečnosti, či použitia sily.
Naopak žiada sa dôkladnejšie preskúmať dva aspekty: problematiku spolupráce medzi EÚ
a OSN v kontexte SBOP, a pozíciu EÚ vo vzťahu k pravidlám Charty OSN týkajúcich sa
použitia ozbrojenej sily, resp. vo vzťahu k postaveniu a činnosti Rady Bezpečnosti v oblasti
zachovávania medzinárodného mieru a bezpečnosti.
Posledný zmieňovaný aspekt je otázkou medzinárodnoprávnych základov operácií EÚ
(mandát operácií, postavenie EÚ ako regionálnej organizácie podľa kapitoly VIII Charty
OSN, atď.). Bude z dôvodu prehľadnosti analyzovaný podrobne v ďalších kapitolách. Na
tomto mieste sa pokúsime len stručne načrtnúť vývoj, obsah a súčasný stav kooperácie EÚ
a OSN.
Richard Gowan príhodne rozdeľuje vývoj vzťahu EÚ-OSN do štyroch fáz.176 Prvá,
v období od júnového zasadnutia Rady v Kolíne nad Rýnom v roku 1999 (na ktorom bola
EBOP schválená), do roku 2002, je charakteristická pomerne nízkou úrovňou aktivít
smerujúcich k spolupráci. Vo formálnej rovine zahŕňali deklarovanie177 snahy a potreby
spoluprácu

systematizovať

a vytvoriť

inštitucionálny

rámec178,

v praktickej

rovine

predovšetkým stretnutia predstaviteľov EÚ a OSN. Obe organizácie sa nachádzali v tomto
období v procese zmien: na strane EÚ proces samotného vzniku SBOP ako reakcie na
tragické skúsenosti z Balkánu, na strane OSN reformy započaté v roku 2000 tzv. Brahimiho
správou.179 Ďalšiu fázu (2002-2003) popisuje Gowan ako „experimentálnu“. V jej rámci obe
medzinárodné organizácie začali praktickú spoluprácu pri realizácii konkrétnych operácií
v Bosne a v Demokratickej republike Kongo (DRC). Kým v Bosne a Hercegovine EÚ180 od

Kronenberger. The Hague : T.M.C. Asser Press, 2001. The European Union an as Actor Within the United
Nations General Assembly, s. 375-405..
176
GOWAN, Richard. ESDP and the United Nations. In GREVI, Giovanni; HELLY, Damien; KEOHANE,
Daniel (Eds.). European Security and Defence Policy : The First Ten Years (1999-2009) [online]. Paris : EUISS,
October
2009.
s.
117-126.
[cit.
2011-01-22].
Dostupné
z
WWW:
<http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ESDP_10-web.pdf>. [e-kniha]
177
Pozri tiež: Závery predsedníctva Európskej rady z Nice z decembra 2000, Príloha VI, časť VIII; Draft Council
conclusions on EU-UN cooperation in conflict prevention and crisis management, EU Council Doc. 9528/2/01
REV 2 zo 7. novembra 2001.
178
Závery predsedníctva Európskej rady z Göteborgu z 15./16. júna 2001 konštatovali o.i.: „The conclusion of
framework agreements between the European Community and relevant UN organisations will enhance
cooperation.“ (marg. 53).
179
The Report of the Panel on United Nations Peace Operations („Brahimi Report“), UN Document A/55/305S/2000/809, august 2000.
180
EU Police Mission in Bosna and Hercegovina (EUPM); pozri k tejto operácie detailne: MERLINGEN,
Michael. The EU Police Mission in Bosnia and Herzegovina (EUPM). In GREVI, Giovanni; HELLY, Damien;
KEOHANE, Daniel (Eds.). European Security and Defence Policy : The First Ten Years (1999-2009) [online].
Paris :
EUISS,
October
2009.
s.
161-173.
[cit.
2011-01-22].
Dostupné
z
WWW:
<http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ESDP_10-web.pdf>. [e-kniha]; OSLAND, K.M. The EU Police
Mission in Bosnia and Herzegovina. International Peacekeeping. 2004, 11, s. 544-560.
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1.1.2003 OSN181 prevzala (policajnú) časť operácie, v DRC Únia realizovala od 12. júna 2003
operáciu ARTEMIS za účelom podpory prebiehajúcej operácie MONUC182. Tretia fáza,
trvajúca do roku 2006, bola charakteristická nielen snahou o prehĺbenie dialógu, tj. o vznik
formálnych kooperačných mechanizmov, ale aj konkrétnymi operatívnymi aktivitami.
V septembri 2003 bolo prijaté Spoločné prehlásenie EÚ-OSN týkajúce sa kooperácie v oblasti
krízového manažmentu183 a zakladajúce spoločný konzultačný mechanizmus184, tzv. Steering
Committee. V roku 2006 potom OSN požiadala EÚ o vyslanie vojenskej misie do tejto oblasti
počas konania prezidentských volieb. Práve misiu EUFOR D.R. Congo185 je možné
považovať za kulminačný bod, kedy začala štvrtá fáza spolupráce, ktorá trvá do dnes.
Skúsenosti z tejto operácie186 sa odrazili v snahe EÚ dohodnúť s OSN nové Spoločné
prehlásenie ako základ ďalšej spolupráce, k čomu došlo 7. júna 2007187. V krátkej dobe
nasledovali operácie v Čade a Stredoafrickej republike188, ale aj v Kosove189. Narastajúci
počet operácií, v ktorých sú jednotky OSN a EÚ nasadzované súčasne a koordinovane (D.R.
Kongo, Čad či Kosovo) poukazujú na fakt, že vzťah OSN a EÚ nie je len zámerom „na
papieri“190, ale spoluprácou s konkrétnou náplňou a vysokou praktickou relevanciou191.

181

International Police Task Force (IPTF), súčasť UN Mission to Bosnia and Hercegovina; pre podrobnosti
k misii OSN pozri <www.un.org/Depts/dpko/missions/unmibh/>.
182
Pre podrobnosti pozri www-stránky misie MONUC: <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monuc/>,
resp. <http://monusco.unmissions.org/>.
183
EU-UN Joint Declaration on cooperation in crisis management (EU Council Doc. 12730/03 zo dňa
24. septembra 2003, dostupné z www: <http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_2768_en.htm>); modality
implementácie tohto prehlásenia a podmienky poskytnutia ozbrojených jednotiek Organizácii spojených národov
boli spracované v nadväzujúcom dokumente prijatom Európskou radou v júni 2004 EU-UN Cooperation in
Military Crisis Management Operations. Elements of Implementation of the EU-UN Joint Declaration (dostupné
z www:
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/EU-UN_co-operation_in_Military_Crisis_
Management_Operations.pdf>).
184
EU-UN Joint Declaration on cooperation in crisis management, ibid., marg. 3: „Further practical steps
should be taken to build on the momentum of the positive co-operation between the United Nations and the
European Union. To this end, the United Nations and the European Union agree to establish a joint consultative
mechanism at the working level to examine ways and means to enhance mutual co-ordination and
compatibility.“
185
Jednotná akcia Rady 2006/319/SZBP z 27. apríla 2006 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu misie
Organizácie Spojených národov v Konžskej demokratickej republike (MONUC) počas volebného procesu, Ú. v.
EÚ L 116, 29.4.2006, s. 98 – 101; operácia bola autorizovaná podľa kapitoly VII. Charty OSN Rezolúciou RB
OSN 1671 zo dňa 25. apríla 2006.
186
Pre detailnejšiu analýzu skúseností EÚ z tejto operácie pozri: MAJOR, Claudia. EU-UN cooperation in
military crisis management: the experience of EUFOR RD Congo in 2006. Occasional Paper No. 72 [online].
Paris :
EUISS,
September
2008
[cit.
2011-01-27].
Dostupné
z
WWW:
<http://ftp.infoeuropa.eurocid.pt/database/000042001-000043000/000042438.pdf>.
187
Joint Statement on UN-EU cooperation in Crisis Management, zo dňa 7. júna 2007, dostupné z www:
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/EU-UNstatmntoncrsmngmnt.pdf>.
188
EUFOR Tchad/RCA, Jednotná akcia Rady 2007/677/SZBP z 15. októbra 2007 o vojenskej operácii
Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike, Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2007, s. 21 – 24; operácia
bola autorizovaná podľa kapitoly VII. Charty OSN Rezolúciou RB OSN 1778 zo dňa 25. septembra 2007.
189
Jednotná akcia Rady 2008/124/SZBP zo 4. februára 2008 o misii Európskej únie na podporu právneho štátu
v Kosove, EULEX KOSOVO, Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2008, s. 92 – 98.
190
GOWAN, Richard. ESDP and the United Nations. In GREVI, Giovanni; HELLY, Damien; KEOHANE,
Daniel (Eds.). European Security and Defence Policy : The First Ten Years (1999-2009). Op.cit., s. 118.
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2.4 EÚ a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
Operácie EÚ zahŕňajú i oblasť riešenia krízových situácií a ich prevencie, čím vyvstáva
i otázka vzťahu EÚ k Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Zároveň je
OBSE jedinou európskou organizáciou v oblasti medzinárodnej bezpečnosti, ktorej členom sú
zároveň i všetky členské štáty EÚ. Je teda prirodzeným partnerom pre spoluprácu v oblasti
SZBP a SBOP.192 Na druhej strane sa oblasti aktivít oboch organizácií prekrývajú
predovšetkým v civilnom, ale len do veľmi malej miery vo vojenskom aspekte krízového
manažmentu. Aktivity EÚ v kooperácii s OBSE sa obmedzujú na oblasť zaistenia mieru
v krízových oblastiach Európy alebo vysielanie pozorovateľských mierových misií193, pričom
takéto operácie smú byť realizované len so súhlasom daného hostiteľského štátu194.
OBSE nie je Únii nadradená, a to ani právne, ani politicky. Dodržiavanie zásad a cieľov
Parížskej Charty OBSE síce patrí k cieľom Únie195, avšak takýto mandát OBSE nie je pre
Úniu ani právne záväzný a ani nevyhnutný196. Z toho vyplýva, že relevancia spolupráce medzi
EÚ a OBSE pre ťažiskovú problematiku práce, tj. vojenské operácie EÚ, je skôr nízka.

2.5 Účasť tretích štátov na krízovom manažmente EÚ
Realizácia krízového manažmentu EÚ (vojenského či civilného) nie je a ani nemá byť
výlučnou doménou členských štátov EÚ. Práve naopak, vlády členských štátov EÚ uplatňujú
multilaterálny prístup v tejto otázke. Participácia niektorých tretích krajín197 na báze
dobrovoľnosti je možná a želateľná nielen na jednotlivých operáciách, ale i na kapacitách
a schopnostiach vytvorených za účelom realizácie operácií krízového manažmentu. Inšpiráciu

191

Pozri Council conclusions on EU-UN cooperation in crisis management - Extract from Council conclusions
on CSDP 3009th Foreign Affairs Council meeting Luxembourg, 26 April 2010, dostupné z www:
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/EU-UN_EN-27.4.2010.pdf>.
192
Závery predsedníctva pravidelne zdôrazňujú, že EÚ chce v oblasti riešenia krízových a konfliktných situácií s
OBSE úzko spolupracovať. Rovnako Európska bezpečnostná stratégia uvádza síce stručne, ale výstižne: „Pre
Európsku úniu má mimoriadny význam sila a efektívnosť OBSE a Rady Európy.“ (op. cit., s. 9).
193
OPPERMANN, Thomas. Europarecht : Ein Studienbuch., op.cit., § 33 marg. 16.
194
DIETRICH, Sascha. Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Op.cit., s. 456 a nasl.
195
Podľa čl. 21 odst. 2 písm. c) ZEÚ „Únia vymedzuje a uskutočňuje spoločné politiky a činnosti a pracuje na
dosahovaní vysokého stupňa spolupráce vo všetkých oblastiach medzinárodných vzťahov s cieľom ... zachovávať
mier, predchádzať konfliktom a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť v súlade s cieľmi a zásadami Charty
Organizácie Spojených národov, zásadami Helsinského záverečného aktu a cieľmi Parížskej charty vrátane tých,
ktoré sa týkajú vonkajších hraníc.“
196
KIELMANNSEGG, Sebastian von. Die Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Op.cit., s. 250.
197
Jedná sa predovšetkým o členské štáty NATO, ktoré nie sú zároveň členskými štátmi EÚ, a tiež o skupinu
kandidátskych krajín na prístup k EÚ. Pozri Závery predsedníctva z Európskej rady v Kolíne z 3./4.júna 1999,
Príloha III – Správa predsedníctva o posilnení spoločnej Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, marg. 3;
Závery predsedníctva z Európskej rady v Helsinkách z 10./11.decembra 1999, Príloha 1 k Prílohe IV. Zvláštne
dohody o spolupráci pri krízových situáciách uzavrela EÚ s Ruskom, Kanadou a Ukrajinou; tieto dohody
predpokladajú pravidelné bezpečnostno-politické konzultácie v rámci existujúcich mechanizmov, ako aj
možnosť participovať na operáciách EÚ. K podrobnostiam pozri Správu španielskeho predsedníctva k EBOP
určenú Európskej rade v Seville 21.-22.júna 2002 (dokument Rady 10160/02 z 18. júna 2002), Prílohy IV. - VI.
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k takejto spolupráci čerpala EÚ zo skúseností členských štátov v rámci kooperačných
a konzultačných foriem spolupráce Západoeurópskej únie.
Z hore

uvedeného

vyplýva

otázka

(s

relevanciou

napríklad

pre

otázky

medzinárodnoprávnej zodpovednosti), do akej miery a prípadne v akej forme môžu tretie štáty
zasahovať aj rozhodovacích procesov operácií krízového manažmentu EÚ? EÚ však
kooperačné a konzultačné formy ZEÚ neprevzala bez úpravy, ale modifikovala ich práve za
účelom zachovania svojej rozhodovacej autonómie v otázkach realizácie operácií.198 Detaily
participácie tretích štátov na SBOP sú definované v Záveroch predsedníctva Európskej rady
z Nice199 a boli akceptované všetkými potenciálnymi partnermi ako základ vzájomnej
spolupráce200. Pre EÚ platí tento dokument ako všeobecné usmernenie v zmysle
čl. 25 písm. a) ZEÚ, a je teda v praxi pre orgány EÚ právne záväzný. Čo do obsahu,
dokument predpokladá na politickej i vojenskej úrovni konanie rutinných konzultácií
k bezpečnostným a obranným otázkam medzi členskými štátmi EÚ a partnerskými štátmi
NATO, resp. kandidátskymi krajinami EÚ. V prípade krízovej situácie môžu tretie štáty
participovať na operáciách EÚ, pričom zvyčajne sa jedná o poskytnutie operačných kapacít.
Podrobnosti účasti tretích štátov sú však predmetom ad hoc dohôd uzatváraných medzi EÚ
a daným tretím štátom pre každý konkrétny prípad.201 Obsahovo upravujú tieto zmluvy
predovšetkým začlenenie civilného alebo vojenského personálu tretieho štátu do misie EÚ.
Tretie štáty sa nepodieľajú na rozhodovacích procesoch v rámci relevantnej inštitucionálnoorganizačnej štruktúry EÚ – operačné a strategické velenie (a kontrola) prenesú na veliteľa
misie (menovaného a kontrolovaného Radou, resp. PSC).202 S ohľadom na samotnú realizáciu
operácie to už neplatí – v tomto ohľade majú tretie štáty rovnaké práva a povinnosti, ako
členské štáty EÚ účastniace sa danej operácie. Účasť prispievajúcich tretích štátov na vedení
operácie je zohľadnená vytvorením a účasťou na ad-hoc výboru štátov participujúcich na
operácii (Committee of Contributors) a zároveň zaradením do reťazca velenia operácie bez
ohľadu na národnú príslušnosť. Výbor slúži ako fórum pre diskusiu všetkých aspektov
týkajúcich sa danej operácie, avšak jeho postavenie voči PSC, resp. Vojenskému výboru (ako
vedúcemu vojenskému orgánu operácií EÚ) je slabé. Voči týmto orgánom má len poradnú
funkciu. EÚ si tak zachováva rozhodovaciu autonómiu v zásadných otázkach vedenia
198

Závery predsedníctva z Európskej rady v Kolíne z 3./4.júna 1999, Príloha III – Správa predsedníctva
o posilnení spoločnej Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, marg. 5.
199
Závery predsedníctva z Európskej rady v Nice zo 7.-9. decembra 2000, Príloha VI k Prílohe VI.
200
Pozri napríklad Závery predsedníctva z Európskej rady v Göteborgu z 15.-16. júna 2001, časť V., marg. 50.
201
K problematike zmlúv uzatváraných Úniou s tretími štátmi za týmto účelom pozri: THYM, Daniel. Die
völkerrechtlichen Verträge der Europäischen Union. ZaöRV. 2006, 66, s. 880 a nasl.
202
Pozri čl. 2 a nasl. Jednotnej akcie Rady 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej operácii Európskej únie
v Bosne a Hercegovine (Ú.v. EÚ L 252, s. 10 – 14).
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a kontroly operácie.203 S ohľadom na práva a povinnosti počas jej samotnej realizácie majú
však tretie štáty rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty EÚ.
Takto fungujúcu participáciu tretích štátov na operáciách EÚ však nie je možné zaradiť do
žiadnej z medzinárodnoprávnych foriem spolupráce. Nejedná sa o asociačný status, či status
pozorovateľa, keďže tieto medzinárodnoprávne inštitúty vymedzujú zvláštne formy účasti na
fungovaní či aktivitách medzinárodnej organizácie. Z hľadiska medzinárodného práva funguje
kooperácia na ad-hoc základe, keďže pre každú operáciu je uzatváraná s daným tretím štátom
samostatná medzinárodná zmluva, regulujúca podrobne podmienky jeho účasti, tj.
predovšetkým otázky počtu a statusu odveleného personálu, jeho začlenenie do reťazca
velenia (chain of command), výšku finančného príspevku na spolufinancovanie operácie, či
otázku ochrany a bezpečnosti informácií.204

3. Záverom kapitoly
Súčasťou projektu Európskej únie je i Spoločná bezpečnostná a obranná politika ako
integrálna súčasť Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Vytvárajú právny rámec pre
realizáciu cieľov EÚ v tejto oblasti, ako ich stanoví čl. 21 ZEÚ. Tieto ciele a úlohy, ktoré
zároveň určujú obsah a rozsah činnosti Únie, sú konkretizované jednak relevantnými
ustanoveniami primárneho práva EÚ, ako aj ďalšími dôležitými dokumentmi - Európskou
bezpečnostnou stratégiou 2003 a Základným cieľom 2010. Tvoria únijnoprávny rámec pre
manažment prevencie a riešenia konfliktov a kríz mimo územie členských štátov EÚ, ktorý
zahrňuje civilné misie, ale aj široké spektrum vojenských operácií. Typológia vojenských
operácií má svoj pôvod v Petersbergskej deklarácii Západoeurópskej únie a bola rozšírená
Lisabonskou zmluvou tak, že v súčasnosti zahŕňa v zmysle čl. 42 a 43 ZEÚ spoločné operácie
odzbrojovania, humanitárne a záchranné misie, misie vojenského poradenstva a vojenskej
pomoci, misie na predchádzanie konfliktom a na udržiavanie mieru, ako aj misie bojových síl
v rámci krízového riadenia vrátane misií na opätovné nastolenie mieru a stabilizačných
operácií po ukončení konfliktu. Jadrom týchto úloh je práve ich vojenská dimenzia.
K realizácii stanovených cieľov a úloh EÚ disponuje inštitucionálnou infraštruktúrou
a právnymi

nástrojmi.

Využívaná

je

všeobecná

inštitucionálna

infraštruktúra

EÚ

s bezpečnostno-politickou relevanciou (Rada EÚ a jej pomocné orgány), ale v rámci
pokračujúceho integračného procesu boli sformované i zvláštne bezpečnostno-politické
štruktúry a kapacity (napríklad Politický a bezpečnostný výbor), či vojenská infraštruktúra
(napríklad Vojenský výbor či Vojenský štáb EÚ). Rozvoj a ďalšie sfunkčňovanie špecifickej
203

Závery predsedníctva z Európskej rady v Bruseli z 24.-25. októbra 2002, Príloha II – EBOP: Realizácia
ustanovení z Nice o účasti partnerských európskych štátov NATO, ktoré nie sú členmi EÚ, marg. 16.
204
DIETRICH, Sascha. Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, op.cit., s. 365 a nasl.

53

inštitucionálnej infraštruktúry si vyžiadali jednak skúsenosti z realizácie prvých expedičných
misií EÚ, ale aj potreba vlastných kapacít pre realizáciu nových plánovacích a rozhodovacích
procesov a metód.
Právnym základom expedičných operácií EÚ sú právne akty, ktorých špecifikom je ich
medzivládny charakter, keďže prijatie legislatívneho aktu je v oblasti SZBP a SBOP vylúčené
(čl. 31 odst. 1 ZEÚ). Hlavnú úlohu pri tvorbe a presadzovaní právnych aktov v tejto oblasti
majú Európska rada a Rada pre zahraničné veci. Kompetenciou Európskej rady je definovať
strategické záujmy a smery Únie, stanovovať jej ciele a vymedzovať všeobecné usmernenia
SZBP, vrátane záležitostí, ktoré majú obranné dôsledky. Rada potom na ich základe jedná
prostredníctvom rozhodnutí, pričom má voľnosť s ohľadom na voľbu konkrétnych
prostriedkov na dosiahnutie zadaných cieľov. Rozhodnutia Rady môžu mať formu akcie alebo
pozície, resp. formu k ich prevedení potrebného opatrenia. Materiálnu podstatu a právny
základ operácií EÚ tvoria akty vo forme akcie. Ďalším dôležitým nástrojom v tejto oblasti sú
medzinárodné zmluvy uzatvárané s tretími štátmi a medzinárodnými organizáciami.
Z procesného hľadiska sú rozhodnutia v SZBP prijímané principiálne jednohlasne, ak však
ustanovenie v príslušnej kapitole ZEÚ neuvedie inak, resp. ak tak pre určitý prípad nestanoví
Rada jednohlasným rozhodnutím. Pre oblasť SBOP výnimka z princípu jednohlasnosti možná
nie je, tj. právne akty týkajúce sa napríklad začatia operácie vyžadujú v každom prípade
jednohlasnosť.
Ustanoveniu inštitucionálnej infraštruktúry a integrácii úloh krízového manažmentu
Západoeurópskej únie do Zmluvy o EÚ nasledovalo v decembri 2001, resp. máji 2003
vyhlásenie o dosiahnutí operačnej pripravenosti SBOP. Členské štáty si tak – i v dôsledku
prvotných skúseností, uvedomili potrebu nielen stanoviť právny základ zahraničnopolitických misií, ale i potrebu riešiť otázku vlastných štruktúr a kapacít na ich realizáciu.
Vznikli tak Európske bojové skupiny, Európske sily rýchleho nasadenia či Európske
žandárske sily, čím EÚ reálne získala možnosť svoje zahranično-politické ciele presadzovať
a realizovať. Zároveň od roku 2003 dochádza ku kontinuálnemu posilňovaniu spôsobilostí
ozbrojených síl EÚ.
Vývoj krízového manažmentu Európske únie v bezpečnostno-politickej oblasti, ako aj
realizácia operácií je úzko spätá s ďalšími medzinárodnými organizáciami. Kým úlohy
i kapacity Západoeurópskej únie Európska únia integrovala do svojich štruktúr, spolupráca so
Severoatlantickou alianciou má strategický charakter. Je založená predovšetkým na systéme
dohôd Berlín-Plus, v rámci ktorých má Európska únia napríklad možnosť pre svoje operácie
využívať kapacity Aliancie. Túto možnosť už Únia v rámci operácií krízového manažmentu
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využila, čo naznačuje úzku previazanosť aktivít členských štátov oboch organizácií, ktorých
potenciál prekrývať sa geograficky, ako aj obsahom, je pomerne veľký.
Mimoriadne relevantný a zároveň problematický je vzťah EÚ a Organizácie Spojených
národov, čo vyplýva nielen z formálne deklarovanej vôle spolupracovať (existuje napríklad
tzv. Steering Committee - spoločný konzultačný mechanizmus), ale i z operatívnych aktivít
napríklad vo forme spolupráce pri realizácii operácií v Bosne a Hercegovine, či v
Demokratickej republike Kongo.
Kým relevancia vzťahu Európskej únie a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe (OBSE) je do určitej miery obmedzená tým, že sa týka predovšetkým oblasti
civilného krízového manažmentu, zásadný význam má pre EÚ spolupráca s tretími štátmi,
ktoré pravidelne prispievajú svojimi národnými kontingentmi k realizácii zahraničnopolitických misií EÚ.
Obecne môžeme konštatovať, že krízový manažment EÚ predstavuje po právnej i po
faktickej stránke systém charakteristický vysokou komplexnosťou. Jedná sa však o funkčný
systém, overený viac než dvoma desiatkami realizovaných misií, ktorý umožňuje Európskej
únii ako samostatnému aktérovi v medzinárodnom spoločenstve efektívne realizovať svoje
zahraničnopolitické ciele. Tento záver len zdôrazňuje nutnosť identifikovať a analyzovať
medzinárodnoprávne aspekty emancipácie EÚ v oblasti medzinárodnej bezpečnosti, pričom
logicky prvým krokom je objasnenie postavenia Európskej únie ako medzinárodnej
organizácie v systéme medzinárodného práva.
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III. K postaveniu medzinárodných organizácií obecne
a Európskej únie konkrétne v systéme medzinárodného
práva
Medzinárodné organizácie sú konštruktom v mnohých smeroch kontroverzným, avšak
v súčasnom medzinárodnom spoločenstve zaujali pozíciu ťažko nahraditeľnej inštitucionálnej
formy kooperácie a koordinácie štátov a ich záujmov. Existencia medzinárodných organizácií
je mimoriadnym prínosom často práve v tých oblastiach, ktoré sú pre prežitie
medzinárodného spoločenstva dôležité: či už sa jedná o oblasť ľudských práv, sebaurčenia
národov, alebo otázky medzinárodného mieru a bezpečnosti (napríklad etablovanie zákazu
použitia ozbrojenej sily).205 Obecne prispeli medzinárodné organizácie bezpochyby k vyššej
efektivite medzinárodného práva (napríklad inštitucionalizáciou jeho vynútenia), či jeho
rozvoju prostredníctvom poskytnutia rámca pre kodifikáciu. Pre súčasné medzinárodné
spoločenstvo je charakteristický ich kvantitatívny nárast, keď počet medzivládnych
medzinárodných organizácií prekonal počet štátov. Dnes je obťažné identifikovať politickú
oblasť, ktorú nepokrýva svojimi aktivitami aspoň jedna, ak nie dokonca viaceré,
medzinárodné organizácie. S tým súvisí aj ich mimoriadna rôznorodosť, ktorú ako aspekt
zdôraznili aj štáty a medzinárodné organizácie vo svojich komentároch k návrhu článkov
o zodpovednosti medzinárodných organizácií.206
Prax medzinárodných organizácií zároveň ukazuje na fakt, že už nie sú chápané štátmi len
ako nástroj inštitucionalizovanej koordinácie a kooperácie v určitej úzko vymedzenej oblasti v
zmysle prvých, poväčšine funkčne (technicky) zameraných medzinárodných organizácií.207
Tieto vznikali v 19. storočí a mali charakter napríklad správnych únií208 či plnili úlohy
v určitej konkrétnej technickej oblasti209. Stále častejšie vznikajú medzinárodné organizácie
205

K zhodnoteniu vplyvu medzinárodných organizácií na medzinárodné právo pozri napríklad BOTHE, Michael,
et al. Völkerrecht. Wolfgang Graf Vitzthum (Hrsg.). 2. Auflage. Berlin : Walter de Gruyter, 2001. s. 279 a nasl.
206
Pozri ILC, Eight report on responsibility of international organizations, Special Rapporteur Giorgio Gaja, 14
March 2011, UN General Assembly Doc. A/CN.4/640, marg. 4: „Some reccurent themes of a general nature
have appeared in certain statements and written comments. One of this themes relates to the great variety of
international organizations. (...) The variety of international organizations is an undeniable fact (...)“.
207
Zaujímavé, ale idúce nad rámec tejto práce, sú pokusy identifikovať dôvody, pre ktoré štáty vôbec kooperujú.
Táto otázka je ale otázkou pre sociálne vedy, v rámci ktorých najvýraznejším názorovým prúdom sú realisti,
resp. neorealisti. K tomuto pozri napríklad stručné, ale príhodné zhrnutie v KLABBERS, Jan. International
Institutional Law, op. cit., s. 26 a nasl.
208
Jednalo sa o rôzne komisie spravujúce plavbu po riekach, napr. Ústredná komisia pre plavbu po Rýne (1815),
Európska komisia dunajská (1856), resp. ďalšie komisie spravujúce rieky Po (1849), Labe (1821), či Douro
(1835). Spomenúť môžeme i prvú mimoeurópsku komisiu, Medzinárodnú komisiu pre Kongo, ktorej právnym
základom boli čl. 17-24 Všeobecnej dohody z Berlína (1885), výsledku Berlínskej konferencie
(Kongokonferenz) konanej za účelom regulácie európskej expanzie do Afriky; pozri: MALUWA, Tiyanjana.
International Law in Post-Colonial Africa. The Hague : Kluwer Law International , 1999. s. 83.
209
Napríklad Svetová telegrafná únia (dnešná Medzinárodná telekomunikačná únia, 1865).
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činné v oblastiach politickej spolupráce, resp. organizácie s kombinovaným funkčnepolitickým210 zameraním. Slovami Kleina, medzinárodné organizácie sú rozhodujúcim
aspektom inštitucionalizácie spolupráce štátov preto, že môžu byť vytvorené za skoro
akýmkoľvek

účelom

a opatrené

kompetenciami

adekvátnymi

ich

funkciám.211

Charakteristickou črtou prenikania medzinárodných organizácií do medzinárodného
spoločenstva (nielen v posledných dekádach) sa tak stáva okrem kvantitatívneho nárastu aj
určitá zmena typického obsahu ich činností (tj. cieľov a úloh, a s nimi korešpondujúcich
kompetencií), a to markantným posunom od pôvodne skoro výlučne funkčného k politickému
zameraniu (či už v oblasti medzinárodného mieru a bezpečnosti, ekonomickej spolupráce,
ochrany ľudských práv, atď.), či kombináciou ich zamerania smerom k multifunkčnosti.212
Multifunkčnosť je príznačná (nielen) pre integračne zamerané medzinárodné organizácie, i
keď tieto ani zďaleka netvoria väčšinu súčasných organizácií. Najfrekventovanejším
príkladom je EÚ, označovaná ako nadnárodná alebo supranacionálna organizácia,
predstavujúca „nadštandardnú“ formu spolupráce charakteristickú pomerne vysokou mierou
dynamiky rozvoja a kontinuálne zvyšujúcou sa mierou integrácie, a tým i „samostatnosti“
voči svojim členským štátom. Práve nadnárodné organizácie svojimi zvláštnosťami
(v porovnaní s neintegračne zameranými medzinárodnými organizáciami), ako je napríklad
odlišný efekt právnych aktov v zmysle ich priameho účinku či nadradenosti na území
členských štátov, predstavujú jednu z veľkých výziev pre súčasný systém medzinárodného
práva, ktorého (nielen) funkčnosť je v zmysle post-westfálskej koncepcie postavená na
predominancii suverénnych štátov.

210

Precízna kategorizácia na funkčné a politické medzinárodné organizácie samozrejme nie je možná - mnohé
oblasti spolupráce je možné zaradiť do oboch kategórií. Rovnako ako ďalšie kategorizačné aspekty je založená
na empirickom závere opierajúcom sa o prax medzinárodného spoločenstva.
211
KLEIN, Eckart. Völkerrecht. Wolfgang Graf Vitzthum (Hrsg.). 2. Auflage. Berlin : De Gryuter, 2001. Die
Internationalen und Supranationalen Organisationen, s. 273. Klein zároveň dodáva, že vnútorná štruktúra
medzinárodných organizácií, tj. orgány umožňujúce vytvárať vlastnú vôľu organizácie, zabezpečujú kontinuálne
plnenie zverených úloh a teda i efektivitu. (ibid.).
212
Táto téza platí i v prípade, ak nebudeme brať do úvahy Organizáciu Spojených národov, ktorá
v medzinárodnom spoločenstve zaujíma zvláštne postavenie. Hľadanie motívov a pohnútok, ktoré štáty vedú
k rozširovaniu oblastí pôsobnosti medzinárodných organizácií, nie je ľahkou úlohou. Niektoré sú však zreteľné:
globalizácia a s tým spojená vyššia miera prepojenosti a závislosti medzi aktérmi medzinárodného spoločenstva;
v oblasti medzinárodnej bezpečnosti je to bezpochyby nemožnosť efektívneho vynútenia mieru a bezpečnosti
jednotlivými štátmi; či snaha malých štátov o posilnenie pozície práve prostredníctvom medzinárodných
organizácií, v rámci ktorých je princíp rovnosti štátov v porovnaní s bilaterálnou úrovňou realizovaný často
efektívnejšie prostredníctvom zakotvenia formálnej rovnosti napríklad v štruktúrach či procedúrach organizácie.
Ďalšia analýza tejto otázky je skôr námetom pre politologickú diskusiu, ktorá by sa odohrávala v kontexte
konfliktu funkcionalistickej a neofunkcionalistickej teórie; z právneho hľadiska pohnútky a motívy majú len
nepriamu relevanciu, napríklad pri interpretácii medzinárodnoprávnych noriem. Obmedzíme sa tak na záver,
ktorý sa nám v tomto kontexte javí ako najprirodzenejší (i keď možno až lapidárny), a to že medzi hlavné
dôvody pre proces „zmultifunkčňovania“ medzinárodných organizácií patrí jednoduché zistenie ich
zakladateľov, že prostredníctvom medzinárodnej organizácie sú schopné dosiahnuť cieľov, ktoré by samotné
dosiahnuť nedokázali.
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Prirodzeným východiskom pre identifikáciu a následnú analýzu medzinárodnoprávnych
aspektov zahranično-politických operácií EÚ je, prima facie, postavenie Únie v systéme
medzinárodného práva. Takto úzke pojatie problematiky by bolo neadekvátne komplexnosti
otázok, na ktoré sa táto práca zameriava. Otázky týkajúce sa medzinárodného humanitárneho
práva a otázok medzinárodnoprávnej zodpovednosti nie možné analyzovať bez načrtnutia
základných aspektov problematiky medzinárodných organizácií, ktoré sú samotné vo väčšej či
menšej miere predmetom kontroverzie v náuke či praxi medzinárodného práva a nemožno ich
teda považovať za obecne prijaté. Napríklad v českej náuke výrazná pluralita názorov
v otázke, či medzinárodné organizácie sú subjektom partikulárneho, alebo aj obecného
medzinárodného práva, má zásadný vplyv na identifikáciu formálnych prameňov
humanitárnoprávnych záväzkov Európskej únie. Rovnako nie je možné analýzu otázky
medzinárodnoprávnej

subjektivity,

ako

nevyhnutného

predpokladu

medzinárodnej

zodpovednosti, obmedziť na skúmanie len Európskej únie, ktorá per definitionem nefunguje
izolovane v systéme medzinárodného práva, a už z dôvodu jej výnimočnému postavenia
medzi medzinárodnými organizáciami nie je možné postupovať a minore ad maius, a
z analýzy postavenia EÚ odvodzovať širšie závery s nárokom na ich obecnú platnosť.
Analýze medzinárodnoprávneho postavenia EÚ a identifikácii charakteru a rozsahu jej
medzinárodnoprávnych záväzkov tak musí predchádzať zamyslenie sa nad postavením
medzinárodných organizácií v systéme medzinárodného práva obecne. Východiskovým
bodom je práve ich medzinárodnoprávna subjektivita, keďže otázky rozsahu (majú
medzinárodné organizácie spôsobilosť vstupovať do zmluvných vzťahov?) a právnych
následkov

subjektivity

(zodpovednosť

medzinárodných

organizácií)

sú

otázkami

derivatívnymi.

1. Medzinárodné organizácie v systéme medzinárodného práva
1.1 Stručne k terminológii
Úvodom sa žiada venovať aspoň stručne pozornosť pojmu subjektivita (medzinárodnej
organizácie) a v ňom obsiahnutému pojmu medzinárodná (medzivládna) organizácia. Oba
pojmy majú pre výskumnú otázku zásadný charakter, predovšetkým s ohľadom na absenciu
ich obecne akceptovaných medzinárodnoprávnych definícií.
Pod pojmom medzinárodné organizácie budeme rozumieť také formy medzinárodnej
spolupráce medzi subjektmi medzinárodného práva213, ktoré sú zriadené na základe

213

Takéto chápanie medzinárodných organizácií zohľadňuje, že členmi medzinárodnej organizácie dnes už
nemusia byť len štáty, ale aj i medzinárodné organizácie. Zároveň vznik medzinárodnej organizácie nevyžaduje
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medzinárodného inštrumentu214, nemajú len krátkodobý charakter, a disponujú aspoň jedným
vlastným orgánom so schopnosťou vytvárať vlastnú vôľu organizácie.215 Od medzinárodných
organizácií odlišujeme spoločné orgány štátov, ktoré boli vytvorené dvoma alebo viacerými
štátmi za špecifickým účelom, ale bez úmyslu vytvoriť medzinárodnú organizáciu.
Medzinárodný orgán jedná priamo menom jeho zakladajúcich štátov (a tieto nesú spravidla
i zodpovednosť za jeho chovanie).216
Podobne ako neexistuje jednotná definícia medzinárodnej organizácie, i pre terminológiu
používanú pri pokuse popísať medzinárodnoprávne postavenie medzinárodných organizácií je
charakteristická nekonzistentnosť, resp. názorová pluralita. Česká náuka používa v zásade len

nevyhnutne participáciu viacerých štátov: OSN napríklad v komentári problematiky zodpovednosti
medzinárodných organizácií pre ôsmu správu ILC (2011) uvádza Zvláštny súd pre Sierru Leone a Zvláštny súd
pre Libanon ako medzinárodné organizácie, ktorých základom je medzinárodná zmluva uzatvorená medzi OSN
a Sierrou Leone, resp. Libanonom. Podľa názoru OSN sa jedná o tribunály s vlastnou medzinárodneprávnou
subjektivitou a obmedzenou kompetenciou k uzatváraniu medzinárodných zmlúv, pričom na ich vzniku
participoval len jeden štát – druhým zmluvným partnerom je OSN. Pozri UN General Assembly Doc.
A/CN.4/637/Add.1, Responsibility of international organizations. Comments and observations received from
international organizations, čl. II B. marg. 1.1.
214
Tu použitý pojem „medzinárodný inštrument“ sa javí ako vhodnejší, keďže zakladajúci inštrument
medzinárodnej organizácie nemusí mať vždy charakter zmluvy, ale napríklad i vnútroorganizačného právneho
aktu existujúcej medzinárodnej organizácie (zakladajúcim právnym inštrumentom UNICEF je rezolúcia Valného
zhromaždenia OSN 57 [I] z 11. decembra 1946), či môže chýbať úplne (ako v prípade OBSE). Rovnaký pojem
uvádza i definícia prijatá ILC pre účely otázky medzinárodnej zodpovednosti medzinárodných organizácií; pozri
čl. 2 návrhu článkov (op. cit., ktorý stanoví: „For the purposes of the present draft articles, the term
“international organization” refers to an organization established by a treaty or other instrument governed by
international law and possessing its own international legal personality. International organizations may
include as members, in addition to States, other entities.“).
215
K definícii medzinárodnej organizácie pozri z domácej náuky: MALENOVSKÝ, Jiří . Mezinárodní právo
veřejné : jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému. 5., podstatně upravené a
doplněné vydání. Brno : Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2007. s. 104. Pozri tiež DAVID,
Vladislav; SLADKÝ, Pavel ; ZBOŘIL, František . Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. 1. vydání. Praha :
Leges, 2008. s. 118 a nasl.; SCHEU, Harald Christian. Úvod do mezinárodního práva veřejného. Praha :
Auditorium, 2010. s. 57. Zo zahraničnej náuky pozri napríklad diferencovanú definíciu SEIDLHOHENVELDERN, Ignaz; LOIBL, Gerhard. Das Recht der Internationalen Organisationen einschliesslich der
Supranationalen Gemeinschaften. 7. Auflage. Köln : Carl Heymanns, 2000. marg. 0105. Za obecne akceptovanú
definíciu pojmu „medzinárodná organizácia“ nemôžeme považovať ani žiadnu z definícií uvádzaných
v niektorých kodifikačných zmluvách, ako napríklad vo Viedenskom dohovore o zmluvách medzi štátmi
a medzinárodnými organizáciami a medzinárodnými organizáciami navzájom (1986), či v Návrhu článkov o
medzinárodnej zodpovednosti medzinárodných organizácií). Ako trefne uvádza ods. 3 komentára k
navrhovanému čl. 2 posledne menovaného dokumentu, každá z týchto definícií bola vytvorená len pre účely
danej zmluvy a nie s cieľom definovať pojem medzinárodnej organizácie obecne (Report of the International
Law Commission on the work of its Sixty-first session, UN Doc. A/64/10, 2009, s. 43); Komisia pre
medzinárodné právo v aktuálnom znení návrhu článkov o zodpovednosti medzinárodných organizácií obsahuje
následovnú definíciu: „international organization means an organization established by a treaty or other
instrument governed by international law and possessing its own international legal personality. International
organizations may include as members, in addition to States, other entities“ (ILC, Responsibility of International
Organizations. Text and titles of draft articles 1 to 67 adopted by the Drafting Committee on second reading in
2011, 30 May 2011, UN General Assembly Doc. A/CN.4/L.778, čl. 2); k definícii medzinárodnej organizácie
v rámci návrhu článkov od zodpovednosti medzinárodných organizácií viď podnetný článok: JÍLEK, Dalibor. K
definici mezinárodní organizace k návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací. Časopis pro právní
vědu a praxi. 2003, 3, s. 191-203.
216
DOMINICÉ, Christian. The Law of International Responsibility. Edited by James Crawford, Alain Pellet,
Simon Olleson. New York : Oxford University Press, 2010. Attribution of conduct to multiple states and the
implication of a state in the act of another state, s. 283.
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pojem „subjektivita medzinárodnej organizácie“, resp. „subjekt medzinárodného práva“.
Jazyk anglický však používa výrazy rozdielne: legal personality, subjectivity, či legal
capacity. Otázne je, či uvedené termíny je možné užívať ako synonymá.217 Napríklad
dôsledné rozlišovanie Völkerrechtsfähigkeit

a völkerrechtliche Handlungsfähigkeit v

nemeckej náuke naznačuje, že tomu tak nie je.218
Nápomocný môže byť pohľad do poradného posudku MSD vo veci Náhrady škôd
utrpených v službách OSN219, ktorému je prisudzovaný zásadný význam. Medzinárodnému
súdnemu dvoru bola predložená otázka, inter alia, či má Organizácia spojených národov
spôsobilosť vzniesť medzinárodný nárok proti vláde zodpovednej za vzniknuté škody. MSD
si položil otázku, či OSN má taký charakter, ktorý by zahrňoval spôsobilosť medzinárodný
nárok vzniesť. Pri hľadaní odpovede považoval súd za potrebné preskúmať, či „podľa Charty
má OSN takéto právo vo vzťahu k svojim členským štátom“, alebo „inými slovami“ či OSN
„má medzinárodnoprávnu subjektivitu“ (international personality). S ohľadom na OSN
formuloval záver, že „vykonáva a požíva funkcie a práva, ktorých výkon prichádza do úvahy
len pri požívaní značného rozsahu medzinárodnej subjektivity a spôsobilosti vystupovať
v medzinárodnej oblasti.“ MSD nakoniec dospel k názoru, že „the Organization is an
international person. [...] What it does mean is that it is a subject of international law and
capable of possessing international rights and duties, and that it has capacity to maintain its
rights by bringing international claims.” 220
Predovšetkým z poslednej citovanej pasáže posudku je možné dovodiť, že podľa MSD pre
jednotku mať „international personality“ znamená byť subjektom medzinárodného práva.
Keďže však MSD, ako je z citovaného úryvku evidentné, uviedol i ďalšie, dodatočné aspekty
(spôsobilosť hájiť práva uplatňovaním svojich medzinárodných nárokov), bolo by možné
chápať pojem „international personality“ ako širší pojem oproti pojmu „subject of
217

Časť zahraničnej náuky pojmy „international personality“ a „subject of international law“ používa ako
synonymá, pozri napríklad: SEIDL-HOHENVELDERN, Ignaz; LOIBL, Gerhard. Das Recht der Internationalen
Organisationen einschliesslich der Supranationalen Gemeinschaften. Op. cit. s. 45 (marg. 0301 a 0303);
BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. Sixth Edition. New York : Oxford University Press,
2003. s. 57, 61 a 648 a nasl. .Jan Klabbers naopak rozlišuje medzi pojmami „subjectivity“ a „personality“, keď
tvrdí, že „subjectivity“ je len „akademickou nálepkou“ a naopak „personality“ je statusom daným určitým
právnym systémom (KLABBERS, Jan. International Institutional Law. second edition. Cambridge : Cambridge
University Press, 2009. s. 39).
218
Pozri napríklad SCHMALENBACH, Kirsten. Die Haftung Internationaler Organisationen. Frankfurt am
Main : Peter Lang, 2004. s. 51 a nasl.; BOTHE, Michael , et al. Völkerrecht. Wolfgang Graf Vitzthum (Hrsg.).
2. Auflage. Berlin : Walter de Gruyter, 2001. op.cit., s. 305 a nasl.
219
Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, I.C.J. Reports 1949, s. 149 (Advisory
Opinion); Pre český preklad najvýznamnejších pasáží pozri ŠTURMA, Pavel, et al. Casebook : Výběr případů z
mezinárodního práva veřejného. 2. doplněné vydání. Praha : Eva Rozkotová , 2010. s. 32-36.
220
„Organizácia je medzinárodným subjektom. (...) Znamená to, že je subjektom medzinárodného práva,
schopným mať medzinárodné práva a povinnosti, a teda má spôsobilosť hájiť svoje práva uplatňovaním
medzinárodného nároku.“ (preklad autora práce), Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United
Nations, I.C.J. Reports 1949, s. 177-180; výňatok uvádzame z dôvodu použitej terminológie v anglickom jazyku.
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international law“. Môžeme však vychádzať z toho, že pojmy oba pojmy sa dajú používať
v zásade synonymne. Opierajúc sa o tento záver sa určitá terminologická redukcia
charakteristická
medzinárodných

pre

českú

organizácií“,

a slovenskú
resp.

náuku,

„subjekt

tj.

užívanie

pojmu

„subjektivita

medzinárodného

práva“,

nejaví

ako

problematické a budeme tak používať uvedené termíny aj v rámci tejto práce. Pojem „legal
capacity“ má však už odlišný význam a nemožno ho používať synonymicky. Označuje
(a možno ho preložiť ako) spôsobilosť k uplatňovaniu určitých práv a povinností, napríklad
spôsobilosť uplatňovať nárok, či uzatvárať medzinárodné zmluvy.221

1.2 Subjektivita medzinárodných organizácií ako evolutívny koncept
Čo vlastne je obsahovou náplňou pojmu „subjekt medzinárodného práva“, medzinárodné
právo ako systém normatívne neurčuje. Rovnako žiadnu z definícií vytvorených náukou
nemožno považovať za obecne akceptovanú. Za názorový prienik (i s ohľadom na už citovaný
posudok MSD vo veci Náhrady škôd utrpených v službách OSN), a teda definíciu
predstavujúcu akýsi minimálny spoločný menovateľ názorových prúdov náuky, môžeme ale
považovať definíciu, podľa ktorej subjektom medzinárodného práva rozumieme každú
jednotku, ktorej medzinárodné právo priznáva spôsobilosť k právam a povinnostiam.222
Moderné medzinárodné právo nepozná len jednu kategóriu subjektov; možnosť existencie
rôznych kategórií subjektov s rôznym rozsahom práv a povinností konštatoval už MSD vo
veci Náhrady škôd utrpených v službách OSN, keď uviedol, že „subjekty práva
v ktoromkoľvek právnom systéme nemusia byť nevyhnutne totožné čo do právnej povahy
a rozsahu ich práv“ a že ich „povaha závisí potrebách spoločenstva“.223 Jednou z týchto
kategórií, tj. jedným z subjektov medzinárodného práva, sú i medzinárodné medzivládne

221

V tomto zmysle i WESSEL, Ramses A. The International legal status of the European Union. European
Foreign
Affairs
Review.
1997,
2,
s.
111.
Dostupný
tiež
z
WWW:
<http://www.utwente.nl/mb/legs/research/wessel/wessel29.pdf>.
222
V tomto zmysle MALENOVSKÝ, Jiří . Mezinárodní právo veřejné : jeho obecná část a poměr k jiným
právním systémům, zvláště k právu českému. Op.cit., s. 104; Malenovský ešte dodáva, že subjektom je entita
s priznanou spôsobilosťou k právam a povinnostiam, a spravidla i k právnym úkonom. Pozri tiež DAVID,
Vladislav; SLADKÝ, Pavel ; ZBOŘIL, František . Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. 1. vydání. Praha :
Leges, 2008. s. 118 a nasl. (David/Sladký/Zbořil a tiež Čepelka/Šturma zdôrazňujú význam normotvornej
spôsobilosti, ktorú považujú za nutný predpoklad medzinárodnej subjektivity); SCHEU, Harald Christian. Úvod
do mezinárodního práva veřejného. Op.cit., s. 57. Zo zahraničnej literatúry napríklad: HAILBRONNER, Kay.
Völkerrecht. Wolfgang Graf Vitzthum (Hrsg.). 2. Auflage. Berlin : De Gryuter, 2001. Der Staat und der Einzelne
als Völkerrechtssubjekte, s. 169 (Hailbronner tu zdôrazňuje, že chovanie subjektu musí byť regulované
bezprostredne medzinárodným právom); HERDEGEN, Matthias. Völkerrecht. 5., überarbeitete und erweiterte
Auflage. München : C.H.Beck, 2006. s. 64; BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law, op.cit.,
s. 58 (Brownlie okrem spôsobilosti k právam a povinnostiam vo svojej definícii uvádza ako predpoklad
subjektivity i spôsobilosť hájiť svoje práva prostredníctvom uplatňovania medzinárodných nárokov.“).
223
Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, I.C.J. Reports 1949, s. 178.
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organizácie, čo potvrdil MSD v poradnom posudku Výklad dohody medzi WHO a Egyptom.224
Medzinárodnoprávnu subjektivitu, ktorá môže byť medzinárodným organizáciám daná
explicitne i implicitne225, potvrdzuje i prevládajúci názor v náuky226 a prax štátov227.
Podporne môžeme uviesť i preambulu Viedenského dohovoru o zmluvách medzi štátmi a
medzinárodnými organizáciami a medzi medzinárodnými organizáciami navzájom, ktorá
explicitne označuje medzinárodné organizácie ako subjekt medzinárodného práva (odlišný od
štátov).228
S ohľadom na definíciu subjektu medzinárodného práva je teda postačujúce, ak je
medzinárodná

organizácia

nositeľom

práv

a/alebo

povinností

vyplývajúcich

z medzinárodného práva, a to bez ohľadu na ich rozsah, alebo či sa jedná o práva a povinnosti
napríklad len vo vzťahu k členským štátom. V prípade väčšiny medzinárodných organizácií to
zaiste nepredstavuje problém – sú poväčšine nositeľom aspoň práv a povinností
vyplývajúcich z ich zakladajúceho inštrumentu. Často sú to kompetencie nevyhnutné pre ich
riadne fungovanie, a teda kompetencie, ktorými zvyčajne disponuje každá medzinárodná
organizácia (ako napríklad výsady a imunity, či právo prijímať finančné príspevky).
Samotné

konštatovanie,

že

medzinárodné

organizácie

participujú

ako

subjekt

medzinárodného práva v živote medzinárodného spoločenstva, a že ich subjektivita môže byť
daná explicitne či implicitne, už nie je predmetom mimoriadnych kontroverzií.229 Pluralitou

224

Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, I.C.J. Reports 1980
(Advisory Opinion), marg. 37. Problematikou subjektivity medzinárodných organizácií sa zaoberal už SDMS
(pozri SDMS, Jurisdiction of the European Commission of the Danube, posudok zo dňa 8.12.1922, P.C.I.J. Ser.
B No. 14, s. 6, predovšetkým marg. 179; SDMS, Competence of the ILO in regard to International Regulation of
the Conditions of the Labour of Persons Employed in Agriculture, posudok zo dňa 12.8.1922, P.C.I.J. Ser. B No.
2, s. 10).
225
Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, I.C.J. Reports 1949, s. 180; SEIDLHOHENVELDERN, Ignaz; LOIBL, Gerhard. Das Recht der Internationalen Organisationen einschliesslich der
Supranationalen Gemeinschaften, op.cit., marg. 0307 a 0324-0326.
226
KLABBERS, Jan. International Institutional Law. Second edition. Cambridge : Cambridge University Press,
2009. op.cit. s. 42 a nasl.; ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, op. cit., s. 110 a
nasl. („Za subjekty mezinárodního práva jsou dnes běžně pokládány i mezinárodní organizace.“);
MALENOVSKÝ, Jiří . Mezinárodní právo veřejné : jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům,
zvláště k právu českému, op. cit., s. 146 a nasl.; DAVID, Vladislav; SLADKÝ, Pavel; ZBOŘIL, František.
Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou., op. cit., s. 132 a nasl.; SCHEU, Harald Christian. Úvod do
mezinárodního práva veřejného, op.cit., s. 92 a nasl.; BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law,
op. cit., s. 648 a nasl.
227
Plne je možné súhlasiť s F. Naertom, že je stále viac badateľná tendencia štátov priznávať medzinárodným
organizáciám, ktoré štáty zriaďujú, medzinárodnoprávnu subjektivitu explicitne. Tak je tomu v prípade EÚ
v kontexte zmien zavedených Lisabonskou zmluvou, či v štatúte ICC (čl. 4 odst. 1: „The Court shall have
international legal personality“), pozri NAERT, Frederik. International Law Aspects of the EU´s Security and
Defence Policy. Antwerp : Intersentia, 2010. s. 284 a nasl.
228
V preambule tohoto Dohovoru (1986) sa uvádza: „Having in mind the specific features of treaties to which
international organizations are parties as subjects of international law distinct from States, ...“
229
V tomto zmysle napríklad Seidl-Hohenveldern/Loibl (SEIDL-HOHENVELDERN, Ignaz; LOIBL, Gerhard.
Das Recht der Internationalen Organisationen einschliesslich der Supranationalen Gemeinschaften, op. cit.,
marg. 0303), podľa ktorých dnes už prakticky neexistujú pochybnosti o tom, že medzinárodné organizácie sú
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názorov sa však naďalej vyznačujú teoretické názory na elementy indikujúce subjektivitu
(s následkami pre jej rozsah).

1.3 Subjektivita medzinárodných organizácií: niekoľko myšlienok
k pôvodu, atribútom a rozsahu

1.3.1 Medzinárodná organizácia: (len) partikularizmus!?
Teoretická otázka, či subjektivita medzinárodných organizácií je (len) partikulárna a aké sú
jej indikátory (ak vôbec), je pre náuku naďalej vďačným zdrojom inšpirácie.230 V rámci
diskusie sa vytvorili dve základné názorové línie231 - tzv. subjektívna a objektívna teória. Obe
(viac či menej intenzívne) vychádzajú z posudku MSD vo veci Náhrady škôd, avšak ich
pohľad na postavenie medzinárodných organizácií v systéme medzinárodného práva je
zásadne odlišný.
Podľa prvého z uvedených názorových prúdov je rozhodujúcim aspektom pri hodnotení
subjektivity organizácie vôľa jej členských štátov, následkom čoho je subjektivita
medzinárodnej organizácie „len“ medzinárodnoprávnym partikularizmom.232 Naopak
objektívna teória vychádza z premisy, že medzinárodná organizácia je subjektom obecného
medzinárodného práva a stáva sa ním v momente, kedy spĺňa podmienky formulované
obecným medzinárodným právom, bez ohľadu na vôľu členských štátov.233
Nespornou výhodou subjektívnej teórie je, že je v súlade s obecne prijímanou (a ak chceme
pozitivistickou) charakteristikou medzinárodného práva, tj. že je založené primárne na vôli či

samostatnými nositeľmi medzinárodných práv a povinností, a teda že sú subjektmi medzinárodného práva
a disponujú tým i medzinárodnoprávnou subjektivitou.
230
Giorgio Gaja vo svojej ôsmej správe k problematike zodpovednosti medzinárodných organizácií uvádza: „(...)
it seems preferably to leave the question open whether all the international organizations possess legal
personality.“ (ILC, Eight report on responsibility of international organizations, Special Rapporteur Giorgio
Gaja, 14 March 2011, UN General Assembly Doc. A/CN.4/640, marg. 15). Naproti tomu niektoré štáty
vychádzajú evidentne z objektívnej subjektivity medzinárodných organizácií, pozri napríklad vyjadrenie
Rakúska: „international organizations possess international legal personality as a result of being such
organizations“ (UN Doc. A/CN.4/636, sect. II B, para. 2).
231
Okrem uvedených dvoch teórií uveďme jednu zaujímavú myšlienku, ktorý už v roku 1977 prezentoval
Michael Bothe: Položil si otázku, či v medzinárodnom práve neprebieha proces vzniku obyčajovej normy, podľa
ktorej medzinárodné právo prisudzuje vzniku medzinárodnej organizácie založenej skupinou štátov objektívny
účinok s následkom. Existencia normy takéhoto obsahu by bola zaiste elegantným riešením, nakoľko by spojila
„výhody“ objektívnej i subjektívnej teórie. I štyridsať rokov po prezentácii tejto myšlienky pokračujúca diskusia
však poukazuje na fakt, že k faktickému vytvoreniu takejto obyčajovej normy nedošlo. Pozri BOTHE, Michael.
Die Stellung der Europäischen Gemeinschaften im Völkerrecht. ZaöRV. 1977, 37, 1, op.cit. s. 125.
232
Z českej náuky sú zástancami tohto názoru ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo
veřejné, op.cit., s. 110 a nasl., ako aj David (DAVID, Vladislav; SLADKÝ, Pavel; ZBOŘIL, František.
Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou., op. cit., s. 133).
233
Prominentným zástancom tejto teórie je Finn Seyersted, pozri napríklad: SEYERSTED, Finn. International
Personality of Intergovernmental Organisations. Do Their Capacities Really Depend upon Their Constitution?.
Indian Journal of International Law. 1965, vol. 4, s. 1-75; z novšej literatúry rovnakého názorového prúdu pozri
napríklad stanovisko vo výsledku podporujíce názor Seyersteda: WHITE, Nigel D. The law of international
organisations. Second edition. Manchester : Manchester University Press, 2005. predovšetkým s. 68 – 69.
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súhlase štátov (konsenzuálny princíp).234 A skutočne, subjektivita medzinárodnej organizácie
by bola ťažko obhájiteľná v prípade explicitne deklarovanej opačnej vôle jej členských
štátov.235 Častejší prípad je však ten, kedy zakladajúci inštrument k subjektivite danej
organizácie mlčí, ako to je napríklad aj v prípade OSN.
Väčšina čelných predstaviteľov českej náuky medzinárodného práva236 sa podobne ako
v súčasnosti prevažná časť náuky obecne, prikláňa k subjektívnej teórii. Vo vnímaní
niektorých českých autorov je pritom rozhodujúcim aspektom normotvorná spôsobilosť,
ktorej sa medzinárodným organizáciám dostáva len v čiastočnej podobe. Je totiž chápaná
jednak ako bytostne spojená so suverenitou, ktorú medzinárodné organizácie vykonávať
nemôžu,

a zároveň

ako

nevyhnutný

medzinárodnoprávnej subjektivity.

a (v zmysle

rozsahu)

určujúci

atribút

237

Hypotéza subjektívnej teórie je však napadnuteľná hneď niekoľkými argumentmi. Na
zásadný vnútorný rozpor upozorňuje Klabbers, a to v kontexte vzťahov medzinárodnej
organizácie a tretích štátov. Subjektivita medzinárodnej organizácie v tomto vzťahu je podľa
zástancov subjektívnej teórie závislá na uznaní zo strany tretieho štátu. Konštitutívnym
prvkom subjektivity je tak vôľa tretích a nie členských štátov. Takýto záver je však v jasnom
rozpore s nosnou premisou subjektívnej teórie, pre ktorú konštitutívnu úlohu zohráva práve
vôľa členských štátov medzinárodnej organizácie.238 Pritom pre niektorých predstaviteľov

234

V tomto zmysle už SDMS vo veci S.S. Lotus (Francúzsko v. Turecko), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10 (Sept. 7),
marg. 204, 208 a predovšetkým marg. 309.
235
KLABBERS, Jan. International Institutional Law, op.cit., s. 47. Takáto situácia je však extrémom a nie je
nám známa žiadna situácia, kedy by zakladajúci dokument medzinárodnej organizácie takéto ustanovenie
expressis verbis obsahoval. Ako už bolo uvedené, častejší je prípad, kedy zakladajúci dokument mlčí, menej
často potom obsahuje explicitné priznanie medzinárodnoprávnej subjektivity. Nepriznanie subjektivity
medzinárodnej organizácii by zároveň učinilo z jej vytvorenia úkon bez akéhokoľvek zmyslu (a viedlo tak ad
absurdum): nepriznaním spôsobilosti k právam a povinnostiam by medzinárodná organizácia per definitionem
žiadne práva a povinnosti nemohla mať ani ich vytvárať. Akákoľvek formulácia funkcií či cieľov, a s nimi
korešpondujúcich kompetencií, by boli úplne bezpredmetné.
236
Tak Čepelka/Šturma a aj David (ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, op. cit.,
s. 110 a nasl.; DAVID, Vladislav; SLADKÝ, Pavel; ZBOŘIL, František. Mezinárodní právo veřejné s
kazuistikou., op. cit., s. 132 a nasl.). Pre podnetný a diferencovaný rozbor ich postojov problematiky subjektivity
medzinárodných organizácií pozri JÍLEK, Dalibor. Právní následky mezinárodně protiprávního chování : Pocta
Čestímru Čepelkovi k 80. narozeninám. Pavel Šturma. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta,
2007. Mezinárodní organizace: partikulární subjektivita. Vyvratitelnost předchozí hypotézy, s. 99-121. Pre
opačný názor v českej náuke pozri MALENOVSKÝ, Jiří . Mezinárodní právo veřejné : jeho obecná část a
poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému, op.cit., s. 146-152, ktorý síce tiež zdôrazňuje, že
medzinárodnoprávna subjektivita je produktom vôle členských štátov, avšak odvolávajúc sa na posudok MSD vo
veci Výkladu Dohody z 25. marca 1951 medzi WHO a Egyptom tiež uvádza, že subjektivita medzinárodných
organizácií prekračuje rámec partikulárneho práva a uplatňuje sa tak v rámci obecného medzinárodného práva.
237
JÍLEK, Dalibor. Právní následky mezinárodně protiprávního chování : Pocta Čestímru Čepelkovi k 80.
narozeninám. Ibid.., s. 101.
238
KLABBERS, Jan. International Institutional Law, op. cit., s. 48 - 49.
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subjektívnej teórie má uznanie konštitutívny charakter nielen vo vzťahu k tretím štátom239, ale
je dokonca konštitutívnym prvkom pre samotnú subjektivitu medzinárodnej organizácie240.
Objektívna teória problematiku uznania logicky riešiť nemusí – subjektivita medzinárodnej
organizácie podľa nej vyplýva z obecného medzinárodného práva a pôsobí tak voči tretím
štátom bez toho, aby ju tieto museli uznať (či učiniť iný úkon v tomto smere). Proti takémuto
stanovisku by sa zaiste dalo argumentovať, že v takom prípade by sa vôľa členských štátov
zakladajúcich medzinárodnú organizáciu povýšila nad vôľu tretích štátov, uzurpujúc si tak
akési nadradené postavenie. Z pohľadu medzinárodného práva by sme mohli uvažovať, či
založenie medzinárodnej organizácie so subjektivitou pôsobiacou automaticky aj voči tretím
štátom by nepredstavovalo porušenie princípu pacta tertiis nec nocent nec prosunt, ktorého
vyjadrením je čl. 35 VDZP: „Tretiemu štátu vznikne záväzok z ustanovenia zmluvy, ak strany
tejto zmluvy majú v úmysle týmto ustanovením vytvoriť záväzok a ak tretí štát tento záväzok
výslovne prijme písomnou formou.“ Ako zdôrazňujú Seidl-Hohenveldern/Loibl, pre tretie
štáty predstavuje uzatvorenie zakladajúcej zmluvy medzinárodnej organizácie res inter alios
acta; vznik medzinárodnej organizácie by zhoršil právne postavenie tretích štátov, keby tieto
boli donútené automaticky uznať jej medzinárodnoprávnu subjektivitu.241 Aj tento argument
je však napadnuteľný. V konečnom dôsledku dospejeme k záveru, že uznanie tretími štátmi
nemá pre subjektivitu medzinárodnej organizácie konštitutívny charakter, a to na základe
nasledujúcich argumentov.
Za prvé, ako zdôrazňuje Naert, pôsobenie subjektivity voči tretím štátom neznamená, že by
tieto museli prevziať všetky záväzky vyplývajúce zo zakladajúcich dokumentov
organizácie.242 Znamená to len, že musia akceptovať jednak existenciu organizácie ako
samostatného subjektu, a jednak práva a povinnosti vyplývajúce organizácii z obecného
medzinárodného práva, tj. práva a povinnosti, ktoré sú charakteristické tak či onak obecnou
platnosťou. Dopad vzniku medzinárodnej organizácie na tretie štáty je nepriamy a je
predovšetkým faktického charakteru. Na existujúce zmluvné práva a povinnosti tretieho štátu
totiž nemá žiaden vplyv. S ohľadom na nové zmluvy je len vecou daného štátu, či
s medzinárodnou

organizáciou

zmluvu

uzavrie,

a tým

konkludentne

uzná

jej
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Tak napríklad BOTHE, Michael. Die Stellung der Europäischen Gemeinschaften im Völkerrecht. ZaöRV.
1977, 37, 1, s. 124-125. Dostupný tiež z WWW: <http://www.zaoerv.de/37_1977/37_1977_1_t_122_137.pdf>.
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Takto napríklad Roland Bieber v kontexte EÚ: Draft on a Consolidated Treaty of the European Union.
Secretariat Working Party Task Force on the Intergovernmental Conference (1996). Research and
Documentation Papers, Political Series, Working Paper W-17/rev., s. 15. Dostupný tiež z WWW:
<http://aei.pitt.edu/5993/1/003221_1.pdf>.
241
SEDL-HOHENVELDERN/LOIBL, op.cit., marg. 0321.
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medzinárodnoprávnu subjektivitu.243 Podľa nášho názoru tak vznik medzinárodnej
organizácie nespadá do pôsobnosti pravidla pacta tertiis.
Za druhé, nie je zrejmé, prečo by v tomto prípade mali mať medzinárodné organizácie pri
svojom vzniku iné postavenie než novovznikajúce štáty. Štát sa subjektom medzinárodného
práva stáva v okamihu naplnenia štátotvorných predpokladov. Pre ostatných členov
medzinárodného

spoločenstva

sa

takéto

zaradenie

nového

člena

medzinárodného

spoločenstva javí na jednej strane ako fakt, keďže svojou vôľou (nemyslíme teda mocenské,
politické či iné vplyvy) nemajú možnosť vplývať na jeho konštituovanie, na druhej strane sa
nový štát „narodí“ nie do právneho vákua, ale do systému obecného medzinárodného práva,
ktoré tvorí základný normatívny rámec existencia medzinárodného spoločenstva.244 Štáty tak
„automaticky“ vstupujú do právneho vzťahu s novým štátom - stávajú sa „stranami“ pravidiel
obecného medzinárodného práva, čím dochádza k prelomeniu konsenzuálneho princípu
medzinárodného práva. Uvedený argument Seidla-Hohenvelderna a Loibla tak neobstojí: ak
vznik štátu ako nového subjektu vzťahov upravených obecným medzinárodným právom
nepredstavuje zhoršenie pozície existujúcich štátov, nie je dôvod v tomto smere zaobchádzať
s medzinárodnými organizáciami inak a považovať ich prienik medzi subjekty obecného
medzinárodného práva za zhoršenie právnej pozície tretích štátov.
Dalo by sa ďalej namietať, že medzinárodné organizácie sa nerodia do právneho vákua, ale
sú subjektom adresátom práv a povinností vyplývajúcich z ich zakladajúceho inštrumentu, či
ďalších súvisiacich prejavov vôle zakladajúcich štátov, tj. partikularizmov. Takýto pohľad cez
prizmu subjektívnej teórie v dôsledku znamená limitáciu medzinárodných záväzkov
medzinárodnej organizácie na tie, ktoré sú v rámci jej explicitne či implicitne daných
kompetencií (majúcich zase vo vzťahu k funkciám a cieľom atributívnu povahu). Inak
povedané,

podľa

tohto

názoru

medzinárodná

organizácia

nepodlieha

obecnému

medzinárodnému právu a je, stricto sensu, čistým partikularizmom závislým výlučne na vôli
svojich členských štátov.
Takýto názor zastávajú i čelní predstavitelia českej náuky medzinárodného práva Čepelka
a Šturma, keď napríklad uvádzajú, že medzinárodná organizácia má sama spôsobilosť
uzatvárať medzinárodné zmluvy a táto spôsobilosť vyplýva zo zakladajúceho inštrumentu
243

K podobnému záveru môžeme dospieť aj v ohľade na uplatňovanie prípadných zodpovednostých nárokov.
Pre tretí štát, ktorý medzinárodnú organizáciu neuznal, je táto novým subjektom zodpovednostného vzťahu,
ktorý môže vzniesť nárok, resp. môže byť z hľadiska zodpovednosti subjektom povinným. Jedná sa však opäť
len o nepriamy efekt, ktorý sa navyše objavuje aj v iných situáciách. Rovnakej situácii čelí tretí štát napríklad
v prípadoch spájania/nástupníctva štátov.
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medzinárodným právom. Pozri MALANCZUK, Peter. Akehurst´s Modern Introduction to International Law.
Seventh revised edition. New York : Routledge, 2002. s. 47; BOCZEK, Boleslaw Adam. International Law : A
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organizácie. Autori ďalej pokračujú tvrdiac, že takéto zmluvy sa ale obecným
medzinárodným právom neriadia a ani nemôžu, keďže medzinárodné organizácie nemôžu byť
subjektmi tohto práva.245
To nás ale nabáda k logicky nadväzujúcej otázke: Aké pravidlá upravujúce režim a život
takejto medzinárodnej zmluvy teda použiteľné sú? Argumentovať VDZMO(1986) nemožno:
dohovor ešte nevstúpil v platnosť (a ak by aj v platnosti bol, otázku by stačilo pozmeniť
a opýtať sa, aké pravidlá teda platili pred vstupom VDZMO(1986) v platnosť?). Rovnako je
namieste otázka, aké pravidlá teda upravujú výsady a imunity, či problematiku náhrady škôd
spôsobených medzinárodnou organizáciou, ak tieto oblasti neupravuje žiaden zmluvný (či
obyčajový) partikularizmus? Čo v prípade kogentných noriem medzinárodného práva, ktoré
sú predovšetkým obyčajovými normami a z ich charakteru vyplýva, že si nárokujú na
záväznosť voči všetkým subjektom medzinárodného práva bez ohľadu na akékoľvek
konsenzuálne246 - zmluvné záväzky?
Obmedziť právny rámec fungovania a existencie medzinárodnej organizácie na
partikulárnu úpravu tak evidentne znamená postaviť ju na veľmi vratký základ, čo zvýrazňuje
i fakt, že štáty sú pri formulácii zakladajúcich inštrumentov medzinárodných organizácií skôr
opatrné v explicitnom priznávaní práv a povinností, rovnako ako už samotnej subjektivity
medzinárodných organizácií. Pravidlá obecného medzinárodného práva zohrávajú dôležitú, ba
priam nenahraditeľnú úlohu: zapĺňajú medzery v partikulárnych pravidlách a použijú sa
vtedy, keď obyčajový či zmluvný partikularizmus zlyhá.247 Ak by tomu tak nebolo, ako ďalej
uvádza Jílek, medzinárodné právo by nebolo „skutočným normatívnym systémom“, chýbala
by mu totiž „normatívna súdržnosť“.248
V prospech záväznosti obecného medzinárodného práva ale hovoria i ďalšie argumenty.
Čo do charakteru predstavujú hlavný korpus obecného medzinárodného práva obyčajové
pravidlá, ktoré sú – netechnicky vyjadrené – založené na konsenze štátov v zmysle
súbežného, vzájomne sa prekrývajúceho opinio juris sive necessitatis, potvrdeného
kvalifikovanou praxou. Je preto otázne, či argument prelomenia konsenzuálneho princípu nie
je z tohto hľadiska argumentom príliš formalistickým.
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ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, op.cit., s. 111.
V tomto prípade je fakt, že aj na priznanie kogentného charakteru určitej norme medzinárodného práva je
nutný široký konsenzus medzinárodného spoločenstva, irelevantný. Nemá totiž z hľadiska samotného vzniku
normy ako takej konštitutívny účinok.
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Rovnako i JÍLEK, Dalibor. Právní následky mezinárodně protiprávního chování : Pocta Čestímru Čepelkovi
k 80. narozeninám. Mezinárodní organizace: partikulární subjektivita. Vyvratitelnost předchozí hypotézy, op.cit.,
s. 119.
248
Ibid., s. 119.
246

67

Obecné

medzinárodné

právo

tvorí

základný normatívny rámec

spolunažívania

v medzinárodnom spoločenstve. Nie je evidentné, prečo by teda malo obecné medzinárodné
právo akceptované väčšinou štátov ako normatívna formulácia základných pravidiel súžitia
medzinárodného spoločenstva byť nevhodným či nepoužiteľným pre medzinárodné
organizácie? A práve kvôli tomu, že predstavuje základný normatívny rámec, tiež nemôže
založenie medzinárodnej organizácie predstavovať pre žiadnu skupinu štátov prostriedok ako
záväznosti obecného medzinárodného práva uniknúť.249 Zákaz použitia a hrozby silou, či
ďalšie normy kogentného charakteru sú rovnako platné pre štáty ako i pre Európsku úniu,
Africkú úniu či NATO, čomu zodpovedá i prevzatie ustanovení k ius cogens Viedenského
dohovoru o zmluvnom práve (1969)250 do korpusu VDZMO(1986), konkrétne čl. 53 a 64.251
Je len v záujme medzinárodného spoločenstva, aby ihneď po vstupe nového subjektu do jeho
právneho systému, bol tento nový subjekt viazaný základnými pravidlami, tj. obecným
medzinárodným právom. Vznik veľkého množstva medzinárodných organizácií v posledných
dekádach tento argument len podporuje.
Na tomto mieste je ale nutné podotknúť, že použiteľnosť pravidiel obecného
medzinárodného práva, a teda vlastne ich prenos zo sféry aplikácie medzi štátmi i na vzťahy
medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami (či týmito navzájom), jednak nepredstavuje
automatizmus a jednak je obmedzený: vylúčený je pojmovo už tam, kde obsah, charakter
pravidla, či jeho samotné použitie by bolo v rozpore so základnou charakteristikou či povahou
danej medzinárodnej organizácie. Vyplýva to z podmienok analogickej aplikácie, ktorá je
jednak možná len vtedy, ak existuje medzera, ktorú je nutné vyplniť (potreba alebo
opodstatnenosť použitia pravidla), a jednak ak sú východiskové situácie rovnaké (situácia
medzinárodnej organizácie, v ktorej má byť pravidlo aplikované, musí zodpovedať príslušnej
situácii štátu).252 Zároveň sa aj na pôsobnosť pravidiel obecného medzinárodného práva
vzťahuje princíp špeciality a prenesených právomocí253- doplňujú partikulárnu úpravu len
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TOMUSCHAT, Christian. Die Europäische Union ind ihre völkerrechtliche Bindung. EuGRZ. 2007, 34, 1,
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(ed.). The Hague : Kluwer Law International, 2002. The International Responsibility of the European Union,
s. 179.
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Ďalej len VDZP (1969).
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Rovnako i názor doktríny, pozri ILA Final Report on the Accountability of International Organisations
(2004), s. 18: „It should be noted that peremptory norms of international law are applicable to both Member
States and IO-s“, dostupné z WWW: <http://www.ila-hq.org/download.cfm/docid/6B708C25-4D6D-42E28385DADA752815E8>.
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Security and Defence Policy. op.cit., s. 293. V tomto zmysle i poradný posudok MSD vo veci Legality použitia
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v rámci explicitne či implicitne vymedzeného priestoru pôsobnosti medzinárodnej
organizácie.
Vyššie popísaná „doplnková funkcia“ obecného medzinárodného práva a jeho záväznosť
pre medzinárodné organizácie je zároveň potvrdená i súdno-rozhodovacou praxou, napríklad
posudkom Medzinárodného súdneho dvora v prípade sporu medzi Egyptom a Svetovou
zdravotníckou organizáciou ohľadne jej regionálneho sídla. Kým v poradnom posudku vo
veci Náhrada škôd ponechal MSD otázku objektívnej subjektivity medzinárodných
organizácií obecne otvorenú (venoval sa jej len v kontexte subjektivity OSN)254, v rámci
poradného posudku vo veci Výkladu Dohody z 25. marca 1951 medzi Svetovou zdravotníckou
organizáciou a Egyptom už veľmi jasne skonštatoval, že medzinárodná organizácia je
„subjektom medzinárodného práva a ako taká je viazaná všetkými záväzkami, ktoré pre ňu
vyplývajú z obecného medzinárodného práva, z jej zakladajúcich dokumentov alebo
medzinárodných dohôd, ktorých sú zmluvnou stranou.“255 Podotknime, že niektorí
predstavitelia náuky sa na analýzu týchto posudkov MSD nesústredia, čo platí - ako
upozorňuje už Jílek256, aj napríklad pre niektorých českých autorov.
V kontexte diskusie o východiskách a indíciách subjektivity medzinárodných organizácií
sa ako pragmatický, a bezpochyby vďaka svojmu kompromisnému nádychu príťažlivý, zdá
Klabbersov záver. Vychádza z tzv. prezumptívnej subjektivity medzinárodných organizácií:
ak sa medzinárodná organizácia chová tak, že jej chovanie je vysvetliteľné len na základe
medzinárodnoprávnej subjektivity, je možné sa domnievať, že takáto organizácia subjektivitu
má257 a pôsobí objektívne v tom zmysle, že jej existencia je uplatniteľná voči tretím štátom
i bez nutnosti aktu uznania z ich strany. Klabbers tak kladie dôraz na prax medzinárodného
spoločenstva. Že práve tento uhol pohľadu (tj. praxe) je opodstatnený, naznačuje i Brownlie,
ktorý zdôrazňuje, že ak neexistuje normatívny systém, ktorý by obsahoval kritériá pre
uznávanie či definíciu jeho subjektov, potom logicky primárnym testom musí byť test
funkcionálny.258 Rovnakým spôsobom postupovala aj veľká časť náuky pri hľadaní odpovede
nukleárnych zbraní štátom v ozbrojenom konflikte (Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed
Conflict. Advisory Opinion of 8 July 1996 – Preliminary objections): „The Court need hardly point out that
international organizations are subjects of international law which do not, unlike States, possess a general
competence. International organizations are governed by the "principle of speciality", that is to say, they are
invested by the States which create them with powers, the limits of which are a function of the common interests
whose promotion those States entrust to them.“
254
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255
Výklad Dohody z 25. marca 1951 medzi Svetovou zdravotníckou organizáciou a Egyptom, Poradný posudok
MSD, I.C.J. Reports, 1980, marg. 37, s. 89-90.
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JÍLEK, Dalibor. Právní následky mezinárodně protiprávního chování : Pocta Čestmíru Čepelkovi k 80.
narozeninám. op.cit. Mezinárodní organizace: partikulární subjektivita. Vyvratitelnost předchozí hypotézy,
s. 113.
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na (Lisabonskou zmluvou zodpovedanú) otázku, či Európska únia medzinárodnoprávnou
subjektivitou disponuje alebo nie, keď medzinárodnoprávnu subjektivitu EÚ odvodzovala
predovšetkým z Únii explicitne priznanej spôsobilosti uzatvárať medzinárodné zmluvy (čl. 24
ZEÚ v znení z Nice).
Summa summarum, s ohľadom na uvedené argumenty sa budeme opierať o nasledujúci
záver: subjektivita medzinárodnej organizácie sa predpokladá, ak sa medzinárodná
organizácia chová tak, že jej chovanie je vysvetliteľné len na základe medzinárodnoprávnej
subjektivity. Prípadná odlišná vôľa členských štátov je pre otázku subjektivity rozhodujúca až
vtedy, keď je výslovne prejavená. Striktné odvodzovanie subjektivity a jej rozsahu od vôle
členských štátov je neakceptovateľné vo svojich dôsledkoch, keďže by znamenalo, okrem
iného, vyňatie medzinárodnej organizácie z pôsobnosti obecného medzinárodného práva, čo
však s ohľadom na jeho nezastupiteľnú „doplnkovú“ úlohu, a predovšetkým úlohu ako
základného normatívneho rámca pre fungovanie medzinárodného spoločenstva, musí byť
odmietnuté. Zároveň subjektivita medzinárodných organizácií pôsobí objektívne v tom
zmysle, že samotná existencia organizácie je uplatniteľná voči tretím štátom i bez nutnosti
aktu uznania z ich strany.

1.3.2 Elementy subjektivity medzinárodných organizácií
Z pohľadu na variabilitu súčasných medzinárodných organizácií (či už v oblasti ich foriem,
normatívneho ukotvenia, cieľov, kompetencií či dokonca dynamiky ich rozvoja) vyplýva, že
ich subjektivita je dynamická.259 Rozsah subjektivity je daný princípom špeciality a
prenesených právomocí, ako uviedol i MSD v poradnom posudku vo veci Legality použitia
nukleárnych zbraní štátmi v prípade ozbrojeného konfliktu: „International organizations are
subjects of international law which do not, unlike States, possess a general competence.
International organizations are governed by the „principle of speciality“, that is to say, they
are invested by the States which create them with powers, the limits of which are a function of
the common interests whose promotion those States entrust them.“260 Z pohľadu vyššie
analyzovanej subjektívnej teórie je životný priestor organizácie vymedzený (explicitne alebo
implicitne) zverenými právomocami, ktoré korešpondujú s jej cieľmi a účelmi zakotvenými v
zakladajúcom akte. Následkom takéhoto pohľadu je, ako zdôraznil i zvláštny spravodajca ILC
Reuter261, problém identifikovať, či a prípadne ktoré z daných atribútov sú subjektivite
259

Jan Klabbers dokonca mieni, že pre právnika je v konečnom dôsledku každá medzinárodná organizácia
organizáciou sui generis. (KLABBERS, Jan. International Institutional Law, op.cit., s. 21).
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Poradný posudok MSD vo veci Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons z 8. júla 1996, ICJ Report
1996, p. 78, marg. 25.
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capacity of international organizations was for a long time a stumbling block for the Commission.“ (REUTER,
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medzinárodných organizácií vlastné do tej miery, že ju (spolu-) vytvárajú. Objektívna teória
sa touto otázkou nezaoberá – logicky sú podľa nej všetky právne spôsobilosti inherentné
medzinárodným organizáciám disponujúcim subjektivitou.262
Aj bez nutnosti realizovať (prakticky priam nerealizovateľnú) úlohu preskúmania každej
existujúcej medzinárodnej organizácie je možné identifikovať, tak ako to v českej náuke činí
napríklad Malenovský263, typické elementy subjektivity medzinárodných organizácií (zatiaľ
bez učinenia záveru, či sa jedná o spôsobilosti inherentné alebo nie): spôsobilosť uzatvárať
medzinárodné zmluvy, spôsobilosť k výsadám a imunitám, spôsobilosť predložiť vo vlastnom
mene majetkový nárok, spôsobilosť niesť zodpovednosť za protiprávne chovanie, či
spôsobilosť k vnútroorganizačnej normotvorbe.
S ohľadom na otázku, ktoré elementy sú subjektivite vlastné, zaujíma časť náuky
presvedčivé stanovisko, že medzinárodná organizácia disponuje nielen kompetenciami, ktoré
vyplývajú z jej charakteru (a sú teda spoločné medzinárodným organizáciám), ale aj
kompetenciami, ktoré sú vlastné všetkým subjektom medzinárodného práva bez rozdielu či sa
jedná o štát alebo medzinárodnú organizáciu.264
K inherentným kompetenciám môžeme s ohľadom na posudok MSD vo veci Náhrada
škôd zaradiť s určitosťou spôsobilosť predkladať vlastným menom nárok. To isté sa dá
konštatovať s ohľadom na spôsobilosť byť nositeľom medzinárodnej zodpovednosti za
protiprávne chovanie, spôsobilosť vstupovať do medzinárodných vzťahov s inými štátmi či
medzinárodnými organizáciami a spôsobilosť k výsadám a imunitám.265
S ohľadom na spôsobilosť uzatvárať medzinárodné zmluvy musíme odlišovať dva aspekty:
Kým možnosť, že medzinárodné organizácie môžu disponovať spôsobilosťou uzatvárať
medzinárodné zmluvy, je dnes obecne akceptovaná, názory na pôvod tejto kompetencie sa
rôznia: pramení priamo z medzinárodného práva alebo zo zakladajúceho inštrumentu
organizácie? Odpoveď na túto otázku logicky závisí od toho názoru, ktorý jednotliví autori
Paul, ILC Special Rapporteur, First report on the question of treaties concluded between States and international
organizations or between two or more international organizations, Doc. A/CN.4/258, s. 180. Dostupný tiež
z WWW: <http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes%28e%29/ILC_1972_v2_e.pdf>).
262
NAERT, Frederik. International Law Aspects of the EU´s Security and Defence Policy. op.cit., s. 294.
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MALENOVSKÝ, Jiří . Mezinárodní právo veřejné : jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům,
zvláště k právu českému, op.cit., s. 149.
264
RAMA-MONTALDO, Manuel. International Legal Personality and Implied Powers of International
Organizations. British Yearbook of International Law. 1970, 44, s. 111-155 (citované v NAERT, Frederik.
International Law Aspects of the EU´s Security and Defence Policy. op.cit., s. 295, poznámka 1355). RamaMontaldo považuje za takéto inherentné spôsobilosti a) právo vyjadriť vlastnú vôľu prostredníctvom
rôznorodých medzinárodnoprávnych foriem majúcich medzinárodnoprávny účinok, b) práva, ktoré dovolia
organizácii vystupovať ako samostatnej entite a dovolia jej vstupovať do vzťahov s inými medzinárodnými
entitami (RAMA-MONTALDO, Manuel. International Legal Personality and Implied Powers of International
Organizations. British Yearbook of International Law. ibid, s. 140 – 141).
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Pozri napríklad MALENOVSKÝ, Jiří . Mezinárodní právo veřejné : jeho obecná část a poměr k jiným
právním systémům, zvláště k právu českému, op. cit., s. 149.
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zastávajú s ohľadom na pôvod subjektivity medzinárodných organizácií obecne. Čepelka a
Šturma tak vychádzajú z toho, že medzinárodná organizácia disponuje spôsobilosťou
uzatvárať zmluvy len na základe jej zakladajúceho inštrumentu, ktorý ju vybaví
(obmedzeným) právom normotvorby.266 Naproti tomu Pernice argumentuje, že odvodzovanie
tejto kompetencie z partikulárnej úpravy znamená miešať hrušky s jablkami – je totiž nutné
rozlišovať medzi „können“ (to, čo organizácia smerom navonok môže) a „dürfen“ (čo jej je
vnútroorganizačne dovolené).267 Lauterpacht vychádza z nasledujúceho názoru: „The capacity
to conclude treaties is both a corollary of international personality and a condition of the
effective fulfilment of their functions on the part of the international organizations.“268
Viedenský dohovor o zmluvách medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami a medzi
medzinárodnými organizáciami navzájom (1986) sa vo svojej preambule prikláňa k možnosti,
že spôsobilosť pramení priamo z medzinárodného práva, keď uvádza: „international
organizations possess the capacity to conclude treaties, which is necessary for the exercise of
their functions and the fulfilment of their purposes“.269 Prihliadnuc k VDZMO (1986) a
s ohľadom na širokú prax uzatvárania medzinárodných zmlúv medzinárodnými organizáciami
môžeme konštatovať, že sa jedná o jeden zo základných, a tým i subjektivite medzinárodných
organizácií vlastných atribútov.

2. Medzinárodnoprávne postavenie Európskej únie
V roku 2008 Jana Herboczková striktne konštatovala270 – na základe veľmi stručného
odôvodnenia s odvolaním sa na vôľu členských štátov EÚ (bohužiaľ bez hlbšej
a substanciálnejšej analýzy)271 a náuku, a zároveň pri úplnej ignorancii vtedy už mimoriadne
266

ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, op.cit., s. 110-111.
PERNICE, Ingolf. Völkerrechtliche Verträge internationaler Organisationen. ZaöRV. 1988, 48, 1, s. 236.
Dostupný tiež z WWW: <http://www.zaoerv.de/48_1988/48_1988_2_t_229_250.pdf>.
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LAUTERPACHT, Hersch. In: Doc. A/CN.4/L.161, citované podľa REUTER, Paul (ILC Special
Rappporteur), Yearbook of the International Law Commission 1972, vol. II., op.cit., s. 179, poznámka 74.
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International Institutional Law, op.cit., s. 41), Viedenský dohovor (1986) tak činí rozdiel medzi tým, odkiaľ
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271
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Už v roku 2007 totiž relevantné dokumenty naznačovali, že došlo k zmene v postoji členských štátov: Explicitné
uznanie subjektivity EÚ bolo zakomponované nielen do Ústavnej zmluvy (čl. I-7), ale v tomto zmysle sa
vyjadrovali i ďalšie relevantné dokumenty po stroskotaní projektu Ústavnej zmluvy: Závery predsedníctva
Európskej rady v Bruseli z júna 2007 vo svojej časti týkajúcej sa záväzného mandátu pre medzivládnu
konferenciu k reforme zakladajúcich zmlúv na viacerých miestach spomínajú zámer, že EÚ má podľa vzoru ES
získať sama subjektivitu. Tento zámer bol vyjadrený jednoznačne: „The IGC will agree on the following
Declaration: "The Conference confirms that the fact that the European Union has a legal personality will not in
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rozsiahlej praxe (napríklad v oblasti uzatvárania medzinárodných zmlúv), že Únia
medzinárodnoprávnu subjektivitu nemá.272 Naopak napríklad Svoboda, rovnako ako celá rada
ďalších autorov, dospel už pred vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti k záveru, že
Európska únia medzinárodnoprávnou subjektivitou disponuje.273 Takýto výrazný názorový
rozkol v otázke medzinárodnoprávneho postavenia EÚ (teda nielen s ohľadom na
subjektivitu, ale na postavenie EÚ v systéme subjektov medzinárodného práva obecne), bol
symptomatický pre širokú diskusiu, ktorá bola vedená na všetkých úrovniach, a v rámci ktorej
vznikol úctyhodný korpus vedeckých prác. Dnes sa veľká časť tejto rozpravy stala obsoletnou
v tom zmysle, že v rámci zmien zavedených Lisabonskou zmluvou bola subjektivita EÚ
formulovaná explicitne274, pričom samotná Únia sa stala právnym nástupcom ES275. Hlavné
názorové smery a argumenty celej diskusie zostávajú naopak aktuálne okrem iného preto, že
sú zdrojom inšpirácie pri hľadaní odpovedí na otázky, ktoré sa kladú pri skúmaní postavenia
medzinárodných organizácií v medzinárodnom práve obecne: pri snahe dokázať, či naopak
poprieť subjektivitu EÚ autori často do detailu zanalyzovali túto problematiku, či jej rôzne
aspekty.276 Zároveň pomáhajú osvetľovať zvláštnosti Európskej únie a jej viac či menej
zvláštne postavenie medzi medzinárodnými medzivládnymi organizáciami.
S ohľadom na EÚ rozlíšime dve otázky: zaradenie EÚ pod termín medzinárodná
organizácia a otázku jej medzinárodnoprávnej subjektivity. S ohľadom na prvý menovaný
States in the Treaties.“ (Zasadnutie Európskej rady v Bruseli, 21.-22. júna 2007, Závery predsedníctva,
č. 11177/1/07 REV, Príloha I: Mandát pre medzivládnu konferenciu, s. 19, poznámka pod čiarou č. 8). Pre
pohľad náuky na zmeny v otázke subjektivity EÚ po návrhu Ústavnej zmluvy pozri: FASSBENDER, Bardo. Die
Völkerrechtssubjektivität der Europäischen Union nach dem Entwurf des Verfassungsvertrages. Archiv des
Völkerrechts. 2004, 24, s. 26-43.
272
Z autorov, ktorí sa priklonili k tomuto názou, pozri tiež BARTELT, Sandra. Der rechtliche Rahmen für die
neue operative Kapazität der Europäischen Union. Op.cit.
273
SVOBODA, Pavel. Právo vnějších vztahů Evropské unie. 2. podstatně přepracované vydání. Praha : Linde,
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Europäischen Union. ZaöRV. 2006, 66, s. 863-925; HILMES, Christian. Die Europäische Union als Partei
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Practice. The Hague : T.M.C. Asser Press, 2004. 320 s. (predovšetkým str. 82 a nasl.).
274
Čl. 47 ZEÚ: „Únia má právnu subjektivitu“.
275
Čl. 1 ZEÚ: „Únia nahrádza Európske spoločenstvo a jej jeho právnym nástupcom“.
276
Zo zahraničnej literatúry pozri napríklad: WESSEL, Ramses A. The International legal status of the European
Union. European Foreign Affairs Review. 1997, 2, s. 109-129. Dostupný z WWW:
<http://www.utwente.nl/mb/legs/research/wessel/wessel29.pdf>; GAUTIER, Philippe. The Reparation for
Injuries Case Revisted: The Personality of the European Union. Max Planck Yearbook of United Nations Law.
2000, 4, s. 331-361;

73

aspekt môžeme stručne konštatovať, že Európsku úniu je od začiatku jej existencie možné
považovať za medzinárodnú organizáciou v zmysle vyššie uvedenej definície.277 Je formou
medzinárodnej spolupráce zriadenou na základe medzinárodného inštrumentu (v tomto
prípade medzinárodnej zmluvy) medzi subjektmi medzinárodného práva, nemá len
krátkodobý charakter, a disponuje niekoľkými orgánmi so schopnosťou vytvárať vlastnú vôľu
organizácie (Európska rada, či ďalšie súčasti jednotného inštitucionálneho rámca).278
Kým zaradenie EÚ pod pojem medzinárodnej organizácie mimoriadne kontroverzie
nevyvolávalo, opak bol pravdou v otázke postavenia EÚ ako subjektu medzinárodného práva,
a to predovšetkým z pohľadu dodnes prevládajúceho doktrinálneho názoru tzv. subjektívnej
teórie. Členské štáty sa bránili tomu, aby túto otázku vyriešili najjednoduchším a najmenej
kontroverzným spôsobom - explicitným ukotvením subjektivity v zakladajúcom akte.
Maastrichtskou zmluvou tak členské štáty dali vzniknúť entite, pre ktorú bol
symptomatický výrazný rozkol: Podľa čl. A ZEÚ (v maastrichtskom znení) malo byť
vytvorenie EÚ „a new stage in the process of creating a ever closer union among the peoples
of Europe“ a jedným z cieľov „to assert its identity on the international scene, in particular
through the implementation of a common foreign and security policy“ (čl. B). Na druhej
strane členské štáty dávali jasne najavo, že na rozdiel od Európskeho spoločenstva Únia
subjektivitou podľa medzinárodného práva nedisponuje.279 EÚ tak bola v paradoxnej situácii,
kedy podľa postoja členských štátov existovala v praxi, avšak už nie z hľadiska
medzinárodného práva.
Už počas rokovaní vedúcich k zmluve z Amsterdamu boli následky tejto neuspokojivej
situácie identifikované napríklad v správe tzv. Reflection Group (pripravujúcej medzivládnu
konferenciu). Správa trefne identifikovala problém i jeho dôsledky, keď konštatovala
nasledovné: „the fact that the Union does not exist is a source of confusion outside and
diminishes its external role“.280 I napriek tomu Amsterdamská zmluva existujúci paradox ešte
prehĺbila, a to predovšetkým začlenením ustanovenia čl. 24 ZEÚ (a tiež čl. 38) v znení z Nice
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do primárneho práva. Týmito ustanoveniami dali členské štáty (z ich pohľadu formálne
neexistujúcemu subjektu) Európskej únii, kompetenciu uzatvárať medzinárodné zmluvy
vlastným menom.281
V duchu prehlbujúceho sa paradoxu boli aj zmeny zavedené Zmluvou z Nice. Upravený
čl. 24 ZEÚ (v znení z Nice) umožňoval hlasovanie o uzatvorení zmlúv za určitých okolností
dokonca kvalifikovanou väčšinou a tiež stanovil, že zmluvy podľa čl. 24 ZEÚ (v znení
z Nice) sú záväzné pre všetky inštitúcie EÚ. Tieto ustanovenia tak boli v príkrom rozpore
s väčšinovým stanoviskom, že EÚ subjektivitu nemá.
Kým členské štáty naďalej trvali na svojom postoji, s prehlbovaním paradoxu sa
objavovala celá rada doktrinálnych názorov, ktoré rozvinuli široké spektrum argumentov na
podporu existencie subjektivity EÚ. Východiskom bolo vyššie spomínané dictum MSD vo
veci Náhrady škôd utrpených v službách OSN, podľa ktorého subjektivita medzinárodnej
organizácii môže byť daná i implicitne, a to v závislosti od “purposes and functions as
specified or implied in its constituent documents and developed in practice”.282 Hlavné dva
aspekty, o ktoré sa autori v snahe preukázať subjektivitu Únie opierali, boli aktívne a pasívne
legačné právo283, a kompetencia uzatvárať zmluvy s inými subjektmi medzinárodného
práva284.
Legačné právo EÚ bolo už pred prijatím Lisabonskej zmluvy v praxi široko aplikované –
postačí pohľad na počty akreditovaných diplomatov u EÚ v Bruseli. Lisabonská zmluva
pritom tento trend len potvrdila, keď vznikol napríklad post „ministra zahraničných vecí EÚ“
(Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku), či Európska služba pre
vonkajšiu činnosť. S ohľadom na výsady a imunity sa situácia Lisabonskou zmluvou zmenila
tiež. Kým počínajúc maastrichtským a končiac nicejským znením Zmluvy o EÚ nebola otázka
výsad a imunít upravená, súčasné znenie čl. 343 ZFEÚ hovorí jasne: „Únia požíva na území
členských štátov výsady a imunity nevyhnutné pre plnenie svojich úloh.“285
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Uzatváranie zmlúv je po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti286 predmetom
zjednotených pravidiel (až na niekoľko výnimiek), čím došlo k výraznému zlepšeniu
predchádzajúceho neuspokojivého stavu napríklad pri uzatváraní zmlúv presahujúcich limity
jedného piliera pred-lisabonskej štruktúry EÚ287. De lege lata je tak príslušnosť Únie
k uzatváraniu medzinárodných zmlúv primárnym právom regulovaná explicitne (i keď dosť
neprehľadne v čl. 37 ZEÚ, čl. 216 - 219, a čl. 3 ods. 2 ZFEÚ). Zároveň došlo k potvrdeniu
jedného názorového smeru, ktorý už na základe Amsterdamskej zmluvy a pri zohľadnení
širokej praxe uzatvárania medzinárodných zmlúv činil záver, že zmluvnou stranou dohôd
uzatváraných na podklade čl. 24 ZEÚ (v znení z Nice) bola samotná Európska únia a nie jej
členské štáty, v čom videla časť doktríny potvrdenie svojej tézy o medzinárodnoprávnej
subjektivite EÚ.
Lisabonská zmluva priniesla v oblasti vyššie uvedených aspektov zmeny, ktoré tézu
o subjektivite EÚ len potvrdzujú. Ako už ale bolo spomenuté, táto diskusia sa stala
obsoletnou, keďže Lisabonskou zmluvou členské štáty konečne vyjasnili situáciu
jednoduchším spôsobom – zaradením čl. 47 ZEÚ stanovujúcim explicitne subjektivitu EÚ.
A tak bez ohľadu na to, či sa prikloníme k časti doktríny zastupujúcej objektívnu či
subjektívnu teóriu subjektivity medzinárodných organizácií, dospejeme k záveru, že EÚ
subjektivitou v medzinárodnom práve disponuje. S ohľadom na problematiku jej pôvodu
a rozsahu môžeme odkázať na závery učinené v tejto kapitole v rámci diskusie postavenia
medzinárodných organizácií v medzinárodnom práve obecne.

3. Záverom kapitoly
Európska únia je v mnohých ohľadoch špecifickou entitou – ak sa uchýlime k použitiu
zvyčajného označenia, entitou sui generis. Problémom pri použití tohto označenia však je, ako
správne podotkol Jan Klabbers, že v podstate každá medzinárodná organizácia je entitou sui
generis. V dôsledku toho problematika postavenia medzinárodných organizácií v systéme
medzinárodného práva zahrňuje celú radu čiastkových aspektov, pri analýze ktorých doktrína
často nenachádza obecnú zhodu. Preto bolo úvodom kapitoly potrebné objasniť základnú
terminológiu relevantnú pre účely tejto práce, tj. pojmy medzinárodnej organizácie
a subjektivity v medzinárodnom práve. Pod pojmom medzinárodná organizácia rozumieme
také formy medzinárodnej spolupráce medzi subjektmi medzinárodného práva, ktoré sú
zriadené na základe medzinárodného inštrumentu, nemajú len krátkodobý charakter, a
286

K režimu medzinárodných zmlúv po zmenách zavedených Lisabonskou zmluvou pozri: SIMAN, Michael;
SLAŠŤAN, Miroslav . Primárne právo Európskej únie : aplikácia a výklad práva s judikatúrou. 3. vydanie.
Bratislava : Euroiuris, 2010. 81-88 s.
287
Právnym základom takýchto miešaných zmlúv boli čl. 24 ZEÚ/38 ZEÚ a 300 ZES.
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disponujú aspoň jedným vlastným orgánom so schopnosťou vytvárať vlastnú vôľu
organizácie. Subjektom medzinárodného práva je entita, ktorá je nositeľom práv a/alebo
povinností priamo vyplývajúcich z medzinárodného práva, pričom subjektivita medzinárodnej
organizácie môže byť zverená explicitne alebo implicitne. Kým s ohľadom na tieto aspekty
panuje v praxi i náuke prevažne zhoda, pluralita názorov je charakteristická pre otázku, čo je
základom subjektivity medzinárodnej organizácie a aký je jej rozsah, resp. elementy.
V tomto ohľade proti sebe stoja dva názorové prúdy, z ktorých jeden odvodzuje
subjektivitu medzinárodnej organizácie od vôle jej členských štátov a vníma ju teda len ako
medzinárodnoprávny partikularizmus, ktorý vo vzťahu k tretím štátom nadobúda právnu
relevanciu až momentom jeho uznania, kým druhý názor vychádza z objektívnej subjektivity,
tj. takej, ktorá je daná vo chvíli, kedy sú splnené určité podmienky stanovené obecným
medzinárodným právom. Kým posledný uvedený názor je problematický predovšetkým preto,
že ignoruje vôľu členských štátov ako „stvoriteľov“ organizácie a prelamuje tak do určitej
miery nosný princíp medzinárodného práva – konsenzualitu, tzv. subjektívna teória je s týmto
princípom v zhode. I napriek tomu je už dnes názorový prúd, ktorý považuje vôľu členských
štátov za centrálny element pôvodu subjektivity a následne medzinárodné organizácie za
partikularizmy, vo svojich dôsledkoch neudržateľný, a to okrem preto, že by vynímal
medzinárodnú

organizáciu

medzinárodné

právo

však

z pôsobnosti
plní

obecného

v živote

medzinárodného

medzinárodnej

práva.

organizácie

ako

Obecné
súčasti

medzinárodného spoločenstva nezastupiteľnú úlohu: jednak zapĺňa medzery v partikulárnych
pravidlách, čím je udržiavaná normatívna súdržnosť medzinárodného práva, a jednak tvorí vo
svojej podstate základný normatívny rámec spolunažívania členov medzinárodného
spoločenstva.
Následne

sme

dospeli

k záveru,

že

podľa

nášho

názoru

je

v súčasnosti

najakceptovateľnejším riešením problému pôvodu subjektivity medzinárodných organizácií
Klabbersom navrhovaná prezumptívna subjektivita: ak sa medzinárodná organizácia chová
tak, že jej chovanie je vysvetliteľné len na základe medzinárodnoprávnej subjektivity, je
možné sa domnievať, že takáto organizácia subjektivitu má. To neplatí, ak členské štáty danej
organizácie dajú dostatočne jasne a konkrétne najavo opak, tj. že organizácia
medzinárodnoprávnu subjektivitu nemá mať. Pre subjektivitu medzinárodných organizácií je
teda vôľa členských štátov rozhodujúca v momente, kedy ju výslovne prejavia.
Variabilita súčasných medzinárodných organizácií (či už v oblasti ich foriem,
normatívneho ukotvenia, cieľov, kompetencií či dokonca dynamiky ich rozvoja) indikuje, že
ich subjektivita je evolutívny koncept. Jej rozsah je daný princípom špeciality, ktorý
77

vymedzuje životný priestor medzinárodnej organizácie. Typickými elementmi subjektivity
medzinárodných organizácií sú spôsobilosť uzatvárať medzinárodné zmluvy, spôsobilosť
k výsadám a imunitám, spôsobilosť predložiť vo vlastnom mene majetkový nárok,
spôsobilosť niesť zodpovednosť za protiprávne chovanie, či spôsobilosť k vnútroorganizačnej
normotvorbe.
Uvedené závery sú aplikovateľné na Európsku úniu v tom zmysle, že sa jedná
o medzinárodnú organizáciu, ktorej bola Lisabonskou zmluvou explicitne priznaná
medzinárodnoprávna subjektivita. Rovnako ako u ostatných medzinárodných organizácií však
nepanuje zhoda na jej pôvode a rozsahu, čo dokladá široká diskusia, ktorá sa odohrávala pred
vyriešením otázky subjektivity Lisabonskou zmluvou, pričom táto diskusia reflektuje
názorovú pluralitu problematiky pôvodu a rozsahu subjektivity medzinárodných organizácií
obecne.
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IV. Medzinárodnoprávne aspekty vojenských operácií
SBOP
1. Úvod
V predošlých kapitolách sme dospeli k záveru, že Európska únia v súčasnosti disponuje
schopnosťami a kapacitami, ktoré jej umožňujú realizovať široké spektrum operačných
aktivít, siahajúce až po operácie zahŕňajúce použitie ozbrojenej sily (a to nad rámec
sebaobrany). Boli vytvorené schopnosti ako Európske sily rýchlej reakcie, Európske bojové
skupiny, či Európske žandárske sily. Ďalším dôležitým poznatkom je, že EÚ môžeme označiť
ako medzinárodnú organizáciu a že je z hľadiska medzinárodného práva i jeho subjektom, tj.
nositeľom medzinárodnoprávnych záväzkov. Tým je naplnený základný predpoklad
a postavený

základ

pre

analýzu

logicky

nadväzujúcej

otázky,

a to

identifikácie

medzinárodnoprávnych záväzkov EÚ, ich rozsahu a obsahu. Pri ich analýze budeme
postupovať nasledovne: Identifikujeme a načrtneme rozsah záväzkov, ktoré pre medzinárodné
organizácie z medzinárodného práva vyplývajú. Ďalej sa zameriame na identifikáciu
a analýzu medzinárodnoprávnych záväzkov aplikovateľných na EÚ, a to konkrétne v kontexte
misií krízového manažmentu. V závere kapitoly sa budeme podrobnejšie venovať
problematike postavenia operatívnych spôsobilostí a kapacít ako orgánov EÚ, a v tomto
kontexte zásadnej otázke vojenských kontrolných a veliteľských právomocí. Aspektom
medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodnej zodpovednosti sú venované
samostatné kapitoly tejto práce.
Východiskom úvah je pomerne jednoduché, ale vo svojom obsahu relevantné zistenie, že
právny rámec krízových operácií EÚ tvorí komplexná mozaika skladajúca sa z čriepkov
medzinárodného práva, práva európskeho, ale i práva vnútroštátneho. Kým európskoprávne
aspekty boli osvetlené v prvej časti práce a analýza tých medzinárodnoprávnych bude
nasledovať, z hľadiska komplexnosti i úplnosti pohľadu na analyzovanú problematiku je
vhodné aspoň stručne načrtnúť aplikovateľné vnútroštátne právo. Mnohé z jeho aspektov
majú medzinárodnoprávne implikácie.
Z hľadiska vnútroštátneho práva relevantného v kontexte operácií EÚ môžeme
identifikovať dve množiny právnych noriem: jednak právne normy štátu vysielajúceho
ozbrojené jednotky/prispievajúceho ozbrojenými jednotkami (Troop Contributing Nations,
TCN), a jednak vnútroštátne právo hosťujúceho štátu, tj. štátu, na území ktorého ozbrojené
jednotky vykonávajú svoje aktivity.
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V prvom prípade sa jedná väčšinou o národné normy trestnoprávne, disciplinárne či normy
určujúce

vojenský

status

vyslaného

personálu,288

ako

je

evidentné

napríklad

z medzinárodných zmlúv uzatváraných s hosťujúcim štátom za účelom definície a regulácie
štatusu a aktivít operácie na jeho území (Status of Forces Agreements, SOFA).289 Podľa
ustanovení týchto zmlúv vyslané kontingenty zvyčajne spadajú do exkluzívnej trestnej
a disciplinárnej jurisdikcie vysielajúceho štátu.290 Ďalej sa môže jednať i o normy ústavného
charakteru, ktoré napríklad môžu obmedzovať podmienky či rozsah používania ozbrojenej
sily svojimi ozbrojenými zložkami.291 Z materiálneho hľadiska je zaujímavé podotknúť, že
podľa názoru Výboru OSN pre ľudské práva ostávajú členské štáty viazané záväzkami
vyplývajúcimi z Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach aj v prípade
nasadenia ich národných kontingentov do mierových operácií.292
Druhou kategóriou vnútroštátneho práva aplikovateľného v kontexte zahraničných misií
EÚ je právo hosťujúceho štátu, tj. štátu, na území ktorého sa operácia realizuje, prípadne
štátu, ktorý využíva operácia pre svoj transfer. Problematika použiteľnosti lokálneho práva je
otázkou zložitou, pri ktorej je obťažné formulovať všeobecne platný záver. Východiskom je
288

Pre právny rámec pôsobenia českých vojakov v zahraničí pozri napríklad KRŠKA, Vladimír. Právní dopady
vstupu ČR do EU na činnost ozbrojených sil ČR a realizaci obranné a bezpečnostní politiky státu. Obrana a
strategie. 2004, Zvláštní číslo příspěvků z kolokvia "Vstup ČR do EU a jeho dopad na AČR" , s. 21-28; BUREŠ,
Oldřich; DUŠKOVÁ, Lenka. Čeští vojáci a operace na udržení míru OSN. Obrana a strategie. 2007, 2, s. 53-71
(predovšetkým str. 59 a nasl.); pre pôsobenie policajných jednotiek pozri napríklad PAŘÍKOVÁ, Anežka.
Zapojení Policie ČR do zahraničních mírových operací – právní aspekty. In Bezpečnostní a obranná agenda
Evropské unie : Sborník z mezinárodního sympozia konaného 13. 6. – 15. 6. 2007 v Praze. Brno : Ústav
strategických studií Univerzity obrany, 2007. s. 26-34 (predovšetkým str. 29 a nasl.).
289
BOTHE, Michael, DÖRSCHEL, Theodor. The UN Peacekeeping Experience, in: Fleck, The Handbook of the
Law of Visiting Forces. In The Handbook of the Law of Visiting Forces. 1st edition. New York : Oxford
University Press, 2001. The UN Peacekeeping Experience. s. 492.
290
Pozri napríklad čl. 47 (b) UN Model SOFA (Model status-of-forces agreement for peacekeeping-operations),
UN
Doc.
A/45/594,
9
October
1990,
dostupný
z WWW:
<http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N90/254/55/IMG/N9025455.pdf?OpenElement>; neplatí to ale absolútne, pre
príklad neexkluzivity jurisdikcie TNC pozri čl. 17 Agreement between the Member States of the European Union
concerning the status of military and civilian staff seconded to the institutions of the European Union, of the
headquarters and forces which may be made available to the European Union in the context of the preparation
and execution of the tasks referred to in Article 17(2) of the Treaty on European Union, including exercises, and
of the military and civilian staff of the Member States put at the disposal of the European Union to act in this
context (EU SOFA), Ú.v. EÚ C 321, 31.12.2003, str. 6-16.
291
Táto problematika je brizantná predovšetkým v súvislosti v kontexte dostatočnej „robustnosti“ tzv. Rules of
Engagement (pravidlá použitia sily), ako dokazuje napríklad obmedzenie použitia sily normované nemeckou
ústavou. Pre podrobnejšiu analýzu tejto problematiky i konkrétneho prípadu pozri FAIX, Martin. Rules of
Engagement - Some Basic Questions and Current Issues. Czech Yearbook of International Law : Česká ročenka
mezinárodního práva. Op.cit.
292
General Comment 31 on Article 2 of the Covenant: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on
States Parties to the Covenant (CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6, z 21. apríla 2004), marg. 10 („a State party must
respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that
State Party, even if not situated within the territory of the State Party (…) This principle also applies to those
within the power or effective control of the forces of a State Party acting outside its territory, (…), such as forces
constituting a national contingent of a State Party assigned to an international peace-keeping or peaceenforcement operation.“). Citované podľa NAERT, Frederik. The European Union and Crisis Management. S.
Blockmans, ed.. The Hague : T.M.C. Asser Press, 2008. Accountability for violations of human rights law by EU
forces, s. 375-393.
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fakt, že sa ozbrojené zložky vysielajúceho štátu či medzinárodnej organizácie nachádzajú na
území iného suverénneho štátu, ktorého moci by tak s ohľadom na zásadu územnej výsosti
mali podliehať. Vyššie spomínané dohody s hosťujúcim štátom o postavení ozbrojených síl
SOFA často obsahujú i povinnosť rešpektovať (respect) lokálne právo.293 Na druhej strane je
pojem „respect“ právne neurčitý a štatusové dohody často obsahujú aj ustanovenia
vynímajúce vyslaný personál z jurisdikcie prijímajúceho štátu, či ustanovenia garantujúce mu
imunitu. Rozsah výnimiek a imunít je vždy otázkou konkrétnej dohody zmluvných strán;
závisí napríklad od toho, do akej miery sú výnimky a imunity považované za nutné pre
naplnenie mandátu operácie. K neprehľadnosti prispieva i to, že relevantné dokumenty
rozlišujú medzi rôznymi kategóriami chovania personálu (na jednej strane kategória bežných
činností, ako napríklad vedenie motorového vozidla, na strane druhej kategória operačných
činností, napríklad udržiavanie verejného poriadku)294, či kategóriami personálu operácie
(vojenský, civilný, lokálne najatý personál, atď.)295.

2. Záväzky medzinárodných organizácií: k identifikácii ich
právneho základu
Európska únia je síce v mnohých ohľadoch špecifickou entitou, ale funguje v systéme
medzinárodného práva a je z jeho pohľadu subjektom - medzinárodnou organizáciou. Preto
než pojednáme o konkrétnych záväzkoch EÚ v kontexte jej operácií krízového manažmentu,
načrtneme

otázku

rozsahu

záväzkov

vyplývajúcich

z medzinárodného

práva

pre

medzinárodné organizácie obecne. Tým sa ale dostávame k oblasti, kde medzinárodné právo
pôsobí v niekoľkých, navzájom sa prelínajúcich rovinách, čo činí pokus o zodpovedanie tejto
otázky neľahkou úlohou. Problém multidimenzionality pôsobenia medzinárodného práva
môžeme ilustrovať na prípadoch Yusuf296 a Kadi297.
Oba prípady, ako je známe, sa týkali ekonomických sankcií proti jednotlivcom. Európsky
súdny dvor, ktorý sa odklonil od názoru Súdu prvého stupňa, nakoniec anuloval nariadenie

293

Napríklad čl. 2 Dohody medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod
vedením Európskej únie v Gabonskej republike (Ú.v. EÚ L 187, 8.7.2006, s. 43 – 48) stanoví: „EUFOR a
personál EUFOR-u dodržiava zákony a nariadenia hostiteľského štátu a zdrží sa konania alebo činnosti, ktorá
sa nezlučuje s cieľmi operácie.“; čl. 3 EU SOFA stanoví: „It is the duty of military and civilian staff as well as
their dependants to respect the law of the receiving State, and to abstain from any activity inconsistent with the
spirit of this Agreement“. Jedná sa pritom o štandardnú formuláciu používanú v dohodách o postavení
ozbrojených síl v kontexte operácií SBOP.
294
Pozri napríklad čl. 49 UN Model SOFA (op.cit.), ktorý rozlišuje medzi výkonom „official duty“ a činnosťami
nespadajúcimi do tejto kategórie.
295
Pozri čl. 24 – 28 UN Model SOFA, op. cit.
296
Rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci Yusuf a Al Barakaat International Foundation/Rada a Komisia, vec T306/01, z 21. septembra 2005.
297
Rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci Kadi/Rada a Komisia, vec T-315/01, z 21. septembra 2005.
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Rady č. 881/2002298, ktoré nariaďovalo reštriktívne opatrenia voči osobám a jednotkám
spriazneným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a hnutím Taliban.299 Hlavným
dôvodom pre zrušenie rozhodnutí Súdu prvého stupňa a anulovanie predmetného nariadenia
bolo porušenie základných práv garantovaných systémom európskeho práva. Rozhodnutie
ESD vyvolalo živú debatu o vzťahu európskeho a medzinárodného práva, keďže zrušené
nariadenie bolo implementáciou príslušných rezolúcií Rady bezpečnosti OSN300.
V čom je možné vidieť onú multidimenzionalitu pôsobenia medzinárodného práva? Prvá
rovina: Vzťah medzinárodného práva a práva vnútroštátneho je otázkou klasickou, ktorá je
štandardným predmetom výuky na právnických fakultách. Prípady Yusuf a Kadi však načrtli
na pozadí otázky limitov súdneho prieskumu rezolúcií Rady bezpečnosti súdnymi inštanciami
EÚ problematiku vzťahu medzinárodného práva k právnym systémom neštátnych entít,
v tomto prípade medzinárodnej organizácie301. A že tento vzťah má k ustálenosti,
prehľadnosti či zhode o jeho obsahu ďaleko, toho dôkazom je výrazný názorový rozkol
(nielen) oboch súdnych inštancií EÚ pri rozhodovaní v prípadoch Yusuf a Kadi, ale aj živá
diskusia rozhodnutí oboch inštancií v náuke. Zároveň poukazuje na ďalší aspekt, a to nejasnú
povahu, rozsah a implikácie právnych systémov medzinárodných organizácií z pohľadu
medzinárodného

práva.302

Právny

systém

Európskej

únie

so

svojou

zložitosťou

a zvláštnosťami je z tohto hľadiska príkladom par excellence.
Druhú rovinu vytvára vstup jednotlivca – nepôvodnej entity v medzinárodnom práve,
ktorej postavenie je dodnes kontroverzné. V uvedených prípadoch vstúpil jednotlivec do
systému medzinárodného práva dokonca v dvoch rôznych podobách. Jednak ako „objekt“
právneho aktu orgánu medzinárodnej organizácie (cielených sankcií Rady bezpečnosti OSN),
ktorý mal byť implementovaný aktom inej medzinárodnej organizácie (nariadením Rady EÚ),
pre ktorý je charakteristický o.i. priamy účinok na území členských štátov (opäť zvláštnosť
v medzinárodnom práve), a jednak ako subjekt právneho systému EÚ, ktorého základné práva
sú chránené niekoľkými paralelnými právnymi úpravami – právnym systémom EÚ,
298

Nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia
namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší
nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje
zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu
v Afganistane, Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, str. 9 – 22 (mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 18
Zväzok 01, str. 294 – 307).
299
Rozsudok ESS (veľká komora) vo veci Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat International Foundation/Rada
Európskej únie, Komisia Európskych spoločenstiev, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
spojené veci C-402/05 P a C-415/05 P, z 3. septembra 2008.
300
S.C. Res. 1267, UN Doc. S/RES/1267 (15.10.1999) a S.C. Res. 1333, UN Doc. S/RES/1333 (13.12.2000).
301
Pozri napríklad SCHERMERS, Henry G.; BLOKKER, Niels M. International Institutional Law : Unity
within diversity. Fourth Revised Edition. Boston/Leiden : Martinus Nijhoff, 2003. str. 720-721.
302
SCHERMERS, Henry G.; BLOKKER, Niels M. International Institutional Law : Unity within diversity.
Op.cit., marg. 1139 – 1145, predovšetkým marg. 1142.
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vnútroštátnym systémom ochrany ĽP členských štátov EÚ a systémom ochrany práv
jednotlivca v rámci Rady Európy.
Komplexnosti

a multidimenzionalite

pôsobenia

medzinárodného

práva

v kontexte

medzinárodných organizácií zodpovedá i vhodnosť diferenciácie medzi druhmi záväzkov.
Budeme teda rozlišovať medzi záväzkami, ktoré medzinárodnej organizácii vyplývajú
z obecného medzinárodného práva, záväzkami vyplývajúcimi zo zriaďovacích aktov
a konečne záväzkami, ktoré vytvára samotná medzinárodná organizácia.303

2.1 Záväzky vyplývajúce z obecného medzinárodného práva
Záväznosti obecného medzinárodného práva a do určitej miery i rozsahu takýchto
záväzkov sme sa už venovali pri hľadaní odpovede na otázku pôvodu subjektivity
medzinárodných organizácií.304 Dospeli sme k záveru, že medzinárodné organizácie nie je
možné považovať len za partikularizmy izolované od zvyšku systému medzinárodného práva,
a to predovšetkým od obecného medzinárodného práva. To má, inter alia, síce „len“
doplnkovú, ale predsa nezastupiteľnú úlohu vo vzťahu k zmluvnej alebo obyčajovej
partikulárnej úprave. Obyčajové pravidlá medzinárodného práva a obecné zásady právne
vytvárajú zároveň základný právny rámec fungovania pre všetky jednotky participujúce na
živote medzinárodného spoločenstva, a tým i medzinárodných organizácií, zamedzujúc tým,
inter alia, „úniku“ štátov pred ich záväzkami do medzinárodnej organizácie (Flucht in die
internationale Organisation).305
K rovnakému záveru o záväznosti obecného medzinárodného práva pre medzinárodné
organizácie (v ich vonkajších vzťahoch) dospieva i väčšina doktríny, a to s dôvetkom, že sa to
týka len pravidiel relevantných pre aktivity medzinárodnej organizácie a len ak je organizácia
schopná (čo do spôsobilostí) a oprávnená (čo do kompetencií) tieto pravidlá aplikovať.306
A fortiori sú tieto závery aplikovateľné na otázku záväznosti kogentných noriem
medzinárodného práva. Ius cogens predstavujú normy obecného medzinárodného práva,
ktorým medzinárodné spoločenstvo priznáva zvláštny status – takáto norma je na základe jej
303

Podobne napríklad aj Naert, pozri: NAERT, Frederik. International Law Aspects of the EU´s Security and
Defence Policy. op.cit., s. 361a nasl.
304
Ďalšou zaujímavou otázkou v tomto smere je, či medzinárodné organizácie môžu vytvárať obyčajové právo,
resp. na jeho vytváraní participovať. K tejto myšlienke pozri napríklad BLECKMANN, Albert. Zur
Verbindlichkeit des allgemeinen Völkerrechts für Internationale Organisationen. ZaöRV. 1977, 37, 1, op.cit., s.
113.
305
Tak aj Bleckmann už v roku 1977, pozri: BLECKMANN, Albert. Zur Verbindlichkeit des allgemeinen
Völkerrechts für Internationale Organisationen. ZaöRV. 1977, 37, 1, op.cit., s. 113-118.
306
Napríklad BOTHE, Michael. Die Stellung der Europäischen Gemeinschaften im Völkerrecht. ZaöRV. 1977,
37, 1, op.cit., s. 126-128. Naopak napríklad Klabbers sa tejto otázke vo svojej publikácii An Introduction to
International Institutional Law zjavne vyhol a vôbec ju neanalyzuje (na rozdiel od zmluvnoprávnych záväzkov).
Pozri tiež jednu z mála obsiahlejších analýz tejto problematiky: BLECKMANN, Albert. Zur Verbindlichkeit des
allgemeinen Völkerrechts für Internationale Organisationen. ZaöRV. 1977, 37, 1, op.cit., s. 107-122.
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zvláštneho charakteru a postavenia „prijatá a uznaná medzinárodným spoločenstvom štátov
ako celkom za normu, od ktorej nie je dovolené odchýliť sa a ktorá sa môže zmeniť iba novou
normou všeobecného medzinárodného práva rovnakej povahy“. V praxi medzinárodných
súdnych a kvázisúdnych inštancií sa otázka záväznosti ius cogens pre medzinárodné
organizácie zatiaľ nevyskytla. K dôvodom zaiste patrí i nevôľa medzinárodných organizácií
riešiť svoje spory pred týmito inštanciami. Jediným nám známym prípadom, ktorý element
tejto problematiky obsahoval, bol prípad Application of the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide.307 Východiskom bolo zbrojné embargo, nariadené
Radou bezpečnosti rezolúciou 713 z 25. septembra 1991 a týkajúce sa celej bývalej
Juhoslávie. Keďže v tej dobe Srbsko a Čierna Hora disponovala oveľa rozsiahlejšou
vojenskou výzbrojou než Bosna a Hercegovina, nemohla táto vykonávať právo na
sebaobranu. Bosna a Hercegovina argumentovala, že rezolúcia Rady bezpečnosti zamedzením
lepšieho vyzbrojenia Bosny a Hercegoviny, a tým výkonu práva sebaobrany podporili
genocídu spáchanú na Bosniakoch. Nakoľko je zákaz genocídy kogentnou normou
medzinárodného práva, a predmetná rezolúcia bola s touto normou v rozpore, dožadovala sa
Bosna a Hercegovina neplatnosti rezolúcie. MSD sa však týmto konkrétnym aspektom
nezaoberal a obmedzil sa na potvrdenie už nariadených predbežných opatrení.308
V kontexte EÚ nájdeme na otázku záväznosti obecného medzinárodného práva aspoň
čiastočnú odpoveď. Primárne právo, a teda zakladajúci inštrument EÚ síce nereguluje
a explicitne nespomína obecné medzinárodné právo či v ňom obsiahnuté obyčajové pravidlá
medzinárodného práva. Avšak tejto otázky sa dotkol vo svojich judikátoch Súdny dvor EÚ,
keď napríklad vo veci Racke konštatoval: „Právomoci Spoločenstva sa musia vykonávať
v súlade s medzinárodným právom.“

309

Podľa konštantnej judikatúry tvorí obecné

medzinárodné právo integrálnu súčasť právneho poriadku EÚ, a rovnako ako primárne právo
307

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, (Bosnia and
Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro)), Provisional Measures, Order of 13 September 1993, ICJ
Reports 1993, p. 325.
308
Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, ICJ Reports
1993, op.cit., s. 349 a nasl.; Sudca Elihu Lauterpacht vo svojom separate opinion však s ohľadom na tento
argument uviedol: „what legal consequences may flow from this analysis? One possibility is that, in strict logic,
then the operation of paragraph 6 of Security Council resolution 713 (1991) began to make Members of the
United Nations accessories to genocide, it ceased to be valid and binding in tis operation against Bosnia
Herzegovina; and that Members of the United Nations then became free to disregard it.“ (s. 441).
309
A. Racke GmbH & Co. proti Hauptzollamt Mainz, C-162/96, rozsudok SDEÚ zo 16. júna 1998, marg. 45-46;
závery prípadu Racke, ako aj ďalších súvisiacich rozsdukov, potvrdil SDEÚ napríklad v rozsudku Intertanko
(The Queen v. Secr’y of State for Transp., C-308/06, rozsudok z 3. júna 2008, marg. 51), keď konštatoval: „Je
pravda, že ako vyplýva z ustálenej judikatúry, právomoci Spoločenstva musia byť vykonávané v súlade
s medzinárodným právom vrátane ustanovení medzinárodných dohôd v rozsahu, v akom kodifikujú obyčajové
pravidlá uznávané medzinárodným právom verejným (pozri v tomto zmysle rozsudky z 24. novembra 1992,
Poulsen a Diva Navigation, C-286/90, Zb. s. I-6019, body 9 a 10; z 24. novembra 1993, Mondiet, C-405/92, Zb.
s. I-6133, body 13 až 15, a zo 16. júna 1998, Racke, C-162/96, Zb. s. I-3655, bod 45)“.
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stojí nad právom sekundárnym.310 Tým sa súčasťou právneho poriadku EÚ stávajú aj
kogentné normy medzinárodného práva, ktoré majú predovšetkým obyčajový charakter.
Nutnosť ich záväznosti i pre medzinárodné organizácie a tým i pre Európsku úniu vyplýva
z ich obsahu a dôvodu existencie – chránia tie základné hodnoty medzinárodného
spoločenstva, ktoré samo medzinárodné spoločenstvo považuje za conditio sine qua non
svojho prežitia. Môžeme tak konštatovať, že EÚ je viazaná obyčajovými pravidlami
a obecným

medzinárodným

právom

ako

takým.

Ak

má

existovať

ako

subjekt

medzinárodného práva, musí sa podriadiť z neho vyplývajúcim aplikovateľným pravidlám,
a to i vtedy, ak primárnym impulzom k jej vzniku je vôľa jej členských štátov.311

2.2 Záväzky vyplývajúce zo zriaďovacích aktov
Identifikovať záväzky vyplývajúce zo zriaďovacích inštrumentov a súvisiacich aktov
nepredstavuje zásadnejší problém.312 Čo do pôvodu sa jedná o záväzky vytvorené členskými
štátmi organizácie, ktoré môžu byť následnou praxou či interpretáciou rozširované, a to až po
hranice stanovené zakladajúcim inštrumentom. Napríklad článok 42 ods. 1 ZEÚ uvádza, že
Únia môže využiť civilné a vojenské prostriedky na misiách mimo Únie v súlade so zásadami
Charty Organizácie Spojených národov. Čl. 3 ods. 5 ZEÚ zase stanoví, že Únia prispieva
„k ochrane ľudských práv, najmä práv dieťaťa, ako aj k prísnemu dodržiavaniu a rozvoju
medzinárodného práva, najmä k dodržiavaniu zásad Charty Organizácie Spojených
národov.“ Ešte podotknime, že záväzky nemusia vyplývať nevyhnutne len zo zakladajúcich
inštrumentov medzinárodnej organizácie, ale aj z ďalších relevantných dokumentov,
týkajúcich sa napríklad výsad a imunít organizácie, a tak podobne.

310

A. Racke GmbH & Co. proti Hauptzollamt Mainz, ibid., C-162/96, rozsudok zo 16. júna 1998, Správy
Európskeho súdu 1998 Strana I-03655), marg. 45-46: „Právomoci Spoločenstva sa musia vykonávať v súlade
s medzinárodným právom. V dôsledku toho musí Spoločenstvo pri prijímaní nariadenia pozastavujúceho
obchodné koncesie udelené určitou dohodou alebo v zmysle dohody, ktorú podpísala s treťou krajinou,
dodržiavať pravidlá medzinárodného zvykového práva. Z toho vyplýva, že pravidlá medzinárodného zvykového
práva týkajúce sa ukončenia alebo pozastavenia zmluvných vzťahov z dôvodu zásadnej zmeny pomerov sú pre
inštitúcie Spoločenstva záväzné a sú súčasťou právneho poriadku Spoločenstva.“
311
Zaujímavou problematikou je odvodzovanie obecných zásad práva EÚ Súdnym dvorom EÚ zo zmlúv
uzatvorených členskými štátmi. Jedná sa predovšetkým o oblasť ochrany ľudských práv a Európsky dohovor
o ochrane ľudských práv a základných slobôd. K tomuto pozri napríklad rozhodnutie vo veci Nold (J. Nold,
Kohlen- und Baustoffgroßhandlung proti Komisii Európskych spoločenstiev, C-4/73, Správy Európskeho súdu
1974, str. 491, marg. 13), kde ESD konštatoval okrem iného: „As the Court has already stated, fundamental
rights form an integral part of the general principles of law, the observance of which it ensures. In safeguarding
these rights, the Court is bound to draw inspiration from constitutional traditions common to the Member States,
and it cannot therefore uphold measures which are incompatible with fundamental rights recognised and
protected by the Constitutions of those States. Similarly, international treaties for the protection of human rights
on which the Member States have collaborated or of which they are signatories, can supply guidelines which
should be followed within the framework of Community law.“
312
Pre podrobnú analýzu pozri napríklad SCHERMERS, Henry G.; BLOKKER, Niels M. International
Institutional Law : Unity within diversity. Op.cit., marg. 1145 – 1196.
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2.3 Záväzky vytvárané organizáciou samotnou
U záväzkov vytváraných medzinárodnými organizáciami môžeme rozlíšiť dva smery ich
pôsobenia: interný, tj. vo vzťahu do vnútra organizácie (napríklad rokovacie poriadky),
a externý, tj. vo vzťahu k tretím štátom a ďalším entitám medzinárodného práva (napríklad
medzinárodné zmluvy). Toto vymedzenie nie je finálne, a už vôbec nie je precízne, keďže
rozhodnutie, či určitý akt zakladajúci záväzok má len vonkajší alebo len vnútorný účinok, je
obťažné.
V rámci druhej menovanej kategórie, tj. záväzkov pôsobiacich v oblasti vonkajších
vzťahov organizácie sa jedná predovšetkým o záväzky vo forme medzinárodných zmlúv. Ako
prameň medzinárodných záväzkov nepredstavujú zmluvy zásadnejší problém, i keď v
niektorých aspektoch, ako napríklad otázke ich výkladu, zaiste jednota názoru nepanuje.
Od vyššie uvedenej kategórie zmlúv je potrebné odlíšiť tie, ktorých stranou sú členské
štáty. Je však otázkou, či aj tieto zmluvy by mali, resp. vôbec môžu medzinárodnú
organizáciu zaväzovať, napríklad vo forme nástupníctva. Podotknime, že práve tejto
problematike sa dostalo pozornosti viacerých predstaviteľov náuky práve v kontexte EÚ.
Argumentom v prospech takéhoto postoja je, že ak by zmluvné záväzky členských štátov
medzinárodnú organizáciu nezaväzovali, mohol by sa štát svojich záväzkov prostredníctvom
členstva v nej zbaviť. Inak povedané, nastala by už vyššie spomínaná situácia „úniku“ štátu
pod plášť subjektivity medzinárodnej organizácie (Flucht in die internationale Organisation).
Môžeme však uviesť i silný protiargument, a to zásadne relatívny charakter medzinárodných
zmlúv. Pri hľadaní východiska z tejto patovej názorovej situácie sa pozrime na prax. V praxi
je situácia, kedy by medzinárodnej organizácii vyplývali záväzky z medzinárodných zmlúv
uzavretých jej členskými štátmi, skutočne výnimočná. Jednou z medzinárodných zmlúv,
v rámci ktorej medzinárodná organizácia nahradila alebo nastúpila ako zmluvná strana
namiesto členských štátov, je GATT, ako vyplýva z notoricky známych rozsudkov Súdneho
dvora EÚ vo veci International Fruit Company313. Súdny dvor je dobre známy ako motor
európskej integrácie, ktorý sa snaží občas Úniu hnať i nepovolenou rýchlosťou, avšak
v kontexte tejto problematiky sa nesprával nijak rozšafne, čo dokazuje aj jeho posudok
z marca 1996 vo veci prístupu EÚ k EDĽP. ESD konštatoval, že k učineniu takéhoto kroku
potrebuje EÚ zvláštnu kompetenciu. Tej sa Únii dostalo až Lisabonskou zmluvou (čl. 6 ods. 2
ZEÚ). Únia tak doposiaľ nie je formálne zmluvnou stranou EDĽP, a to aj napriek
jednoznačnému smeru vzájomnej ohľaduplnosti ESĽP a ESD.

313

International Fruit Company NV a iní proti Produktschap voor Groenten en Fruit, spojené veci 21 až 24/72,
rozsudok Súdneho dvora z 12. decembra 1972, predovšetkým marg. 10 – 18.
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Okrem prípadu GATT spomeňme ešte jeden príklad, ktorý uvádza Naert: je ním čl. 80314
Zmluvy o Európskom obrannom spoločenstve315, ktorý explicitne stanovil pre spoločenstvo
záväzky kongruentné so záväzkami členských štátov.316 I keď má dnes ustanovenie čl. 80
ZEOS obecne predovšetkým historickú relevanciu, s ohľadom na tematiku tejto práce a jej
dôraz na humanitárnoprávne aspekty vojenských operácií EÚ je príkladom výnimočným.
Ustanovenie totiž identifikuje jednak pramene záväzkov a zároveň určuje aj ich rozsah, keď
stanoví:
„1. In the exercise of the functions assigned to it by the present Treaty, and without
prejudice to the rights and obligations of the member States:
The Community shall have, in respect of the European Defense Forces and their
members, the same rights and obligations as the States in respect of their national
forces and their members, in accordance with customary international law;
The Community shall respect the rules embodied in conventions concerning the
laws of war which bind one or more of its member States.
2. Consequently, European Defence Forces and their members shall benefit, under
international law, from the same treatment as national forces and their members. “

Vyššie sme uviedli dva zásadné argumenty v prospech i neprospech diskutovanej
záväznosti zmluvných záväzkov členských štátov pre medzinárodnú organizáciu. Okrem
týchto argumentov sa doktrína pokúša aj o vysvetlenie samotnej právnej konštrukcie či
podstaty tejto problematiky. Niektorí autori sa opierajú o analogické použitie pravidiel
o nástupníctve štátov do medzinárodných zmlúv, kým ďalší názorový prúd je založený na
myšlienke prenosu právomocí. Posledný uvedený názor stavia na myšlienke, že štáty v rámci
prenosu kompetencií na medzinárodnú organizáciu prenášajú i záväzky z medzinárodných
zmlúv v danej oblasti.317 Obe právne konštrukcie však vyvolávajú viac otázok, než sú schopné
zodpovedať. Vychádzať tak budeme z nasledujúceho záveru: medzinárodnej organizácii
314

Čl. 80 Zmluvy o EOS stanoví:
„1. In the exercise of the functions assigned to it by the present Treaty, and without prejudice to the rights and
obligations of the member States:
The Community shall have, in respect of the European Defense Forces and their members, the same rights and
obligations as the States in respect of their national forces and their members, in accordance with customary
international law;
The Community shall respect the rules embodied in conventions concerning the laws of war which bind one or
more of its member States.
2. Consequently, European Defence Forces and their members shall benefit, under international law, from the
same treatment as national forces and their members.“
315
Neoficiálny preklad francúzskeho originálu textu zmluvy do jazyka anglického je dostupný na
<http://aei.pitt.edu/5201/1/001669_1.pdf >.
316
NAERT, Frederik. International Law Aspects of the EU´s Security and Defence Policy. op.cit., s. 411-412.
317
NAERT, Frederik. International Law Aspects of the EU´s Security and Defence Policy. op.cit., s. 413.
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vyplývajú záväzky z medzinárodných zmlúv, ktorých zmluvnou stranou sú jej členské štáty,
ale nie organizácia sama, len vo výnimočných prípadoch.
V kontexte vlastných záväzkov medzinárodnej organizácie musíme však pozornosť
sústrediť i na ďalší formálny prameň medzinárodného práva, a to jednostranné právne akty.
Kým k otázke práva medzinárodných zmlúv uzatváraných medzi organizáciami a štátmi, či
medzinárodnými organizáciami navzájom, existuje korpus vedeckých prác i určitá
medzinárodná prax, otázka jednostranných právnych aktov medzinárodných organizácií je (i
keď s ohľadom na ich frekventovanosť v porovnaní so zmluvami pochopiteľne) málo
prebádaná.
Medzinárodné organizácie sú typicky vybavené spôsobilosťou k vnútroorganizačnej
normotvorbe, čo zahŕňa i právne záväzné akty upravujúce napríklad vzťahy medzi orgánmi,
tj. akty s výlučne vnútroorganizačným účinkom. Okrem toho existujú právne akty zaväzujúce
členské štáty, ako je to napríklad v prípade smerníc EÚ. Akousi treťou kategóriou sú
jednostranné právne akty charakteru jednostranných právnych aktov štátov, tj. akty ako
uznanie štátu, uznanie dlhu či iné. Otázkou však je, či tieto akty s ohľadom na diskutovaný
rozsah subjektivity medzinárodných organizácií pôsobia len smerom do vnútra organizácie,
v rámci jej právneho systému, alebo i externe, tj. v sfére voči tretím štátom či iným
medzinárodným organizáciám. Skúmanie tejto otázky by bolo bezpochyby zaujímavé,
avšak nezodpovedalo by potrebám tejto práce. Podotknime snáď len, že vzhľadom na
občasnosť výskytu takýchto aktov nemôžeme hovoriť o ustálenej praxi. Právna regulácia
v tomto smere neexistuje tiež. Následne sa teda javí ako vhodné posudzovať charakter
takýchto jednostranných aktov vždy pre daný konkrétny prípad.

3. Medzinárodnoprávne aspekty vojenských operácií EÚ
Predošlé kapitoly boli venované objasneniu právneho rámca a mandátu vojenských
operácií EÚ z hľadiska práva EÚ, existujúcich procesov a operačných spôsobilostí, analýze
postavenia Únie z hľadiska medzinárodného práva nielen v zmysle jej subjektivity, ale aj
možných prameňov a rozsahu medzinárodnoprávnych záväzkov obecne. Nasledujúca
podkapitola má za cieľ pojednať o konkrétnych aspektoch tvoriacich medzinárodnoprávny
rámec vojenských expedičných operácií EÚ.318
Tieto aspekty môžeme rozdeliť do dvoch kategórií. Do prvej kategórie patria právne
aspekty, ktoré vyplývajú z postavenia EÚ ako súčasti medzinárodného spoločenstva a súčasti
systému medzinárodného práva. Druhú kategóriu tvoria aspekty, ktorých materiálna podstata
318
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88

je síce medzinárodnoprávna, avšak po formálnej stránke sa jedná o akty s právnym účinkom
v rámci Európskej únie.

3.1 Aspekty vyplývajúce z postavenia EÚ ako aktéra systému
medzinárodného práva
Európska únia neexistuje po právnej stránke v právnom vákuu, ale je súčasťou systému
medzinárodného práva, ktoré je normatívnym základom poriadku medzinárodného
spoločenstva. Medzinárodné právo tak vytvára rámec, v ktorom sú vojenské operácie EÚ
realizované. K základným aspektom tohto rámca patrí otázka medzinárodného mandátu
operácie, ako aj problematika ďalších relevantných inštrumentov upravujúcich postavenie
nasadených ozbrojených síl či priebeh operácie, napríklad vo forme štatusových dohôd, tzv.
Status of Forces/Mission Agreements.
Keďže spektrum operácií, ktoré EÚ môže realizovať, zahŕňa i operácie zahŕňajúce i
použitie sily (v rôznej intenzite), je vhodné najskôr analyzovať postavenie EÚ v systéme
práva OSN.319

3.1.1 Európska únia v systéme OSN
Základným článkom medzinárodnoprávneho rámca a všeobecným štandardom operácií je,
tak ako to deklarujú i relevantné unijné dokumenty, právo systému OSN, predovšetkým vo
forme jeho hlavných zásad, ako ich formuluje článok 2 Charty OSN.320 Napríklad Európska
bezpečnostná stratégia stanoví: „Naším cieľom je vytvorenie silnejšieho medzinárodného
spoločenstva, dobre fungujúcich medzinárodných inštitúcií a medzinárodného poriadku
založeného na pravidlách. Sme odhodlaní presadzovať a rozvíjať medzinárodné právo.
Základným rámcom medzinárodných vzťahov je Charta Organizácie Spojených národov. Za
udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti zodpovedá v prvom rade Bezpečnostná
rada Organizácie Spojených národov. Európskou prioritou je posilnenie Organizácie
Spojených národov a jej vybavenie tak, aby mohla plniť svoje povinnosti a účinne konať.“321
Z uvedeného vyplýva, inter alia, že Európska únia deklaruje vôľu dodržiavať pravidlá
medzinárodného práva týkajúce sa použitia ozbrojenej sily. Pravda, ako už bolo vyššie
ukázané, samotná záväznosť týchto pravidiel pre EÚ vyplýva z obecného medzinárodného
práva a tiež charakteru týchto pravidiel ako jus cogens. Úniou proklamovaný súlad s právom
systému OSN má tak v tomto ohľade viac deklaratórny než konštitutívny účinok. To však nič
319

Pre analýzu interinštitucionálnych vzťahov pozri vyššie, kapitola II.
K prehľadu práv a povinností EÚ/ES pozri napríklad OPPERMANN, Thomas. Europarecht : Ein
Studienbuch, op. cit. 6, § 30 marg. 12.
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nemení na potrebe bližšie preskúmať jednak postavenie EÚ v systéme Charty OSN a jednak
právne mantinely, ktoré Charta aktivitám EÚ vytvára.

3.1.2 EÚ v systéme kapitol VII. a VIII. Charty OSN
a) EÚ v systéme kapitoly VII. Charty OSN
V kontexte systému OSN predstavuje Európska únia medzinárodnú organizáciu, ktorá je
nezávislá na OSN, a ktorá je na základe kompetencií formulovaných zakladajúcim aktom
i vhodným (a spôsobilým) orgánom na podporu Radu bezpečnosti OSN pri realizácii jej
rozhodnutí učinených podľa kapitoly VII. Presnejšie povedané, predstavuje „medzinárodný
orgán“ v zmysle čl. 48 ods. 2 Charty OSN a môže tak byť členskými štátmi využívaná za
účelom koordinácie, resp. realizácie vojenských donucovacích opatrení podľa kapitoly VII.
Charty OSN. Únia samotná zároveň vyjadrila pripravenosť k spolupráci a realizácii operácií
na žiadosť OSN - i keď sa k tomu právne nezaviazala.322 Rovnako členské štáty pravidelne
využívajú Európsku úniu ako rámec pre implementáciu opatrení bez použitia sily v zmysle čl.
39 a 41 Charty OSN. I keď primárna zodpovednosť za implementáciu týchto opatrení leží na
bedrách členských štátov OSN, práve medzinárodné organizácie ako EÚ sú vhodným
konzultačným a kooperačným fórom v zmysle čl. 48 ods. 2 Charty OSN.323
Spektrum operácií, ktoré môže Únia na základe žiadosti OSN realizovať, je široké a siaha
až po operácie zahrňujúce použitie ozbrojenej sily. V prípade, keď Rada bezpečnosti OSN
prijme opatrenia bez použitia sily v zmysle čl. 39 a 41 Charty OSN, primárna zodpovednosť
za implementáciu týchto opatrení leží na bedrách členských štátov OSN. Avšak práve
medzinárodné organizácie sú vhodným konzultačným a kooperačným fórom v zmysle čl. 48
ods. 2 Charty OSN.324 Dôkazom toho je, že Európska únia je pravidelne členskými štátmi
využívaná ako rámec pre implementáciu rezolúcií Rady bezpečnosti, ktoré obsahujú opatrenia
podľa čl. 41 Charty OSN.

b) EÚ v systéme kapitoly VIII. Charty OSN
Ďalším aspektom je postavenie EÚ ako „oblastnej dohody alebo orgánu“ v zmysle čl. 52
ods. 1 Charty OSN.325 Samotná Charta OSN definíciu pojmov „oblastná dohoda“ či „orgán“
síce neobsahuje, avšak kritériá pre posúdenie je možné odvodiť jednak z histórie negociácií
Charty OSN, ako aj z následnej praxe. Nebudeme ale o tejto problematike pojednávať
322

KIELMANNSEGG, Sebastian von. Die Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Op.cit., s. 250.
FLEUß, Martin. Die operationelle Rolle der Westeuropäischen Union in den neunziger Jahren. Frankfurt am
Main : Peter Lang, 1996, s. 233.
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podrobne, nakoľko v konečnom dôsledku na zaradení EÚ ako regionálnej organizácie
v zmysle kapitoly VIII. panuje zhoda.326 Obmedzíme sa preto na niekoľko vybraných
aspektov.
Môžeme konštatovať, že vnímanie pojmov „oblastná dohoda“ či „orgán“ je v súčasnosti
pomerne široké327, čo potvrdzuje chápanie či formulácia ich kritérií Agendou pre mier328. Pod
pojmy „dohoda“ či „orgán“ regionálnej kolektívnej bezpečnosti tak spadajú i hospodárske
spoločenstvá či iné, z funkčného hľadiska primárne nevojensky zamerané medzinárodné
organizácie. Upustené tiež bolo od existencie interného systému na urovnávanie sporov ako
podmienky pre kvalifikáciu ako regionálna organizácia. Rovnako je i prípadne chýbajúca
medzinárodnoprávna subjektivita regionálnej organizácie irelevantná. V zmysle Agendy pre
mier je postačujúce, ak členské štáty OSN vytvoria určité spoločenstvo, prostredníctvo
ktorého jednajú spoločne.329
Článok 52 Charty OSN zároveň implikuje možnosť regionálnych organizácií realizovať
operácie na udržiavanie mieru mimo územie svojich členských štátov, tzv. out-of–area
operácie. Takéto opatrenia totiž možno chápať ako „iný pokojný prostriedok vlastného
výberu“ pre urovnávanie medzinárodných sporov v zmysle čl. 33 (a čl. 52) Charty OSN. Ak
teda nahliadame na EÚ ako regionálnu organizáciu v zmysle kapitoly VIII. Charty OSN,
následkom je z pohľadu práva systému OSN principiálne oprávnenie Únie k realizácii
expedičných (out-of-area) operácií, ktoré je v konkrétnom prípade samozrejme podmienené i
splnením ďalších kritérií pre mierové urovnávanie sporov, ako ich formuluje kapitola VI.
Charty

OSN.

Zaradenie

takýchto

operácií

pod

kategóriu

prostriedkov

riešenia

medzinárodných sporov zároveň znamená, že podmienkou legality operácie na udržanie
mieru externým aktérom, v tomto prípade EÚ, je príslušná medzinárodná dohoda s dotknutým
326

MYJER, Eric P.J.; WHITE, Nigel D. The Handbook of International Law of Military Operations. Terry D.
Gill and Dieter Fleck. New York : Oxford University Press, 2010. Peace Operations Conducted by Regional
Organizations and Arrangements, s. 168, marg. 7.02.; HUMMER, Waldemar; SCHWEITZER, Michael. The
Charter of the United Nations : A Commentary. Edited by Bruno Simma. Second Edition. New York : Oxford
University Press, 2002. Article 52, s. 807-853, marg. 90; WHITE, Nigel D. The EU as a Regional Security Actor
within the International Legal Actor. In TRYBUS, Martin; WHITE, Nigel D. European Security Law. New
York : Oxford University Press, 2007. s. 329-353. Rovnako aj DIETRICH, Sascha. Europäische Sicherheitsund Verteidigungspolitik, op.cit., s. 445; BARTELT, Sandra. Der rechtliche Rahmen für die neue operative
Kapazität der Europäischen Union. Op.cit., s. 139 a nasl., predovšetkým s. 143; KIELMANNSEGG, Sebastian
von. Die Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Op.cit., s. 218 a nasl.
327
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medzinárodného mieru a bezpečnosti na území zmluvných strán, a to prostredníctvom poskytovania efektívnych
mechanizmov k urovnávaniu sporov , a vyjadrili tým vôľu jednať na podklade kapitoly VIII. Charty OSN; pozri
FLEUß, Martin. Die operationelle Rolle der Westeuropäischen Union in den neunziger Jahren. Op.cit., s. 151.
328
Agenda pre mier hovorí v súvislosti s oblastnými dohodami a orgánmi o “skupine štátov”, pozri Agenda pre
mier, UN Doc. A/47/277 - S/24111, 17.6.1992, marg. 61.
329
BARTELT, Sandra. Der rechtliche Rahmen für die neue operative Kapazität der Europäischen Union.
Op.cit., s. 140.

91

štátom. Naopak donucovacie akcie v zmysle kapitoly VIII. Charty OSN sú z okruhu takýchto
operácií už pojmovo vyňaté.330 K ich realizácii, resp. z hľadiska ich medzinárodnoprávnej
legitimity a legality je jednoznačne nevyhnutné zmocnenie Radou bezpečnosti, ako to jasne
formuluje čl. 53 Charty OSN či ďalšie relevantné dokumenty OSN331. To je už ale otázka
mandátu operácie.

3.1.3 Mandát operácie a súhlas prijímacieho štátu
Jedným zo základných právnych aspektov vojenských operácií EÚ je ich medzinárodný
mandát332. Je medzinárodnoprávnym základom každej operácie a reguluje principiálne otázky
nasadenia ozbrojených síl participujúcich štátov.333 Pre otázku mandátu je s ohľadom na
primárnu zodpovednosť Rady bezpečnosti OSN v otázkach medzinárodného mieru
a bezpečnosti smerodajným rámcom právo systému OSN. Práve o zmocnenie Rady
bezpečnosti sa vojenské operácie EÚ typicky opierajú. Podotknime, že mandát je nutný nielen
v prípade realizácie vojenských, ale aj civilných opatrení. Nutnosť aj pre civilné operácie (bez
súhlasu hosťujúceho štátu) vyplýva z ustanovení Charty OSN, ktoré normatívne stanovia
okrem zákazu použitia ozbrojenej sily (a rovnocenne s týmto) i zákaz zasahovania do
vnútorných záležitostí iného štátu, ktorý pokrýva práve i civilné aspekty operácií.334 V
kontexte EÚ zvýrazňuje relevanciu tejto problematiky proklamované spájanie civilných
a vojenských aspektov v rámci misií krízového manažmentu.
Medzinárodnoprávny mandát operácie však nemusí byť daný len zmocnením Rady
bezpečnosti OSN - tvoriť ho môže napríklad pozvanie alebo súhlas prijímajúceho štátu335, či
mierová zmluva.336 Ako totiž konštatoval MSD vo svojom posudku „Certain expenses of the
330
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United Nations“, operácie realizované so súhlasom dotknutého štátu nie sú opatreniami
v zmysle Kapitoly VII.337 a článku 53 Charty OSN338, a preto ani Európska únia (či iná
medzinárodná organizácia, štáty alebo ich zoskupenia) pre ich realizáciu nevyhnutne mandát
Rady bezpečnosti nepotrebuje339. Príkladom týchto operácií môžu byť misie na udržiavanie
mieru. Ich realizácia bez súhlasu hosťujúceho štátu by znamenala narušenie suverenity
(pobytom cudzích ozbrojených zložiek), a bola by tiež v protiklade s charakterom operácií na
udržanie mieru ako konsenzuálnej formy krízového manažmentu.
Okrem mandátu Rady bezpečnosti OSN či prípadného súhlasu dotknutého štátu môže byť
medzinárodným mandátom (v zmysle oprávnenia k použitiu ozbrojenej sily) vojenských
opatrení EÚ i sebaobrana.340 Táto problematika bola až donedávna mimo záujem doktríny.
Dôvod bol prostý – až Lisabonskou zmluvou sa do primárneho práva zakotvilo ustanovenie
čl. 42 ods. 7 ZEÚ, podľa ktorého „V prípade, že sa členský štát stane na svojom území obeťou
ozbrojenej agresie, ostatné členské štáty sú povinné mu poskytnúť pomoc a podporu všetkými
dostupnými prostriedkami, v súlade s článkom 51 Charty Organizácie Spojených národov.“
Na druhej strane toto ustanovenie má skôr deklaratórny charakter v tom zmysle, že len
prehlbuje, či skôr rozširuje princíp solidarity medzi štátmi Európskej únie aj na oblasť obrany.
Vyplýva to z druhého pododstavca citovaného ustanovenia, ktorý stanoví, že „Organizácia
Severoatlantickej zmluvy zostáva pre členské štáty, ktoré sú jej členmi, základom ich
kolektívnej obrany a fórom na jej uskutočňovanie“. Je síce mysliteľná situácia, kedy by
v rámci poskytnutia pomoci a podpory došlo k nasadeniu jednotiek Európskych bojových
skupín či ďalších ozbrojených jednotiek nasadzovaných do vojenských operácií EÚ. Musíme
však zohľadniť, že adresátom povinností vyplývajúcich z čl. 42 ods. 7 ZEÚ sú len členské
štáty a nie Európska únia ako taká. V takom prípade by sa teda nejednalo o operáciu EÚ, ale
členských štátov samotných (pričom by museli byť dodržané podmienky a limity stanovené
čl. 51 Charty OSN). Keďže v tomto zmysle sa problematika sebaobrany netýka expedičných
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vojenských operácií Európskej únie, ale prípadných opatrení členských štátov v rámci
sebaobrany, nebudeme ju ďalej s ohľadom na ciele a zameranie tejto práce podrobnejšie
analyzovať.
Vo výsledku môžeme konštatovať, že Európska únia sa síce podriaďuje kogentnému
zákazu použitia ozbrojenej sily (už na základe ustanovení primárneho práva EÚ), takéto
podriadenie však neznamená nevyhnutnosť získania mandátu Rady bezpečnosti OSN pre
každý typ operácie realizovanej v rámci vojenského krízového manažmentu EÚ. Zmocnenie
Radou bezpečnosti OSN je totiž nutné pri operáciách, ktoré nespadajú pod článok 51 Charty
(a nie sú teda výkonom kolektívnej alebo individuálnej sebaobrany), a jednak pri operáciách
prebiehajúcich bez pozvania či súhlasu dotknutého štátu. Typicky však medzinárodný mandát
operácie bude založený práve na mandáte Rady bezpečnosti OSN341, mierovej zmluve a/alebo
súhlase dotknutého štátu.

3.1.4 Dohoda o postavení ozbrojených síl (SOFA) a ďalšie medzinárodné
dohody
Podstatnou a v medzinárodnej praxi bežnou súčasťou mozaiky právneho rámca
expedičných vojenských operácií (nielen EÚ) sú zmluvy uzatvárané s hosťujúcim štátom za
účelom definície a regulácie statusu a aktivít operácie na jeho území - tzv. Status of
Forces/Mission Agreement (SOFA/SOMA).342 Jedná sa o obsahovo špecifický druh
bilaterálnej alebo multilaterálnej medzinárodnej zmluvy, prípadne o tzv. memorandum
o porozumení (Memorandum of Understanding).343 Upravuje dôležité aspekty, ako
imunity344, výsady a právne postavenie vyslaného personálu (vojenského i civilného), ale aj
otázky jurisdikcie.345 S ohľadom na jurisdikciu spadá personál misie zvyčajne (i keď nie
vždy) do exkluzívnej trestnej a disciplinárnej jurisdikcie vysielajúceho štátu.346
341
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K problematike SOFA/SOMA ako jedného z typov medzinárodných zmlúv uzatváraných Európskou úniou
pozri THYM, Daniel. Die völkerrechtlichen Verträge der Europäischen Union. ZaöRV. 2006, 66, s. 876.
344
K imunitám a výsadám v kontexte medzinárodných organizácií pozri napríklad SATO, Chie. Immunität
Internationaler Organisationen. Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2004. 130 s..
345
BOTHE, Michael, DÖRSCHEL, Thomas. The UN Peacekeeping Experience. In FLECK, Dieter. The
Handbook of the Law of Visiting Forces. Op.cit., s. 492.
346
Pozri napríklad čl. 47 (b) UN Model SOFA (Model status-of-forces agreement for peacekeeping-operations),
UN
GA
Doc.
A/45/594,
9.10.1990,
dostupný
z WWW:
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F45%2F594&Submit=Search&Lang=E>; neplatí to
ale absolútne, pre príklad neexkluzivity jurisdikcie pozri čl. 17 EU-SOFA (Agreement between the Member
States of the European Union concerning the status of military and civilian staff seconded to the institutions of
the European Union, of the headquarters and forces which may be made available to the European Union in the
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S ohľadom na rozsiahlu prax mierových operácií vypracovala OSN vzorovú dohodu
o postavení vyslaného personálu.347 Slúži ako východisko pre návrhy SOFA/SOMA
v konkrétnych prípadoch (a to aj pre operácie, do ktorých nie je vyslaný vojenský personál
OSN)348 a na jej základe bola uzatvorená už celá rada medzinárodných dohôd.349
Dohody o postavení ozbrojených síl sú súčasťou bežnej praxe operácií Európskej únie.
Jedná sa pritom o medzinárodné dohody uzatvárané na základe čl. 37 ZEÚ v súlade
s procedúrou stanovenou čl. 218 ods. 3 ZFEÚ. Príkladom môžeme uviesť dohodu
s Macedónskom z roku 2003350, dohodu s Konžskou demokratickou republikou (v kontexte
policajnej misie EUPOL Kinshasa) z roku 2005351, či dohodu medzi EÚ a Seychelskou
republikou (v kontexte protipirátskej operácie Atalanta)352. Pre operáciu EUFOR RD Congo
v roku 2006 ale napríklad žiadna medzinárodná dohoda tohto typu uzavretá nebola, a to
i napriek explicitnému odporúčaniu Rady bezpečnosti OSN353. Relevantná rezolúcia Rady
bezpečnosti OSN ale zároveň určila, že až do uzavretia dohody medzi EÚ a Konžskou
demokratickou republikou sa bude aplikovať mutatis mutandis SOFA operácie MONUC zo
4. mája 2000.
Podobne ako OSN, i Európska únia po skúsenostiach z prvých realizovaných operácií
vypracovala vzorové dohody - EU Model SOFA a EU Model SOMA.354 Obsahom tieto

context of the preparation and execution of the tasks referred to in Article 17(2) of the Treaty on European
Union, including exercises, and of the military and civilian staff of the Member States put at the disposal of the
European Union to act in this context), Ú.v. EÚ C 321/6 z 31.12.2003, str. 6-16. Toto ustanovenie uvádza v ods.
2: “The authorities of the receiving (zvýraz. autorom) State shall have the right to exercise jurisdiction over
military and civilian staff and thein dependants, with respect to offences committed within the territory of the
receiving State and punishable by the laws of that State”.
347
UN Model SOFA, op.cit.
348
Comprehensive Review of the Whole Question of Peace-keeping Operations in all Their Aspects. Model
status-of-forces agreement for peace-keeping operations. Report of the Secretary General. UN GA Doc.
A/45/594,
9.10.1990,
marg.
2.
Dostupné
z WWW:
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F45%2F594&Submit=Search&Lang=E>.
349
BOTHE, Michael, DÖRSCHEL, Thomas. The UN Peacekeeping Experience. In FLECK, Dieter. The
Handbook of the Law of Visiting Forces. Op.cit., s. 492.
350
Agreement between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia on the status of
the European Union-led forces in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Ú. v. EÚ L 82, 29.3.2003,
s. 46 – 51.
351
Dohoda medzi Európskou úniou a Konžskou demokratickou republikou o postavení a činnosti policajnej
misie Európskej únie v Konžskej demokratickej republike (EUPOL Kinshasa), Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005,
s. 58 – 62.
352
Dohoda medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej
únie v Seychelskej republike v rámci vojenskej operácie Európskej únie Atalanta. Ú.v. EÚ L 323, 10.12.2009,
s. 14 – 19.
353
SC Res. 1671, z 25. apríla 2006.
354
Dokument Rady 8720/05, Návrh vzorovej dohody o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie
medzi Európskou úniou a hostiteľským štátom, 18.5.2005; Dokument Rady 10564/05, Návrh vzorovej dohody o
štatúte misie civilného krízového riadenia Európskej únie v hostiteľskom štáte (SOMA), 27.6.2005. Oba
dokumenty sú verejnosti neprístupné, keďže predstavujú stály základ pre vyjednávanie s tretími štátmi a podľa
názoru Rady by ich zverejnenie mohlo mať za dôsledok oslabenie negociačnej pozície Únie voči potenciálnym
zmluvným partnernom, pozri Dokument Rady 11697/05, 16.9.2005, str. 4 (citované podľa SARI, Aurel. Status
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dohody zodpovedajú vo veľkej miere medzinárodnej praxi. Sú vyjadrením súhlasu
s činnosťou misie a ich ustanovenia garantujú personálu operácie potrebnú voľnosť pohybu
i nutnú ochranu a bezpečnosť.355 Obsahujú ustanovenia týkajúce sa inštalácie a používania
komunikačných zariadení356, nosenia uniforiem a zbraní357, resp. výsostných znakov358.
Jedným z dôležitých aspektov, ktoré SOFA/SOMA typicky regulujú, sú imunity a výsady
misie, resp. jej personálu.359 Napríklad čl. 5 Dohody medzi Európskou úniou
a Macedónskom360 stanoví, že budovy a zariadenia EUFOR sú nedotknuteľné. Čl. 6 ods. 1
garantuje

vojenskému

i civilnému

personálu

EUFOR

imunitu

a výsady v rozsahu

zodpovedajúcom imunitám a výsadám garantovaným diplomatickým zástupcom v zmysle
VDDS(1961).361 Zaujímavé je, že odkaz na Viedenský dohovor je jedným z aspektov,
v ktorých sa dohoda líši od modelovej zmluvy OSN. Podľa niektorých autorov tým Európska
únia zvýrazňuje svoj nárok vystupovať v medzinárodných vzťahoch ako samostatný aktér.362
Ustanovenia UN-Model SOFA odkazujú na Dohovor o výsadách a imunitách OSN (1946),
avšak nie na VDDS(1961). Pritom odkaz na posledne menovaný inštrument spôsobuje, že
imunity personálu podľa čl. 31 VDDS idú s ohľadom na civilnú a správnu jurisdikciu
hosťujúceho štátu ďalej, než to stanovia relevantné ustanovenia Dohovoru o výsadách
a imunitách OSN´(1946) vo vzťahu k výkonu úradu (marg. 18 a 22). V neskôr uzatváraných
dohodách už EÚ ustúpila od takejto praxe a dohody regulujú otázky imunít a výsad obdobne
of Forces and Status of Mission Agreements under the ESDP: The EU’s Evolving Practice. European Journal of
International Law. 2008, 19, 1, s. 85).
355
Otázky ochrany a bezpečnosti majú mimoriadny význam u civilných zložiek personálu misie, resp.
u civilných misií bez policajnej zložky. Pozri napríklad marg. 9 a) a b) Dohody vo forme výmeny listov medzi
Európskou úniou a vládou Indonézie o úlohách, postavení, výsadách a imunitách Pozorovateľskej misie
Európskej únie v Acehu (Indonézia) (Acehská pozorovateľská misia – APM) a jej personálu, Príloha II:
Ustanovenia o postavení, výsadách a imunitách Acehskej pozorovateľskej misie (APM), Ú.v. EÚ L 288,
29.10.2005, s. 60 – 68: „Indonézska vláda je prostredníctvom svojich vlastných kapacít plne zodpovedná za
bezpečnosť personálu APM. b) Na tieto účely prijme indonézska vláda všetky potrebné opatrenia na ochranu a
bezpečnosť APM a jej personálu.“
356
Napríklad čl. 14 Dohody medzi EÚ a Seychelskou republikou, op. cit.
357
Napríklad čl. 9 Dohody medzi EÚ a Seychelskou republikou, op. cit.
358
Napríklad čl. 3 ods. 3 Dohody medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod
vedením Európskej únie v Gabonskej republike (Ú.v. EÚ L 187, 8.7.2006, s. 43 – 48), stanoví: „EUFOR má
právo na vyvesenie vlajky Európskej únie a označenia, ako napríklad vojenské insígnie, hodnosti a oficiálne
znaky, na zariadeniach, vozidlách a iných dopravných prostriedkoch. Uniformy personálu EUFOR-u sú zreteľne
označené znakom EUFOR.“ Naproti tomu národné vlajky či insígnie národných kontingentov môžu byť
používané len na základe rozhodnutia veliteľa ozbrojených síl EÚ.
359
K tejto problematike pozri FLECK, Dieter. Introduction. In FLECK, Dieter (Hrsg.). The Handbook of The
Law of Visiting Forces. New York : Oxford University Press, 2001. s. 3-10; SCHMALENBACH, Kirsten. Die
Haftung internationaler Organisationen im Rahmen von Militäreinsätzen und Territorialverwaltungen, s. 86 a
nasl.
360
Agreement between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia on the status of
the European Union-led forces in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, op.cit.
361
Čl. 6 odst. 1 stanoví: „EUF personnel shall be granted treatment, including immunities and privileges,
equivalent to that of diplomatic agents granted under the Vienna Convention on diplomatic relations dated
18 April 1961.“
362
THYM, Daniel. Die völkerrechtlichen Verträge der Europäischen Union. ZaöRV. 2006, 66, s. 878.
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ako tak činí UN Model SOFA, resp. obsahovo zhodne s Dohovorom o výsadách a imunitách
OSN.363 Vzorové EU-SOFA a EU-SOMA ale kombinujú vo svojich ustanoveniach výsady
a imunity personálu v rozsahu garantovanom diplomatickým zástupcom Viedenským
dohovorom o diplomatických stykoch a ustanoveniami vzorovej SOFA Organizácie
spojených národov.364
Praktickú relevanciu majú ustanovenia týkajúce sa nárokov na náhradu škôd voči EÚ.
Otázke zodpovednosti je však venovaná samostatná kapitola, preto o nej na tomto mieste
podrobnejšie pojednávať nebudeme.
Okrem štatusových dohôd je pri expedičných operáciách typicky uzatváraná celá rada
ďalších zmlúv, a to jednak vo vzťahu medzi medzinárodnou organizáciou a prijímajúcim
štátom, a jednak medzi medzinárodnou organizáciou a jej členskými štátmi, či štátmi tretími
(tranzitné zmluvy365, technické zmluvy366 a memorandá uzatvárané medzi štátmi
zúčastňujúcimi sa operácie). Slúžia podobne ako SOFA/SOMA k podrobnejšej právnej
regulácii jednotlivých aspektov operácie a postavenia expedičných ozbrojených síl. Ďalším
príkladom sú zmluvy týkajúce sa užívania nehnuteľností nachádzajúcich sa vo vlastníctve
prijímajúceho štátu, či zmluvy, ktorých predmetom je poskytovanie služieb prijímajúcim
štátom.

3.2 Aspekty formálne vnútoroúnijného charakteru
Právny rámec expedičných operácií EÚ tvorí nielen ich medzinárodný mandát či
medzinárodné zmluvy upravujúce postavenie vyslaného personálu (SOFA/SOMA), ale aj
akty, ktorých právny účinok (v zmysle formálnej záväznosti) smeruje do množiny právnych
vzťahov v rámci Európskej únie. Jedná sa teda o záväzky, ktoré nevyplývajú priamo
z medzinárodného práva, ako sú napríklad bilaterálne či multilaterálne dohody s hosťujúcim
štátom (SOFA/SOMA), či OSN (v prípade, že EÚ poskytne svoje kapacity a schopnosti
v rámci operácií OSN), ale o záväzky vyplývajúce z práva európskeho, tj. vnútroorganizačné

363

Pozri napríklad čl. 5 a 6 Dohody medzi EÚ a Seychelskou republikou, op. cit.; čl. 5 a 6 Dohody medzi
Európskou úniou a Gabonskou republikou, op. cit.; čl. 5 a 6 Dohody medzi Európskou úniou a Stredoafrickou
republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Stredoafrickej republike, Ú.v. EÚ L 136,
24.5.2008, s. 46 – 51.
364
SARI, Aurel. Status of Forces and Status of Mission Agreements under the ESDP: The EU’s Evolving
Practice. European Journal of International Law. 2008, 19, 1, op. cit., s. 91.
365
Pozri napríklad: Agreement between the European Union and the Republic of Cameroon on the status of the
European Unionled Forces in transit within the territory of the Republic of Cameroon, Ú.v. EÚ L 57, 1.3.2008,
s. 31 – 36.
366
Ako konkrétny príklad môžeme uviesť „Military Technical Agreement between the International Security
Force ("KFOR") and the Governments of the Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia“
z 9.6.1999 (dostupné online z WWW: <http://www.nato.int/kosovo/docu/a990609a.htm>). Táto dohoda reguluje
okrem iného letové zóny, ochranné pásma, fázy sťahovania personálu FYROM, či otázky použitia zbraní.
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akty EÚ367. Takýmito aktmi, ktoré tvoria európsky právny základ operácií a/alebo regulujú
otázky súvisiace s ich priebehom, sú napríklad operačný plán operácie, rozhodnutia Rady vo
forme jednotných aktov o realizácii operácie, či ďalšie súvisiace dokumenty. Z dôvodu ich
povahy ako vnútroorganizačných právnych aktov sme sa im venovali v prvej kapitole práce.
Na tomto mieste je ale nutné analýzu doplniť o dva dôležité aspekty. Ich zaradenie pod
medzinárodnoprávne aspekty má svoje opodstatnenie v tom zmysle, že i keď z hľadiska
formálneho sa jedná o akty EÚ, z hľadiská materiálneho predstavujú len rozvádzajú
medzinárodnoprávnu úpravu (pravidlá použitia sily vo vzťahu k medzinárodnému mandátu
operácie), resp. odrážajú s malými odchýlkami štandardnú medzinárodnoprávnu úpravu
určitého aspektu vojenských operácií multinárodných síl (tzv. EÚ Dohoda o postavení
ozbrojených síl).

3.2.1 Pravidlá použitia sily
Pre každú operáciu majú mimoriadnu relevanciu tzv. pravidlá použitia sily (rules of
engagement/RoE).368 Tie Európska únia definuje ako „directives to military commanders and
forces (including individuals) that define the circumstances, conditions, degree, and manner
in which force, or other actions which might be construed as provocative, may, or may not, be
applied. ROE are not used to assign tasks or give tactical instructions.“369
Z formálneho hľadiska sú pravidlá použitia sily vnútroorganizačným aktom Európskej
únie, ktorý je schvaľovaný ako súčasť právnych aktov tvoriacich právny základ každej
operácie.370 Z materiálneho hľadiska ale RoE len odrážajú a špecifikujú medzinárodný
mandát operácie (vo forme mandátu Rady bezpečnosti OSN či súhlasu hosťujúceho štátu).
Z materiálneho hľadiska tak nie sú samostatným prameňom právnych záväzkov, ale len
367

Je samozrejme potrebné zohľadniť fakt, že prostredníctvom vnútorných predpisov Európska únia ako
medzinárodná organizácia môže vytvárať záväzky, tie však nesmú prekročiť pomyselnú hranicu stanovenú
medzinárodným právom. Je preto otázkou, v akej miere majú vnútorné predpisy s ohľadom na vytváranie
nových záväzkov konštitutívny, resp. deklaratórny charakter. Záväzky vytvárané medzinárodnými organizáciami
sú obecne vnímané ako soft law.
368
K problematike pravidiel použitia sily pozri z výstupov domácej doktríny FAIX, Martin. Rules of
Engagement - Some Basic Questions and Current Issues. Czech Yearbook of International Law : Česká ročenka
mezinárodního práva. Op.cit.; z výstupov zahraničnej doktríny pozri napríklad KLAPPE, Benn F. International
Peace Operations. In FLECK, Dieter. The Handbook of International Humanitarian Law. Second edition. New
York: Oxford University Press, 2008. marg. 1316 - 1334.
369
Use of Force Concept for EU-led Military Crisis Management Operations - 1st revision, Part III: Use of
Force/H/50, citované podľa PRANTL, Manfred. Rules of Engagement (RoE) : Richtlinien für militärische
Gewaltanwendung in EU-Einsätzen. Truppendienst. 2008, 4, s. 361.
370
Podľa relevantných dokumentov EÚ sú RoE integrálnou súčasťou plánovacieho procesu: „ROE cannot be
viewed separately from the operational planning process. They form a product of that process which has
identifiedall relevant aspects of the mandate, the mission, the Operation Com-mander’s intent and the means at
his/her disposal. Hence, while the development of generic ROE in the context of contingency plan-ning may be
appropriate, each operation will need tailormade ROE.“ (Use of Force Concept for EU-led Military Crisis
Management Operations - 1st revision, Part III: Use of Force/H/51, citované podľa PRANTL, Manfred. Rules of
Engagement (RoE) : Richtlinien für militärische Gewaltanwendung in EU-Einsätzen. Truppendienst. 2008, 4, s.
361, op. cit.).
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podrobnejšou úpravou otázky použitia ozbrojenej sily, ako je uvedená v medzinárodnom
mandáte operácie. Ako už bolo vyššie uvedené, práve to je dôvodom, prečo o pravidlách
použitia sily pojednávame až v rámci analýzy medzinárodnoprávnych aspektov.
Európska únia vytvorila koncept, ktorý jasne stanovuje podmienky použitia ozbrojenej sily
pre ozbrojené sily vedené Úniou. Koncept bol vytvorený vo februári 2006 na úrovni
Vojenského výboru EÚ pod názvom Use of Force Concept for EU-led Military Crisis
Management Operations. Nakoľko sa jedná o dokument, ktorý nie je verejne dostupný,
existuje k pravidlám použitia sily (nielen Európskej únie) len veľmi málo analýz371 a obsah
pravidiel použitia sily EÚ tak nie je možné analyzovať podrobnejšie. Načrtneme preto
niekoľko základných aspektov, ktoré sú v súvislosti s pravidlami použitia sily v kontexte
operácií medzinárodných organizácií relevantné a aktuálne.
Z vyššie uvedenej definície RoE vyplýva ich vojenský účel - špecifikovať situácie,
podmienky a zodpovedajúci stupeň intenzity použitia ozbrojenej sily, ktorú je za účelom
dosiahnutia cieľov operácie dovolené všetkým ozbrojeným zložkám zapojeným do misie
použiť. Veliteľovi operácie je tým poskytnuté vedenie, ako postupovať pri dosahovaní cieľov
operácie a neprekročiť pritom hranice stanovené medzinárodným právom, vyjadrené vo forme
medzinárodného mandátu operácie. V konečnom dôsledku tak môžeme konštatovať, že
cieľom právnej úpravy je zaistiť, aby operácia bola realizovaná v súlade s medzinárodným
právom. Pravidlá použitia sily tak napríklad môžu reprodukovať medzinárodným
humanitárnym právom formulovaný zákaz priamych útokov na civilistov, ale môžu tiež
obmedziť kompetencie nariadiť druhy útokov, ktoré humanitárne právo dovoľuje. Podobne
môže byť obmedzené použitie niektorých druhov zbraní či spôsobov boja, ktoré
medzinárodné humanitárne právo nezakazuje. RoE tiež môžu klásť vyššie požiadavky na
úroveň reťazca velenia, na ktorej je nutné získať povolenie k použitiu určitých druhov zbraní
či útokov na určité ciele. Začlenenie takýchto ustanovení idúcich nad rámec aplikovateľného
medzinárodného práva je teda možné, pričom ich začlenenie môže byť nevyhnutné s ohľadom
na ďalšie právne záväzky napríklad z oblasti ľudských práv, ale aj z mimoprávnych dôvodov,
napríklad keď sa to javí ako vhodné či nevyhnutné s ohľadom na kultúrne špecifiká oblastí,
v ktorých je operácia realizovaná. To poukazuje na fakt, že RoE majú i svoj politický rozmer.
Z politického hľadiska má formulácia a implementácia pravidiel použitia sily zabezpečiť, aby
použitie sily v rámci operácie bolo koherentné a zodpovedalo politickým parametrom
formulovaným medzinárodnou organizáciou či vysielajúcim štátom.

371

Pre jednu z nich pozri PRANTL, Manfred. Rules of Engagement (RoE) : Richtlinien für militärische
Gewaltanwendung in EU-Einsätzen. Truppendienst. 2008, 4, s. 360-365.
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Zvláštnosťou RoE je, inter alia, že sú špecifikáciou a odrazom medzinárodného mandátu
operácie, zároveň sú (v prípade unijných operácií) vnútroorganizačným právnym aktom
medzinárodnej organizácie reflektujúcim po materiálnej stránke i ďalšie záväzky EÚ,
a konečne musia RoE samozrejme korešpondovať i s vnútroštátnym právom vyslaných
národných kontingentov. Práve vnútroštátne právo môže obmedziť, ale nie dovoliť, použitie
sily na rámec toho, čo je medzinárodným mandátom (a teda medzinárodným právom)
dovolené. Takéto reštrikcie aplikované na vlastné ozbrojené sily sú označované ako caveats.
Príkladom problematických reštrikcií vyplývajúcich z vnútroštátneho práva s negatívnym
dôsledkom pre efektivitu operácie vedenej medzinárodnou organizáciou môže byť nemecká
právna úprava a jej dôsledky v kontexte operácie NATO v Afganistane. S ohľadom na
zhoršujúcu situáciu zaviedla Severoatlantická aliancia v roku 2005 „robustnejšie“ pravidlá
použitia sily, ktoré dovoľovali i preemptívne použitie sily proti možným bezpečnostným
rizikám.372 Rovnaký krok učinilo i Nemecko v roku 2009.373 Práve ukotvenie možnosti použiť
ozbrojenú sily preemptívne sa však stalo predmetom kontroverzie, nakoľko je nielen otázne,
či takéto situácie sú ešte kryté mandátom nemeckého Bundestagu, ale predovšetkým či nie sú
v rozpore s ustanovením čl. 26 nemeckej ústavy (Grundgesetz), ktorý explicitne zakazuje
útočnú vojnu. I keď označenie situácie v Afganistane za ozbrojený konflikt môže byť
predmetom diskusie, nemecká vláda v snahe vyriešiť uvedený problém začala používať pojem
kriegsähnliche Zustände.
Dôsledkom nutnosti zohľadniť spleť právnych i mimoprávnych faktorov je náročnosť
tvorby RoE, nemožnosť existencie „univerzálnych“ RoE, a v prípade príliš reštriktívnych či
nepresných pravidiel predovšetkým i nemožnosť naplniť základné ciele operácie. Praktickým
príkladom závažných dôsledkov RoE, ktoré síce korešpondovali s medzinárodným mandátom
operácie, ale nezodpovedali jej potrebám a cieľom, je zlyhanie holandských vojakov
UNPROFOR v kontexte srebrenického masakru 6. júla 1995.374 Na závažnosť problému príliš
reštriktívnych RoE poukázala napríklad i OSN v tzv. Brahimiho správe.375
372

Pozri Radio Free Europe/Radio Liberty, Afghanistan: NATO Troops Apply 'Robust' New Rules Of
Engagement, 7.február 2006, dostupné online z WWW: <http://www.rferl.org/content/article/1065518.html>.
373
Pozri správu z tlačovej konferencie nemeckej spolkovej vlády zo 14. decembra 2009:
Regierungspressekonferenz
vom
14.12.2009,
dostupné
online
z
WWW:
<http://www.bundesregierung.de/nn_1516/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2009/12/2009-12-14regpk.html>.
374
V tomto prípade zodpovedali RoE mandátu Rady bezpečnosti OSN, ktorý mal charakter tzv. mandátu
„Chapter Six and Half“. Holandským mierovým silám tak bolo dovolené „to deter attacks against safe areas“ a
„to promote the withdrawal of attacking forces“, avšak takáto formulácia neumožňovala zasiahnuť ozbrojenou
silou proti srbským silám a vynútiť tak ochranu bezpečných zón.
375
„Once deployed, United Nations peacekeepers must be able to carry out their mandate professionally and
successfully. This means that United Nations military units must be capable of defending themselves, other
mission components and the mission’s mandate. Rules of engagement should be sufficiently robust and not force
United Nations contingents to cede the initiative to their attackers”, Report of the Panel on United Nations
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Európska únia pri formulácii RoE v rámci svojich operácií negatívne skúsenosti
reflektovala. Ako uvádza Prantl, robustnosť pravidiel použitia sily v rámci operácie EUFOR
RD Congo bola jedným z aspektov, ktoré prispeli k úspechu a splneniu všetkých cieľov tejto
operácie. Ako konkrétny prípad uvádza možnosť použitie ozbrojenej sily v dostatočnom
rozsahu, aby bol docielený odstrašujúci efekt (show of force), či primeranosť RoE situácii,
kedy v dôsledku nepokojov v Kinshase bolo nutné odviesť do bezpečia personál misie
Európskej únie i OSN.376

3.2.2 EU SOFA
Od medzinárodných dohôd k postaveniu ozbrojených síl, ako ich typicky pre svoje
operácie uzatvára EÚ a prijímajúci štát, je nutné odlíšiť tzv. EU SOFA. Jedná sa o Dohodu
medzi členskými štátmi EÚ o statuse vojenského a civilného personálu prideleného
k inštitúciám EÚ, o statuse veliteľstva a síl, ktoré môžu byť použité pre EÚ v kontexte
prípravy a plnení úloh podľa čl. 17 ods. 2 Zmluvy o EÚ, vrátane cvičení, a o statuse
vojenského a civilného personálu členských štátov vyslaného na návrh EÚ jednať v tomto
kontexte.377
Táto dohoda bola uzatvorená predstaviteľmi vtedajších členských štátov EÚ v rámci
zasadnutia Rady dňa 17. novembra 2003. I keď sa tak udialo v rámci zasadnutia Rady EÚ,
jedná sa o bežnú medzinárodnú zmluvu medzi členskými štátmi EÚ a nie o právny akt Rady.
Účelom EU-SOFA je definovať právne postavenie vojenského a civilného personálu,
ozbrojených síl a veliteľstiev nasadených jedným členským štátom EÚ na území iného
členského štátu, a to v kontexte Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Čo do štruktúry
i materiálnej úpravy EU-SOFA zodpovedá do veľkej miery štandardom zmlúv tohto typu
uzatváraných s tretími štátmi.378 Nakoľko už dohody tohto typu boli bližšie predstavené
a s ohľadom na fakt, že pôsobnosť EU-SOFA je obmedzená na územie členských štátov EÚ,
nejaví sa ako vhodné detailne tento dokument analyzovať.

Peace Operations (Brahimi Report) A/55/305 - S/2000/809, str. 9, dostupné online z WWW:
<http://www.un.org/peace/reports/peace_operations/docs/a_55_305.pdf>.
376
PRANTL, Manfred. Rules of Engagement (RoE) : Richtlinien für militärische Gewaltanwendung in EUEinsätzen. Truppendienst. 2008, 4, op. cit., str. 365.
377
Agreement between the Member States of the European Union concerning the status of military and civilian
staff seconded to the institutions of the European Union, of the headquarters and forces which may be made
available to the European Union in the context of the preparation and execution of the tasks referred to in Article
17(2) of the Treaty on European Union, including exercises, and of the military and civilian staff of the Member
States put at the disposal of the European Union to act in this context (EU SOFA), Ú.v. EÚ C 321/6, 31.12.2003,
str. 6-16.
378
Pre podrobnú analýzu EU SOFA pozri: SARI, Aurel. The European Union Status of Forces Agreement (EU
SOFA). Journal of Conflict and Security Law. 2008, 13, s. 353-391.
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3.3 Ozbrojené sily EÚ - orgán Európskej únie?
Európska únia nedisponuje vlastnými ozbrojenými silami, ale pre potreby realizácie
vojenských misií získava podobne ako NATO či OSN kontingenty od členských štátov (a
prípadne tretích krajín, ktoré vyjadria vôľu participovať). Operatívne schopnosti a kapacity,
ktorými EÚ takto disponuje, boli popísané v kapitole venovanej emancipácii EÚ v oblasti
medzinárodnej bezpečnosti.379 Tieto schopnosti a kapacity sú zvyčajne súhrnne označované
ako „sily EÚ“ (European Union Forces, EUFOR)380 a vyznačujú sa podobnou organizačnou
štruktúrou. Zároveň sme už vyššie poukázali i na to, že s ohľadom na prípravnú i realizačnú
fázu vojenských operácií vyvinula EÚ diferencovaný, viacúrovňový, a štandardizovaný
proces.381 Z toho vyplýva, že pre účely nasledujúcej kapitoly môžeme pojednať o vlastnosti
operačných spôsobilostí a kapacít ako orgánu EÚ spoločne, bez nutnosti diferencovať
a analyzovať tak samostatne jednotlivé konkrétne zoskupenia (Európske sily rýchleho
nasadenia, či Európske žandárske sily).
Ústrednou otázkou tejto kapitoly je, či ozbrojené sily EÚ môžeme z hľadiska
medzinárodného práva vnímať ako orgán Európskej únie. Odpoveď na ňu je relevantná hneď
z viacerých dôvodov. Predstavuje aspekt, ktorý zohráva kľúčovú rolu napríklad pri určení
adresáta noriem aplikovateľných v kontexte operácií SBOP, tj. či týmto adresátom je
Európska únia, alebo jej členské štáty EÚ, ktoré prostredníctvom svojho národného personálu
k realizácii (či príprave) danej misie prispeli. Nadväzujúcou je potom v primárnej rovine
otázka obsahu a rozsahu noriem aplikovateľného medzinárodného práva, v sekundárnej
otázka medzinárodnej zodpovednosti za ich prípadné porušenia.
Otázka právneho priradenia operačných spôsobilostí a kapacít nasadených k realizácii
vojenských operácií je zložitá – na rozdiel od personálu nasadzovaného v rámci operácií
civilného manažmentu. V poslednom menovanom prípade je personál zvyčajne najímaný
Európskou úniou a/alebo je sekundovaný členským štátom. Tento personál je tak bez väčších
pochýb už de jure orgánom EÚ a jeho chovanie je Únii priamo pričítateľné.
Podobne ako u civilného personálu i u personálu vojenského je centrálnym aspektom
intenzita právneho vzťahu medzi ozbrojenými zložkami na jednej strane a Európskou úniou
na strane druhej. Samotný fakt, že ozbrojené zložky sú nejak s medzinárodnou organizáciou

379

Viď Kapitola II.
Označenie ozbrojených síl v dokumentoch EÚ je nejednotné. Sprvoti boli označované akronymom EUF (EUled forces), neskôr uvádzali oficiálne dokumenty názov EUROFOR (pozri Rozhodnutie Rady 2003/563/CFSP z
29. júla 2003, Council Decision 2003/563/CFSP of 29 July 2003 on the extension of the European Union
military operation in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Ú.v. ES L 190/20, 30.7.2003; pozri ale tiež
Dohodu medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie
v Gabonskej republike, Ú.v. EÚ L 187, 8.7.2006, s. 43 – 48, op. cit.).
381
Pozri DIETRICH, Sascha. Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, op.cit., s. 395 a nasl.
380
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spriaznené však z hľadiska medzinárodného práva nepostačuje k tomu, aby mohla byť EÚ
považovaná za adresáta medzinárodnoprávnych noriem aplikovateľných na tieto ozbrojené
zložky. Puto medzi kontingentom a medzinárodnou organizáciou musí mať zvláštny
charakter, musí byť podobné (nie však nevyhnutne rovnaké) tomu, ktoré existuje tradične
medzi štátom a jeho ozbrojenými silami. Len vtedy by bolo opodstatnené nahliadať na
medzinárodnú organizáciu ako na adresáta relevantných noriem medzinárodného práva.
Vyvstáva preto otázka, za akých podmienok je možné ozbrojené zložky považovať za
orgány382 Európskej únie. V tomto ohľade sú relevantné dva aspekty. Obecne musia národné
kontingenty, aby dosiahli kvalitu orgánu medzinárodnej organizácie, byť jednak vyčlenené z
mocenskej štruktúry daného členského štátu, a jednak následne byť podradené organizácii, tj.
začlenené do jej štruktúry.383 Kým otázka „vyčlenenia“ z moci členského štátu je otázkou
vnútroštátneho práva, otázka začlenenia do štruktúry a „moci“ medzinárodnej organizácie je
otázkou práva európskeho. Proces prevedenia veliteľskej právomoci je označovaný ako
transfer of authority (TOA). Štandardizácia a zrýchľovanie týchto procesov je jedným
z výrazných charakteristických znakov v súčasnosti existujúcich operačných spôsobilostí
a ich využívania pre vojenské operácie. Napríklad pre Európske bojové skupiny platí, že
musia byť pripravené k nasadeniu do piatich dní od schválenia konceptu operácie Radou.
Štandardizácia a zrýchľovanie však nemajú vplyv na to, že krok vyčlenenia - napríklad súhlas
parlamentu ČR s nasadením kontingentu v operácii, a začlenenia - príslušné predrealizačné
fázy plánovania operácie v rámci EÚ, ostávajú nevyhnutnými súčasťami celého procesu.
Určujúcim integračným faktorom - ako potvrdzuje i relevantná judikatúra MSD384 i ďalšie
dokumenty385, je fakt, či národné kontingenty členských, ale i participujúcich tretích štátov
382

K súčasnému stavu problematiky definície pojmov „organ“ a „agent“ medzinárodných organizácií je vhodné
odkázať predovšetkým na aktuálnu úpravu pojmov v rámci kodifikačného snaženia Komisie pre medzinárodné
právo. Sekretariát ILC na základe návrhov WHO predložil návrh definície pojmu „organ“, podľa ktorej by
orgánom bola „any person or entity which has that status in accordance with the rules of the organization“ (ILC,
Eight report on responsibility of international organizations, op.cit., marg. 20). Podľa pozmenenej definície
pojmu „agent“ by sa ním rozumelo „official or another person or entity, other than an organ, through whom the
organization acts and who is charged by the organization with carrying out, or helping to carry out, one of its
functions“ (ILC, Eight report on responsibility of international organizations, marg. 24). Z formálneho hľadiska
ozbrojené sily EÚ tieto definície bezpochyby napĺňajú.
383
BOTHE, Michael. Streitkräfte internationaler Organisationen, op.cit. s. 37.
384
K otázke postavenia ozbrojených zložiek ako orgánu (štátu) pozri Case concerning military and paramilitary
activities in and against Nicaragua (Merits), ICJ Reports 1986, predovšetkým marg. 109; K relevancii aspektov
kontroly a riadenia pozri Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment
of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) (Merits), Judgment of 26
February 2007, marg. 396-412; okrem MSD sa problematikou úrovne kontroly, ktorá je postačujúca
k odôvodneniu postavenia ozbrojených síl ako de-facto orgánu, zaoberali aj ďalšie medzinárodné súdne
inštancie. Pre koncept tzv. celkovej kontroly aplikovaný Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú
Juhosláviu pozri prípad ICTY, Prosecutor v. Duško Tadić, Judgment of 15 July 1999 (Appeals Chamber), Case
No. IT-94-1-A, §§ 115, 116-145. Ďalej pozri rozhodnutia ESĽP vo veciach Behrami a Saramati (ESĽP, spojené
prípady Behrami a Behrami v. Francúzsko [Application No. 71412/01] a Saramati v. Francúzsko, Nemecko a
Nórsko [Application No. 78166/01], 31.05.2007).
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nasadených v operácii EÚ podliehajú jej kontrolnej386, riadiacej a veliteľskej387 právomoci388.
Vtedy je dosiahnutý požadovaný štandard efektívnej kontroly, relevantný pre otázku
pričítateľnosti chovania a postavenia ako orgánu.389
Dokumenty EÚ, ktoré konkrétne otázku prenosu kontrolnej a veliteľskej právomoci
v prípadoch expedičných vojenských operácií upravujú, sú pre verejnosť nedostupné a nie je
možné ich preto analyzovať.390 Vysokú výpovednú hodnotu však majú napríklad
medzinárodné dohody uzatvárané Európskou úniou v rámci operácií SBOP s tretími štátmi,
ktoré sa na operácii nasadením svojich kontingentov chcú podieľať. Ustanovenia týchto
dohôd sú pomerne jednoznačné, keďže štandardne obsahujú nasledujúcu klauzulu:
„Vnútroštátne orgány odovzdajú operatívne a taktické velenie a/alebo kontrolu svojich
ozbrojených síl a personálu veliteľovi operácie EÚ.“391 Zo znenia tohto ustanovenia je možné
odvodiť, že za špecifickým účelom, ktorým je realizácia operácie, je skutočne prenesené
operačné velenie a riadenie vyčlenených síl na operačné veliteľstvo EÚ, konkrétne na osobu
veliteľa operácie (Operation Commander).392 Tento záver potvrdzuje i analýza právnych

385

Pozri UN doc. A/CN.4/541, Second Report on Responsibility of International Organizations by Mr Giorgio
Gaja, Special Rapporteur, 2 April 2004, marg. 14–23 (k otázke všeobecných pravidiel pre pričítateľnosť
chovania medzinárodným organizáciám) a marg. 29-50 (k otázkam chovania orgánov poskytnutých
medzinárodnej organizácii štátom alebo inou medzinárodnou organizáciou), dostupné online z WWW:
<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/296/68/PDF/N0429668.pdf?OpenElement>.
386
Podľa Dokumentu Rady 11096/03 EXT 1 z 26.07.2006 „Control is the authority exercised by a commander
over part of the activities of subordinate organisations or other organisations not normally under his command,
which encompasses the responsibility for implementing orders or directives. All or part of this authority may be
transferred or delegated.“
387
Podľa Dokumentu Rady 11096/03 EXT 1 z 26.07.2006 sa velením (command) rozumie „Command is the
authority vested in an individual of the armed forces for the direction, co-ordination, and control of military
forces.“; Pozri tiež definíciu AČR, podľa ktorej „Velení je pravomoc pro vydávání nařízení, koordinaci a řízení
vojenských sil. Je to zákonné právo velitele při plnění vojenských povinností uplatňovat tuto pravomoc vůči
podřízeným s využitím funkce a hodnosti.“, Armáda České republiky. Velení a řízení v operacích. Oto Vejmelka.
Vyškov : Správa doktrín Ředitelství výcviku a doktrín, 2006. s. 37. Dostupné z WWW: <http://www.commandcontrol.army.cz/dokument/publikace/Pub-53-01-1.pdf>.
388
K problematike „command and control“ v kontexte vojenských operácií viď z výstupov doktríny podrobnú
analýzu CATHCART, Blaise. The Handbook of the International Law of Military Operations. Edited by Terry
D. Gill and Dieter Fleck. New York : Oxford University Press, 2010. Command and Control in Military
Operations, s. 235-244.
389
Úroveň a podmienky „efektívnej kontroly“ sú predmetom kontroverzií nielen v doktríne, ale predovšetkým
i v rozhodovacej činnosti medzinárodných súdnych orgánov. K tejto problematike pozri napríklad: ŠTURMA,
Pavel. Požadovaný standard kontroly pro přičtení odpovědnosti státu za závažná porušení medzinárodního
humanitárního práva. In Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo.
Pavel Šturma, Jan Ondřej (ed.). Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2008. s. 307-317.
390
Relevantný dokument „The EU Concept for Military Command and Control“, Dokument Rady 10688/08
z 29.9.2008 je utajnený, následkom čoho nie je možné analyzovať jeho obsah.
391
Pozri napríklad čl. 4 ods. 2 Dohody medzi Európskou úniou a Albánskou republikou o účasti Albánskej
republiky na vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (operácia EUFOR
Tchad/RCA) , Ú.v. EÚ L 217, 13.08.2008, str. 19 - 22.
392
Pozri čl. 1 ods. 3 písm. f) dohody SOFA medzi EÚ a Macedónskom (Rozhodnutie Rady 2003/222/SZBP
z 21. marca 2003 týkajúce sa uzavretia Dohody medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou
Macedónsko k štatútu ozbrojených síl vedených Európskou úniou (EUF) v Bývalej juhoslovanskej republike
Macedónsko, Ú.v. EÚ L 82, 29.3.2003, str. 45-51), podľa ktorého vojenskí velitelia EÚ vykonávajú „military
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aktov Rady EÚ, predovšetkým jednotných akcií či rozhodnutí, ktoré predstavujú právny
základ každej operácie.393 Z procesov smerujúcich k vyčleneniu kontingentu – tj. procesu
prevedenia podriadenosti jednotiek, ktorý má svoj základ vo vnútroštátnom práve
konkrétneho štátu, a ktorý je právnym základom pre odvelenie kontingentu, tak môžeme
odvodiť rozkaz podriadiť sa momentom odvelenia veliteľskej a kontrolnej právomoci
Európskej únie.394
Samotné zostavenie reťazca velenia (chain of command), ako aj ďalšie, z vojenského
hľadiska dôležité aspekty, sú v kompetencii Politického a bezpečnostného výboru EÚ. V čele
reťazca velenia EÚ je veliteľ operácie395, ktorý je menovaný Radou a zodpovedá za priebeh
operácie Politickému a bezpečnostnému výboru a Vojenskému štábu EÚ. Keďže i plán
operácie musí byť opatrený súhlasom Rady, je evidentné, že operácie sú pod politickostrategickým vedením a kontrolou Európskej únie396. To potvrdzuje i dokument Rady, ktorý
uvádza: „EU-led military CMOs are operations decided upon by the Council of the EU, which
also exercises the overall responsibility for their conduct.“397
Je obecne uznávané, že uvedené aspekty minimálne poukazujú na výkon skutočnej
kontrolnej a veliteľskej právomoci, a teda i efektívnej kontroly. Zároveň z uvedeného
vyplýva, že je to práve EÚ, ktorá je považovaná (členskými štátmi i nečlenskými štátmi, ktoré
sa ale na operáciách podieľajú) za subjekt, ktorý je oprávnený prijímať strategické
rozhodnutia týkajúce sa operácií EBOP a je zároveň nositeľom primárnej zodpovednosti za
command and control of the operation“;Tak i KULÍŠEK, Jaroslav. Velení a řízení v operacích EÚ. Vojenské
rozhledy. 2008, roč. 17 (49), č. 3, s. 37.
393
Pozri napríklad Jednotná akcia Rady 2007/677/SZBP z 15. októbra 2007 o vojenskej operácii Európskej únie
v Čadskej republike a Stredoafrickej republike, Ú.v. EÚ L 279, 23.10.2007, str. 21-24, tam čl. 6 ods. 1: „PBV
vykonáva pod vedením Rady politickú kontrolu a strategické riadenie vojenskej operácie EÚ. Rada týmto
poveruje PBV prijať príslušné rozhodnutia ... Toto poverenie zahŕňa právomoc meniť a dopĺňať dokumenty,
ktoré sa týkajú plánovania vrátane operačného plánu, štruktúry velenia a pravidiel nasadenia. Toto poverenie
tiež zahŕňa právomoci prijímať ďalšie rozhodnutia o vymenovaní veliteľa operácie EÚ a/alebo veliteľa
ozbrojených síl EÚ. Právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení vojenskej operácie EÚ si ponecháva Rada,
ktorej pomáha GT/VS.“; Pozri tiež čl. 13 ods. 2 Jednotnej akcie Rady 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o
vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine, Ú.v. EÚ L 252, 28.07.2004, str. 10-14: „Velenie
ozbrojených síl EÚ zostáva počas vojenskej operácie EÚ pod politickou kontrolou a strategickým vedením EÚ,
po porade EÚ s NATO. V tomto rámci podáva veliteľ operácie EÚ správy o vykonávaní operácie len orgánom
EÚ.“; Podotknime, že obsah oboch citovaných ustanovení je štandardom používaným pre operácie EÚ v rámci
EBOP.
394
BOTHE, Michael. Streitkräfte internationaler Organisationen, op.cit., s. 44.
395
Dokument Rady 11096/03 EXT 1 (EU Military C2 Concept) z 26.07.2006, marg. 23 písm. b) stanoví: „For
the conduct of an EU-led military CMO, the OpCdr will be vested with the appropriate Command authority,
allowing him sufficient flexibility (e.g. OPCON or possibly OPCOM) over forces by Transfer of Authority (TOA)
from the contributing Member States and non-EU TCN“.
396
Pozri Rozhodnutie Rady z 22. januára 2001 o zriadení Politického a bezpečnostného výboru, 2001/78/SZBP,
Ú.v. ES L 27, 30.1.2001, str. 1-3, Príloha: Politický a bezpečnostný výbor, marg. 2: „PBV vykonáva "politickú
kontrolu a strategické riadenie" vojenskej reakcie Európskej únie na krízu. Na tento účel, na základe stanovísk a
odporúčaní Vojenského výboru, vyhodnocuje najmä základné prvky (strategické vojenské riešenia vrátane
reťazca velenia, prípravu operácie, plán operácie), ktoré predkladá Rade.“.
397
Dokument Rady 11096/03 EXT 1 (EU Military C2 Concept) z 26.07.2006, marg. 10.
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ich realizáciu.398 Následne by sme mohli dospieť k záveru, že miera a hutnosť takejto kontroly
a velenia sú postačujúce na to, aby mohli byť ozbrojené zložky nasadené do vojenských
operácií považované za orgány Európskej únie so všetkými dôsledkami, ktoré medzinárodné
právo stanoví, napríklad v oblasti medzinárodnej zodpovednosti399.
Určité pochybnosti o správnosti učineného záveru môžu vyvstať, ak zohľadníme
zvláštnosti v organizácii operačných spôsobilostí a kapacít EÚ. Máme tým na mysli
predovšetkým fakt, že členské štáty si ponechávajú v konečnom dôsledku kontrolu nad
svojimi kontingentmi.400 Rozhodujú suverénne o tom, či a ktoré časti svojich ozbrojených síl
dajú pre operáciu k dispozícii, i keď napríklad Európske bojové skupiny sú k dispozícii na
princípe rotácie, tj. pre obdobie 6 mesiacov sú vždy určené dve bojové skupiny, ktoré sú
v prípade potreby nasadené. Aj takýto proces ale predpokladá súhlas štátu s uvedením „jeho“
bojovej skupiny v určitom intervale do pohotovosti. Obecne členské štáty rozhodujú
o nasadení svojich jednotiek s ohľadom na potreby a danosti konkrétnej operácie401
a predovšetkým si ponechávajú i právo svoje kontingenty z danej operácie stiahnuť. Konečne,
štáty na Úniu prenášajú len operačné velenie (operational command alebo operational
control).402
Z uvedeného vyplýva, že štáty tzv. úplné velenie (full command) na EÚ neprevádzajú.
Podotknime, že sú to práve kompetencie odlišujúce úplné velenie od ostatných stupňov
velenia (otázky udeľovania hodností, finančného ohodnotenia, disciplinárne a služobnoprávne otázky), ktoré sú chápané ako manifestácia národnej suverenity zúčastnených štátov.

398

Rovnaký názor zastáva i TSAGOURIAS, Nicholas. EU Peacekeeping Operations: Legal and Theoretical
Issues. In TRYBUS, Martin, WHITE, Nigel D. Europan Security Law. New York: Oxford University Press,
2007. s. 122.
399
Podrobnejšie k problematike medzinárodnej zodpovednosti medzinárodnej organizácie, na ktorú bolo
prenesené operačné velenie, pozri SCHMALENBACH, Kirsten. Die Haftung internationaler Organisationen im
Rahmen von Militäreinsätzen und Territorialverwaltungen, op.cit., s. 203 a nasl., a s. 249 a nasl.
400
Napríklad čl. 4 ods. 1 Dohody medzi Európskou úniou a Albánskou republikou, op cit., ktorý stanoví: „Všetci
príslušníci ozbrojených síl a personál, ktorí sa zúčastňujú na vojenskej operácii krízového riadenia EÚ,
zostávajú v plnom rozsahu pod velením svojich vnútroštátnych orgánov.“
401
Pozri Dokument Rady 11096/03 EXT 1 (EU Military C2 Concept) z 26.07.2006, ktorý stanoví: „the
participating States will contribute assets and capabilities to an EU-led military CMO on a case by case basis,
following the Force Identification, Generation and Activation process.“
402
Pre prehľadovú tabuľku úrovní velenia pozri Príloha č. 3. Armáda ČR v súlade s terminológiou NATO
rozlišuje medzi typmi velenia v mnohonárodnostných operáciách nasledovne (Armáda České republiky. Velení a
řízení v operacích. Oto Vejmelka. Vyškov : Správa doktrín Ředitelství výcviku a doktrín, 2006, op.cit. s. 68-69):
Úplné velení (FULLCOM): Vojenská pravomoc a odpovědnost velitele vydávat rozkazy podřízeným. Týká se
všech aspektů vojenských operací a administrativy. Tato pravomoc existuje pouze v rámci národních
ozbrojených sil a nemůže být delegována. Státy, které své síly vyčleňují pro mnohonárodní alianční nebo
koaliční operaci, si vždy ponechávají nad těmito silami úplné velení.
Operační velení (OPCOM): Pravomoc svěřená veliteli stanovovat operační úkoly nebo úkoly podřízeným
velitelům, které zahrnují rozvinutí jednotek, přerozdělení sil a udržení nebo předání operačního nebo taktického
řízení, pokud to velitel považuje za nutné. Nezahrnuje v sobě odpovědnost za administrativu a logistiku.
Taktické velení (TACOM): Pravomoc svěřená veliteli k vydávání úkolů silám, které jsou pod jeho velením, s
cílem splnit úkol stanovený nadřízeným.
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Dôležitým faktom ale je, že tento stupeň velenia v súčasnosti existuje len v kontexte
národných ozbrojených síl403 a nebol doposiaľ prenesený na žiadnu medzinárodnú
organizáciu. Potvrdením tejto praxe je rozlišovanie stupňov velenia v rámci NATO, ktoré
úplné velenie (full command) ako možný stupeň velenia pre operácie ani neuvádza.404
Logickým záverom na základe takejto úvahy by bolo, že chovanie kontingentov je
pričítateľné vysielajúcim štátom a tie tak ostávajú z hľadiska medzinárodného práva
bezprostredne (a nezávisle na možnej paralelnej pričítateľnosti Európskej únii) zodpovedné za
účasť na operácii a všetky aktivity kontingentov v jej rámci.
Proti tomuto záveru však môžeme uviesť i ďalšie argumenty. Užitočný je pohľad na
problematiku veliteľskej a kontrolnej právomoci v kontexte operácií OSN.
Veliteľská štruktúra a mechanizmy predstavujú významné faktory každého nasadenia
vojenských spôsobilostí, čo platí i pre operácie OSN. Operačná rovina, v ktorej vrchný veliteľ
podľa celkového strategického konceptu vojenskej operácii velí a vedie ju, obsahuje tzv.
United Nations Command. Čo konkrétne je materiálnou podstatou tohto typu velenia, tj.
stupeň prenášaného velenia a jeho rozsah, je obťažné určiť405 - predstavujú totiž politicky
senzibilný predmet zmluvného vzťahu medzi OSN a kontingent vysielajúcim štátom,
následkom čoho relevantné dokumenty spravidla nie sú sprístupnené verejnosti.
Zovšeobecnenie je ale aspoň do tej miery prípustné, že pojem United Nations Command sa
výrazne približuje obecne akceptovanému vojenskému konceptu operational command, bez

403

Dokument Rady 11096/03 EXT 1 (EU Military C2 Concept) z 26.07.2006, marg. 11 písm. c 1) definuje „full
command“ ako: „The military authority and responsibility of a commander to issue orders to subordinates. It
covers every aspect of military operations and administration and exists only within national services.“; v tomto
zmysle i Armáda České republiky. Štábní práce v operacích. Oto Vejmelka. 1. část. Vyškov : Správa doktrín
Ředitelství výcviku a doktrín, 2007. Místa velení a orgány, procesy a prostředky velení a řízení, s. 179. Dostupné
z WWW: <http://www.command-control.army.cz/dokument/publikace/Pub-53-01-2.doc>.
404
Uvádza štyri stupne velenia (NATO Glossary of Terms and Definitions, Doc. AAP-6(2010), dostupné
z WWW: < http://www.nato.int/docu/stanag/aap006/aap-6-2010.pdf>):
“Operational Command (OPCOM) - The authority granted to a commander to assign missions or tasks to
subordinate commanders, to deploy units, to reassign forces, and to retain or delegate operational and/or tactical
control as may be deemed necessary. It does not of itself include responsibility for administration or logistics.
May also be used to denote the forces assigned to a commander.
Operational Control (OPCON) - The authority delegated to a commander to direct forces assigned so that the
commander may accomplish specific missions or tasks which are usually limited by function, time, or location;
to deploy units concerned; and to retain or assign tactical control to those units. It does not include authority to
assign separate employment of components of the units concerned. Neither does it, of itself, include
administrative or logistic control.
Tactical Command (TACOM) - The authority delegated to a commander to assign tasks to forces under his
command for the accomplishment of the mission assigned by higher authority.
Tactical Control (TACON) - The detailed and usually local direction and control of movements or maneuvers
necessary to accomplish missions or tasks assigned.”
405
ZWANENBURG, Marten. Accountability of peace support operations. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers,
2005, s. 39 – 40.
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toho aby bol s prvým menovaným kongruentný.406 Obsahovo je tento koncept
charakteristický tým, že obsahuje plnú moc k vydávaniu operačných povelov ozbrojeným
silám, a to v rámci vymedzenom príslušným mandátom Rady bezpečnosti, ako aj v rámci
zjednaných časových a teritoriálnych limitov operácie.407 „United Nations Command“ tak
nepredstavuje plné velenie, keďže veliteľ

OSN nedisponuje

ani disciplinárnymi

právomocami, ani služobno-právnymi oprávneniami vo vzťahu ku každému jednotlivému
členovi národných kontingentov. Rovnaké platí i pre velenie v rámci operácií EÚ, keďže ako
už bolo konštatované, plné velenie v súčasnosti existuje ako vojenská kategória len v kontexte
národných ozbrojených síl.
Na základe práve uvedeného môžeme konštatovať ďalekosiahlu podobnosť v úrovni a
rozsahu veliteľských právomocí pri operáciách OSN a EÚ. Kým v kontexte OSN je operačné
velenie považované za dostatočné na odôvodnenie postavenia kontingentov ako orgánu
OSN408, v kontexte operácií EÚ to už platiť nemá. K podobnému záveru by sme dospeli i pri
porovnaní úrovne a obsahu veliteľských právomocí v rámci operácií EÚ s operáciami
NATO.409
Takáto diskrepancia však nie je odôvodnená, a to predovšetkým vo vzťahu ozbrojených síl
EÚ smerom navonok, ako nám ukáže nasledujúca úvaha. Ak vychádzame z faktu, že
operačné velenie je čo do rozsahu veliteľských a kontrolných právomocí považované za
posledný predstupeň úplného velenia (čo zodpovedá napríklad i systému veliteľských úrovní
v rámci NATO), a zároveň by sme tvrdili, že prenos operačného velenia nevytvára dostatočne
intenzívny vzťah medzi organizáciou a národnými kontingentmi na to, aby získali postavenie
jej orgánu, potom by sme logicky museli dospieť k záveru, že takáto situácia ani nemôže
nastať. Dôsledkom by bolo, že s výnimkou prenosu úplného velenia na medzinárodnú
organizáciu by neexistovala situácia, kedy by bolo možné považovať národné kontingenty za
orgány medzinárodnej organizácie.
Takýto záver však nie je s ohľadom na fungujúci mechanizmus v rámci operácií OSN
uspokojivý – OSN jednoznačne identifikuje národné kontingenty ako svoje orgány, a to práve
v prípade, kedy na OSN je prenesené „len“ operačné velenie. I prax štátov nepodporuje takýto
záver: úplné velenie existuje len v rámci národných síl. Úplné vyčlenenie kontingentov
z národných ozbrojených síl ako nevyhnutná podmienka prenosu úplného velenia, by sa
406

Pozri SCHMALENBACH, Kirsten. Die Haftung internationaler Organisationen im Rahmen von
Militäreinsätzen und Territorialverwaltungen, op.cit., s. 110 a s. 478 a nasl.
407
K problematike kontrolnej a veliteľskej právomoci v rámci peacekeepingových operácií OSN pozri dokument
Valného zhrmožadenia OSN Doc. A/49/681 z 21. novembra 1994 (Command and control of the United Nations
peace-keeping operations: Report of the Secretary General).
408
BOTHE, Michael. Streitkräfte internationaler Organisationen, op.cit., s. 40.
409
ZWANENBURG, Marten. Accountability of peace support operations. op.cit., s. 50.
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dotýkalo jadra ich suverenity a bolo politicky mimoriadne brizantné. Prenesenie úplného
velenia na medzinárodnú organizáciu zostane, s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, len
teoretickou možnosťou. O tom svedčí i prax medzinárodného spoločenstva: dodnes nedošlo
k realizácii myšlienky vlastných ozbrojených síl OSN ako ich predpokladajú čl. 43-46 Charty
OSN. Ďalším príkladom je krátka história Európskeho obranného spoločenstva, ktoré malo
disponovať vlastnými, plne do štruktúry spoločenstva ako jeho orgánu integrovanými
ozbrojenými silami s nadnárodným velením.
Argumentácia proti postaveniu EUFOR ako orgánu Únie, a to z dôvodu, že na EÚ je
prenášané „len“ operačné velenie, preto nepresvedčí.
V porovnaní s OSN, ktorá národné kontingenty označuje priamo ako svoje orgány, tak EÚ
formálne (napríklad v relevantných dokumentoch) nečiní. Ani to však nie je na prekážku
vlastnosti síl EUFOR ako orgánu EÚ. Skôr je to vysvetliteľné tým, že do vstupu Lisabonskej
zmluvy do platnosti bola pre pričítateľnosť chovania orgánov zásadná otázka subjektivity
Európskej únie finálne uzatvorená.
I keď EÚ explicitne kontingenty ako svoje orgány neoznačuje, je vhodné preskúmať, do
akej miery je adresátom práv a záväzkov, ktoré regulujú chovanie kontingentov in concreto.
Výsledok môžeme totiž považovať za významnú indíciu pri skúmaní právneho postavenia
kontingentov. V oblasti zmluvných záväzkov je otázka identifikácie adresáta práv
a povinností vlastne otázkou, kto je stranou medzinárodných zmlúv upravujúcich chovanie či
postavenie kontingentov. Ako už bolo zistené, zmluvy týkajúce sa postavenia kontingentov sú
uzatvárané Európskou úniou, a to len v jej mene a na podklade čl. 37 ZEÚ, ktorý formuluje
kompetenciu EÚ k takémuto kroku. Príkladom môžu byť zmluvy s hosťujúcimi štátmi410, či
zmluvy s tretími štátmi, ktoré sa na operácii podieľajú poskytnutím ozbrojených síl411.
Môžeme teda konštatovať zásadný fakt, že smerom navonok je to práve EÚ samotná, ktorá
vystupuje ako adresát noriem upravujúcich status ozbrojených zložiek vysielaných v rámci jej
vojenských misií.
Uviesť ale môžeme ďalšie dva, i keď čiastočne neprávne argumenty. Prvým je, že vo
vnútroštátnom práve hosťujúcich štátov je stranou zmlúv, ktoré sa vzťahujú k pôsobeniu
kontingentov (napríklad u pracovných zmlúv s lokálnymi pracovnými silami) práve a len

410

Napríklad Dohoda medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením
Európskej únie v Gabonskej republike (Ú.v. EÚ L 187, 8.7.2006, s. 43 – 48), op. cit.
411
Pozri napríklad Dohoda medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o účasti Tureckej republiky na
ozbrojených silách vedených Európskou úniou v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Ú.v. EÚ L 234,
20.09.2003, str. 23 - 25.
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Európska únia, a nie národné kontingenty či jednotlivé štáty zúčastniace sa operácie.412
V prospech postavenia kontingentov ako orgánov EÚ hovorí za druhé i fakt, že i keď
ozbrojené zložky nosia v operáciách EÚ národné uniformy, sú zároveň na základe ďalších
rozlišovacích

znakov

(pokrývka

hlavy,

nášivky,

či

dokonca

jednotná

uniforma)

identifikovateľní ako príslušníci ozbrojených síl EÚ413 - naproti tomu národné vlajky či
insígnie národných kontingentov môžu byť používané len na základe rozhodnutia veliteľa
ozbrojených síl EÚ. I keď tento argument nemá (a ani nemôže mať) konštitutívny charakter
na výlučnú príslušnosť vojakov ako orgánov EÚ, nie je úplne nezanedbateľným – napríklad
v oblasti medzinárodného humanitárneho práva je otázka rozlišovania mimoriadne
relevantná.414
Z vyššie uvedeného vyplýva, že prevedenie veliteľskej právomoci nad národnými
kontingentmi do výlučnej (i keď nie úplnej) právomoci EÚ predstavuje efektívne začlenenie
kontingentov do štruktúry EÚ. I keď sa nejedná o prenos úplnej veliteľskej právomoci,
z hľadiska efektivity a intenzity kontroly nad kontingentmi zohrávajú kompetencie, ktoré si
vysielajúce štáty ponechali, len podriadenú rolu. Tieto „zostatkové“ kompetencie nie sú
dostatočným dôvodom preto, aby sa Európska únia zbavila právnych dôsledkov
vyplývajúcich z postavenia kontingentov ako jej orgánov.
V rámci problematiky efektívnej kontroly nad národným kontingentmi a bezprostredne
súvisiacou otázkou pričítateľnosti chovania sa natíska otázka, či v prípade scenára, ktorý sme
vyššie v tejto kapitole popísali ako možný, tj. v prípade využitia Európskej únie Radou
bezpečnosti OSN k realizácii jej rezolúcií, nakoniec chovanie nasadených ozbrojených síl nie
je pričítateľné OSN. Práve touto otázkou, i keď v kontexte pôsobenia Severoatlantickej
organizácie v Kosove, sa zaoberal ESĽP v prípadoch Behrami a Saramati.415 Podľa názoru
súdu je možné v prípade mandátu operácie podľa kapitoly VII Charty OSN pričítať chovanie
kontingentov Organizácii Spojených národov.416

412

Pozri čl. 7 Dohody medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením
Európskej únie v Gabonskej republike, op. cit.
413
Pozri napríklad čl. 3 ods. 3 Dohody medzi Dohody medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou o štatúte
ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Gabonskej republike (Ú.v. EÚ L 187, 8.7.2006, s. 43 – 48), ktorý
stanoví: „EUFOR má právo na vyvesenie vlajky Európskej únie a označenia, ako napríklad vojenské insígnie,
hodnosti a oficiálne znaky, na zariadeniach, vozidlách a iných dopravných prostriedkoch. Uniformy personálu
EUFOR-u sú zreteľne označené znakom EUFOR.“
414
Ozbrojené sily bez identifikačných znakov strácajú podľa medzinárodného humanitárneho práva status
kombatanta.
415
ESĽP, spojené prípady Behrami a Behrami v. Francúzsko (Application No. 71412/01) a Saramati v.
Francúzsko, Nemecko a Nórsko (Application No. 78166/01), 31.05.2007.
416
Podľa názoru súdu bolo chovanie ozbrojených síl pod operačným velením NATO (KFOR) v Kosove
v principiálne pričítateľné OSN, pretože Rada bezpečnosti OSN nad touto operáciou „retained ultimate authority
and control“ (marg. 121-143).
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Sme toho názoru, že na tomto mieste by nebolo vhodné ani účelné podrobnejšie
analyzovať oba spomínané prípady a úroveň efektivity kontroly, ktorú ESĽP považoval za
dostačujúcu. Vhodné sa to nejaví s ohľadom na rozsiahlu odozvu v doktríne417, ktorú oba
prípady vyvolali, a účelné sa to nejaví preto, že zdieľame s kritikmi týchto rozhodnutí ich
hlavné výtky. Podľa týchto ESĽP stanovil príliš nízky prah efektívnej kontroly keď dospel
k (ťažko obhájiteľnému) záveru, že Rada bezpečnosti OSN vykonáva kontrolu, ba dokonca
velenie nad operáciami s mandátom podľa kapitoly VII. Charty OSN (na rozdiel od operácií
OSN stricto sensu). Z vyššie uvedenej analýzy vyplýva, že je to Európska únia, ktorá
vykonáva efektívnu kontrolu a velenie, následkom čoho je chovanie národných kontingentov
nasadených v kontexte SBOP pričítateľné práve jej, čím získavajú sily EÚ postavenie jej defacto orgánu.
Tento záver je predsa len ešte nutné skorigovať, a to v súlade s názorom Benátskej komisie
k otázke pričítateľnosti chovania jednotiek KFOR Severoatlantickej aliancii:418
„79. It is (…) difficult to determine whether acts of KFOR troops should be
attributed to the international legal person NATO (…) or whether they must be
attributed to their country of origin (…). Not all acts by KFOR troops which happen
in the course of an operation “under the unified command and control” (…) of a
NATO Commander must be attributed in international law to NATO but they can
also be attributed to their country of origin (…). Thus, acts by troops in the context
of a NATO-led operation cannot simply all be attributed either to NATO or to the
individual troop-contributing states. [*] There may even be difficult intermediate
cases, such as when soldiers are acting on the specific orders of their national
commanders which are, however, themselves partly in execution of directives issued
by the KFOR commander and partly within the exercise of their remaining scope of
discretion.
417

Z výstupov českej doktríny pozri napríklad veľmi prínosný príspevok porovnávajúci štandard kontroly
vyvinutý v judikátoch rôznych medzinárodných súdnych inštancií: ŠTURMA, Pavel. Požadovaný standard
kontroly pro přičtení odpovědnosti státu za závažná porušení medzinárodního humanitárního práva. In
Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo. Pavel Šturma, Jan Ondřej
(ed.). Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2008. s. 307-317; z výstupov zahraničnej doktríny
pozri napríklad: NAERT, Frederik, ECtHR Dismisses Kosovo Mission Cases. International Society for Military
Law
&
the
Law
of
War,
Newsletter
2007/2
(dostupné
online
z WWW:
<http://home.scarlet.be/~ismllw/bulletin_info/2007-2-ENG.pdf >), str. 10-12; pozri tiež prípad Al-Jedda,
v ktorom britský House of Lords rozhodol, že chovanie britských síl v operácii v Iraku po ukončení jeho
okupácie bolo i napriek mandátu Rady bezpečnosti OSN pričítateľné Veľkej Británii a nie OSN (Opinions of the
Lords of Appeal for Judgment in the Cause R (on the application of Al-Jedda) (FC) (Appellant) v. Secretary of
State for Defence (Respondent), Session 2007-08, [2007] UKHL 58, dostupné online z WWW:
<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldjudgmt/jd071212/jedda-1.htm>).
418
Opinion No. 280/2004, Opinion on Human Rights in Kosovo: Possible Establishment on Review Mechanism,
CDL-AD (2004)033, Strasbourg, 11 October 2004, marg. 79, dostupné online z WWW:
<http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD%282004%29033-e.asp>.
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[*] It is clear, for example, that if the KFOR Commander orders different national
contingents to establish a certain number of roadblocks at certain locations this
measure, in itself, must be attributed to NATO. This is because the individual troopcontributing states do not have a possibility to influence such a decision by the
KFOR Commander, except perhaps by expressly prohibiting their soldiers to follow
the order of the KFOR commander. Therefore, should the roadblocks have been
ordered for no valid reason and, as such, have caused foreseeable damage, any
such damage would have to be borne by NATO and not by the state whose soldiers
happened to maintain one particular roadblock. If, on the other hand, a person who
happens to be searched at one of the roadblocks is mistreated by one the soldiers, it
is, in principle, more plausible to attribute this act to the state of origin of the
misbehaving soldiers because in the situation they acted under the supervision and
the responsibility of their national commander. In such a situation it is conceivable
that jurisdiction of the ECHR is ultimately established after an exhaustion of the
judicial remedies provided in the state of the country of origin of the KFOR troops
in question.“
Uvedený názor Benátskej komisie potvrdzuje vyššie učinené závery a zároveň ich
správne spresňuje v tom zmysle, že v prípadoch, kedy je medzinárodnej organizácii
poskytnutý národný kontingent, nie je možné otázku pričítateľnosti zodpovedať
abstraktne, ale vždy pre konkrétny prípad na základe faktických okolností.419 Dodajme
ešte, že záver komisie ohľadne druhého uvedeného príkladu (týranie osoby hliadkujúcim
vojakom) je z nášho pohľadu diskutabilný. Vojak by v takom prípade totiž jednal
v priamom rozpore s inštrukciami veliteľa operácie NATO (zákaz týrania, neľudského
zaobchádzania býva vždy súčasťou inštrukcií v takýchto operáciách), a preto ani
prítomný národný veliteľ jednotky nemal diskrečnú právomoc. Chovanie vojaka by tak
bolo skôr pričítateľné NATO (ako akt ultra vires)420 než vysielajúcemu štátu.421 Na
druhej strane názor Benátskej komisie potvrdzuje príklad z praxe, keď súd prvého stupňa
v Bruseli vo svojom rozsudku z 8. decembra 2010 rozhodol, že rozhodnutie veliteľa

419

Tak aj názor Veľkej Británie k otázke efektívnej kontroly v kontexte návrhu článkov o zodpovednosti
medzinárodných organizácií, podľa ktorého za účelom identifikácie entity vykonávajúcej efektívnu kontrolu je
nevyhnutné prihliadať na „full factual circumstances and particular context in which international organizations
and their members operated“ (UN General Assembly Doc. A/C.6/64/SR.16, marg. 23).
420
K problematike pričítateľnosti aktov ultra vires medzinárodnej organizácii pozri nižšie, s. 173 – 175.
421
Tak i NAERT, Frederik. International Law Aspects of the EU´s Security and Defence Policy. Op.cit., s. 518.
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belgického kontingentu operácie UNAMIR zrušiť de facto utečenecký tábor v Kigali
v apríli roku 1994 bolo učinené „pod záštitou Belgicka a nie UNAMIR“.422

4. Záverom kapitoly
Ako dôsledok medzinárodnoprávnej subjektivity je Európska únia adresátom právnych
záväzkov. Tieto môžeme rozdeliť do troch kategórií: Záväzky vyplývajúce z obecného
medzinárodného práva zahrňujúceho obecné zásady právne a medzinárodný obyčaj, záväzky
vyplývajúce zo zriaďovacieho aktu organizácie (tj. európskeho primárneho práva) a záväzky
vytvárané Európskou úniou samotnou.
V kontexte vojenských operácií EÚ tvorí ich právny rámec komplexná sieť záväzkov
vyplývajúcich z práva medzinárodného, európskeho, ale i vnútroštátneho. S ohľadom na
medzinárodnoprávne záväzky je relevantné začlenenie EÚ do systému OSN jednak ako
medzinárodnej organizácie, ktorá je využiteľná na realizáciu úloh podľa kapitoly VII. Charty
OSN, a jednak ako regionálnej organizácie v zmysle kapitoly VIII. Charty OSN. Z tohto
začlenenia, ale i primárnej zodpovednosti Rady bezpečnosti OSN za mier a bezpečnosť
v medzinárodnom spoločenstve vyvstáva nevyhnutnosť existencie medzinárodného mandátu
pre operácie EÚ v rámci SBOP. Takýto mandát však nemusí byť nevyhnutne zmocnenie
podľa kapitoly VII. Charty, ale môže sa jednať tiež o operáciu, ktorej mandátom je mierová
zmluva či súhlas hosťujúceho štátu.
Európska únia zvyčajne uzatvorí s hosťujúcim štátom i dohodu o postavení ozbrojených síl
(SOFA/SOMA), ktorá reguluje právne postavenie a priebeh operácie na území hosťujúceho
štátu. Okrem toho je podľa potreby možné na základe čl. 37 ZEÚ uzavrieť ďalšie relevantné
zmluvy, napr. tranzitné dohody.
Ďalej existujú dokumenty, ktoré sú z formálneho hľadiska vnútroorganizačnými aktmi EÚ,
z materiálneho hľadiska ale len špecifikujú medzinárodnoprávne normy, prípadne sa ich do
veľkej miery vo svojom obsahu reflektujú. Do tejto kategórie patria tzv. pravidlá použitia sily
(rules of engagement) a EÚ Dohoda o postavení ozbrojených síl (EU-SOFA), regulujúca
postavenie kontingentov členských štátov EÚ na území iného členského štátu EÚ. Pravidlá
použitia sily sú konkretizáciou medzinárodného mandátu v tom zmysle, že upravujú otázku
podmienok a intenzity použitia ozbrojenej sily. Poskytnú vedenie veliteľovi operácie, na
základe ktorého operácia prebehne v medziach relevantného medzinárodného práva.

422

Nepublikovaný rozsudok vo veci Mukeshimana-Ngulinzira and others v. Belgian State and others, marg. 38
(citované podľa ILC Special Rapporteur Giorgio Gaja, Eighth report on responsibility of international
organizations, 14. March 2011, marg. 34).
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Zásadným aspektom je otázka postavenia národných kontingentov v operáciách SBOP ako
orgánu EÚ. Súhrnne môžeme konštatovať, že národné kontingenty členských i tretích krajín,
ktoré sú v operáciách pod velením EÚ nasadené, sú de-facto orgánmi pod efektívnou
kontrolou Európskej únie. Takáto efektívna kontrola je akceptovaná ako rozhodujúci faktor
pre otázku pričítateľnosti chovania podľa medzinárodného práva a chovanie kontingentov je
preto pričítateľné Európskej únii.423 Následkom toho sú adresátom medzinárodných záväzkov
aplikovateľných v prípadoch vojenských expedičných operácií (záväzky vyplývajúce
z medzinárodného práva ako takého)424 nielen jednotlivé prispievajúce štáty - tie sa svojich
záväzkov prevedením pod velenie EÚ nezbavujú, ale aj EÚ samotná.

423

Zaujímavým aspektom sú situácie, ktoré sa už objavili predovšetkým v praxi mierových operácií OSN, kedy
národné kontingenty na príkaz svojho národného velenia buď neuposlúchnu rozkaz veliteľa operácie, alebo
jednajú v rozpore s ním, prípadne konzultujú (nechajú si schváliť) vykonanie rozkazu veliteľa operácie svojim
národným velením. V tomto ohľade vzniká celá rada otázok, predovšetkým v kontexte zodpovednosti, ale práve
aj otázka efektivity kontroly ozbrojených síl veliteľom operácie s dôsledkami pre pričítateľnosť ich chovania
medzinárodnej organizácii.
424
Pozri kategorizáciu právnych záväzkov medzinárodných organizácií, kedy sme rozlíšili záväzky vyplývajúce
z obecného medzinárodného práva, záväzky vyplývajúce zo zriaďovacieho aktu organizácie a záväzky vytvárané
medzinárodnou organizáciou samotnou, supra kapitola IV.
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V. Medzinárodné humanitárne právo a vojenské operácie
Európskej únie
“Question: Je voudrais savoir, ma question s'adresse au Général Nash, est-ce que en cas d'attaque de
troupes rebelles sur les soldats européens, ceux-ci vont tirer sur les troupes rebelles ?
General Nash: Yes”.425

Od roku 2003, v ktorom Európska únia začala realizovať svoju prvú operáciu v rámci
vtedajšej EBOP, až do dnes (júl 2011) mala väčšina realizovaných operácií civilný charakter
(16 z 24 operácií). Zaujímavé ale je, že 9 z 10 osôb personálu nasadeného do týchto operácií
boli príslušníci ozbrojených zložiek.426 S ohľadom na tento fakt a zároveň na výraznú
tendenciu Európskej únie angažovať sa v operáciách širokého spektra siahajúceho až po misie
k znovunastoleniu mieru je zrejmé, že aspekty medzinárodného humanitárneho práva sa
v kontexte operácií SBOP realizovaných EÚ stávajú, resp. už stali urgentnými, čoho
názorným príkladom je i obsah úvodného citátu tejto kapitoly. Orgány EÚ tvrdia, že v praxi
vojenských operácií SBOP je MHP aplikované a rešpektované, čo môže byť jedným
z dôvodov, prečo zo strany EÚ neexistuje k otázke aplikácie MHP v operáciách SBOP žiadne
jasné stanovisko. Na druhej strane ale doktrína týmto otázkam venovala doposiaľ tiež len
málo pozornosti.427 Dôsledkom tohto stavu je medzera, o zaplnenie ktorej sa aspoň čiastočne
pokúsi nasledujúca kapitola analýzou relevancie, pôsobnosti a právneho základu aplikácie
MHP, ďalej identifikáciou prameňov a rozsahu aplikácie relevantných humanitárnoprávnych
noriem.

425

Výňatok z prepisu tlačovej konferencie gen. Patricka Nasha, veliteľa operácie EUFOR/Tchad-RCA
a veľvyslanca Torbena Brylle, mimoriadneho vyslanca EÚ pre Sudán a EUFOR Tchad/RCA, Brusel, 29. januára
2008,
s.
6,
prepis
dostupný
online
z WWW:
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Edited%20Transcript%20version%20finale.pdf>.
426
Council of the EU. Mainstreaming Human Rights and Gender into European Security and Defence Policy.
Brussels :
European
Communities,
2008,
s.
43.
Dostupné
z
WWW:
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/HumanRights_Low2.pdf>.
427
Výnimku tvoria nasledujúce diela: BARTELT, Sandra. Der rechtliche Rahmen für die neue operative
Kapazität der Europäischen Union. Op.cit.; TSAGOURIAS, Nicholas. EU Peacekeeping Operations: Legal and
Theoretical Issues. In TRYBUS, Martin, WHITE, Nigel D. Europan Security Law. New York: Oxford
University Press, 2007. s. 102 – 134; ZWANENBURG, Marten. The European Union and Crisis Management.
S. Blockmans, ed.. The Hague : T.M.C. Asser Press, 2008. Toward a More Mature ESDP: Responsibility for
Violations of International Humanitarian Law by EU Crisis Management Operations; FALCO, Valentina. The
Internal Legal Order of the European Union as a Complementary Framework for Its Obligations under IHL.
Israel Law Review. 2009, 42, 1, s. 168-205; a predovšetkým NAERT, Frederik. International Law Aspects of the
EU´s Security and Defence Policy. Op.cit., s. 463 – 541.
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1. Úvod
Medzinárodné humanitárne právo428 je časťou medzinárodného práva verejného, ktoré je
označované aj ako právo ozbrojených konfliktov, ius in bello, či už do určitej miery
zastaraným pojmom právo vojnové. Práve posledné spomínané označenie sa používalo do
konca druhej svetovej vojny, nakoľko regulovalo len ozbrojené konflikty medzištátneho
charakteru. Označenie „medzinárodné humanitárne právo“ sa presadzovalo postupne
a pomaly, avšak k jeho obecnej akceptácii prispel i fakt, že práve tento názov zvýrazňuje
centrálny účel právnej úpravy, stredobodom ktorej práve nie sú pravidlá regulujúce
postavenie neutrálnych štátov či trestanie vojnových zločinov. Jedná sa o normy, ktorých
cieľom je obmedziť či zmierniť dopady ozbrojených konfliktov, a to z humanitárnych
dôvodov.429 Inak povedané, jedná sa o normy medzinárodného práva aplikovateľné v situácii
ozbrojeného konfliktu, ktoré z materiálneho hľadiska regulujú jeho priebeh tým, že jednak
obmedzujú strany konfliktu pri voľbe prostriedkov a spôsobov vedenia boja (tzv. právo
haagske), a jednak stanovia tiež pravidlá ochrany tých, ktorí konfliktom trpia – zajatcov,
ranených, chorých a civilného obyvateľstva (právo ženevské).430 Medzinárodné humanitárne
právo je tak vyjadrením snahy o humanizáciu konfliktu, snahy o čo najlepšiu ochranu tých,
ktorí sa konfliktu priamo neúčastnia431, a to prostredníctvom obmedzenia uplatňovania
bezbrehej vojenskej nevyhnutnosti.

428

Literatúra k problematike medzinárodného humanitárneho práva je rozsiahla, zo zahraničnej literatúry pozri
napríklad KALSHOVEN, Frits; ZEGVELD, Liesbeth. Constraints on the Waging of War: An Introduction to
International Humanitarian Law. Geneve : ICRC, 2001. 224 s. Dostupné z WWW:
<http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0793.pdf>.; DETTER, Ingrid. The Law of War. 2nd edition.
Cambridge : Cambridge University Press, 2002. 516 s.; FLECK, Dieter. The Handbook of International
Humanitarian Law. Second edition. New York: Oxford University Press, 2008. Z výstupov českej doktríny pozri
predovšetkým ONDŘEJ, Jan, et al. Mezinárodní humanitární právo. Praha : C.H.Beck, 2010. 536 s.; FUCHS,
Jiří . Mezinárodní humanitární právo. Praha : Ministerstvo obrany ČR, 2007. 230 s.; ČEPELKA, Čestmír,
ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. Praha : C. H. Beck, 2008. 896 s.; DAVID, Vladislav; SLADKÝ,
Pavel; ZBOŘIL, František. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou., op. cit., s. 373 – 388.
429
Tak Medzinárodný výbor Červeného kríža, ktorý definuje MHP ako: „a set of rules which seek, for
humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict” (ICRC - Advisory Service on International
Humanitarian Law, What is International Humanitarian Law?, júl 2004, s. 1, dostupné online z WWW:
<http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf>).
430
Od pravidiel medzinárodného humanitárneho práva je nutné striktne odlišovať tie, ktoré vo forme kogentnej
normy medzinárodného práva principiálne zakazujú použitie a hrozbu ozbrojenou silou v medzinárodných
vzťahoch a stanovujú tiež výnimky z tohto zákazu. Korpus týchto pravidiel označujeme ako ius ad bellum, alebo
správnejšie ako ius contra bellum, nakoľko ich účelom nie je garancia práva na vojnu, ale práve jej zákaz.
Dôsledkom takéhoto striktného odlíšenia je okrem iného, že otázka pôsobnosti medzinárodného humanitárneho
práva je od otázky legality či legitimity použitia ozbrojenej sily v tom-ktorom konkrétnom prípade úplne
nezávislá.
431
Koniec koncov to zodpovedá i tomu, ako moderné medzinárodné právo ozbrojený konflikt poníma. Chápe ho
ako nie ako všezahŕňajúci konflikt národov, ale predovšetkým ako stret štátov. Vyjadrením tejto myšlienky je
i jedna zo základných zásad MHP, zásada rozlišovania. K zásade rozlišovania pozri napríklad ONDŘEJ, Jan , et
al. Mezinárodní humanitární právo. Praha : C.H.Beck, 2010. str. 208 a nasl.
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Medzinárodné humanitárne právo je charakteristické, inter alia, vysokou mierou
kodifikácie, k začiatkom ktorej patrí Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených v poľných
armádach z roku 1864 – prvá medzinárodná zmluva cieliaca na ochranu jednotlivca.
Paralelne k ženevskému právu, i keď až do druhej svetovej vojny oddelene od tohto sa
vyvíjalo i právo haagske. Centrálnou súčasťou humanitárnoprávnej úpravy sa stali štyri
Ženevské dohovory z 12. augusta 1949 chrániace osoby hors de combat, ktoré predstavovali
čiastočne revíziu starších zmlúv432, ale tiež regulovali otázky dovtedy zmluvne neupravené433.
V roku 1977 boli prijaté dva dodatkové protokoly.434 Tieto protokoly potvrdili a ďalej
rozvinuli existujúcu právnu úpravu, predovšetkým ženevské dohovory z roku 1949
a čiastočne i haagske právo z roku 1907.
So 194 zmluvnými stranami sa u Ženevských dohovorov z roku 1949 jedná
o medzinárodné

zmluvy

s najširšou

-

univerzálnou

akceptáciou

v medzinárodnom

spoločenstve. Počet zmluvných strán je tak vyšší než počet členských štátov OSN. To už
neplatí o dodatkových protokoloch, keď zmluvnou stranou Protokolu I. je dnes 170 štátov,
Protokolu II. 165 štátov a Protokolu III. len 56 štátov.435 Obecne sa ale dá konštatovať
výnimočné postavenie týchto hlavných zmluvných inštrumentov v systéme medzinárodného
práva z hľadiska ich akceptácie. Z formálneho hľadiska sú dnes Ženevské dohovory
kodifikáciou obyčajových pravidiel. U dodatkových protokolov je však situácia iná; prevláda
názor, že obyčajový charakter má len (väčšia) časť pravidiel Protokolu I.436

2. Aplikácia medzinárodného humanitárneho práva v operáciách
medzinárodných organizácií: prípad OSN a NATO
Medzinárodné humanitárne právo je dodnes odrazom doby, v ktorej začalo vznikať, a to
predovšetkým v tom zmysle, že vznikalo ako právna úprava vzťahov výlučne medzi štátmi.
Tým sa nielen nijak nevymykalo, ale naopak plne zodpovedalo post-westfálskej koncepcii
systému medzinárodného práva, ktoré iné subjekty než štáty nepoznalo. Ako sa zdá, vývoj,

432

I. Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených a chorých príslušníkov ozbrojených síl v poli, II. Ženevský
dohovor o zlepšení osudu ranených, chorých a stroskotancov ozbrojených síl na mori, III. Ženevský Dohovor
týkajúci sa zaobchádzania s vojnovými zajatcami
433
IV. Ženevský dohovor týkajúci sa ochrany civilných osôb počas vojny.
434
Protokol I (1977) Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí
medzinárodných ozbrojených konfliktov; Protokol II (1977) Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12.
augusta 1949 o ochrane obetí ozbrojených konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter. Pre úplnosť dodajme,
že v roku 2005 bol prijatý tretí dodatkový protokol - Protokol III (2005) Dodatkový protokol k Ženevským
dohovorom z 12.augusta 1949 o prijatí ďalšieho rozpoznávacieho znaku
435
Pre aktuálny stav ratifikácií pozri dokument Mezinárodného výboru Červeného kríža, dostupný online
z WWW: <http://www.icrc.org/IHL.nsf/(SPF)/party_main_treaties/$File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf>.
436
GREENWOOD, Christopher. Scope of Apllication of Humanitarian Law. In FLECK, Dieter. The Handbook
of International Humanitarian Law. New York : Oxford University Press, 2008, marg. 127, s. 22.
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ktorým medzinárodné spoločenstvo od dôb prvých zmluvných humanitárnoprávnych
inštrumentov v 19. storočí prešlo, už ale de lege lata reflektovaný nie je. Niektorí autori idú
tak

ďaleko,

že

považujú

intenzívnu

diskusiu

o možnostiach

a limitoch

súčasnej

humanitárnoprávnej úpravy v reakcii na aktuálne udalosti v medzinárodnom spoločenstve
posledných niekoľkých dekád za najžiarivejší príklad problémov, ktoré vstup nových aktérov
do systému medzinárodného práva spôsobuje.437 Obecne môžeme konštatovať, že
štátocentrický systém medzinárodného humanitárneho práva sa potýka s prenikaním
neštátnych entít. Prvou reflexiou tohto javu bolo už zaradenie čl. 3 spoločného ŽD(I.-IV.),
ktorý reagoval na potrebu stanoviť minimálny štandard ochrany aj v konfliktoch nemajúcich
medzinárodný charakter, predovšetkým v konfliktoch vnútroštátnych. Postupom času sa
objavili entity ako povstalci, národno-oslobodzovacie hnutia, či teroristi; intenzívna diskusia
sa vedie dodnes s ohľadom na postavenie jednotlivca. Ako už bolo naznačené, kým nárast
relevancie niektorých z týchto neštátnych entít právna úprava ozbrojených konfliktov
reflektovala (napríklad prijatím zmluvnej úpravy vnútroštátnych konfliktov, tj. Protokolu II.),
postavenie teroristov či súkromných vojenských spoločností (private military contractors).
Medzi „novými“ entitami medzinárodného humanitárneho práva zaujímajú mimoriadne
postavenie medzinárodné organizácie, ktoré, ako už bolo zdôraznené v úvode predošlej
kapitoly, sa stále viac angažujú v oblasti medzinárodnej bezpečnosti, čo často znamená aj
aspoň určitú mieru involvovanosti do situácií spadajúcich pod pojem ozbrojeného konfliktu.
Nech už je náš názor na súčasnú intenzitu štátocentrizmu humanitárneho práva
akýkoľvek, faktom ostáva, že zmluvné inštrumenty vrátane tých najdôležitejších, tj.
Ženevských dohovorov a Dodatkových protokolov, otvárajú možnosť pristúpenia len štátom
a nie aj medzinárodným organizáciám. Na základe tohto faktu môžeme predbežne učiniť dva
závery: Po prvé, z hľadiska medzinárodného práva tak pravidlá humanitárneho práva môžu
byť aplikovateľné na operácie medzinárodných organizácií priamo len vo forme obyčajových
noriem. Za druhé, mimoriadnu relevanciu tak získavajú kategórie medzinárodných záväzkov,
ktoré si medzinárodná organizácia vytvára sama (vnútroorganizačné právne akty) a záväzkov
formulovaných členskými štátmi, vrátane zakladajúceho aktu.
Otázka aplikácie MHP na aktivity a jednotky medzinárodných organizácií nie je úplne
novou, avšak výstupy doktríny sa koncentrovali v podstate výlučne na Organizáciu spojených
národov a len v obmedzenej miere na NATO. Z tohto dôvodu sa javí ako vhodné, skôr než
pristúpime k analýze humanitárnoprávnych aspektov operácií EÚ, v príhodnej miere venovať
pozornosť riešeniu tejto otázky v kontexte OSN a NATO.
437

FALCO, Valentina. The Internal Legal Order of the European Union as a Complementary Framework for Its
Obligations under IHL. Israel Law Review. 2009, 42, 1, op.cit., s. 169.
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2.1 Medzinárodné humanitárne právo v kontexte operácií OSN
Kým problematika záväznosti medzinárodného práva pre OSN sa črtala už v dobe prípravy
Charty OSN (predovšetkým v kontexte s činnosťou Rady bezpečnosti OSN), otázky vzťahu
OSN a práva ozbrojených konfliktov438 vyvstali predovšetkým v súvislosti so zrodom
mierových operácií439, a to hlavne u klasického peacekeepingu.440 Personál OSN, i keď často
vybavený len ľahkými zbraňami, sa v rámci mierových operácií dostával stále častejšie do
situácií, v ktorých bol k použitiu zbraní donútený, hoci v sebaobrane. Kým Medzinárodný
výbor Červeného kríža od začiatku trval na aplikácii medzinárodného humanitárneho práva
v operáciách OSN,441 samotná OSN sa k tejto problematike stavala vyhýbavo, ak nie priam
odmietavo442. Pripúšťala len to, že sa kontingenty pod jej vedením musia riadiť „princípmi
a duchom“ MHP.443 To sa zmenilo v deväťdesiatych rokoch, kedy došlo nielen k prudkému
nárastu počtu obetí z radov modrých heliem a následne k prijatiu opatrení medzinárodným
spoločenstvom na ochranu personálu OSN,444 ale kedy OSN samotná bola konfrontovaná aj
so zodpovednosťou za činy príslušníkov svojich kontingentov, ktorých sa títo dopustili
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Doktrína sa touto otázkou zaoberala intenzívne, z jej výstupov pozri napríklad GLICK, Richard D. Lip
service to the laws of war: Humanitarian law and United Nations armed forces. Michigan Journal of
International Law. 1995, vol. 17, no. 1, s. 53-107; GREENWOOD, Christopher. International Humanitarian Law
and United Nations Military Operations. Yearbook of International Humanitarian Law. 1998, vol. 1, s. 3-34.
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S ohľadom na zameranie tejto práce na vojenské operácie EÚ sa nám nezdá účelné detailne sa venovať
vývoju mierových operácií OSN, preto z ohľadom na historický vývoj i používanú terminológiu odkazujeme na
veľké množstvo výstupov domácej i zahraničnej doktríny, ako aj relevantné dokumenty OSN. Z výstupov českej
doktríny uvádza Jiří Fuchs prehľadný náčrt historického vývoja problematiky mierových operácií, pozri FUCHS,
Jiří. Mezinárodní humanitární právo, op. cit., s. 175 a nasl.; zo zahraničných autorov pozri napríklad KLAPPE,
Ben F. International Peace Operations. In FLECK, Dieter. The Handbook of International Humanitarian Law,
op. cit. 2, marg. 1301 a nasl.; pozri dokument OSN, United Nations Peacekeeping Operations (Capstone
Doctrine), dostupné z www: <http://pbpu.unlb.org/pbps/Library/Capstone_Doctrine_ENG.pdf>.
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441
Pozri memoradnum MVČK z 10 novembra 1961 s názvom „Application and dissemination of the Geneva
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medzinárodných dohôd aplikovateľných na vojenský personál, inter alia Ženevských konvencií, Dodatkových
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Vol.
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v situáciách spadajúcich pod pojem ozbrojeného konfliktu.445 Jednalo sa o celú radu
excesov,446 ktoré sa v konečnom dôsledku stali jedným z bezprostredných dôvodov vedúcich
k zmene postoja OSN vo forme bulletinu generálneho tajomníka OSN (Secretary General’s
Bulletin: Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law)447.
Týmto dokumentom došlo k vyjasneniu niektorých zásadných otázok aplikácie MHP
v operáciách OSN, avšak celá rada otázok ostala otvorená, prípadne vyvstala. Bulletin sa
vzťahuje na situácie, kedy sú jednotky OSN aktívne zapojené do prebiehajúceho ozbrojeného
konfliktu, a to po dobu a v rozsahu ich zapojenia ako kombatantov.448 Neurčuje však, ktoré
humanitárnoprávne normy sa za akých okolností aplikujú; nerozlišuje teda jednotlivé
kategórie ozbrojených konfliktov a nevymedzuje v nich aplikovateľné pravidlá. Obmedzuje
sa len na konštatáciu, že aplikovateľné sú „základné princípy a zásady medzinárodného
humanitárneho práva“, pričom tieto ďalej obsahovo špecifikuje. Rovnako nerieši otázku
právneho základu aplikácie MHP v operáciách OSN.449
V súčasnosti je možné pozorovať zhodu názorov praxe i náuky do tej miery, že v prípade
bojových akcií (prekračujúcich hranicu ozbrojeného konfliktu) v rámci operácií OSN je
medzinárodné humanitárne právo450 aplikovateľné na ozbrojené kontingenty akéhokoľvek
druhu.451 To platí bez ohľadu nato, či sa jedná o operácie na udržanie alebo vynútenie mieru,
ak v ich rámci vyvstanú situácie, na ktoré je možné nahliadať ako na ozbrojený konflikt,
a teda spĺňa podmienku pôsobnosti ratione materiae.452 Rovnako žiaden vplyv na pôsobnosť
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nemajú otázky mandátu či medzinárodnoprávnej legality takýchto operácií – tie sú aspektmi
regulovanými pravidlami ius in bello, resp. ius contra bellum.
Zložitejšou je ale otázka právneho základu a rozsahu aplikovateľných pravidiel
medzinárodného humanitárneho práva. Aplikovateľným je obyčajové MHP453, a to bez
ohľadu na štátnu príslušnosť, pričítateľnosť chovania personálu misie, jeho postavenia ako
orgánu OSN či vysielajúceho štátu, či akéhokoľvek iného právneho posunu zodpovednosti za
chovanie ozbrojených zložiek.454
U zmluvných inštrumentov musíme rozlišovať, či si kontingenty zachovávajú svoju
identitu ako zložky národných ozbrojených síl v zmysle čl. 42 Charty OSN alebo je možné
priznať im charakter (subsidiárneho) orgánu OSN. Prvý uvedený prípad nie je z nášho
pohľadu kontroverzným. Kontingenty ostávajú v pozícii orgánu vysielajúceho štátu a sú preto
na nich použiteľné ustanovenia humanitárneho práva v tom rozsahu, v akom viažu vysielajúci
štát. Adresátom relevantných pravidiel je teda vysielajúci štát. V druhom uvedenom prípade,
tj. ak kontingenty majú status orgánu OSN, je aplikovateľné obyčajové MHP. Naproti tomu u
zmluvných inštrumentov MHP priama455 aplikácia prima facie možná nie je, keďže OSN nie
je zmluvnou stranou relevantných mechanizmov, predovšetkým Ženevských konvencií
a Dodatkových protokolov. I keď právnym základom aplikácie zmluvných noriem MHP síce
nemôžu byť zmluvné inštrumenty ako také, v oblasti mierových operácií realizovaných so
súhlasom dotknutého štátu OSN využíva potenciál medzinárodných zmlúv uzatváraných
s hosťujúcimi štátmi o postavení ozbrojených síl (SOFA/SOMA). Ich ustanovenia sa stávajú
právnym základom aplikácie zmluvných pravidiel MHP; napríklad SOFA so Sudánom
(operácia UNMIS) obsahuje nasledujúcu klauzulu:
„The United Nations shall ensure that UNMIS shall conduct its operation in Sudan
with full respect for the principles and rules of the international conventions
applicable to the conduct of military personnel. These international conventions
include the four Geneva Conventions of 12 August 1949 and their Additional

HERMSDÖRFER, Willibald. Zur Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts bei Einsätzen der
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Protocols of 8 June 1977 and the UNESCO Convention of 14 May 1954 for the
Protection of Cultural Property in Event of Armed Conflict“.456
Ďalším právnym základom, tj. prameňom humanitárnoprávnych záväzkov môžu byť aj
vnútroorganizačné akty medzinárodnej organizácie, z ktorých medzi najvýznamnejšie
v kontexte OSN patrí už spomenutý „Bulletin Generálneho tajomníka OSN: Dodržiavanie
medzinárodného humanitárneho práva jednotkami OSN“ zo 6. augusta 1999457. Bulletin je
vnútroorganizačným aktom OSN a aj keď nepredstavuje stricto sensu právny záväzok pre
členské štáty458, je pre príslušníkov jednotiek OSN rovnako záväzný, ako sú záväzné i ďalšie
inštrukcie a rozkazy generálneho tajomníka OSN v jeho funkcii ako vrchného veliteľa
operácií OSN.459
Podotknime, že v takomto prípade jednotiek vyčlenených z veliteľskej a kontrolnej
právomoci štátov a začlenených do štruktúry OSN ako subsidiárny orgán, nie je OSN jediným
subjektom medzinárodného práva, ktorý je adresátom humanitárnoprávnych záväzkov
vyplývajúcich z faktu ich nasadenia. I štáty, ktoré svojimi ozbrojenými jednotkami pre danú
operáciu prispeli, sa nezbavujú svojej právnej zodpovednosti.460 Nemôžu sa totiž svojich
zmluvných záväzkov zbaviť prenesením veliteľskej a kontrolnej právomoci na iný subjekt
medzinárodného práva.461 Takýto záver len potvrdzuje i ustanovenie spoločného čl. 1
Ženevských dohovorov, ktorý stanovuje povinnosť zmluvných strán „za všetkých okolností
tento dohovor zachovávať a zaistiť jeho zachovávanie“.
Odlišná je situácia v prípade vojenského personálu OSN, ktorý nie je prepožičaný
členskými štátmi. Jedná sa o osoby spadajúcu do výlučnej právomoci OSN. V takomto
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prípade je samozrejme vylúčená tak priama, ako aj nepriama použiteľnosť zmluvného
medzinárodného humanitárneho práva. Ani OSN však nestojí nad medzinárodným právom –
následkom toho je i OSN, ako už bolo uvedené, viazaná obyčajovými normami
humanitárneho práva a v tomto prípade i adresátom noriem týkajúcich sa chovania jej
vojenského personálu.462
Problematickým je v prípade operácií OSN rozsah aplikovateľných pravidiel, a to
predovšetkým vtedy, ak sa operácie zúčastňujú jednotky, na ktoré je možné z hľadiska
medzinárodného práva nahliadať ako na orgán OSN. Rozsah totiž závisí, okrem iného, od
doposiaľ uspokojivo nevyriešenej otázky, či pri zásahu jednotiek medzinárodnej organizácie
do vnútroštátneho konfliktu dochádza k jeho internacionalizácii v zmysle zmeny jeho právnej
povahy z konfliktu vnútroštátneho na konflikt medzinárodný. Keďže medzinárodné
humanitárne právo konflikty kategorizuje a pre každú kategóriu konfliktov disponuje
množinami navzájom odlišných pravidiel, má prípadná zmena právnej kategorizácie konfliktu
závažné následky.
Súhrnne je možné k súčasnému stavu problematiky uviesť názor Greenwooda:
„Although there was originally some doubt about the applicability of international
humanitarian law to UN forces, it is now generally accepted that, to the extent that
such forces are a party to an armed conflict, they are subject to humanitarian law,
whether they were established as peace-keeping forces or for the purpose of
engaging in enforcement action“.463

2.2 Medzinárodné humanitárne právo v kontexte operácií NATO
Problematika medzinárodného humanitárneho práva v kontexte operácií Severoatlantickej
organizácie ostávala dlho mimo záujem náuky. Určitú zmenu priniesla až operácia Allied
Force proti Juhoslávii v roku 1999.464 V dôsledku leteckých útokov NATO obvinila
Juhoslávia v rámci žaloby pred MSD členské štáty NATO z porušenia, inter alia,
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Pozri napríklad BENVENUTI, Paolo. The ICTY Prosecutor and the Review of the NATO Bombing
Campaign against the Federal Republic of Yugoslavia. European Journal of International Law. 2001, 12, 3,
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Intervention armée des forces de l'OTAN au Kosovo: Fondement de l'obligation de respecter le droit
international humanitaire. International Review of the Red Cross. 2000, 837, s. 103-128; OBRADOVIC,
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531-535. Dostupný tiež z WWW: <http://www.ejil.org/pdfs/12/3/1531.pdf>.
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medzinárodného humanitárneho práva.465 Následná diskusia v náuke obsahovala aspekty,
ktoré boli diskutované už v kontexte otázok aplikovateľnosti medzinárodného humanitárneho
práva v operáciách OSN. V konečnom dôsledku aj v kontexte NATO sa tak uplatňujú závery
učinené u OSN. I keď NATO nie je zmluvnou stranou relevantných medzinárodných dohôd
v oblasti medzinárodného humanitárneho práva, participujúce štáty boli viazané jeho
pravidlami v plnom rozsahu a týchto záväzkov sa nemohli „zbaviť“ ani prenesením
veliteľskej a kontrolnej právomoci na NATO. Podotknime, že samotná Severoatlantická
organizácia zatiaľ nezformulovala interný dokument podobný bulletinu generálneho
tajomníka OSN, čo nás môže viesť k záveru, že NATO i členské štáty vnímajú zodpovednosť
za napĺňanie humanitárnoprávnych záväzkov viac ako vec členských štátov než
Severoatlantickej organizácie samotnej. Takýto názor potvrdzuje i náuka466 tým, že
v podstate vôbec467 neanalyzuje humanitárnoprávne záväzky NATO, ale sústredí sa skoro
výlučne na rôzne aspekty záväzkov členských štátov, ako napríklad otázky aplikovateľného
obyčajového humanitárneho práva (nakoľko niekoľko krajín účastniacich sa kampane
v Juhoslávii, vrátane Spojených štátov amerických, nie je zmluvnou stranou Dodatkového
protokolu I468).
S ohľadom na závery učinené v kontexte NATO, a predovšetkým OSN, môžeme uvažovať
o tom, či sú prenositeľné aj na iné regionálne organizácie, vrátane Európskej únie. Takýto
záver by bol však unáhleným zjednodušením celej problematiky; predovšetkým by vyvolal
pochybnosti o svojej správnosti s ohľadom na zvláštnosti Európskej únie (inak povedané jej
sui generis charakter), či pretrvávajúci medzivládny charakter SZBP. Je preto nutné
humanitárnoprávne aspekty operácií EÚ analyzovať práve s ohľadom na jej zvláštnosti.
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3. Medzinárodné humanitárne právo a vojenské operácie SBOP
3.1 Relevancia humanitárnoprávnych aspektov operácií SBOP
Pri pohľade na 24 zahranično-politických misií realizovaných Európskou úniou od roku
2003 zistíme, že čo do počtu prevažovali operácie civilného krízového manažmentu.469
Naopak čisto vojenských operácií bolo len šesť:
-

CONCORDIA/FYROM,

prvá vojenská operácia EÚ,

realizovaná

v Bývalej

juhoslovanskej republike Macedónsku470,
-

ARTEMIS471 a následne EUFOR RD Congo472, v Demokratickej republike Kongo,

-

EUFOR Althea473, v Bosne a Hercegovine;

-

EUFOR Tchad/RCA474, realizovaná vo východnom Čade a na severovýchode
Stredoafrickej republiky; a

-

EU NAVFOR475, námorná operácia namierená proti o.i. somálskym pirátom.

469

Z 24 ukončených alebo ešte prebiehajúcich misií EÚ (stav máj 2011) bolo 15 civilných misií, 3 misie
zmiešaného, civilno-vojenského charakteru, a 6 vojenských misií. Pre aktuálny prehľad pozri webovú stránku
Rady EÚ, dostupné z WWW: <http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=268&lang=en>.
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decision setting up the Committee of Contributors for the EU-led operation in FYROM, Doc. 6451/03 of 18
February 2003; Council Decision relating to the launch of the EU Military Operation in the former Yugoslav
Republic of Macedonia, Doc. 7537/03 of 18 March 2003; Rozhodnutie Rady 2003/563/SZBP z 29. júla 2003
o predĺžení vojenskej operácie Európskej únie v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, Ú.v. EÚ L 190,
30.7.2003, s. 20-21.
471
Spoločná akcia 2003/423/SZBP Rady zo dňa 5. júna 2003 o vojenskej operácii Európskej únie
v Demokratickej republike Kongo, Ú.v. EÚ L 143, 11.6.2003, s. 50 – 52; Rozhodnutie Rady 2003/432/SZBP
z 12. júna 2003 o začatí vojenskej operácie Európskej únie v Konžskej demokratickej republike, Ú. v. EÚ L 147,
14.6.2003, s. 42.
472
Spoločná akcia Rady 2006/319/SZBP z 27. apríla 2006 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu misie
Organizácie Spojených národov v Konžskej demokratickej republike (MONUC) počas volebného procesu, Ú. v.
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operácii Európskej únie na podporu misie Organizácie Spojených národov v Konžskej demokratickej republike
(MONUC) počas volebného procesu (EUFOR RD Congo), Ú.v. EÚ L 163, 15.6.2006, s. 16; Jednotná akcia
Rady 2007/147/SZBP z 27. februára 2007 , ktorou sa zrušuje jednotná akcia 2006/319/SZBP o vojenskej
operácii Európskej únie na podporu misie Organizácie Spojených národov v Konžskej demokratickej republike
(MONUC) počas volebného procesu, Ú.v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 44; Rezolúcia Rady bezpečnosti OSN
S/RES/1671 (2006) zo dňa 25. apríla 2006.
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Spoločná akcia Rady 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne
a Hercegovine, Ú.v. EÚ L 252, 28.07.2004, s. 10 – 14; Rozhodnutie Rady 2004/803/SZBP z 25. novembra 2004
o začatí vojenskej operácie Európskej únie v Bosne a Hercegovine, Ú.v. EÚ L 353, 27.11.2004, s. 21-22;
Rezolúcia Rady bezpečnosti OSN, S/RES/1551 (2004) zo dňa 9. júla 2004.
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z 28. januára 2008 o začatí vojenskej operácie Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike
(Operácia EUFOR Tchad/RCA), Ú.v. EÚ L 34, 8.2.2008, s. 39.
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Spoločná akcia Rady 2008/749/SZBP z 19. septembra 2008, o vojenskej koordinačnej činnosti Európskej
únie na podporu rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1816 (2008) (EU NAVCO)
Ú.v. EÚ L 252, 20.9.2008, s. 39 – 42; Spoločná akcia Rady 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 o vojenskej
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I keď väčšinu operácií tvoria civilné misie, z hľadiska počtu nasadeného personálu jasne
prevládajú misie vojenské: od roku 2003 až do súčasnosti bolo do vojenských operácií
nasadených viac než 11 000 osôb, z ktorých prevažnú časť tvorili kontingenty vyslané
členskými štátmi EÚ.
Tri z uvedených vojenských operácií boli realizované v post-konfliktnom období
(CONCORDIA, ALTHEA a EUFOR R.D.Congo) a v ich rámci nebolo hlásené žiadne
zapojenie kontingentov EÚ do ozbrojených stretov napĺňajúcich znaky ozbrojeného konfliktu
v zmysle medzinárodného humanitárneho práva.476
To však neplatí o operácii ARTEMIS, a predovšetkým o operácii EUFOR Tchad/RCA.
Obe tieto misie boli realizované s medzinárodným mandátom podľa kapitoly VII Charty
OSN, čím nasadené kontingenty boli oprávnené za účelom naplneniu mandátu použiť všetky
dostupné prostriedky - „all necessary means“, vrátane ozbrojenej sily idúcej nad rámec
sebaobrany.477 Počas trvania operácie ARTEMIS došlo aspoň k dvom situáciám, kedy sa
kontingenty EÚ stali terčom útoku, na ktorý reagovali protiútokom.
Operácia v Čade a Stredoafrickej republike EUFOR Tchad/RCA bola realizovaná
v napätej bezpečnostnej a politickej situácii, ktorá vykazovala znaky tak medzinárodného, ako
aj vnútroštátneho konfliktu a ktorá bola ovplyvnená humanitárnou krízou spôsobenou
etnickým násilím v Darfúre. Situáciu a jej vážnosť z hľadiska bezpečnosti vykresľuje
prerušenie operácie na niekoľko dní hneď v jej počiatkoch, konkrétne vo februári 2008, kedy
došlo v krajine k vzplanutiu násilia, na ktoré nadviazali boje medzi ozbrojenými opozičnými
skupinami a vládnymi jednotkami v čadskom hlavnom meste N´Djamena.478 Realizácia

pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, zabraňovania týmto činom a ich potláčania
(Atalanta), Ú. v. EÚ L 330, 9.12.2008, s. 19 – 20; Rozhodnutie Rady 2009/907/SZBP z 8. decembra 2009 ,
ktorým sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/851/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie na podporu
odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich
potláčania, Ú.v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 27; Odporúčanie Komisie z 11. marca 2010 o sebaobranných a
preventívnych opatreniach proti pirátstvu a ozbrojeným útokom voči plavidlám (2010/159/EU), Ú.v. EÚ L 67,
17.3.2010, s. 13 - 26; Rozhodnutie Rady 2010/766/SZBP zo 7. decembra 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa
jednotná akcia 2008/851/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych
činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania, Ú.v. EÚ L 327,
11.12.2010, s. 49 – 50.
476
NAERT Frederik, An EU Perspective. In: International Peace Operations and International Humanitarian
Law (2008), s. 97 (“([a]lmost) all ESDP operations so far did not include active participation in hostilities”),
dostupné z WWW: <http://www.iihl.org/iihl/Documents/9729ipop.pdf>, citované podľa FALCO, Valentina.
The Internal Legal Order of the European Union as a Complementary Framework for Its Obligations under IHL.
Israel Law Review. 2009, 42, 1, s. 177.
477
Právnym základom operácie Artemis bola Rezolúcia 1484 (2003) prijatá Bezpečnostnou Radou OSN dňa
30. mája 2003 na svojom 4764 stretnutí, S/Res/1484 (2003), odst. 4. Právnym základom operácie EUFOR
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septembra 2007, S/Res/1778 (2007), 25. september 2007, odst. 6 (a).
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EU Presidency Statement on the Republic of Chad (Brussels, 3. februára 2008), available at
<http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/cfsp/98543.pdf>; Press Release, EU
High Representative for the CFSP, on the situation in Chad and Operation EUFOR TCHAD/RCA (4. februára
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operácie prebiehala so súhlasom tak Čadu479, ako aj Stredoafrickej republiky480, avšak
predstavitelia opozície výslovne spochybňovali nestrannosť operácie a vyzývali EÚ „to
refrain from sending their troops to serve within the framework of the EUFOR”.481 V júni
2008 sa írske jednotky EUFOR, nasadené za účelom chrániť vnútorne presídlené osoby
a utečenecké tábory, dostali do stredu bojového stretu ozbrojených skupín a čadských
vládnych vojsk na východe Čadu, pričom po útoku príslušníci írskeho kontingentu paľbu
opätovali.482 Okrem toho bol hlásený i ďalší incident, v rámci ktorého príslušníci EUFOR
opätovali paľbu po útoku na nich.483 Rovnako prvá obeť z radov ozbrojených síl pod vedením
EÚ bola hlásená ako následok nepriateľského útoku v rámci operácie EUFOR Tchad/RCA.484
Aj keď tento prípad nespĺňal podmienky pôsobnosti medzinárodného humanitárneho práva,
nakoľko šlo o incident na hraniciach so Sudánom, kedy smrť francúzskeho seržanta bola
spôsobená nepriateľskou paľbou po neúmyselnom prekročení sudánskych hraníc,485 predsa
len jasne poukazuje na fakt, že akékoľvek nasadenie ozbrojených zložiek môže za určitých
okolností viesť k ozbrojenému násiliu. Práve operácia EUFOR Tchad/RCA je toho dobrým
príkladom, keďže sa jednalo o mierovú operáciu podľa kapitoly VII. Charty OSN, so širokým
mandátom zahŕňajúcim komplexné úlohy v oblasti zabezpečenia ochrany a bezpečnosti.
Pravdepodobnosť prekročenia hranice pôsobnosti medzinárodného humanitárneho práva je
v takýchto podmienkach vysoká.486
2008),
dostupné
z WWW:
<http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/discours/98555.pdf>.
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Je tak možné (znovu) konštatovať, že i z pohľadu praxe nie je možné považovať
humanitárnoprávny rozmer operácií v rámci SBOP za okrajový. Naopak, kontinuálne rastúci
počet operácií so stále komplexnejším mandátom poukazuje na potrebu analýzy otázky, či
a v akom rozsahu je Európska únia medzinárodným humanitárnym právom viazaná, resp.
analýzy, do akej miery už EÚ tieto pravidlá do svojho právneho poriadku integrovala.

3.2 Pôsobnosť medzinárodného humanitárneho práva ratione materiae
Medzinárodné humanitárne právo je súhrnom právnych pravidiel aplikovateľných
v situáciách ozbrojeného konfliktu a okupácie. Potvrdzuje to čl. 2 spoločný ŽD(I.-IV.), ktorý
stanoví:
„Nehledíc na ustanovení, která mají nabýti účinnosti již v míru, bude se tato úmluva
vztahovati na všechny případy vyhlášené války nebo jakéhokoli jiného ozbrojeného
konfliktu vzniklého mezi dvěma nebo více Vysokými smluvními stranami, i když
válečný stav není uznáván jednou z nich.
Úmluva bude se rovněž vztahovati na všechny případy částečné nebo úplné okupace
celého území některé Vysoké smluvní strany, i když se tato okupace nesetká s řádným
vojenským odporem.“487
Rovnako čl. 3 spoločný ŽD(I.-IV.) hovorí o „ozbrojenom konflikte, ktorý nemá
medzinárodný ráz a ktorý vznikne na území niektorej z Vysokých zmluvných strán“.488
Pre otázku pôsobnosti medzinárodného humanitárneho práva ratione materiae má tak
kľúčový význam pojem a definícia ozbrojeného konfliktu, ktorého existencia je zásadnou
podmienkou aplikácie súboru týchto pravidiel. Jedná sa pritom o základnú otázku
medzinárodného humanitárneho práva, ktorá nestratila nič na svojej aktuálnosti, ba naopak - v
súvislosti s nástupom asymetrických konfliktov a ďalších nových javov v medzinárodnom
spoločenstve sa jej aktuálnosť ešte vystupňovala.
Je priam obsoletné pripomínať, že jasnú definíciu pojmu ozbrojený konflikt a ani znakov,
ktoré ho charakterizujú, však neobsahuje ani čl. 2 ŽD(I.-IV.) a ani ďalšie ustanovenia
medzinárodného humanitárneho práva. Okrem rady pokusov doktríny určité vyjasnenie
definície priniesol prípad Tadić, rozhodovaný Medzinárodným trestným tribunálom pre
bývalú Juhosláviu.489 Tribunál pod ozbrojeným konfliktom rozumie „uchýlenie sa
487

Zvýraznenie pridané autorom.
Zvýraznenie pridané autorom.
489
Uveďme tiež definíciu, ako ju navrhuje MVČK vo svojej publikácii How is the Term "Armed Conflict"
Defined in International Humanitarian Law? International Committee of the Red Cross (ICRC), Opinion Paper,
March 2008, dostupné z WWW: <http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf>:
„The ICRC proposes the following definitions, which reflect the strong prevailing legal opinion:
1. International armed conflicts exist whenever there is resort to armed force between two or more States.
488
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k ozbrojenej sile medzi štátmi, alebo

dlhšie trvajúce ozbrojené násilie medzi vládnou

autoritou a organizovanými ozbrojenými skupinami či medzi takými skupinami vo vnútri
jedného štátu“490. Tento záver potvrdil ďalší z trestných tribunálov, Medzinárodný trestný
tribunál pre Rwandu, a to v prípade Akayesu. Podľa ICTR sa “ozbrojený konflikt odlišuje od
vnútorných nepokojov úrovňou intenzity konfliktu a stupňom organizácie strán konfliktu“.491
Z uvedených definícií vyplýva aspekt zásadný pre otázku pôsobnosti ratione materiae
medzinárodného humanitárneho práva, a to otázka okolností, ktoré už je možné právne
kvalifikovať ako ozbrojený konflikt (tj. otázka, kedy je prekročená pomyselná hranica
ozbrojeného konfliktu, threshold for armed conflict).
Východiskom našej úvahy je fakt, že nie každá operácia so zapojením jednotiek Európskej
únie, či inej medzinárodnej organizácie, naplňuje automaticky znaky ozbrojeného
konfliktu.492 I keď sa nám tento záver môže zdať priam lapidárny, je nutné ho zdôrazniť. Je
dôležitý, pretože sa objavuje tendencia vnímať tieto pravidlá ako jediné vhodné pre vojenské
operácie493, resp. tendencia vnímať medzinárodné humanitárne právo ako súbor pravidiel
aplikovateľných na všetky vojenské operácie so zapojením kontingentov medzinárodných
organizácií, v rámci ktorých dochádza (či môže dôjsť) k použitiu ozbrojenej sily.
Názory podporujúce myšlienku čo najširšej aplikácie medzinárodného humanitárneho
práva na operácie EÚ sú síce založené na pozitívnych motívoch (výhodami aplikácie
humanitárneho práva sú napríklad jasné pravidlá chovania vojenského personálu, atď.), avšak
do úvahy je nutné vziať i možné negatíva – medzinárodné humanitárne právo (predovšetkým
pravidlá medzinárodných ozbrojených konfliktov) je napríklad v otázkach použitia letálnej
sily voči nepriateľovi či zadržania civilistov oveľa liberálnejšie než je právo ľudských práv.494

2. Non-international armed conflicts are protracted armed confrontations occurring between governmental
armed forces and the forces of one or more armed groups, or between such groups arising on the territory of a
State [party to the Geneva Conventions]. The armed confrontation must reach a minimum level of intensity and
the parties involved in the conflict must show a minimum of organisation“.
490
„A resort to armed force between States or protracted armed violence between governmental authorities and
organised armed groups or between such groups within a State“, ICTY, Prosecutor v. Duško Tadić, Case No.
IT-94-1-AR 72, Appeals Chamber, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction,
2 October 1995, marg. 70, reprinted at 35 I.L.M. 32, at 48 (1996).
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„An armed conflict is distinguished from internal disturbances by the level of intensity of the conflict and the
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Akayesu, Case No: ICTR-96-4-T, Trial Chamber I, 2 September 1998, para. 625; k problematike pojmu
ozbrojeného konfliktu pozri napríklad ONDŘEJ, Jan, et al. Mezinárodní humanitární právo. Praha : C.H.Beck,
2010. s. 38 a nasl.
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Ak sme práve konštatovali, že medzinárodné humanitárne právo sa neaplikuje automaticky
v každej vojenskej operácii EÚ, potom je legitímne položiť si otázku, ktoré situácie teda
hranicu k ozbrojenému konfliktu prekračujú. Problematické však je, či spresnenie definície
ozbrojeného konfliktu v zmysle presnej identifikácie a definície podmienok vecnej pôsobnosti
je vôbec možné. Prečo to je problematické osvetľuje príhodne Bílková, keď ako dôvod
uvádza stret dvoch legitímnych záujmov – na jednej strane záujmu na čo najpresnejšom
vymedzení, ktoré by nebolo ľahko zneužiteľné, a na strane druhej záujem na zachovaní
flexibility dovoľujúcej zohľadniť okolnosti každého prípadu.495 Sme toho názoru, že následne
tak nie je možné učiniť oveľa presnejší záver, než ten, ktorý formulovali Porretto/Vité
v kontexte operácií OSN: “once the use of armed force is possible and effectively results in
confrontation of sufficient intensity, the substantive conditions of application of IHL are
satisfied”.496
Praktickým príkladom konfliktnej situácie so zapojením kontingentov EÚ, ktorej právne
hodnotenie ako ozbrojený konflikt je predmetom diskusií, je (spolu s už vyššie spomenutou
operáciou EUFOR Tchad/RCA) operácia ARTEMIS. V rámci tejto prvej vojenskej operácie
EÚ sa vyskytla celá rada vážnych incidentov, v ktorých došlo k použitiu ozbrojenej sily zo
strany jednotiek EUFOR.
Prvý z incidentov sa odohral 14. júna 2003, tj. len niekoľko dní potom, čo do Bunie
dorazilo prvých 100 francúzskych vojakov. 15 vozidiel a 70 príslušníkov francúzskych
jednotiek EÚ sa neďaleko obce Délé dostalo do potýčky odohrávajúcej sa medzi dvoma
skupinami milícií. Jedna z týchto skupín (národnostné milície Lendu) zaútočila i na
francúzske

jednotky,

a to

za

použitia
497

protitankových granátov (tzv. RPGs).

mínometov,

ľahkých

zbraní

a reaktívnych

Jednotky EUFOR opätovali paľbu a povolali leteckú

podporu (stíhačky Mirage), ktoré však silu nepoužili, ich prelety mali len odstrašujúci
efekt.498 Hneď 16. júna narazili jednotky EÚ na dvoch príslušníkov milícií (Hema), ktorí
rabovali a sužovali civilistov. Vo vzájomnej prestrelke oboch zabili.499 Oba incidenty sa
odohrali v prvých štyroch dňoch od formálneho začiatku operácie.500 Nasledovala ešte celá
rada podobných udalostí, o vážnosti ktorých vypovedajú slová veliteľa švédskeho
495
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kontingentu, ktorý označil jednu z nich za najťažší boj pre švédske jednotky od operácie OSN
v Katanga v roku 1960.501 Konečne svoju výpovednú hodnotu má i výrok veliteľa Hema
milícií, Thomasa Lubangu, ktorý v reakcii na správu, že Francúzsko sa bude podieľať na
operácii, povedal: „If they are sent, we would consider them as enemies“.502
V kontexte snahy definovať okolnosti, za ktorých je možné považovať určitú situáciu za
ozbrojený konflikt, by mohlo byť nápomocné zohľadniť typ jednotlivých operácií, tj. či sa
jedná o operáciu na udržanie mieru (peace-keeping) alebo operáciu na vynútenie mieru
(peace-enforcement). Charakteristickým znakom operácií na udržanie mieru je, že štát, na
ktorého území sa operácia realizuje, s touto súhlasil. V prípade druhej uvedenej kategórie, tj.
operácií na vynútenie mieru, je (ako už bolo v predošlých kapitolách konštatované)
nevyhnutný medzinárodný mandát Rady bezpečnosti OSN podľa kapitoly VII Charty OSN jedná sa totiž o operáciu realizovanú proti vôli daného štátu, ktorá smeruje k ukončeniu
ozbrojeného konfliktu. Vychádzajúc z tejto charakteristiky by sme mohli dospieť k záveru, že
u operácií na vynútenie mieru je pôsobnosť medzinárodného humanitárneho práva daná
a v prípade operácií na udržanie mieru nie, keďže sa nejedná o zásah do konfliktu, ale len
o udržanie mierového stavu, kedy použitie sily je spravidla obmedzené na sebaobranu,
príslušníci kontingentov sa musia riadiť princípom neutrality a cieľom operácie je práve
aktívne sa nepodieľať na priebehu konfliktu. Takýto záver by však bol mylný, ako sme už
stručne konštatovali v kontexte analýzy humanitárnoprávnych aspektov operácií OSN.
Odporoval by obecne akceptovanému princípu nezávislosti pravidiel jus contra bellum a jus
in bello. Bol by tiež v rozpore so zásadou, že hodnotenie existencie ozbrojeného konfliktu má
byť striktne objektívne, tj. že existencia je otázkou faktickou, nie právnou. Otázky mandátu,
právnej kvalifikácie či kategorizácie operácie nemôžu a nemajú vplyv na fakt, či
v konkrétnom prípade sa o ozbrojený konflikt jedná alebo nie. Takýto názor podporuje
i napríklad znenie preambuly Protokolu I., ktorý stanoví:
„Ustanovení Ženevských úmluv z 12. srpna 1949 a tohoto Protokolu musí být plně
aplikována za všech okolností na všechny osoby, které jsou chráněny těmito
dokumenty, bez jakéhokoli nepříznivého rozdílu založeného na povaze nebo původu
ozbrojeného konfliktů nebo na příčinách, jichž se dovolávají nebo které jim
připisují strany v konfliktu.“
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Ani v prípade operácie ARTEMIS tak jej charakter ako operácie na udržanie mieru (i keď
s tzv. robustným mandátom podľa kapitoly VII Charty OSN) nemohol mať vplyv na
posúdenie pôsobnosti medzinárodného humanitárneho práva.
Súhrnne môžeme konštatovať, že medzinárodné humanitárne právo je aplikovateľné
v prípade expedičných vojenských operácií Európskej únie, avšak len vtedy, ak je v súlade
s princípom funkčnej efektivity daná situácia fakticky naplňuje znaky ozbrojeného konfliktu.
V rámci analýzy pôsobnosti ratione materiae je nutné venovať pozornosť ďalšiemu
výraznému a relevantnému aspektu – právnej povahe konfliktov zahrňujúcich medzinárodné
organizácie. V kontexte tejto problematiky je to predovšetkým otázka právnych následkov
situácie, kedy operácia Európskej únie zasiahne do vnútroštátneho konfliktu. Diskutabilná
v tomto prípade už nie je pôsobnosť ratione materiae medzinárodného humanitárneho práva
ako celku, ale pôsobnosti jednotlivých podmnožín jeho pravidiel, ktoré MHP pre jednotlivé
kategórie konfliktov stanovuje, a teda vlastne jeho rozsah.
Táto problematika je diskutovaná dlhodobo v kontexte operácií OSN. Časť náuky zastáva
názor, že internacionalizáciou konfliktu, ktorá je privodená zásahom jednotiek medzinárodnej
organizácie, dochádza k zmene jeho právnej povahy z vnútroštátneho na medzinárodný,
v dôsledku čoho sú aplikovateľné (len) pravidlá medzinárodných ozbrojených konfliktov.
Druhá a prevažujúca časť náuky503 zastáva názor, že sa uplatní tzv. zmiešaný režim: na vzťah
pôvodných aktérov konfliktu sa naďalej uplatnia pravidlá vnútroštátnych konfliktov, rovnako
ako vo vzťahu jednotiek medzinárodnej organizácie a neštátneho aktéra konfliktu. Naproti
tomu v prípade zásahu jednotiek medzinárodnej organizácie na podporu neštátneho aktéra
a proti vládnym jednotkám daného štátu sa uplatnia pravidlá medzinárodných ozbrojených
konfliktov. Rozpoltenosť v názore na túto problematiku ilustruje i správa zo stretnutia
expertov k multinárodným mierovým operáciám, keď uvádza:
“Taking it as a starting point that international humanitarian law could possibly
apply to UN mandated operations, the participants discussed whether the law of
international armed conflict or the law of non-international armed conflict should
apply. On this issue, they disagreed with regard to cases where a UN-mandated
operation uses force against organized armed groups that are not members of the
armed forces of a State. Opinions were equally divided between experts who were
503
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of the view that a UN-mandated operation, by definition, "internationalizes" the
whole conflict, and those for whom the determination will depend on the status of
the other parties to the conflict.”504
Dodajme ešte, že podľa nášho názoru potrvá ešte dlho, kým náuka či prax dospejú v rámci
tejto problematiky k obecne akceptovateľnému záveru. Vyššie uvedená konštelácia je síce
predmetom mnohých diskusií a výstupov doktríny, avšak otázok a ďalších konštelácií
komplikujúcich hľadanie jasnejších odpovedí je celá rada. Je napríklad otázne, aký režim
bude aplikovateľný na konflikt, kde neštátna strana je kontrolovaná iným štátom505. Ďalším
príkladom môže byť situácia v Afganistane, na ktorú sa nahliada po prevzatí moci
medzinárodne uznanou afganskou vládou už nie ako na konflikt medzinárodný, ale skôr
konflikt vnútroštátny.506

3.3 Pôsobnosť medzinárodného humanitárneho práva ratione
personae
V kontexte analýzy osobnej pôsobnosti medzinárodného humanitárneho práva budeme
analyzovať štyri aspekty. Základným predpokladom a východiskovým bodom je spôsobilosť
EÚ byť nositeľom záväzkov plynúcich z MHP, druhým aspektom je otázka stupňa
organizácie ako podmienky osobnej pôsobnosti. Následne budeme analyzovať otázky
možného postavenia Európskej únie ako strany ozbrojeného konfliktu, resp. postavenia
jednotiek EÚ v prípadoch, kedy operujú na území, kde prebieha ozbrojený konflikt,
kontingenty EÚ ale do neho aktívne nezasahujú.

3.3.1 Spôsobilosť EÚ byť nositeľom záväzkov plynúcich z MHP a stupeň
organizácie ako podmienka osobnej pôsobnosti
Pre pôsobnosť ratione personae má kľúčový význam otázka medzinárodnoprávnej
subjektivity Európskej únie – len v prípade jej priznania je možné považovať medzinárodnú
entitu stricto sensu za subjekt medzinárodného humanitárneho práva. V tomto ohľade nám
postačí oprieť sa o závery učinené v predošlých kapitolách, kde sme konštatovali, že
Európska únia je subjektom medzinárodného práva a jej subjektivitu členské štáty explicitne
upravili v čl. 42 ZEÚ v lisabonskom znení.
504
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Subjektivita Európskej únie však nie je všeobsažná, tj. čo do rozsahu disponuje v súlade
s princípom špeciality právami a povinnosťami, ktoré jej boli zverené explicitne, alebo
vyplývajú implicitne z jej funkcií. Ak teda analyzujeme otázku osobnej pôsobnosti MHP,
musíme zohľadniť i ciele a funkcie zverené Európskej únii. V tomto ohľade zúročíme závery
kapitoly tejto práce, v ktorej sme pojednali o emancipácii Únie v oblasti medzinárodného
mieru a bezpečnosti. EÚ je dnes plnohodnotným aktérom v tejto oblasti, jej zakladajúci akt primárne právo, obsahuje ustanovenia tvoriace právny základ pre jej aktivity krízového
manažmentu zahŕňajúc expedičné vojenské operácie s použitím ozbrojenej sily. Následkom
toho je pravdepodobné, že sa EÚ prostredníctvom svojich kontingentov dostane do situácií,
ktoré môžu naplňovať znaky ozbrojeného konfliktu. Môžeme teda konštatovať, že subjektívna
vecná spôsobilosť EÚ k použitiu ozbrojenej sily (založená na kompetenciách ukotvených
v zakladajúcom akte, tj. primárnom práve) implikuje osobnú spôsobilosť Únie byť viazaná
normami medzinárodného humanitárneho práva.507 Dodajme ešte, že subjektívna spôsobilosť
medzinárodnej organizácie musí byť hodnotená abstraktne, tj. bez ohľadu na faktické
zapojenie do konfliktu. Postačujúce teda je, ak Európska únia disponuje schopnosťou sa
ozbrojeného konfliktu zúčastniť.508
Druhým aspektom pôsobnosti ratione personae je úroveň organizácie neštátneho aktéra,
ktorý sa uchýlili k použitiu sily. Relevancia tohto aspektu vyplýva z definície pojmu
ozbrojený konflikt v judikatúre medzinárodných trestných orgánov - v prípade Tadič
(ICTY)509 i vo vyjadrení prvej Komory ad hoc tribunálu pre Rwandu v prípade Akayesu510.
Rovnako komentár Medzinárodného výboru Červeného kríža k článku 1 Protokolu II.
poukazuje na previazanosť medzi úrovňou organizácie strán konfliktu a ich schopnosťou
implementovať podstatné ustanovenia protokolu.511 V neposlednom rade je to ale čl. 3
spoločný Ženevským dohovorom I. – IV., z ktorého vyplýva nutnosť určitého stupňa
organizácie: minimálny štandard medzinárodného humanitárneho práva formulovaný
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článkom 3 je možné aplikovať len na entitu, ktorá je fakticky schopná zabezpečiť jeho
implementáciu v praxi.
Pre otázku stupňa organizácie je v rámci multinárodných operácií určujúcim faktorom
veliteľská a kontrolná právomoc. Táto otázka v konkrétnom kontexte vojenských operácií EÚ
už bola vyššie podrobne analyzovaná, preto sa budeme opierať o už učinený závery, tj. že v
rámci jej vojenských operácií dochádza k transferu veliteľskej právomoci (transfer of
authority) na Európsku úniu, následkom čoho vykonáva efektívne vojenskú a kontrolnú
právomoc (a to prostredníctvom Rady, Bezpečnostného a politického výboru či Veliteľa
operácie). Je to teda práve EÚ, ktorá je považovaná participujúcimi členskými i nečlenskými
štátmi za subjekt oprávnený prijímať strategické rozhodnutia, a tým i za nositeľa primárnej
zodpovednosti za ich realizáciu.512 Je obecne uznávané, že tieto elementy minimálne
poukazujú na výkon skutočnej kontrolnej a veliteľskej právomoci, a tým i na dosiahnutie
stupňa organizácie požadovaného pre pôsobnosť MHP. Konkrétne pre operácie SBOP je tak
možné konštatovať, že spĺňajú i túto podmienku pôsobnosti ratione personae.

3.3.2 Európska únia ako strana ozbrojeného konfliktu?
Na základe analýzy prvých dvoch aspektov môžeme konštatovať, že medzinárodné
humanitárne právo je na jednotky EÚ aplikovateľné. Nadväzujúcim aspektom v kontexte
osobnej pôsobnosti je otázka možného postavenia jednotiek EÚ ako strany ozbrojeného
konfliktu.513 Kým sa takáto situácia, kedy by Európska únia vstúpila do ozbrojeného konfliktu
so štátom fakticky disponujúcim schopnosťou ozbrojený konflikt proti EÚ viesť, zdala ešte
pred nedávnom málo pravdepodobnou, súčasná reakcia a postup medzinárodného
spoločenstva v prípade Líbye naznačuje opak. Hlavnú úlohu v prípade Líbye síce zohráva
Severoatlantická aliancia, ktorá je naďalej primárnym systémom kolektívnej bezpečnosti
krajín EÚ, avšak podobnú operáciu pod záštitou Únie v budúcnosti nie je možné vylúčiť.
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Rovnaký názor zastáva i TSAGOURIAS, Nicholas. EU Peacekeeping Operations: Legal and Theoretical
Issues. In TRYBUS, Martin, WHITE, Nigel D. Europan Security Law. New York: Oxford University Press,
2007. s. 122.
513
Podobná a nemenej zaujímavá otázka vyplýva zo situácií, ku ktorým môže viesť zintenzívňovanie operácií
EÚ a progresívne pokračujúca európska integrácia v oblasti SBOP. Jedná sa o situácie, ktoré napĺňajú
podmienky pôsobnosti práva okupácie, a to occupatio bellica (obecne akceptovaná definícia požaduje, aby
strana ozbrojeného konfliktu/okupačná mocnosť vykonávala v rámci ozbrojeného konfliktu nad časťami
nepriateľského územia efektívne verejnú moc) či occupatio pacifica (podmienky pôsobnosti konsenzuálnej
mierovej okupácie je obťažné stanoviť, nakoľko existuje celá rada variant mierovej prítomnosti cudzích
ozbrojených síl na území štátu), čím sa žiada analyzovať otázku, do akej miery môže Európska únia (či iná
medzinárodná organizácia) predstavovať okupačnú mocnosť. K otázke aplikácie medzinárodného práva
vojnovej okupácie na aktivity medzinárodných organizácií pozri napríklad NAERT, Frederik. International Law
Aspects of the EU´s Security and Defence Policy. op. cit., s. 493 – 499;VITÉ, Sylvain. L’applicabilité du droit
international de l’occupation militaire aux activités des organisations internationales. International Review of the
Red Cross. 2004, 86, 853, s. 9-35.
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Medzinárodné humanitárne právo tradične regulovalo práva a povinnosti štátov v
priebehu ozbrojeného konfliktu. Odrazom toho je definícia obsiahnutá v čl. 2 ŽD (I.-IV.),
ktorá pod medzinárodným ozbrojeným konfliktom rozumie „any difference between two
states, leading to the intervention of members of the armed forces, even if one of the parties
denies the existence of a state of war“. Vývoj v medzinárodnom spoločenstve priniesol
aktívnu participáciu aj iných, neštátnych entít, pričom medzi najvýznamnejšie radíme
medzinárodné organizácie. Ženevské dohovory a ich Dodatkové protokoly však upravujú
postavenie či rolu neštátnych aktérov len výnimočne514 a žiadne z ustanovení pritom
neupravuje, do akej miery môžu byť medzinárodné organizácie alebo iné neštátne entity
považované za stranu ozbrojeného konfliktu.
V reakcii na tento určitý nedostatok súčasnej právnej úpravy časť náuky zastáva názor, že
obyčajový pojem „strana konfliktu“ nezahrňuje len štáty, ale každú de-facto jednotku, ktorá
vykonáva kontrolu a velenie nad ozbrojenými silami; je pri tom postačujúce, aby mala
akýkoľvek medzinárodný status.515 Multinárodné jednotky nasadené do operácie síce
nedisponujú vlastnou medzinárodnoprávnou subjektivitou a nemôžu tak byť stranou
ozbrojeného konfliktu, avšak ako sme uviedli vyššie sú (v prípade EÚ de-facto) orgánmi
medzinárodných organizácií. Tieto sú i nositeľom zodpovednosti za dodržiavanie
relevantných pravidiel medzinárodného humanitárneho práva.516 Tak je to i v prípade OSN
a jej mierových operácií, v rámci ktorých ak dôjde k použitiu ozbrojenej sily, je to práve
OSN, ktorá sa stáva stranou konfliktu v zmysle medzinárodného humanitárneho práva, a nie
jej 192 členských štátov, čo potvrdzuje i bulletin generálneho tajomníka517 (Bulletin
Generálneho tajomníka OSN: Dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva
jednotkami OSN).518
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Napríklad podľa čl. 1 odst. 4 Protokolu I. z roku 1977 je národno-oslobodzovacím hnutiam priznaná parciálna
medzinárodnoprávna subjektivita; ozbrojený konflikt medzi organizovanými vojenskými jednotkami a
ozbrojenými silami vedie k aplikácii druhého dodatkového Protokolu z roku 1977; MVČK a medzinárodné
organizácie môžu prevziať funkciu a úlohy ochrannej mocnosti (čl. 10 ods. 2, 3 Ženevských dohovorov I-III.,
čl. 11 ods. 2, 3 Ženevského dohovoru IV. Z roku 1949).
515
BARTELT, Sandra. Der rechtliche Rahmen für die neue operative Kapazität der Europäischen Union.
op.cit., s. 188; GLICK, Richard D. Lip service to the laws of war: Humanitarian law and United Nations armed
forces, op.cit. 3, s. 74.
516
RISSE, Horst. Der Einsatz militärischer Kräfte durch die Vereinten Nationen und das Kriegsvölkerrecht. 1.
Auflage. Frankfurt am Main : P. Lang, 1988. s. 8.
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Obežník sa vzťahuje na „jednotky OSN, ak sú v situácii ozbrojeného konfliktu aktívne zapojené do tohto
konfliktu ako kombatanti, a v to rozsahu a po dobu ich zapojenia“, Secretary-General´s Bulletin: Observance by
United Nations Forces of International Humanitarian Law (UN Doc. ST/SGB/1999/13 of 6 August 1999), op.
cit., sekcia 1.
518
V praxi nebola OSN z pochopiteľných dôvodov priznaniu formálnej pozície ako strany konfliktu veľmi
naklonená. Príslušníci jednotiek OSN bývajú označovaní aj ako „soldiers without enemies“, keďže ich pozícia je
odlišná od pozície tradičných strán konfliktu. Pozri BARTELT, Sandra. Der rechtliche Rahmen für die neue
operative Kapazität der Europäischen Union. op. cit., s. 190; GLICK, Richard D. Lip service to the laws of war:
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Aj v kontexte operácií EÚ je možné dospieť k podobnému záveru.519 O jej subjektivite sa
už v súčasnosti dá len ťažko pochybovať, čo platí i pre oblasť SBOP napriek jej
medzivládnemu charakteru. Zároveň je to Európska únia ako samostatný subjekt, ktorá
disponuje kompetenciami i prostriedkami na realizáciu operácií SBOP, a to vrátane
rozhodovania o ich realizácii, podmienkach realizácie i ukončení, pričom veliteľská a
kontrolná právomoc nad národnými kontingentmi je prenesená na veliteľa ustanoveného
Európskou úniou. Ako bolo vyššie analyzované, vojenský personál nasadený do týchto
operácií je tak možné považovať za de-facto orgány Únie, čoho následkom je, že v prípade
naplnenia i ostatných podmienok pôsobnosti MHP sa stranou ozbrojeného konfliktu stáva
Európska únia samotná.520 Dodajme tiež, že žiadne ustanovenie medzinárodného
humanitárneho práva nestanoví podmienku, podľa ktorej by zapojenie sa do ozbrojeného
konfliktu bolo možné len v prípade, že daná entita má de facto alebo de jure postavenie strany
konfliktu.521 Relevantné je, či sa daná medzinárodná organizácia aktívne angažuje
v situáciách spadajúcich pod pôsobnosť medzinárodného humanitárneho práva.522

3.3.3 K otázke statusu ozbrojených síl EÚ ako civilistov v zmysle MHP
Jednotky Európskej únie doposiaľ neboli v situácii, kedy by aktívne zasahovali do
ozbrojeného konfliktu, tj. kedy by realizovali napríklad operáciu na vynútenie mieru. Naproti
tomu je časté ich nasadenie v oblastiach, kde sa ozbrojený konflikt v zmysle MHP odohráva.
Nasadenie v takejto oblasti však automaticky neznamená, že sa jednotky EÚ na ozbrojenom
Humanitarian law and United Nations armed forces, op.cit., s. 68; BOTHE, Michael. Peacekeeping and
international humanitarian law: friends or foes?. International peacekeeping. 1996, vol. 3, no. 4-6, s. 92.
519
Pre opačný názor pozri napríklad SHRAGA, Daphna. The United Nations as an actor bound by international
humanitarian law. International Peacekeeping . 1998, no. 5, s. 64-81.
520
Priznanie schopnosti Európskej únii byť samostatnou stranou ozbrojeného konfliktu je spojené s celou radou
otázok, napríklad či a do akej miery sa členské štáty, ktoré sa na tej-ktorej operácii nepodieľajú, resp. štáty, ktoré
sa na EBOP trvale nepodieľajú (Dánsko), môžu stať legitímnym vojenským cieľom, prípadne do akej miery a
akým spôsobom je EÚ povinná implementovať medzinárodné humanitárne právo do svojich právnych štruktúr
i praxe.
521
ONDŘEJ, Jan, et al. Mezinárodní humanitární právo. Praha : C.H.Beck, 2010. op.cit., str. 446, marg. 455.
522
KLEFFNER, Jann K. The Handbook of the International Law of Military Operations. Edited by Terry D. Gill
and Dieter Fleck. New York : Oxford University Press, 2010. Human Rights and International Humanitarian
Law: General Issues, op.cit., s. 62, marg. 4.01; Od situácií priamej účasti jednotiek EÚ v ozbrojenom konflikte je
nutné odlíšiť prípady, kedy dôjde k použitiu sily v sebaobrane. Je totiž otázne, do akej miery má používanie
ozbrojenej sily len v sebaobrane, ako je zvyčajné u operácií na udržanie mieru, vplyv na naplnenie znakov
ozbrojeného konfliktu s následkom aplikácie MHP. Inak povedané, je otázne, či použitie ozbrojenej sily
v sebaobrane predstavuje priame zapojenie do bojov s následkom, že normy MHP sa stanú aplikovateľnými a
príslušníci kontingentov sa stanú kombatantmi. (Takto napríklad Special Court for Sierra Leone, Prosecutor
v Sesay, Kallon and Gbao, Trial Chamber Judgment, 2 March 2009, para. 233; citované podľa KLEFFNER,
Jann K. The Handbook of the International Law of Military Operations. Edited by Terry D. Gill and Dieter
Fleck. New York : Oxford University Press, 2010. Human Rights and International Humanitarian Law: General
Issues, s. 62, marg. 4.01, pozn. 55). V tomto ohľade ale nie je zrejmé, prečo by sme mali dospieť k inému než
práve učinenému záveru, t.j. ak sa jedná o občasné, izolované udalosti, hranica ozbrojeného konfliktu dosiahnutá
nie je. Avšak s ohľadom na fakt, že medzinárodné humanitárne právo ozbrojený konflikt nedefinuje a jeho
existencia je v súlade s princípom funkčnej efektivity otázkou faktickou, môžu v konkrétnom prípade takéto
situácie sebaobrany znaky ozbrojeného konfliktu naplniť.
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konflikte aktívne zúčastňujú, a teda že sú stranou ozbrojeného konfliktu so všetkými
dôsledkami, ktoré MHP v takomto prípade stanovuje. Z tohto dôvodu je nutné analyzovať
postavenie kontingentov EÚ v prípade ich pasívnej prítomnosti na území, kde sa odohráva
ozbrojený konflikt. Inak a presnejšie formulované je otázne, či je možné ich považovať za
civilistov v zmysle MHP aj napriek jednoznačnému vojenskému charakteru.
Zaradenie jednotiek EÚ do kategórie civilistov môžeme vylúčiť v prípade, ak sa aktívne
zúčastňujú bojov, resp. v prípade, ak sa nepriateľstva síce aktívne nezúčastňujú, ale spadajú
do kategórie kombatantov.
Priamu definíciu pojmu kombatant síce medzinárodné humanitárne právo neobsahuje,
avšak smerodajné v tomto ohľade sú ustanovenia čl. 4 (A) ŽD III.523 a čl. 43 Protokolu I.
z roku 1977524. Z týchto ustanovení vyplýva, ako potvrdzuje i komentár MVČK k uvedeným
ustanoveniam, ktoré entity a za akých podmienok majú status kombatanta. Z analýzy znenia
oboch noriem je zjavné, že vojenský personál tých štátov, ktoré stranou konfliktu nie sú,
nespadá pod pojem kombatanta. Dôvodom je, že kategórie uvedené v čl. 4 (A) ŽD(III.) a čl.
43 Protokolu I. pokrývajú len ozbrojené sily a iné definované skupiny, ktoré náležia
k niektorej zo strán konfliktu. Táto podmienka u jednotiek EÚ splnená nie je. Následne
môžeme konštatovať, že musia spadať pod kategóriu civilistov v zmysle čl. 50 ods. 1
Protokolu I.525 a čl. 4 ŽD (IV.)526. K rovnakému záveru dôjdeme i v kontexte ozbrojených
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Čl. 4 (A) Ženevského dohovoru III. stanoví:
„A. Válečnými zajatci ve smyslu této úmluvy jsou osoby spadající do některé z následujících kategorií, které
upadly do moci nepřítele:
1. příslušníci ozbrojených sil některé ze stran v konfliktu, jakož i příslušníci milic nebo příslušníci
dobrovolnických sborů, jež jsou součástí těchto ozbrojených sil;
2. příslušníci jiných milic a jiných dobrovolnických sborů, včetně členů organisovaných hnutí odporu, kteří
příslušejí k jedné straně v konfliktu ...;
4. osoby, které doprovázejí ozbrojené síly, nejsou však přímo jejich součást ... ;
5. členové lodních posádek, ... kteří nepožívají výhod příznivějšího zacházení podle jiných ustanovení
mezinárodního práva...“
524
Čl. 43 DP I. stanoví:
„1. Ozbrojené síly strany v konfliktu se skládají ze všech organizovaných ozbrojených sil, skupin a jednotek,
které jsou pod velením osob odpovědných této straně za jednání svých podřízených, a to i v případech, kdy
strana je zastupována vládou nebo orgánem, který protější strana neuznává. Tyto ozbrojené síly budou podléhat
vnitřnímu disciplinárnímu systému, který mezi jiným bude prosazovat dodržování norem mezinárodního práva
aplikovaných v ozbrojených konfliktech.
2. Příslušníci ozbrojených sil strany v konfliktu (s výjimkou zdravotnického a duchovního personálu, jak o
tom hovoří článek 33 Třetí úmluvy) jsou kombatanty, tzn. že mají právo se přímo účastnit nepřátelských akcí.
3. Jestliže strana v konfliktu zahrne pomocnou vojenskou jednotku nebo ozbrojenou složku pověřenou
ochranou veřejného pořádku do svých ozbrojených sil, uvědomí o tom druhé strany v konfliktu.“
525
Čl. 50 ods. 1 Dodatkového protokolu I. stanoví:
„Civilní osoba je osoba, která nepatří do žádné z kategorií osob uvedených v článku 4 A), 1), 2), 3), 6) Třetí
úmluvy a v článku 43 tohoto Protokolu. V případě pochybnosti, zda osoba je civilní osobou, bude taková osoba
považována za osobu civilní.“
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Čl. 4 Ženevského dohovoru IV. stanoví:
„Tato úmluva chrání osoby, které jsou v jakékoli době a jakýmkoli způsobem, za konfliktu nebo za okupace,
v moci některé strany v konfliktu nebo okupační mocnosti a nejsou přitom jejími příslušníky.“
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konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter. V súlade s Výkladovou smernicou k priamej
účasti v nepriateľských akciách v medzinárodnom humanitárnom527 práve jednotky EÚ
môžeme zaradiť pod kategóriu civilistov, nakoľko pod ďalšie dve kategórie, tj. ozbrojené sily
štátu či príslušníkov neštátnych organizovaných ozbrojených skupín, ako ich definuje
smernica, rozhodne nespadajú.528 Na podporu tohto názoru môžeme tiež uviesť znenie
bulletinu generálneho tajomníka OSN Dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva
jednotkami OSN, podľa ktorého: „The promulgation of this bulletin does not affect the
protected status of members of peacekeeping operations under the 1994 Convention on the
Safety of United Nations and Associated Personnel or their status as non-combatants, as long
as they are entitled to the protection given to civilians under the international law of armed
conflict.“529 Okrem znenia bulletinu, ktorý prisudzuje v konflikte aktívne neangažovaným
jednotkám OSN status „nekombatanta“ a ochranu podľa pravidiel MHP týkajúcich sa
civilistov, uveďme ešte ustanovenie Štatútu Medzinárodného trestného súdu, ktorý v čl. 8 ods.
2 písm. (b) iii a písm. (e)iii kriminalizuje úmyselné útoky vedené proti „personálu,
zariadeniam, materiálu, jednotkám či vozidlám, ktoré sa zúčastňujú humanitárnej pomoci
alebo mierovej operácie v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov, pokiaľ majú
nárok na ochranu poskytovanú civilným osobám či civilným objektom podľa medzinárodného
práva ozbrojených konfliktov“. Ako uvádza Naert, tieto ustanovenia Rímskeho štatútu sa síce
dajú interpretovať i tak, že sa týkajú len civilného personálu nasadzovaných kontingentov
OSN, avšak proti takejto reštriktívnej interpretácii sa dá namietať, že ak by zmluvné strany
zamýšľali kriminalizáciu útokov obmedziť skutočne len na civilný personál, boli by tak
učinili explicitne.530
Záver, že jednotky medzinárodnej organizácie (tj. i jednotky EÚ) v prípadoch, kedy sa
aktívne na nepriateľských akciách nepodieľajú, požívajú ochrany podľa medzinárodného
humanitárneho práva ako civilisti, nie je v doktríne všeobecne akceptovaný. Porretto a Vité
v rozsiahlej

štúdii

týkajúcej

sa

aplikácie

medzinárodného

humanitárneho

práva

a medzinárodného práva ľudských práv na medzinárodné organizácie zastávajú názor, že
vojenský status jednotiek má za následok ich vylúčenie z pôsobnosti ochrany pravidiel MHP
Dodajme ešte, že toto ustanovenie v ďalších odstavcoch zároveň vyníma určité kategórie osôb, ako sú príslušníci
štátov, ktoré nie sú zmluvnou stranou dohody.
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Humanitarian
Law.
Geneva:
ICRC,
2009.
Dostupné
z WWW:
<http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf>.
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K smernici i problematike priamej účasti na nepriateľských akciách pozri napríklad ONDŘEJ, Jan, et al.
Mezinárodní humanitární právo. op.cit., str. 352 – 353.
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Sekcia 1 ods. 2 Bulletinu generálneho tajomníka OSN: Dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva
jednotkami OSN, op. cit.
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NAERT, Frederik. International Law Aspects of the EU´s Security and Defence Policy. Op. cit., s. 475, tam
predovšetkým poznámky 2039 a 2040.
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chrániacich civilistov.531 Stručne povedané, na vojenské jednotky sa pravidlá MHP chrániace
civilistov nevzťahujú. To neznamená, že je možné na jednotky beztrestne útočiť. Podľa
Porretto a Vité právnym základom ochrany jednotiek medzinárodných organizácií je ich
postavenie ako personálu medzinárodnej organizácie a s týmto postavením súvisiace výsady
a imunity.532 Na podporu svojho názoru uvádzajú článok 105 Charty OSN a ďalšiu
špecifikáciu obsahu tejto normy v obyčajovom533 i zmluvnom práve534, predovšetkým v čl. 7
ods. 1 Dohody o bezpečnosti personálu OSN a pridruženého personálu z roku 1994535.
Takúto úvahu ale považujeme za problematickú, a to z viacerých dôvodov. Normy, ktoré
Porretto a Vité uvádzajú ako zdroj ochrany, sa vzťahujú na personál OSN a z dôvodu
univerzálneho charakteru OSN (a efektu čl. 103 Charty OSN) ich musia rešpektovať
prakticky všetky štáty. V prípade regionálnych organizácií je ale situácia iná a je teda
nanajvýš otázne, či a do akej miery sú závery učinené v kontexte OSN aplikovateľné na EÚ,
resp. iné regionálne medzinárodné organizácie. Európska únia (ale napríklad i NATO)
realizujú často expedičné vojenské operácie, tj. dochádza k nasadeniu kontingentov mimo
územie svojich členských štátov. V takomto prípade by ale miera ochrany nasadených síl
závisela len od prípadne uzatvorených medzinárodných zmlúv k právnemu postaveniu
kontingentov v hosťujúcom štáte (SOFA/SOMA). I to by však platilo len za predpokladu, že
by sa jednalo o operáciu so súhlasom hosťujúceho štátu, pričom v rámci operácie na
vynútenie mieru (prebiehajúcej proti vôli daného štátu) by ostali kontingenty chránené „len“
výsadami a imunitami vyplývajúcimi z obyčajového medzinárodného práva. A aj táto ochrana
by bola pochybná: jednak rozsah výsad a imunít, resp. obsah obyčajových noriem
aplikovateľných na medzinárodné organizácie v tomto ohľade, má veľmi nejasné kontúry,
a jednak zmluvné mechanizmy i obyčajové právo viažu štáty, resp. ich orgány, avšak neviažu
už (aspoň nie priamo) neštátne entity participujúce na ozbrojených konfliktoch. Jednotky EÚ
by tak boli chránené, a útoky na ne by musel trestať daný štát, avšak voči neštátnym entitám
531
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by ostali jednotky EÚ prakticky bez ochrany.536 Môžeme tak konštatovať, že tento názorový
prúd doktríny nepresvedčí.
Súhrnne môžeme konštatovať, že EÚ je subjektom medzinárodného práva a je teda
spôsobilá k právam a povinnostiam plynúcim z MHP. Rovnako spĺňa EÚ i ďalšiu obecne
akceptovanú podmienku osobnej pôsobnosti MHP, a to určitý stupeň organizácie, ktorý
indikuje výkon kontrolnej a veliteľskej právomoci zo strany Únie. Z postavenia kontingentov
ako de-facto orgánov EÚ vyplýva, že ak sa aktívne zapoja do nepriateľstva a sú splnené
podmienky pôsobnosti MHP, potom je to samotná Únia, ktorá sa stáva stranou v ozbrojenom
konflikte, a nie jej členské štáty. V prípadoch, kedy sa ozbrojené sily EÚ nachádzajú na
území, kde prebieha ozbrojený konflikt, sú chránené pravidlami MHP vzťahujúcimi sa na
ochranu civilného obyvateľstva. Táto ochrana pôsobí do momentu ich aktívneho zapojenia sa
do nepriateľstva, kedy sa stávajú kombatantmi.

3.4 Právny základ a rozsah aplikovateľného humanitárneho práva
Predošlá kapitola zodpovedala otázky pôsobnosti medzinárodného humanitárneho práva
v kontexte expedičných vojenských operácií EÚ, avšak nejasným zostáva právny základ
a rozsah jeho aplikácie. Jedná sa o otázku nejednoduchú, pri analýze ktorej sa budeme opierať
o zistenia týkajúce sa postavenia medzinárodných organizácií a Európskej únie v systéme
medzinárodného práva, ako aj o závery ku kategorizácii a rozsahu právnych záväzkov
medzinárodných organizácií.

3.4.1 Obyčajové MHP
Európska únia ako subjekt medzinárodného práva podlieha obyčajovým pravidlám
medzinárodného práva, a to i vtedy, ak boli tieto pravidlá kodifikované a majú i zmluvnú
podobu.537 To sa týka i zákazu použitia ozbrojenej sily a pravidiel MHP. Obyčajové
medzinárodné humanitárne právo tak predstavuje súbor noriem, ktoré sú aplikovateľné na
ozbrojené sily EÚ pri ich nasadení v expedičných vojenských operáciách v rámci SBOP a za
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splnenia podmienok pôsobnosti MHP. Pripomeňme tiež, že obyčajové normy MHP aj napriek
výraznej miere svojej kodifikácie a univerzalite ženevského práva stále zohrávajú mimoriadne
dôležitú úlohu, a to predovšetkým v oblastiach idúcich nad rámec kodifikácie Ženevskými
dohovormi.
Problematickým ale ostáva rozsah aplikovateľného obyčajového MHP, a to z dvoch
dôvodov. Prvým je identifikácia obyčajových noriem. Kým názor, že pravidlá obsiahnuté
v Ženevských dohovoroch odrážajú sú tiež súčasťou obyčajového medzinárodného práva, je
obecne akceptovaný, nejednotnosť panuje s ohľadom na pravidlá dodatkových Protokolov.
Prihliadnuc na význam, ktoré dodnes obyčajové normy MHP majú, ani neprekvapuje, že
diskusia v tomto ohľade nielen neutíchla, ale je živo vedená ďalej. Významným prínosom sa
stalo spracovanie rozsiahlej štúdie MVČK.538 Štúdia obyčajové pravidlá MHP nielen
identifikuje, ale s patričným rešpektom pre prax štátov ako obyčajotvorného prvok túto i
rozsiahlym spôsobom dokladá. S ohľadom na rozsah, aktualitu a kvalitu štúdie na ňu
odkazujeme - koniec koncov akýkoľvek pokus o podobný počin z našej strany by nielen
prekračoval možnosti tejto práce, ale javí sa nám ako nevhodný, ba dokonca zbytočný.539
Druhým aspektom je otázka rozsahu aplikácie obyčajového MHP. Tu nadviažeme na
závery predošlých kapitol a pripomenieme, že obyčajové medzinárodné právo nie je na
medzinárodné organizácie aplikovateľné v plnom rozsahu, ale v súlade s princípom špeciality
len v rozsahu korešpondujúcom s explicitne zverenými a (praxou) implikovanými
kompetenciami. To platí i pre pravidlá MHP.
V kontexte medzinárodných organizácií je problematické nielen identifikovať a určiť
rozsah aplikovateľných obyčajových noriem, ale problematické je ich napĺňanie v praxi.
Máme tým na mysli nasledovné: Pre medzinárodný obyčaj je typická nepísaná forma, čo ho
ale činí nielen obťažne identifikovateľným (tj. ktoré pravidlo má obyčajovú povahu, prípadne
či spĺňa konštitutívne obyčajotvorné nároky), ale má za následok často i veľkú mieru
nejednoznačnosti a neistoty pri identifikácii konkrétnych práv a povinností plynúcich
z daného pravidla, tj. jeho materiálneho obsahu. Práve z týchto dôvodov obyčajové normy
jednotkám EÚ pri snahe realizovať operáciu v súlade s MHP môžu byť vodítkom len vo
veľmi obmedzenom rozsahu. Aj tento aspekt však nie je špecifický len pre aplikáciu MHP
538
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a v kontexte medzinárodných organizácií, či dokonca len v kontexte EÚ (i keď s nimi
súvisiaca a uspokojivo nevyriešená problematika postavenia a pôsobenia medzinárodných
organizácií hľadanie odpovedí ešte sťažujú), ale jedná sa o obecný aspekt diskusie povahy a
aplikácie obyčajových pravidiel v praxi.

3.4.2 Záväzky plynúce zo zakladajúcich zmlúv a ďalších právnych aktov
Ako právny základ aplikácie medzinárodného humanitárneho práva na jednotky EÚ
prichádzajú do úvahy zakladajúci inštrument medzinárodnej organizácie (prípadne normy
vytvorené na ich základe), a tiež jednostranné právne akty EÚ. Zasluhujú si vyššiu mieru
pozornosti, nakoľko už ich povahe je imanentný vyšší potenciál sformulovať pravidlá a
usmerniť chovanie jednotiek EÚ tak, aby bolo v súlade s aplikovateľnými normami MHP.
Európskej únii ako subjektu medzinárodného práva nič nebráni tomu, aby sa jednostranne
alebo zmluvne zaviazala rešpektovať pravidlá medzinárodného humanitárneho práva. Práve
preto je možno až udivujúce zistenie, že tak doposiaľ neučinila, a to ani vo forme ustanovenia
primárneho práva (zdôraznime, že návrh na začlenenie takéhoto ustanovenia bol učinený540
a navyše od začiatku efektívneho fungovania SBOP boli zakladajúce zmluvy menené už
niekoľkokrát), a ani vo forme právneho aktu s externým či len vnútroorganizačným účinkom.
Európska únia odkazuje na medzinárodné humanitárne právo v rade dokumentov541,
avšak buď len v obmedzenej miere, nepriamo alebo len takým spôsobom, ktorý neumožňuje
považovať tieto dokumenty za právny základ aplikácie MHP na jednotky EÚ.
Najobsiahlejšie sa medzinárodnému humanitárnemu právu venujú „Usmernenia
Európskej únie o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva (MHP)“.542
Dokument explicitne konštatuje, že členské štáty i Európska únia sa hlásia k MHP: „Tieto
usmernenia sú v súlade so záväzkom EÚ a jej členských štátov k MHP (...).“543 V prípade
potreby majú veliteľ operácie, prípadne ďalší vedúci predstavitelia, povinnosť vo svojich
správach o priebehu operácie zhodnotiť situáciu i z pohľadu humanitárneho práva.544 Zároveň
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ale dokument explicitne uvádza, že sa nevzťahuje na opatrenia EÚ a jej členských štátov.545
Vysvetlenie poskytuje poznámka pod čiarou k danému ustanoveniu: „Všetky členské štáty EÚ
sú zmluvnými stranami Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov a majú teda
povinnosť dodržiavať ich normy.“546 Z uvedeného vyplývajú dva závery. Po prvé, Európska
únia zjavne nahliada na záväzky vyplývajúce z MHP ako na záväzky svojich členských štátov
a nie jej samotnej. Po druhé, je evidentné, že v praxi uzatvárania medzinárodných zmlúv
s tretími štátmi platí podpora humanitárneho práva ako záväzný a dôležitý aspekt. I keď
usmernenia takýmto spôsobom aspoň do určitej miery vyjasňujú postoj EÚ a jej členských
štátov

k MHP,

právnym

základom

jeho

aplikácie

na

jednotky

EÚ

tento

akt

s vnútroorganizačným účinkom byť nemôže. Proti tomu hovorí explicitne vymedzená
pôsobnosť na vzťah voči tretím štátom, vágny a veľmi obecný obsah dokumentu, ako aj jeho
nejasná právna povaha.
Pokiaľ je nám známe, doposiaľ jedinou iniciatívou smerujúcou k vyjasneniu aplikácie
MHP na jednotky EÚ bola snaha španielskeho predsedníctva v roku 2002, ktorej (bohužiaľ)
jediným výsledkom sa stalo Prehlásenie Rady EÚ zo Salamancy547. Tento dokument však
v žiadnom prípade nepredstavuje právny akt, ktorý by bol spôsobilý vytvárať záväzky. Takýto
záver v konečnom dôsledku potvrdzuje i text samotného prehlásenia, podľa ktorého
identifikované nové aspekty problematiky „should not be construed as indicating the
development of new international obligations.“ I napriek tomu sa nám javí ako vhodné uviesť
aspoň jeho časť, nakoľko jeho obsah nám napomôže pri identifikácii postoja EÚ v rámci
skúmanej problematiky:
„When conducting operations pursuant to Article 17, paragraph 2 of the Treaty on
the European Union, Forces participating in an EU-led operation will be called
upon to respect and apply international law, including international humanitarian
law, as appropriate. It follows that the political and military structures of the
Union, assisted by experts in international law, should ensure that in exercising the
strategic direction and political control, relevant rules of international law,
including international humanitarian law, are duly taken into account. Participants
agreed that although the Union is not a party to, in particular, Geneva Conventions
and their additional Protocols, all measures should be taken in order to assure that
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EU-led forces are in a position to respect and ensure respect for the relevant
international law provisions.
…
1.Respect for International Humanitarian Law is relevant in EU-led operations
when the situation they are operating in constitutes an armed conflict to which the
forces are party. The existence of such situation must be determined on a case by
case basis depending on the nature and circumstances of each operation.
2.The responsibility for complying with International Humanitarian Law, in cases
where it applies, in a European Union-led operation, rests primarily with the State
to which the troops belong. In exercising the strategic direction and political
control, the European Union will ensure that all relevant rules of international law,
including international humanitarian law as appropriate are duly taken into
account.
3.The organs in charge of the European security and defence policy should be
adequately supported to ensure awareness and knowledge of the relevant rules of
international law.”548
Na deklaráciu zo Salamancy nadviazala Rada v júni 2003 v Thessalonikách, keď
v záveroch predsedníctva konštatovala: „The European Council stresses the importance of
national armed forces observing applicable humanitarian law as well as the weight it
attaches to dialogue with the ICRC on this mater.“549 Obsah tohto veľmi stručného vyjadrenia
nám neumožňuje dospieť k (jednoznačnému) záveru, či má len deklaratórny charakter
potvrdzujúc existujúce záväzky členských štátov, alebo či potvrdzuje záväzok členských
štátov zabezpečiť dodržiavanie MHP v každej situácii, tj. aj v prípade prenesenia kontrolnej a
veliteľskej právomoci nad národnými kontingentmi na EÚ.
Súhrnne môžeme konštatovať, že oba uvedené dokumenty síce poskytujú záchytné body
pre identifikáciu postoja EÚ k MHP, avšak z pohľadu medzinárodného práva ich nemožno
považovať za inštrumenty (či už vo forme jednostranného aktu, alebo v inej forme), ktoré by
pre Európsku úniu vytvárali záväzky a mohli byť považované za právny základ aplikácie
MHP na jej nasadené jednotky.
Dodajme ešte, že tak deklarácia zo Salamancy, ako aj závery Rady z Thessaloník
indikujú, že dodržiavanie MHP je vecou členských štátov, a nie (aj) Európskej únie samotnej.
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S ohľadom na fakt, že i Európska únia ako samostatný subjekt medzinárodného práva je
viazaná aplikovateľnými obyčajovými normami, je takýto pohľad chybný. V prípadoch, kedy
EÚ vykonáva efektívnu kontrolu nad operáciou je len ťažko predstaviteľné, že len členské
štáty majú niesť zodpovednosť za súlad jej realizácie s MHP. V tomto ohľade sa zdá, že EÚ
(a platí to i pre NATO) ešte nedospeli tak ďaleko, ako dospela OSN – kým totiž EÚ evidentne
vychádza z aplikácie MHP v prípade ozbrojeného konfliktu na základe záväzkov členských
štátov, OSN priznáva550, že ona sama je v takom prípade adresátom humanitárnych záväzkov.
V ďalšom upriamime našu pozornosť na zakladajúci inštrument EÚ, tj. jej primárne
právo. Prvým zásadným zistením je, že ustanovenia zakladajúcich zmlúv EÚ žiadnu zmienku
o medzinárodnom humanitárnom práve neobsahujú. Otázkou preto je, či a do akej miery je
možné niektoré ustanovenia primárneho práva interpretovať a použiť ako bránu, cez ktorú sa
pravidlá MHP do primárneho práva EÚ implicitne predsa len dostávajú, tj. ako vehikel pre
integráciu pravidiel MHP do práva EÚ.
Do úvahy prichádzajú predovšetkým ľudskoprávne ustanovenia zakladajúcich zmlúv, a
to z dôvodu interakcie MHP a systému ochrany ľudských práv. Názor, že dochádza ku
kooperácii, zbližovaniu, či dokonca čiastočnému prekrývaniu oboch systémov, si našiel
v posledných rokoch stále viac zástancov551, ako ukázala napríklad aj svetová konferencia
k ľudským právam v roku 1993 vo Viedni552. I keď kontúry tohto vzťahu ešte stále nie sú
uspokojivo objasnené, môžeme konštatovať, že oba systémy sa vzájomne podporujú – tak
systém ochrany ľudských práv, ako aj MHP majú za cieľ garantovať ľudské zaobchádzanie
a určitý minimálny humanitárny štandard v extrémnych situáciách. V tomto ohľade môžeme
spomenúť ľudské práva (čl. 4 ods. 2 MPOPP a čl. 15 ods. 2 EDĽP), od ktorých nie je možné
odstúpiť, či odchýliť sa ani v prípade výnimočných situácií. S ohľadom na interakciu oboch
systémov sa zdá, že doktrína i medzinárodná prax v súčasnosti uprednostňujú aplikáciu MHP
ako lex specialis v prípadoch ozbrojeného konfliktu. Určitú podporu v doktríne i judikatúre
medzinárodných súdnych inštancií získala princíp najvýhodnejšej ochrany (most favourable
protection principle), predovšetkým v konfliktoch nemajúcich medzinárodný charakter.553 Zo
súčasnej debaty síce vyplýva, že nie je možné formulovať jednoznačný záver o vzťahu režimu
MHP a ľudských práv, keďže sa jedná o rovnicu obsahujúcu príliš veľa neznámych, ale názor,
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že dochádza k ich substanciálnemu zbližovaniu a prekrývaniu554, si väčšinovú podporu
v náuke i praxi našiel. Z tohto dôvodu je možné a účelné položiť vyššie formulovanú otázku,
tj. do akej miery ľudskoprávne záväzky Európskej únie pokrývajú či obsahujú i zásady
medzinárodného humanitárneho práva.
Progresívne sa rozvíjajúci krízový manažment EÚ slúži okrem iného i napĺňaniu cieľov
stanovených v čl. 21 ods. 2 písm. b) v spojení s čl. 3 ods. 5 ZEÚ, tj. upevňovaniu, podpore a
ochrane ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Úzku prepojenosť medzi týmito cieľmi
a za účelom ich realizácie vzniknutými mechanizmami krízového manažmentu dokazuje
i fakt, že sprievodným znakom mnohých ozbrojených konfliktov je masové porušovanie
ľudských práv. Rad bezpečnosti OSN posudzuje takéto závažné porušenia ľudských práv
cezhraničného charakteru ako hrozbu alebo porušenie medzinárodného mieru v zmysle čl. 39
Charty OSN a môže tak reagovať opatreniami podľa kapitoly VII. Charty OSN555.
Je dôležité podotknúť, že takto v čl. 21 ZEÚ stanovené ciele v oblasti ľudských práv
Európska únia musí zohľadňovať aj v rámci svojej vonkajšej činnosti, ako stanoví ods. 3 tohto
ustanovenia: „Pri rozvoji a vykonávaní vonkajšej činnosti Únie v rôznych oblastiach, na ktoré
sa vzťahuje táto hlava a piata časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj pri rozvíjaní
a uskutočňovaní svojich ostatných politík v ich vonkajších aspektoch zachováva Únia zásady
a sleduje ciele uvedené v odsekoch 1 a 2.“
Relevantným ustanovením je tiež čl. 2 ZEÚ, podľa ktorého: „Únia je založená na
hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a
rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.“ Jedná sa
o ustanovenie, ktoré explicitne stanovuje záväznosť ľudských práv pre EÚ, pričom pred jej
explicitným ukotvením bola táto záväznosť rozvinutá Súdnym dvorom EÚ vo forme
obecných zásad európskeho práva.556 Textuálne pokrýva uvedené ustanovenie len ľudské
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K oblastiam, v ktorých dochádza k prekrývaniu, patria: zákaz genocídy a otroctva, zákaz mučenia, brania
rukojemníkov a svojvoľného zabitia, právo na život; právo na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, ľudského
zaobchádzania a nediskriminácie, ako aj základné procesné práva. K aplikácii EDĽP v dobe ozbrojeného
konfliktu pozri BOTHE, Michael. Die Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention in bewaffneten
Konflikten – eine Überforderung?. ZaöRV. 2005, N. 65, s. 615 - 623.
555
Pozri napríklad Rezolúciu RB OSN S/Res/794 dňa 03.12.1992, ktorá tvorila právny základ vojenskej operácie
„New Hope“ v Somálsku. Rada bezpečnosti konštatovala v tejto rezolúcii na str. 1 ods. 3, že: „rozsah ľudskej
tragédie spôsobenej konfliktom v Somálsku, ktorá je ešte zhoršovaná prekážkami kladenými do cesty pri
rozdeľovaní humanitárnej pomoci, predstavuje ohrozenie svetového mieru a medzinárodnej bezpečnosti.“
(preklad autora).
556
Práve judikatúra súdnych inštancií EÚ dláždila cestu prieniku ľudských práv do európskeho práva (pozri
predovšetkým rozsudok vo veci Erich Stauder v. City of Ulm – Sozialamt, C-29/69, rozsudok z 12. novembra
1969, marg. 9). Tento trend potvrdil Európsky parlamanet, Komisia i Rada v roku 1977 dokumentom Joint
Declaration by the European Parliament, the Council and the Commission of 5 April 1977 (Ú.v. ES C-103/1977,
s. 1-2), následne preambula Jednotného európskeho aktu (op.cit.), a konečne začlenenie ochrany ľudských práv
do Maastrichtskej zmluvy.
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práva, avšak s ohľadom na jeho materiálnu podstatu je interpretovateľné i tak, že zahrňuje aj
základné princípy MHP.557
Z uvedeného vyplýva, že Európska únia v prípade expedičných vojenských operácií
v rámci SBOP bude svoje spôsobilosti a kapacity využívať i k presadzovaniu ľudských práv.
I Európsky parlament zdôraznil, že v snahe o ďalší rozvoj systému ochrany ľudských práv
prostredníctvom EÚ musí byť výraznejšie zohľadnený vzťah medzi ľudskými právami
a medzinárodným humanitárnym právom.558 Rovnako ďalšie relevantné dokumenty559 EÚ
deklarujú, že rešpekt pre ľudské práva by mal obsahovať i základné princípy MHP560.
Následne môžeme dospieť k záveru, že obsahom záväzku EÚ deklarovaného v čl. 21 ods.
2 písm. b) v spojení s čl. 3 ods. 5 ZEÚ, tj. záväzku upevňovať, podporovať a chrániť ľudské
práva, je i povinnosť prihliadať na základné princípy MHP. Rovnaký záver je možné dovodiť
i z čl. 2 ZEÚ.
Okrem ľudskoprávnych ustanovení zakladajúcich zmlúv EÚ je možné uviesť i čl. 21 ods.
1 ZEÚ, ktorý stanoví: „Činnosť Únie na medzinárodnej scéne sa spravuje zásadami, ktoré sa
uplatnili pri jej založení, rozvoji a rozšírení a ktoré hodlá podporovať vo zvyšku sveta:
demokracia, právny štát, univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd,
zachovávanie ľudskej dôstojnosti, rovnosť a solidarita a dodržiavanie zásad Charty
Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva.“ Z tohto ustanovenia jasne vyplýva
povinnosť dodržiavať zásady Charty OSN a medzinárodného práva. Čl. 21 bližšie
nešpecifikuje, o aké pravidlá medzinárodného práva sa jedná. Z toho môžeme odvodiť, že
zahrňuje všetky jeho súčasti, a teda i MHP. Zároveň i hodnoty uvedené v čl. 21,
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Rovnako i FALCO, Valentina. The Internal Legal Order of the European Union as a Complementary
Framework for Its Obligations under IHL. Israel Law Review. 2009, 42, 1, s. 191; NAERT, Frederik.
International Law Aspects of the EU´s Security and Defence Policy. Op.cit., s. 530; TSAGOURIAS, Nicholas.
EU Peacekeeping Operations: Legal and Theoretical Issues. In TRYBUS, Martin, WHITE, Nigel D. Europan
Security Law. Op.cit., s. 117.
558
Európsky parlament, Rezolúcia k ľudským právam vo svete v rokoch 1995 – 1996 a politiku ľudských práv
vo svete (Resolution on Human Rights throughout the world in 1995 – 1996 and the Union´s human rights
policy), A4-0400/96, Bod T.6.
559
Pozri Nariadenie Rady (ES) č. 975/1999 z 29. apríla 1999, ktorým sa stanovujú podmienky vykonávania
opatrení rozvojovej spolupráce, ktoré prispievajú k všeobecnému cieľu rozvoja a upevňovaniu demokracie a
právneho štátu, ako aj k dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd, Ú.v. EÚ L 120, s. 1-7, marg. 8:
„Whereas human rights within the meaning of this Regulation should be considered to encompass respect for
international humanitarian law, also taking into account the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional
Protocol thereto, the 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees, the 1948 Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and other acts of international treaty or customary law“;
rovnaké ustanovenie obsahuje i Nariadenie Rady (ES) č. 976/1999 z 29. apríla 1999, ktorým sa stanovujú
podmienky vykonávania iných opatrení spoločenstva ako opatrení rozvojovej spolupráce, ktoré v rámci politiky
spolupráce spoločenstva prispievajú ku všeobecným cieľom rozvoja a upevňovaniu demokracie a právneho
štátu, ako aj k dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd v tretích krajinách, Ú.v. EÚ L 120, s. 8-14.
560
Medzi základné ustanovenia môžeme zaradiť Ženevské dohovory a ich dodatkové protokoly, Ženevský
dohovor o právnom postavení utečencov (1951) a Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy (1948).
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predovšetkým zachovávanie ľudskej dôstojnosti, odrážajú v širšom ponímaní účel právnej
úpravy ozbrojených konfliktov.

3.4.3 Zmluvné záväzky ako základ aplikácie MHP na jednotky EÚ
Európska únia v súčasnosti nie je zmluvnou stranou relevantných zmluvných
inštrumentov MHP. Disponuje však explicitnou kompetenciou k uzatváraniu medzinárodných
zmlúv v oblasti SZBP podľa čl. 37 ZEÚ. Prima facie by tak pristúpeniu EÚ k Ženevským
dohovorom a dodatkovým Protokolom nič nebránilo.561

a) EÚ ako strana zmluvných inštrumentov MHP?
Pristúpenie EÚ k multilaterálnym medzinárodným zmluvám však nie je len otázkou
kompetencií Únie samotnej, ale tiež otázkou vymedzenia osobnej pôsobnosti samotným
zmluvným inštrumentom. Inak povedané Európska únia by sa zmluvnou stranou mohla stať
len vtedy, ak by to Ženevské dohovory a dodatkové Protokoly umožňovali.
Explicitne tak tieto inštrumenty nečinia. Prístupové ustanovenia prvých zmluvných
inštrumentov medzinárodného humanitárneho práva spomínali len „štáty“562 alebo
„krajiny“563, čím boli medzinárodné organizácie z okruhu možných zmluvných strán
jednoznačne vylúčené. Haagske dohovory z roku 1907, Ženevské dohovory z roku 1949
a dodatkové

Protokoly

k nim

však

používajú

pojem

„mocnosť“.

Ten

zahrnutie

medzinárodných organizácií a priori nevylučuje, čo potvrdzuje i názor časti doktríny, podľa
ktorého pojem „mocnosť“ by nemal byť interpretovaný reštriktívne.564 Avšak ďalšie indície
pre takto širokú interpretáciu umožňujúcu pristúpenie medzinárodných organizácií nájdeme
len veľmi ťažko. Nepomôže nám v tomto ohľade ani pohľad do travaux préparatoires, keďže
v dobe vzniku základných zmluvných inštrumentov MHP, tj. na začiatku 20. storočia,
zohrávali medzinárodné organizácie na poli medzinárodnej bezpečnosti viac menej
marginálnu úlohu.
V praxi pojem „mocnosti“ interpretovala OSN, a to v prospech štátov. Tento názor,
podľa ktorého sa medzinárodné organizácie nemôžu stať zmluvnou stranou relevantných
medzinárodných dohôd, získal širokú podporu v náuke565 a potvrdený bol i v travaux
561

Medzinárodná záväznosť takýchto dohôd vyplýva z princípu pacta sunt servanda, ako ho je ukotvený i v čl.
26 VDZŠMO.
562
Pozri Protokol o zákaze použitia dusivých, jedovatých a iných plynov a bakteriologických metód vedenia
vojny, 17. júna 1925.
563
Pozri čl. 93 Ženevského dohovoru o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami z 19. júna 1931.
564
ZWANENBURG, Marten. Accountability of peace support operations. Op.cit., s. 136; SEYERSTED, Finn.
United Nations Forces in the law of peace and war. Leyden : A. W. Sijthoff, 1966, s. 350.
565
Pozri TITTEMORE, Brian D. Belligerents in blue helmets: Applying international humanitarian law to
United Nations peace operations. Stanford Journal of International Law. 1997, vol. 33, s. 95; GREENWOOD,
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préparatoires k dodatkovému Protokolu I.566 Z uvedeného tak vyplýva, že pristúpenie
Európskej únie k zmluvným inštrumentom de lege lata možný nie je, a preto ani nemôžu byť
považované za právny základ aplikácie MHP na jednotky EÚ.
Efektívnu možnosť vyriešiť otázku právneho základu aplikácie MHP ponúkajú
medzinárodné zmluvy, ktoré EÚ uzatvára špecificky pre každú misiu, tj. predovšetkým
dohody s hosťujúcim štátom o postavení ozbrojených síl EÚ (tzv. SOFA dohody, o ktorých
sme pojednali v predošlých kapitolách). Rovnakého názoru je aj ILA, ktorá vo svojej
záverečnej správe k problematike zodpovednosti medzinárodných organizácií konštatovala:
„IO-s should include in the Regulations of the Force and in the Agreements concluded
between IO-s, troop-contributing States, and troop-receiving States the obligation to observe
the applicable principles and rules of international humanitarian law.“567 Ako sa však zdá,
Európska únia toto odporúčanie ignoruje.

b) Relevancia zmluvných záväzkov členských štátov EÚ
Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že zmluvné záväzky a ani ďalšie
právne akty Európskej únie právnym základom aplikácie zmluvného MHP na únijné
ozbrojené sily nie sú. Do úvahy však prichádzajú záväzky členských štátov. Proti tejto úvahe
stojí fakt, že prenosom právomocí nad kontingentmi sú ozbrojené sily (dočasne) začlenené do
právnej sféry EÚ ako de-facto orgán568, čo by prima facie takúto možnosť vylučovalo.
Relevantné sú v tomto ohľade ustanovenia regulujúce pôsobnosť zmluvného MHP, tj.
v prípade Ženevských dohovorov ich čl. 2, podľa ktorého je aplikácia dohovorov podmienená
existenciou ozbrojeného konfliktu medzi zmluvnými stranami. Keďže čl. 2 požaduje účasť
zmluvnej strany na ozbrojenom konflikte, závisí aplikácia zmluvných ustanovení v konečnom
dôsledku od toho, či pri zapojení kontingentov EÚ do nepriateľstva je možné nahliadať aj na
štáty, ktoré kontingenty vyslali, ako na strany ozbrojeného konfliktu. Inak povedané, zmluvné
inštrumenty MHP sú na základe záväzkov členských štátov aplikovateľné len vtedy, ak je na
členské štáty možné nahliadať paralelne s EÚ ako na stranu ozbrojeného konfliktu.
Európska únia je entitou, na ktorú štáty za účelom realizácie operácie prenášajú velenie
a kontrolu nad svojimi kontingentmi. Na základe tohto prenosu vykonáva kontrolu nad
Christopher J. International Humanitarian Law and United Nations Military Operations. YIHL. 1998, vol. 1, s. 334; pre opačný názor pozri napríklad HERMSDÖRFER, Willibald. Zur Anwendbarkeit des humanitären
Völkerrechts bei Einsätzen der Friedenstruppen der Vereinten Nationen. NZWehrr. 1998, Heft 3, op.cit., s. 101.
566
ZWANENBURG, Marten. Accountability of peace support operations. Op.cit., s. 137.
567
ILA, Berlin Conference (2004), Final Report on the Accopuntability of International Organizations, s. 24
(dostupné
online
z WWW:
<http://www.ila-hq.org/download.cfm/docid/6B708C25-4D6D-42E28385DADA752815E8>).
568
V kontexte OSN pozri SEYERSTED, Finn. United Nations Forces in the law of peace and war. Op.cit. s. 323
a nasl.
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ozbrojenými silami. Štáty síce neprenášajú plnú kontrolu a velenie (tzv. full command), avšak
prenos právomocí na EÚ znamená, inter alia, že štáty počas trvania operácie neuplatňujú tzv.
úplné velenie (full command). Je nutné zdôrazniť, že sa tak deje na základe explicitne
prejavenej vôle každého prispievajúceho štátu. Podotknime tiež, že v dôsledku prenosu
kontroly a velenia strácajú štáty i možnosť prakticky zabezpečiť priamu aplikáciu väčšiny
svojich zmluvných záväzkov MHP v rámci realizácie operácie. Túto povinnosť má počas jej
trvania veliteľ operácie, resp. jemu nadradený orgán EÚ. Akým spôsobom bude táto
povinnosť v rámci EÚ realizovaná, je otázkou únijných vnútroorganizačných procesov.
Vnútroorganizačné procesy síce v prípade EÚ zodpovedajú medzivládnemu charakteru
SZBP/SBOP a sú to predstavitelia členských štátov, ktorí nesú politickú zodpovednosť za
chovanie ozbrojených síl EÚ, to však nemení nič na fakte, že smerom navonok sa jedná
o jednotné, koherentné chovanie jednej entity – EÚ, čo je okrem iného i jedným z jej
deklarovaných cieľov. Bolo by v rozpore s práve uvedeným, ak by sme nahliadali na
prispievajúce štáty ako na stranu ozbrojeného konfliktu. V konečnom dôsledku majú operácie
krízového manažmentu EÚ slúžiť k posilneniu postavenia Európskej Únie ako aktívneho a
samostatného aktéra v medzinárodnom spoločenstve, a nie k posilneniu postavenia jej
členských štátov.
Môžeme konštatovať, že aktívne nepriateľstvo medzi zmluvnou stranou Ženevských
dohovorov (a ich dodatkových Protokolov) na jednej strane, a Európskou úniou na strane
druhej, nepredstavuje ozbrojený konflikt napĺňajúci podmienky pôsobnosti čl. 2 ods. 1
spoločného Ženevským dohovorom, ktorý požaduje účasť „zmluvnej strany“ na konflikte.
Dôvodom je, že stranou ozbrojeného konfliktu sa stáva len EÚ, ale nie (aj) štáty prispievajúce
kontingentmi, a to ani vtedy, ak sú tieto štáty zmluvnými stranami Ženevských dohovorov.
Z uvedeného tiež vyplýva obecný záver, že stranou konfliktu v zmysle čl. 2 spoločného
Ženevským dohovorom môže byť len entita aktívne zapojená do konfliktu ozbrojenými
silami, ktoré predstavujú jej de-jure alebo de-facto orgán. K rovnakému zisteniu dospejeme aj
na základe analýzy ustanovení čl. 2 ods. 2 a ods. 3 spoločného Ženevským dohovorom
a ustanovení čl. 1 ods. 2 Protokolu I. a čl. 1 Protokolu II.: aplikácia zmluvných ustanovení
MHP je s ohľadom na nenaplnenie podmienok ich osobnej pôsobnosti vylúčená.569

c) „Durchgriffswirkung“ zmluvných záväzkov na základe čl. 1 ŽD(I.-IV.)
Z predošlých kapitol vyplýva, že záväzky Európskej únie ani jej členských štátov nie sú
právnym základom aplikácie zmluvného MHP. Otázne je, či je predsa len možné dospieť
569

BOTHE, Michael. Streitkräfte internationaler Organisationen. Köln: Carl Heymanns, 1968, s. 51;
SEYERSTED, Finn. United Nations Forces in the law of peace and war. Op.cit., s. 323 a nasl.

151

k odlišnému záveru, a to na základe zvláštneho ustanovenia medzinárodného humanitárneho
práva - článku 1 spoločného ŽD(I.-IV.) a Protokolu I. Podľa tohto ustanovenia, ktoré je
súčasťou obyčajového medzinárodného práva570 a je aplikovateľné i na ozbrojené konflikty
nemajúce medzinárodný charakter571, majú zmluvné strany povinnosť „za všetkých okolností
tento dohovor zachovávať a zaistiť jeho zachovávanie“572.
Prvá časť formulácie má predovšetkým deklaratórny charakter, keďže je len špecifickou
formuláciou zásady pacta sunt servanda573. Naopak druhej časti nemožno odoprieť účinok
konštitutívny v tom zmysle, že vytvára pre zmluvné strany právny záväzok. Z formulácie
môžeme tiež odvodiť, že kým adresátom prvej časti sú samotné zmluvné strany, druhá časť sa
vzťahuje na chovanie tretích entít, čo však z hľadiska systému medzinárodného práva
vyvoláva určité pochybnosti. S ohľadom na relatívny charakter zmluvného medzinárodného
práva je totiž nezvyklé, aby záväzok vyplývajúci zo zmluvného ustanovenia obsahoval
i povinnosť pôsobiť na tretie strany, tj. potenciálne mimo právnu sféru vzťahu zmluvných
strán danej medzinárodnej dohody.
Na tomto mieste ale musíme zohľadniť zvláštnosti súboru pravidiel medzinárodného
humanitárneho práva. U medzinárodných zmlúv charakteru Ženevských dohovorov je takýto
zvláštny účinok smerom k tretím entitám nielen zámerný, ale aj želateľný.574 Ženevské
dohovory sú multilaterálnymi zmluvami v záujme celého medzinárodného spoločenstva
(common interest treaties). Potreba a snaha o ich čo najširšiu akceptovanosť a presadenie je
preto tomuto súboru pravidiel medzinárodného práva imanentná. Vyplýva z jeho charakteru,
ako aj z hlavných cieľov právnej úpravy ozbrojených konfliktov – snahy o humanizáciu
ozbrojeného konfliktu a obmedzenie jeho negatívnych dopadov. Opierajúc sa o tento
argument musíme článok 1 spoločný ŽD(I.-IV.) a Protokolu I. interpretovať tak, že zaväzuje
570

MSD vo svojom rozsudku Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua
(Merits) z 27. júna 1986, ICJ Reports 1986, marg. 220 uvádza: „The Court considers that there is an obligation
on the United States Government, in terms of Article 1 of the Geneva Conventions, to „respect“ (...) and even to
„ensure respect in all circumstances“, since such an obligation does not derive only from the Conventions
themselves, but from the general principles of humanitarian law to which the Conventions merely give specific
expression.“
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HENCKAERTS, Jean Marie, DOSWALD-BECK, Louise. Customary International Humanitarian Law.
Op.cit., s. 495.
572
Anglické znenie “to respect and ensure respect”; v nemeckom znení “das vorliegende Abkommen einzuhalten
und seine Einhaltung durchzusetzen.”; vo francúzskom znení „à respecter et à faire respecter la présente
convention“; čl. 1 ods. 1 dodatkového Protokolu I. obsahuje identické ustanovenie. Pre podrobnú analýzu čl. 1
pozri napríklad BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence; CONDORELLI, Luigi. Common Article 1 of the
Geneva Conventions revisited: Protecting collective interests. International Review of the Red Cross. 2000, 837,
s. 67-88. Dostupný také z WWW: <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jqcp.htm>;
FOCARELLI, Carlo. Common Article 1 of the Geneva Conventions: A Soap Bubble?. The European Journal of
International Law. 2010, 21, 1, s. 125-171.
573
Táto obecná zásada je kodifikovaná v čl. 26 VDZP.
574
RISSE, Horst. Der Einsatz militärischer Kräfte durch die Vereinten Nationen und das Kriegsvölkerrecht.
Frankfurt am Main: P. Lang, 1988, s. 152.
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zmluvné strany ku kolektívnej zodpovednosti575 rešpektovať medzinárodné humanitárne
právo, pričom tento záväzok obsahuje i povinnosť vplývať na tretie entity s cieľom zaistiť,
aby tieto zmluvné pravidlá MHP dodržiavali bez ohľadu na to, že nie sú ich zmluvnou
stranou.576
Európska únia nie je zmluvnou stranou Ženevských dohovorov a z hľadiska
medzinárodného práva je tiež subjektom odlišným od svojich členských štátov. Z tohto
dôvodu je možné ju zaradiť do kategórie „tretích entít“ v zmysle uvedeného čl. 1 ŽD(I.-IV.).
Pre členské štáty EÚ, ktoré sú zmluvnou stranou Ženevských dohovorov, tak vyplýva z čl. 1
ŽD(I.-IV.) právna povinnosť pôsobiť na EÚ s cieľom zaistiť dodržiavanie humanitárnych
pravidiel.577 Formulované konkrétne v kontexte expedičných vojenských operácií to znamená,
že zo zmluvných humanitárnych záväzkov členských štátov vyplýva ich povinnosť
zabezpečiť, aby realizácia operácie nasadenými národnými kontingentmi – ozbrojenými
silami EÚ, ale aj vlastným personálom, prebiehala plne v súlade s ustanoveniami Ženevských
dohovorov a ďalšími záväznými zmluvnými pravidlami.578
Tento záver je ale nutné korigovať s ohľadom na možný odlišný rozsah zmluvných
záväzkov, ktorými sú jednotlivé členské štáty viazané, nakoľko je možné, že niektoré štáty sú
napríklad zmluvnou stranou dodatkových Protokolov I. a II. a iné nie.579 Členské štáty EÚ tak
majú povinnosť zachovávať a zaistiť zachovávanie Ženevských dohovorov v rozsahu svojich
zmluvných záväzkov.
575

BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence; CONDORELLI, Luigi. Common Article 1 of the Geneva
Conventions revisited: Protecting collective interests. International Review of the Red Cross. Op.cit.
576
SEYERSTED, Finn. United Nations Forces in the law of peace and war. Op.cit., s. 325; takáto interpretácia
sa opiera o medzinárodnú prax, ako aj prax medzinárodných vládnych i nevládnych organizácií, viď RISSE,
Horst. Der Einsatz militärischer Kräfte durch die Vereinten Nationen und das Kriegsvölkerrecht. Op.cit., s. 152
a nasl.; podľa Boisson de Chazournes a Condorelliho: „To respect” means that the State is under an obligation
to do everything it can to ensure that the rules in question are respected by its organs as well as by all others
under its jurisdiction. “To ensure respect” means that States, whether engaged in a conflict or not, must take all
possible steps to ensure that the rules are respected by all, and in particular by parties to conflict.“ (BOISSON
DE CHAZOURNES, Laurence; CONDORELLI, Luigi. Common Article 1 of the Geneva Conventions revisited:
Protecting collective interests. International Review of the Red Cross. Op.cit.).
577
Pozri k tomuto vyjadrenie ILA v záverečnej správe k problematike zodpovednosti medzinárodných
organizácií: „The obligation for States, under Common Article 1 of the 1949 Geneva Conventions, to respect and
to ensure respect for international humanitarian law applies in all circumstances, whether States are acting
individually, collectively or contribute troops to peacekeeping or peace enforcement operations, including those
conducted under the auspices of, or under a mandate or authorisation from an IO. The obligation is
unconditional. If (...) operational command rests with the IO, the responsibility of the IO will result from nonobservance of the same ruls, while States have the special responsibility to ensure respect for intenternational
humanitarian law by the IO. In cases where strategic control formally rests with the IO but where in practice
national commanders choose the targets, both the States and the IO share responsibility for violation of
international humanitarian law. In other words, primary responsibility by way of effective control is always
accompanied by independent, secondary obligations.“ (ILA, Berlin Conference (2004), Final Report on the
Accopuntability of International Organizations, s. 24).
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To naznačuje i Seyersted, pozri: SEYERSTED, Finn. United Nations Forces in the law of peace and war.
Op.cit., s. 325, a Bothe, pozri: BOTHE, Michael. Streitkräfte internationaler Organisationen. Op.cit., s. 52.
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Napríklad Francúzsko nie je zmluvnou stranou dodatkového Protokolu II.
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Ďalším aspektom, ktorému je nutné venovať pozornosť, je otázka, či a akým spôsobom
členské štáty EÚ môžu svoje záväzky vyplývajúce z čl. 1 spoločného ŽD(I.-IV.)
a Protokolu I. implementovať.
Obecne

je

možností

a foriem

implementácie

predovšetkým

záväzku

„zaistiť

dodržiavanie“ je celá rada, niektoré z nich poskytuje samotná právna úprava MHP. Štáty
môžu napríklad v prípade existencie relevantnej situácie požadovať vytvorenie tzv. Fact
Finding Commission podľa čl. 90 dodatkového Protokolu I., či dôsledne uplatňovať princíp
aut dedere aut judicare v kontexte trestania závažných porušení MHP. S ohľadom na
tematiku tejto štúdie však budeme bližšie skúmať túto otázku v kontexte implementácie tohto
záväzku vo vzťahu členských štátov a Európskej únie.
Implementácia záväzku vo vzťahu medzi členskými a tretími štátmi, ktoré svojimi
kontingentmi k realizácii jej operácií prispievajú, nepredstavuje zásadnejší problém. Členské
štáty EÚ v tomto ohľade disponujú jednoduchou a efektívnou možnosťou: Proces prevedenia
národných kontingentov pod krídla Európskej únie predpokladá formálny i neformálne vzťah
s určitou intenzitou medzi vysielajúcim štátom a medzinárodnou organizáciou. Tento vzťah
vytvára členským krajinám EÚ celú radu možností vplývať na vysielajúci štát a využiť tento
vplyv za účelom splnenia svojich medzinárodných záväzkov, a to nielen v oblasti
medzinárodného humanitárneho práva. Konkrétnym príkladom môže byť využitie
medzinárodných dohôd, ktoré sa za účelom regulácie participácie kontingentov tretích štátov
na operáciách EÚ zvyčajne uzatvárajú. Členské štáty by v rámci vnútorných procesov EÚ
súvisiacich s vyjednávaním medzinárodných zmlúv mohli presadiť zaradenie zmluvných
ustanovení, ktoré by formulovali právny záväzok kontingentov nečlenských štátov dodržiavať
zmluvné štandardy MHP.
Nezodpovednou však ostáva otázka implementácie záväzku „zaistiť dodržiavanie“ vo
vzťahu členských štátov a EÚ ako tretej entity v zmysle čl. 1.580 Predpokladom je, že členské
štáty takúto možnosť vôbec majú. S ohľadom na medzivládny charakter SZBP/SBOP však
o tom ťažko pochybovať. Vojenské expedičné misie sú realizované v právnom rámci SZBP,
ktorý svojim medzivládnym charakterom a jeho aspektmi (prijímanie rozhodnutí jednohlasne,
atď.) dáva do rúk finálnu rozhodovaciu právomoc581 a zaručuje im realizačné možnosti
„zabezpečiť dodržiavanie“ dohovorov, predovšetkým v rámci Rady EÚ. Rada síce navonok
580

Pozícia tretích štátov, ktoré prispievajú svojimi kontingentmi k realizácii operácií EÚ je odlišná do tej miery,
že na plnenie svojho záväzku „dodržiavať a zaistiť dodržiavanie“ MHP nedisponujú postavením a ani
možnosťami vyplývajúcimi z postavenia krajín EÚ ako členských štátov. To ich ale nezbavuje zodpovednosti
založenej prenesením veliteľskej právomoci na EÚ úplne, ale len obmedzuje rozsah možností, ako súlad
realizácie operácie s MHP zabezpečiť. K tejto problematike pozri napríklad NAERT, Frederik. International
Law Aspects of the EU´s Security and Defence Policy, op.cit., s. 514.
581
Pozri supra, kapitola I.
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vystupuje ako jednotný orgán EÚ, avšak svojim zložením (zástupcovia všetkých členských
štátov), procesuálnymi postupmi a rozhodovacími právomocami ponúka efektívne možnosti
v tomto ohľade – rozhoduje o začatí, mandáte operácie, operačnom pláne (OPLAN), či
pravidlách použitia sily (ROE).582 Možnosti implementácie však nie sú obmedzené len na
participáciu a hlasovanie v Rade. Členské štáty majú napríklad možnosť, ako sme už vyššie
konštatovali, začleniť príslušné ustanovenia do zakladajúcich zmlúv EÚ.
Súhrnne môžeme konštatovať, že členské štáty EÚ na základe čl. 1 spoločného
Ženevským dohovorom majú právnu povinnosť aplikovať zmluvné MHP i po prevedeniu
kontrolnej a veliteľskej právomoci na EÚ.583 Zároveň disponujú efektívnymi možnosťami,
ako tento záväzok vyplývajúci z čl. 1 ŽD(I.-IV.) a Protokolu I. implementovať. Patria medzi
ne modifikácia zmlúv uzatváraných Európskou úniou a tretími štátmi participujúcimi na
operáciách SBOP, či uplatňovanie kompetencií vyplývajúcich z postavenia členských štátov
v rámci Rady EÚ, a podobne.

4. Záverom kapitoly
Z kompetencií EÚ i už existujúcej praxe expedičných vojenských operácií krízového
manažmentu EÚ vyplýva relevancia medzinárodného humanitárneho práva v kontexte SBOP.
S ohľadom na pôsobnosť MHP je podmienkou jeho aplikácie na ozbrojené sily EÚ existencia
ozbrojeného konfliktu či okupácie. Nie každá operácia EÚ zahŕňajúca nasadenie vojenského
personálu však túto hranicu pôsobnosti MHP dosahuje. Ďalšou podmienkou aplikácie je
aktívna účasť jednotiek EÚ v ozbrojenom konflikte. V prípade, keď sú nasadené na území
s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom, do tohto ale nezasahujú, musí byť na príslušníkov
jednotiek EÚ nahliadané ako na civilistov v zmysle medzinárodného humanitárneho práva.
V prípade angažovania v nepriateľstve voči jednotkám cudzieho štátu sú aplikovateľné
pravidlá medzinárodných ozbrojených konfliktov, v prípade zapojenia do bojových operácií
voči neštátnej strane sú aplikovateľné pravidlá ozbrojených konfliktov nemajúcich
medzinárodný charakter.
Právny základ aplikácie MHP je určiteľný obťažne. V rámci kategórie medzinárodných
záväzkov, ktoré vytvára EÚ samotná, nenájdeme žiaden relevantný vnútroorganizačný akt
podobný Bulletinu generálneho tajomníka OSN k dodržiavaniu MHP jej jednotkami.

582

Napríklad v rámci OSN je situácia odlišná, keďže nositeľom primárnej zodpovednosti za medzinárodný mier
a bezpečnosť, a s ich udržiavaním súvisiacich kompetencií, je Rada bezpečnosti OSN, na rozhodovanie ktorej
však nečlenský štát Rady bezpečnosti vysielajúci svoje kontingenty nemá prakticky žiaden vplyv.
583
Rovnako NAERT, Frederik. International Law Aspects of the EU´s Security and Defence Policy, op.cit.,
s. 510; ZWANENBURG, Marten. Accountability of peace support operations. Op.cit., s. 192.
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Rovnako EÚ nie je - a ako vyplýva z interpretácie relevantných ustanovení ani nemôže byť,
zmluvnou stranou relevantných inštrumentov.
V kategórii záväzkov EÚ vytvorených členskými štátmi, tj. predovšetkým povinnosti
vyplývajúce zo zakladajúceho dokumentu, sú relevantné ustanovenia vyjadrujúce rešpekt
a uznanie EÚ pre ľudské práva. Z dôvodu interakcie MHP a práva ľudských práv môžeme
konštatovať, že relevantné ustanovenia primárneho práva (čl. 2, čl. 21 ods. 2 písm. b)
v spojení s čl. 3 ods. 5 ZEÚ) inkorporujú čiastočne i záväzky humanitárne, a to práve do tej
miery, do akej k interakcii medzi týmito súbormi noriem dochádza.
Keďže je EÚ medzinárodnou organizáciou a subjektom medzinárodného práva, ako taká
je viazaná obecnými zásadami právnymi a obyčajovými normami humanitárneho práva.
Rozsah obyčajových záväzkov pritom v zmysle princípu špeciality a prenesených právomocí
korešponduje s relevantným kompetenciami a praxou EÚ.
S ohľadom na možnú relevanciu humanitárnych záväzkov členských štátov EÚ môžeme
konštatovať, že prenesením veliteľskej a kontrolnej právomoci nad jednotkami sa štáty
svojich záväzkov vyplývajúcich z MHP nezbavujú. Dôvodom je predovšetkým ich povinnosť
vyplývajúce z čl. 1 spoločného ŽD(I.-IV.) dodržiavať, ale i „zaistiť dodržiavanie“ svojich o.i.
zmluvných záväzkov MHP v každej situácii, tj. práve i v prípade prenosu velenia na EÚ.
Zároveň disponujú efektívnymi možnosťami, ako tento záväzok vyplývajúci z čl. 1 ŽD(I.-IV.)
a Protokolu I. implementovať. I keď členské štáty nemajú možnosť kvôli transferu veliteľskej
a kontrolnej právomoci plniť tento záväzok prostredníctvom vydávania priamych rozkazov
svojim národným jednotkám, majú možnosť ho realizovať napríklad zmenou zakladajúcich
zmlúv EÚ, či prostredníctvom uplatňovania svojich právomocí v rámci orgánov EÚ, ktoré
právny rámec realizácie operácií SBOP vytvárajú, tj. predovšetkým v rámci mechanizmov
a rozhodovacích procesov Rady EÚ. Tieto možnosti však členské štáty doposiaľ nevyužívajú
a neplnia tak svoj záväzok podľa čl. 1 - dôvodom je zrejme fakt, že rovnako ako EÚ samotná
mylne vychádzajú z predpokladu, že za implementáciu MHP v prípade operácií EÚ sú
zodpovedné len oni samotné. S ohľadom na razanciu vývoja aktivít v oblasti vojenských
expedičných operácií SBOP od roku 2003 tak predstavuje súčasná situácia mimoriadne
neuspokojivý stav, na ktorý by Európska únia jednoznačne a razantne reagovať, ak si chce
svoju pozíciu člena medzinárodného spoločenstva a aktéra rešpektujúceho medzinárodné
právo udržať a budovať.
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VI. Vybrané aspekty medzinárodnoprávnej zodpovednosti
v kontexte vojenských operácií EÚ
Predošlé kapitoly boli venované otázkam právnych záväzkov Európskej únie pri realizácii
vojenských operácií v rámci SBOP, a to s dôrazom na aplikáciu medzinárodného
humanitárneho práva. Problematikou, ktorej je i napriek jej aktuálnosti a nespochybniteľnej
relevancii venované len veľmi málo pozornosti, je medzinárodná zodpovednosť Európskej
únie obecne, resp. zodpovednostný aspekt operácií krízového manažmentu EÚ konkrétne.
S ohľadom na komplexnosť otázky zodpovednosti medzinárodných organizácií je nutné
konkrétnejšie vymedziť ciele tejto kapitoly. Predstavenie obecných princípov a aktuálneho
stavu problematiky sa javí ako nevyhnutné, keďže poskytne základ pre ďalšiu analýzu, nemá
byť ale hlavným cieľom. Tým je predstaviť súčasnú prax a postoj Európskej únie k otázke
medzinárodnej zodpovednosti v kontexte jej operácií vojenského krízového manažmentu.
Takýto postup sa nám zdá i príhodný, nakoľko kým snahy o kodifikáciu (a progresívny
rozvoj) medzinárodných pravidiel sú zreteľné v práci Komisie OSN pre medzinárodné
právo584, či Spoločnosti pre medzinárodné právo, problémom je chýbajúca relevantná prax
EÚ či iných medzinárodných organizácií, čo sa nakoniec odráža i v malom počte585
nadväzujúcich výstupov doktríny. V tomto ohľade podotknime, že práve nedostatok praxe
medzinárodných organizácií je vnímaný (a bol identifikovaný zvláštnym spravodajcom, ako
aj samotnými štátmi a medzinárodnými organizáciami v komentároch k návrhu článkov
z roku 2009)586 ako jeden zo závažných problémov v kodifikačnom úsilí Komisie pre
medzinárodné právo. Analýza príslušnej praxe Európskej únie preto predstavuje snahu o
zistenie základných tendencií vzťahu medzi EÚ a členskými štátmi v kontexte ich
medzinárodnej zodpovednosti.

584

V roku 2000, na svojom 52. zasadnutí, sa ILC rozhodla zaradiť problematiku zodpovednosti medzinárodných
organizácií do svojho dlhodobého programu, pozri: Official Records of the General Assembly, Fifty-fifth
session, Supplement No. 10 (A/55/10), chap. IX.1, para. 729.
585
Výnimku tvorí predovšetkým: ZWANENBURG, Marten. Accountability of peace support operations.
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2005. 363 s.; ZWANENBURG, Marten. The European Union and Crisis
Management. S. Blockmans, ed.. The Hague : T.M.C. Asser Press, 2008. Toward a More Mature ESDP:
Responsibility for Violations of International Humanitarian Law by EU Crisis Management Operations;
SCHMALENBACH, Kirsten. Die Haftung internationaler Organisationen im Rahmen von Militäreinsätzen und
Territorialverwaltungen. Frankfurt am Main : P. Lang, 2004. 658 s.
586
ILC, Draft Report of the International Law Commission on the work of its sixty-third session, Rapporteur A.
Rohan Perera, Chapter V: Responsibility of international organizations, 20 May 2011, UN General Assembly
Doc. A/CN.4/L.784/Add.1, marg. 5.
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1. Medzinárodné organizácie v systéme medzinárodnoprávnej
zodpovednosti
Zodpovednosť medzinárodných organizácií je problematikou, ktorá čerí už i tak nepokojné
vody súčasného medzinárodného práva a vyvoláva u medzinárodných právnikov pôsobiacich
v náuke i v praxi, určitú nervozitu. Dôvodom je azda to, že na jednej strane pohľad na prax
a vývoj medzinárodného spoločenstva (kvantitatívny nárast, ale i kvalitatívne zmeny
medzinárodných organizácií, vznik integračných587, supranacionálnych entít, s tým spojený
prenos časti suverénnych práv štátov) nevyhnutne poukazuje na kontinuálny rast významu
medzinárodných organizácií, a tým i otázky ich zodpovednosti, a na strane druhej je
evidentné, že i napriek kodifikačným snahám o.i. Komisie pre medzinárodné právo či ILA je
len málo aspektov, nad ktorými by sa v praxi či doktríne doposiaľ podarilo nájsť obecnú
zhodu.588 Uveďme niekoľko konkrétnych elementov súčasnej diskusie. Nejasnosti a
širokospektrálnosťou charakteristická názorová pluralita začínajú pri otázke, do akej miery je
snaha ILC o formuláciu pravidiel pre túto oblasť medzinárodného práva kodifikáciou, alebo
už progresívny rozvojom medzinárodného práva589 (pričom oboje spadá pod mandát ILC),
prípadne kde vlastne hranica medzi kodifikáciou a progresívnym rozvojom je. S hľadaním
tejto hranice úzko súvisí diskusia o tom, ktoré z noriem majú charakter obyčajového
medzinárodného práva, a ktoré spadajú do kategórie pravidiel vytvorených ILC v snahe o
progresívny rozvoj tejto časti medzinárodného práva. Rozpor panuje i v substanciálnej otázke,
či

východiskom

súčasného,

pomerne

rozsiahleho

návrhu

článkov

zodpovednosti

medzinárodných organizácií, majú byť pravidlá zodpovednosti štátov (a ich formulácia
v návrhu z dielne ILC), alebo je takéto východisko okrem jeho základných premís úplne
mylné, pretože, okrem iného, neodráža rôznorodosť a špecifický charakter súčasných
medzinárodných organizácií, ako dokumentuje nasledujúci komentár EÚ k návrhu článkov:

587

Malenovský uvádza, že úprava zodpovednosti práce integračných organizácií je jedným z najcitivejších
aspektov kodifikácie zodpovednosti medzinárodných organizácií, pozri: MALENOVSKÝ, Jiří . Mezinárodní
právo veřejné : jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému. Op.cit., s. 347.
588
Z novších výstupov náuky k problematike conceptu zodpovednosti medzinárodných organizácií pozri
napríklad DEKKER, Ige F. Accountability for Human Rights Violations by International Organisations. Jan
Wouters, Eva Brems, Stefaan Smis and Pierre Schmitt (eds.). Antwerp : Intersentia, 2010. Accountability of
International Organisations: An Evolving Legal Concept?, s. 21-37.
589
Všeobecný komentár k návrhu článkov o zodpovednosti medzinárodných organizácií uvádza: „The fact that
several of the present articles are based on limited practice moves the border between codification and
progressive development in the direction of the latter.“; Kondoch zase vychádza z obecnej zhody nad tým, že
väčšina článkov návrhu Komisie pre medzinárodné právo reflektuje obyčajové medzinárodné právo, pozri:
KONDOCH, Boris . The Handbook of the International Law of Military Operations. Edited by Terry D. Gill and
Dieter Fleck. New York : Oxford University Press, 2010. The Responsibility of Peacekeepers, their Sending
States, and International Organizations, s. 517.
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„(...) the European Union is the international organization which is potentially
most impacted by the draft rules of responsibility of international organizations. No
other organization is in that situation. For now, the European Union remains
unconvinced that the draft articles and the commentaries thereto adequately reflect
the diversity of international organizations.“590
Zodpovednosť medzinárodných organizácií je problematikou obťažne uchopiteľnou
a komplexnou, zahŕňa aspekty určenia primárnych záväzkov danej medzinárodnej
organizácie591 (čo už samotné predstavuje neľahkú úlohu, ako vyplýva z predchádzajúcich
kapitol), pričítateľnosti určitého chovania medzinárodnej organizácii, resp. identifikácie
subjektu, ktorý je nositeľom medzinárodnej zodpovednosti592. I napriek komplexnosti tejto
problematiky je jej základom jednoduchá - a čo do obsahu už skôr výnimočne rozporovaná,
rovnica: Z postavenia medzinárodnej organizácie ako subjektu medzinárodného práva, tj. ako
nositeľa práv a povinností, a zo zásady, že protiprávne chovanie má za následok
medzinárodnú zodpovednosť, vyplýva spôsobilosť medzinárodnej organizácie chovať sa
protiprávne593 a byť i adresátom sekundárnej, zodpovednostnej povinnosti. Táto základná
rovnica platí tak pre štáty, ako aj pre medzinárodné organizácie, tj. základné predpoklady
medzinárodnej zodpovednosti sú pre oba okruhy subjektov identické. Rozdiely však už
existujú v špecifickom prejave, či charaktere týchto elementov, ktoré musia zodpovedať
odlišnej štruktúre medzinárodných organizácií.
Základným kameňom zodpovednosti v kontexte medzinárodných organizácií je ich
subjektivita. Ak by totiž medzinárodné organizácie neboli samostatnými subjektmi, nebolo by
nutné ani skúmať ich zodpovednosť. Inak povedané: ak by medzinárodná organizácia nebola
spôsobilá byť nositeľom práv a povinností, nemohla by byť per definitionem sama
zodpovedná za porušenie záväzkov. Imanentnú spätosť spôsobilosti k právam a povinnostiam
590

ILC, Responsibility of international organizations. Comments and observations received from international
organizations, 14 February 2011, UN General Assembly Doc. A/CN.4/637, čl. II. A, European Commission,
marg. 2.
591
Na tomto mieste je nutná konkretizácia: samozrejme normy regulujúce zodpovednosť medzinárodných
organizácií sú normami sekundárnymi, ktoré nijak neimplikujú a neovplyvňujú existenciu primárnych noriem,
ktorými sú medzinárodné organizácie viazané. Napriek tomu pri skúmaní otázky medzinárodnoprávnej
zodpovednosti primárne normy zohrávajú jednoduchú, ale dôležitú úlohu – ich identifikácia a zhodnotenie, že
došlo k ich porušeniu, aktivujú zodpovednostný režim, tj. bez identifikácie primárnej normy a jej porušenia
zodpovednostné normy nenachádzajú uplatnenie.
592
Otázka pričítateľnosti a postavenia jednotiek EÚ bola analyzovaná vyššie, pričom sme dospeli k záveru, že
ich chovanie je pravidelne na základe postavenia ako de-facto orgánu Únie pričítateľné EÚ samotnej. Tento
obecný záver sme sprecíznili v tom zmysle, že sa jedná o pravidlo, pričom výnimku z neho môžu tvoriť situácie,
kedy dôjde k plneniu rozkazov veliteľa národného kontingentu, ktoré boli vydané v jeho kapacite ako veliteľa
národného kontingentu, tj. mimo únijný reťazec velenia a kontroly.
593
Tak už SDMS v prípade Chorzowskej továrne – Chorzów Factory Case (Germany v. Poland), PCIJ Ser. A,
No. 17, 1928, s. 29: „It is a principle of international law, and even a general conception of law, that any breach
of en engagement involves an obligation to make reparation.“
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v medzinárodnom práve na strane druhej, vyjadril Blokker stručne a jasne: „No responsibility
without personality.“594
Okrem vymedzenia primárnych záväzkov, ktoré daná medzinárodná organizácia má (a
s ohľadom na ktoré sa môže chovať protiprávne), je dôležitým, ale mimoriadne
kontroverzným aspektom určenie adresáta či adresátov zodpovednostnej povinnosti. Jedným
zo základných východísk vnímania medzinárodných organizácií je síce ich postavenie ako
subjektov existujúcich v medzinárodnom práve oddelene a samostatne od svojich členských
štátov, v dôsledku čoho sú nositeľom zodpovednosti výlučne medzinárodné organizácie
samotné.595 Avšak takýto rigidný pohľad v kontexte medzinárodnoprávnej zodpovednosti
neobstojí. Medzinárodné organizácie sú na rozdiel od štátov „viacvrstvovou“ entitou a pod
plášťom subjektivity tak nájdeme členské štáty, ktoré vystupujú do popredia viac či menej
výrazne v závislosti od stupňa autonómie tej ktorej medzinárodnej organizácie. Problematika
zodpovednosti medzinárodných organizácií tak zahŕňa i členské štáty, ktorých zodpovednosť
má mimoriadnu relevanciu predovšetkým s ohľadom na ochranu záujmov tretích strán. Pre
problematiku zodpovednosti medzinárodných organizácií je tak charakteristický rozporuplný
vzťah, na jednom konci ktorého je autonómia medzinárodných organizácií potrebná
k efektívnej realizácii jej úloh a cieľov, a na druhom konci ochrana legitímnych záujmov
tretích štátov.
Relevanciu „viacvrstvovosti“ medzinárodných organizácií, a teda členských štátov pre
otázky medzinárodnej zodpovednosti, potvrdzuje o.i. i návrh článkov Komisie OSN pre
medzinárodné právo. Časť piata (čl. 58 – 63) návrhu je venovaná zodpovednosti štátu
v súvislosti s chovaním medzinárodnej organizácie (responsibility of a State in connection
with the conduct of an international organization), a zároveň už čl. 1 ods. 2 návrhu stanoví:
„The present draft articles also apply to the international responsibility of a State for an
internationally wrongful act in connection with the conduct of an international organization“.
Pri určovaní adresáta zodpovednostnej povinnosti vyvolanej protiprávnym chovaním sú
možné tri základné scenáre: medzinárodná organizácia môže niesť zodpovednosť exkluzívne,
paralelne s členskými štátmi, alebo alternatívne/subsidiárne (namiesto členských štátov).596
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BLOKKER, Niels M. Accountability for Human Rights Violations by International Organisations. Wouters,
J., Brems, E., Smis, S., Schmitt, P. (eds.). Antwerp : Intersentia, 2010. International Organisations as
Independent Actors: Sweet Memory or Functionally Necessary?, s. 37.
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Tak aj Detter s ohľadom na žaloby Belehradu v prípade Kosova pred MSD, pozri: DETTER, Ingrid. The Law
of War, s. 418 a nasl.
596
MALENOVSKÝ, Jiří . Mezinárodní právo veřejné : jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům,
zvláště k právu českému, op.cit., s. 149.
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Spektrum aktivít, ktorých následkom môže byť i paralelná či alternatívna zodpovednosť
členských štátov, je obtiažne abstraktne definovateľné, avšak v zásade sa musí jednať
o chovanie pričítateľné členskému štátu. Typicky bude zodpovednosť vyplývať zo založenia
medzinárodnej organizácie, alebo z účasti členských štátov na vnútroorganizačných
rozhodovacích procesoch, alebo z implementácie rozhodnutí organizácie.597 Príkladom
paralelnej zodpovednosti je protiprávne chovanie medzinárodnej organizácie, ktoré je zároveň
i porušením záväzku vyplývajúceho z medzinárodnej dohody uzatvorenej medzi tretím
a členským štátom pred momentom prenesenia kompetencií členským štátom v danej oblasti
na medzinárodnú organizáciu.598 Medzinárodné právo pozná však i ďalšie situácie, v ktorých
existuje (alebo je aspoň diskutovaná) paralelná alebo subsidiárna zodpovednosť členských
štátov.599

2. Právne základy zodpovednosti medzinárodných organizácií
v kontexte EÚ
Proliferácia medzinárodných organizácií a rozširovanie ich poľa pôsobnosti sa stali
podnetom pre medzinárodné spoločenstvo i náuku, aby sa začali zaoberať otázkou
zodpovednosti medzinárodných organizácií. Vznikom OSN a rozvojom integračných
medzinárodných organizácií (tj. organizácie charakteristickej multispektrálnym poľom
pôsobnosti a s ním korešpondujúcou výbavou kompetenciami) ako napríklad EÚ, však došlo
k prieniku takého typu medzinárodných organizácií do medzinárodného spoločenstva,
u ktorého je pravdepodobnosť porušenia súvisiacich medzinárodných záväzkov vyššia než
u organizácií „tradičných“. Inak povedané, medzi pravdepodobnosťou porušenia relevantných
noriem medzinárodného práva a rozsahom kompetencií medzinárodnej organizácie existuje
vzťah súvzťažnosti. Európska únia, ktorá je integračnou organizáciou angažovanou
v mimoriadne širokom spektre oblastí, je toho vhodným príkladom.
Prvý základný predpoklad zodpovednosti medzinárodnej organizácie, jej subjektivita, bola
s ohľadom na Európsku úniu analyzovaná v predošlých kapitolách tejto práce a dospeli sme
k záveru, že v tomto ohľade panuje v praxi medzinárodného spoločenstva i v doktríne
pomerne veľká miera zhody. Preto nám na tomto mieste postačí konštatovať, že Európska
únia je ako subjekt medzinárodného práva nositeľom práv a povinností, pričom druhou
597

Pozri k tomuto obsiahlo HARTWIG, Matthias. Die Haftung der Mitgliedstaaten für Internationale
Organisationen. Berlín : Springer Verlag, 1993. 371 s.
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SEIDL-HOHENVELDERN, Ignaz, LOIBL, Gerhard. Das Recht der internationalen Organisationen
einschließlich der supranationalen Gemeinschaften, op.cit., marg. 0709.
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SEIDL-HOHENVELDERN, Ignaz, LOIBL, Gerhard. Das Recht der internationalen Organisationen
einschließlich der supranationalen Gemeinschaften, ibid.; HERDEGEN, Matthias. Völkerrecht, op.cit. § 10
marg. 19 a nasl.
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stranou tejto mince je jej medzinárodná zodpovednosť za prípadné porušenia týchto
záväzkov. Tým je vyjasnená podstatná, i keď len určitá časť problematiky medzinárodnej
zodpovednosti Európskej únie.
Primárne právo EÚ otázku medzinárodnej zodpovednosti nereguluje a aj otázka
medzinárodnoprávnej subjektivity EÚ bola definitívne vyjasnená až Lisabonskou zmluvou.
To však na otázku medzinárodnej zodpovednosti EÚ vplyv nemá, rozhodujúce totiž je, že
členské štáty EÚ vybavili Úniu subjektivitou a kompetenciami, ktoré jej vo vzťahu k tretím
štátom umožňujú byť samostatným nositeľom medzinárodných práv a povinností, čo zahŕňa
i spôsobilosť chovať sa s ohľadom na tieto záväzky protiprávne a následne niesť
zodpovednosť.600
Paušálny záver o subjektivite medzinárodnej organizácie (a teda i EÚ) a jej koreláte,
schopnosti chovať sa protiprávne, je nutné sprecízniť s ohľadom na ich rozsah. Pre
vymedzenie rozsahu subjektivity je smerodajná predovšetkým vôľa členských štátov, ktorá sa
odráža v ustanoveniach zakladajúceho aktu. Z tohto dôvodu nie je možné učiniť obecne
platný záver, ale limity subjektivity je nutné identifikovať vždy pre konkrétnu medzinárodnú
organizáciu.601 Predošlé kapitoly nám poskytujú základ pre identifikáciu primárnych
záväzkov Európskej únie a tiež umožňujú konštatovať, že rozsah medzinárodnej
zodpovednosti EÚ korešponduje s rozsahom jej pôsobenia smerom k medzinárodnému
spoločenstvu a jeho členom, čo platí i v kontexte zahranično-politických operácií. To
samozrejme neznamená, že v prípade chovania ultra vires zodpovednosť Európskej únie
automaticky odpadá.
Problematika ultra vires aktov v kontexte zodpovednosti medzinárodných organizácií je
komplexnejšia v porovnaní s úpravou zodpovednosti štátov v takomto prípade, keďže
rozlišujeme dve kategórie ultra vires aktov - interné a externé. V prvom prípade sa jedná
o situáciu, kedy orgán medzinárodnej organizácie síce prekročí jemu zverené právomoci,
avšak relevantné chovanie je ešte v limitoch právomocí zverených medzinárodnej organizácii.
V druhom prípade, ktorý vyplýva z funkčného obmedzenia medzinárodných organizácií,
chovanie orgánu prekročí nielen jeho kompetencie, ale i kompetencie medzinárodnej
organizácie, ktoré jej boli zverené členskými štátmi. Tými sú medzinárodné organizácie
vybavené výlučne na základe vôle členských štátov, na rozdiel od ktorých však organizácie
nemajú tzv. Kompetenz-Kompetenz, tj. neplatí u nich pravidlo, že čo nie je zakázané, je
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Pozri ZWANENBURG, Marten. Accountability of peace support operations, s. 53 a nasl., predovšetkým
s. 56.
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MENG, Werner. Internationale Organisationen im völkerrechtlichen Deliktsrecht. ZaöRV. 1985, N. 45,
s. 324-371.
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dovolené.602 Kým nad pričítateľnosťou interných ultra vires aktov na základe analógie
s úpravou zodpovednosti štátov panuje zhoda, u externých ultra vires aktov nájdeme do
určitej miery i odlišné názory, predovšetkým v doktríne. Návrh článkov o zodpovednosti
medzinárodných organizácií603 Komisie pre medzinárodné právo604 však aj v takýchto
prípadoch vychádza z pričítateľnosti medzinárodnej organizácii (čl. 8 Excess of authority or
contravention of instructions):
„The conduct of an organ or agent of an international organization shall be
considered an act of that organization under international law if the organ or
agent acts in an official capacity and within the overall functions of that
organization, even if the conduct exceeds the authority of that organ or agent or
contravenes instructions.“
Takýto záver potvrdzuje i prax medzinárodných organizácií, ako ukazuje napríklad názor
právneho oddelenia OSN v memorande týkajúceho sa nárokov vzniknutých v súvislosti s offduty aktmi príslušníkov mierových operácií.605 Aj podľa nášho názoru je takýto postoj
správny. Podobne ako u štátu je to medzinárodná organizácia samotná, ktorá má v rukách tak
výber orgánu jednajúceho de iure alebo de facto v jej mene, ako aj určenie prostriedkov, ktoré
dá tomuto orgánu k dispozícii, aby mohol plniť zverené úlohy, a je to medzinárodná
organizácia, ktorá musí minimalizovať riziko protiprávneho chovania svedomitým výberom,
inštruovaním a kontrolou daného orgánu.
Pričítateľnosť však už nie je daná v prípade, že osoba alebo orgán nejednala v rámci
„official capacity and (…) the overall functions of that organization“. V kontexte tu
pojednávanej problematiky sa môže jednať napríklad o prípady tzv. off-duty aktov, na ktoré –

MALENOVSKÝ, Jiří . Mezinárodní právo veřejné : jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům,
zvláště k právu českému. Op.cit., s. 345.
603
Pre znenie návrhu článkov pozri ILC, Draft report of the International Law Commission on the work of its
sixty-third session, Rapporteur A. Rohan Perera, Chapter V: Responsibility of international organizations, 3 June
2011, UN General Assembly Doc. A/CN.4/L.784.
604
Rovnaký postoj zaujala aj ILA: ILA, Final Report on the Accountability of International Organisations
(2004), op.cit., s. 28.
605
United Nations Juridicial Yearbook, 1986, s. 300: „United Nations policy in regard to off-duty acts of the
members of peace-keeping forces is that the Organization has no legal or financial liability for death, injury or
damage resulting from such acts. The United Nations may, in particular circumstances, agree to negotiate a
settlement with the claimant, but the cost is paid by the Government concerned. (…) We consider the primary
factor in determining an "off-duty" situation to be whether the member of a peace-keeping mission was acting in
a non-official/non-operational capacity when the incident occurred and not whether he/she was in military or
civilian attire at the time of the incident or whether the incident occurred inside or outside the area of
operations. (…) with regard to United Nations legal and financial liability, a member of the Force on a state of
alert may none the less assume an off-duty status if he/she independently acts in an individual capacity, not
attributable to the performance of official duties, during that designated "state-of-alert" period. (…) we wish to
note that the factual circumstances of each case vary and, hence, a determination of whether the status of a
member of a peace-keeping mission is on duty or off duty may depend in part on the particular factors of the
case, taking into consideration the opinion of the Force Commander or Chief of Staff.“
602
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ako sme vyššie ukázali v kontexte OSN, je nahliadané ako na akty súkromných osôb, ktoré
medzinárodnej organizácii pričítateľné nie sú.
Európskej únii je pričítateľné aj medzinárodne protiprávne chovanie idúce nad rámec jej
kompetencií, či chovanie realizované v rozpore s Úniou vydaným rozkazom.
Následne môžeme konštatovať, že Európska únia predstavuje subjekt medzinárodného
práva, ktorý v prípade protiprávneho chovania jeho orgánov (či už v súlade s jej
kompetenciami alebo pri prekročení týchto kompetencií) môže byť nositeľom medzinárodnej
zodpovednosti, a to zásadne v takom rozsahu, v ktorom právne relevantne zasahuje do
vzťahov medzinárodného spoločenstva a jeho členov.

3. Špecifiká zodpovednostného režimu v kontexte MHP
Právna úprava medzinárodnej zodpovednosti vykazuje špecifiká v určitých oblastiach. Tak
je tomu i v prípade MHP, ktoré pre prípady porušenia humanitárnych záväzkov obsahuje
zvláštnu právnu úpravu možnej náhrady škody stranou ozbrojeného konfliktu.
Medzinárodné humanitárne právo síce nereguluje otázku zodpovednosti komplexne, avšak
obsahuje ustanovenia, ktoré sa jej expressis verbis dotýkajú. Takýmto ustanovením je čl. 91
Protokolu I., ktorý stanoví:
„Strana v konfliktu, která poruší ustanovení Úmluv, nebo tohoto Protokolu, bude
povinna nahradit škodu, pokud k ní došlo. Bude odpovědna za veškeré škody
spáchané osobami příslušejícími k jejím ozbrojeným silám.“
Toto ustanovenie vychádza z čl. 3 Haagskeho dohovoru o zákonoch a obyčajach pozemnej
vojny z roku 1907606: „Vojnová strana, ktorá by porušila ustanovenia tohto poriadku, je
zaviazaná k náhrade. Zodpovedá za všetky činy, ktoré spáchajú osoby patriace k jej
ozbrojenej moci.“
Materiálna podstata čl. 91 Protokolu I., tj. že strana konfliktu je zodpovedná za svoje
chovanie aj za chovanie svojich orgánov, zodpovedá obecným zodpovednostným pravidlám
platným v dobe mieru.607 Zároveň je možné zo Ženevských dohovorov odvodiť, že
zodpovednosť zahŕňa chovanie všetkých, k ozbrojeným silám náležiacich osôb, a to
i v prípade, že príslušníci kontingentu jednajú ultra vires. Stranám konfliktu, by nemalo byť

606

Obe ustanovenia sa odlišujú, a to predovšetkým v dvoch aspektoch: čl. 3 Haagskeho dohovoru o zákonoch
a obyčajach pozemnej vojny z roku 1907 používa termín „vojnová strana“ (belligerent party) namiesto pojmu
„strana účastniaca sa konfliktu“ (a party to the conflict); materiálna pôsobnosť čl. 3 Haagskeho dohovoru sa
vzťahuje len na porušenia Haagskeho dohovoru samotného, kým čl. 91 Protokolu I. reguluje povinnosť nahradiť
škodu pri porušení noriem ženevských dohovorov a Protokolu I.
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Pozri PICTET, Jean. Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of
12 August 1949, op.cit., čl. 91 Protokolu I, s. 1053, marg. 3646.

164

umožnené sa povinnosti k náhrade škody zbaviť.608 Otázkou je, či čl. 91 Protokolu I. je možné
považovať za normu ukotvujúcu zvláštny režim pre pričítateľnosť chovania, konkrétne
paralelnú pričítateľnosť chovania protiprávneho z hľadiska MHP štátom a medzinárodnej
organizácii. Generálny tajomník OSN vychádza zo súbežnej zodpovednosti vysielajúceho
štátu a medzinárodnej organizácie:
„Recovery may also be sought from States contributing contingents where combatrelated damage is caused by members of their national contingent in violation of
international humanitarian law and where the international criminal responsibility
of the individual member is entailed. Given the exclusive criminal jurisdiction of the
State of nationality and its obligation to ensure respect for international
humanitarian law by members of its force, the General Assembly may wish to
consider recognizing the concurrent responsibility of the State of nationality for
violations of international humanitarian law by members of its national contingent
and its responsibility in compensation.“609
Giorgio Gaja, zvláštny spravodajca ILC pre zodpovednosť medzinárodných organizácií,
ale v reakcii na tento názor uvádza, že takýto záver nie je nevyhnutne jediný správny a že
závisí skôr na okolnostiach každého prípadu. Podľa Gaju:
„One may have to conclude for joint attribution of the same conduct; however, one
could also consider that the infringing acts are attributed to either the State or the
United Nations, while omission, if any, of the required preventive measures is
attributed to the other subject.“610
Čl. 91 Protokolu I. prima facie zvádza k tomu, aby sme sa priklonili k prvej možnosti, ktorú
Gaja spomína, tj. spoločnej zodpovednosti štátu a medzinárodnej organizácie. Bližší pohľad
na ustanovenie čl. 91 však nevyhnutne takýto postoj nepodporuje. Spomína strany konfliktu,
a ako sme v predošlých kapitolách uviedli, stranou ozbrojeného konfliktu sa v prípade
naplnenia podmienok pôsobnosti MHP stáva EÚ samotná a nie (aj) jej členské štáty. Čl. 91
Protokolu I. tak neobsahuje žiadnu zvláštnu úpravu pričítateľnosti porušení MHP.
Oprávnenie žiadať náhradu škody podľa čl. 91 Protokolu I. majú primárne štáty. Avšak
súčasný vývoj MHP vykazuje určitú vývojovú tendenciu smerom k rozširovaniu okruhu entít
oprávnených požadovať náhradu škody na ktorúkoľvek zo zmluvných strán Ženevských
dohovorov, resp. Protokolu I. Z vyššie analyzovanej povinnosti „dodržiavať a zaistiť
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Ibid.
General Assembly Doc. A/51/389, marg. 44.
610
ILC, Second report on reponsibility of international organizations, Special rapporteur Giorgio Gaja, General
Assembly Doc. A/CN.4/541, s. 20 – 21, marg. 42.
609
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dodržiavanie MHP“, zakotvenej v čl. 1 spoločného Ženevským dohovorom a Protokolu I., sa
odvodzuje erga-omnes účinok MHP, v dôsledku čoho nárok na odškodnenie môžu uplatňovať
i ostatné zmluvné strany a nielen strana konfliktu, ktorej priama škoda vznikla.611 Dodajme
ešte, že v súčasnosti je badateľná i tendencia rozšíriť okruh subjektov oprávnených
uplatňovať nárok aj o jednotlivca.612 Aktuálnosť diskusie k tejto problematike potvrdzuje
úsilie ILA, v rámci ktorej bola založená ILA Committee on Compensation for Victims of
War.613

4. Medzinárodnoprávna zodpovednosť EÚ – analýza praxe
V rámci realizácie vojenských expedičných operácií často dochádza k zraneniam a škodám
na zdraví či na majetku súkromných osôb v hosťujúcom štáte, nech už v dôsledku použitia
ozbrojenej sily proti jednotlivcom, alebo zabavením či zničením súkromného majetku.614
Rýchle a primerané vyriešenie nárokov na náhradu vzniknutých škôd je bezpochyby jedným
z dôležitých faktorov udržania priateľských vzťahov medzi domácim obyvateľstvom
a mierovými silami. Okrem toho, ako už bolo v predošlých kapitolách uvedené, sú príslušníci
ozbrojených síl EÚ vyňatí z (inter alia) civilnej jurisdikcie miestnych súdov s ohľadom na
akty súvisiace s výkonom ich oficiálnych povinností. Pre poškodených to ale znamená, že
svoj nárok na náhradu škody nemôžu voči kontingentom EÚ uplatňovať pred miestnymi
súdmi. O to dôležitejšie je potreba kritického pohľadu na to, ako Európska únia tieto otázky
prakticky v kontexte svojich vojenských operácií krízového manažmentu upravuje.
Intenzita výskytu problematiky zodpovednosti EÚ v relevantných dokumentoch tvoriacich
právny rámec vojenských operácií krízového manažmentu EÚ je nízka.615 Typicky ju
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BARTELT, Sandra. Der rechtliche Rahmen für die neue operative Kapazität der Europäischen Union.
Op.cit, s. 206.
612
Podľa Kalshovena je základom tejto zmeny v právnom pohľade návrh vietnamskej delegácie k čl. 91
Protokolu I., z ktorej malo jednoznačne vyplývať, že aj jednotlivec má disponovať právom uplatňovať nárok na
odškodnenie. Keďže tomuto návrhu žiadna z delegácií neoponovala, môžeme čl. 91 Protokolu I. interpretovať
tak, že oprávňuje k náhrade škôd i jednotlivcov. Pozri KALSHOVEN, Frits. State Responsibility for Warlike
Acts of the Armed Forces: From Article 3 of HagueConvention IV of 1907 to Article 91 of Additional Protocol I
of 1977 and beyond. The International and Comparative Law Quarterly. 1991, Vol. 40, No. 4, s. 846 a nasl.
Dostupný tiež z WWW: <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/759957.pdf?acceptTC=true>; Pictet ponecháva
túto otázku otvorenú, obmedzuje sa na konštatáciu existencie takejto tendencie a problematiky, pozri: PICTET,
Jean. Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, čl.
91 Protokolu I, s. 1056, marg. 3657.
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Pozri International Law Association, Reparation for victims of armed conflict, Conference Report the Hague
(2010),
dostupný
z
WWW:
<http://www.ila-hq.org/download.cfm/docid/4E702C99-897E-46A9AA505E7FF291AFB7>.
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Pozri niekoľko príklad, ktoré uvádza Kondoch: KONDOCH, Boris. The Handbook of the International Law
of Military Operations. Edited by Terry D. Gill and Dieter Fleck. New York : Oxford University Press, 2010.
The Responsibility of Peacekeepers, their Sending States, and International Organizations, s. 516.
615
Rovnako v doktríne medzinárodného práva existuje len málo výstupov, ktoré sa problematike medzinárodnej
zodpovednosti Európskej únie venujú. Výnimku tvorí napríklad TOMUSCHAT, Christian. The European Union
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upravujú len ustanovenia medzinárodných zmlúv uzatváraných Úniou s hosťujúcim štátom k
postaveniu ozbrojených síl EÚ, tzv. SOFA. Prakticky tým Európska únia právne upravuje len
otázky zodpovednosti v kontexte operácií realizovaných so súhlasom hosťujúceho štátu, kým
pre operácie realizované na základe mandátu Rady bezpečnosti podľa kapitoly VII Charty
OSN, tj. bez súhlasu dotknutého štátu, EÚ žiadne lex specialis nemá.
Nakoľko otázky medzinárodnoprávnej zodpovednosti v kontexte operácií krízového
manažmentu reguluje Európska únia v podstate len v štatusových dohodách, základom
nasledujúcej analýzy praxe sú práve ustanovenia dohôd SOFA616: medzi EU a Macedónskom
z roku 2003617, medzi D.R. Kongo a EÚ pre operáciu EUPOL Kinshasa z roku 2005618, medzi
EÚ a Gabonskou republikou z roku 2006619, a tiež dohoda medzi EÚ a Stredoafrickou
republikou z roku 2008620, ako aj modelové dohody SOFA/SOMA621 Európskej únie.
V počiatkoch realizácie expedičných misií, tj. predovšetkým u menších pozorovateľských
misií, dohody medzi EÚ a hosťujúcimi štátmi ustanovenia upravujúce otázky zodpovednosti
neobsahovali. To sa zmenilo až s prvými operáciami vojenského charakteru. Medzi prvé
zmluvy

obsahujúce

ustanovenie

regulujúce

otázky

zodpovednosti

patrí

dohoda

s Macedónskom, ktorej čl. 13 nesie názov „Claims for death, injury, damage or loss“ a ktorý
stanoví:
„1. Claims arising out of activities in connection with civil disturbances, protection
of the EUF or which are incidental to operational necessities shall not be the
subject of any reimbursement by Member States or other States participating in the
operation or by the operational financing mechanism set up by decision of the
Council of the European Union dated 27 January 2003 in order to fund the
common costs of the operation.

as an Actor in International Relations. Enzo Cannizzarro (ed.). The Hague : Kluwer Law International, 2002.
The International Responsibility of the European Union, s. 177-191.
616
Vybrané boli zmluvy reprezentujúce obdobie od roku 2003, kedy bola realizovaná prvá operácia krízového
manažmentu, až po súčasnosť.
617
Agreement between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia on the status of
the European Union-led forces in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Ú. v. EÚ L 82, 29.3.2003, s. 46
– 51; ďalej len “dohoda s Macedónskom”.
618
Dohoda medzi Európskou úniou a Konžskou demokratickou republikou o postavení a činnosti policajnej
misie Európskej únie v Konžskej demokratickej republike (EUPOL Kinshasa), Ú.v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 58 –
62; ďalej len “dohoda s D.R.Kongo”.
619
Dohoda medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej
únie v Gabonskej republike, Ú.v. EÚ L 187, 8.7.2006, s. 43 – 48; ďalej len „dohoda s Gabonskou republikou“.
620
Dohoda medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením
Európskej únie v Stredoafrickej republike, Ú.v. EÚ L 136, 24.5.2008, s. 46 – 51; ďalej len „dohoda so
Stredoafrickou republikou“.
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Dokument Rady 8720/05, Návrh vzorovej dohody o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie
medzi Európskou úniou a hostiteľským štátom, 18.5.2005; Dokument Rady 10564/05, Návrh vzorovej dohody o
štatúte misie civilného krízového riadenia Európskej únie v hostiteľskom štáte (SOMA), 27.6.2005.
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2. All other claims will be dealt with by a Joint Claims Commission established by
the Joint Coordination Group referred to in Article 14, composed of representatives
of the EUF and the competent authorities of the Host Party. Settlement of claims
will occur after previous consent of the State concerned or the mechanism.“
Z procesuálneho hľadiska obsahuje čl. 13 v medzinárodnom práve bežný mechanizmus
urovnávania sporov, tj. prostredníctvom paritne obsadenej spoločnej komisie (ods. 2).
Tieto mechanizmy, ktoré sú používané predovšetkým pre reguláciu škôd v rámci operácií
na udržanie mieru, tvoria vo vzťahu k regulácii zodpovednosti za protiprávne chovanie
ozbrojených síl v obecnom medzinárodnom práve lex specialis.
S ohľadom na materiálnu podstatu sa článok 13 opiera o princípy, ktoré sa ustálili a boli
overené v rámci operácií na udržanie mieru Organizácie spojených národov.622 Vylúčené je
tak uplatňovanie náhrady škody v prípadoch, kedy škodlivé chovanie nie je pričítateľné
jednotkám EÚ, a teda nenesú zaň ani zodpovednosť. Konkrétne sa podľa čl. 13 ods. 1 jedná o
prípady (1) výkonu sebaobrany, (2) chovania súvisiaceho s celkovou bezpečnostnou situáciou
v danom štáte, a (3) vedľajších škôd, ktorým nebolo možné pri výkone operačne
nevyhnutných aktivít zabrániť.
Čl. 14 zmluvy s D.R. Kongo má rovnaký názov (Nároky v prípade úmrtia, zranenia, škody
alebo straty) ako práve analyzovaný čl. 13 dohody s Macedónskom a aj materiálny základ
tohto ustanovenia je rovnaký, keď uplatňovanie nárokov na náhradu škody je vylúčené
v rovnakých prípadoch.
„1. Členské štáty, ďalšie štáty zúčastňujúce sa EUPOL Kinshasa alebo orgány EÚ
nie sú povinné poskytnúť náhradu nárokov vyplývajúcich z činností spojených s
občianskymi nepokojmi, ochranou EUPOL Kinshasa alebo jej personálu, alebo
ktoré vznikli v dôsledku operačných nevyhnutností.
2. Akýkoľvek iný nárok občianskoprávneho charakteru, vrátane nárokov miestneho
personálu zamestnaného na EUPOL Kinshasa, pri ktorých je EUPOL Kinshasa
alebo iný členský štát stranou a nad ktorými nemajú súdy hostiteľskej strany súdnu
právomoc vzhľadom na ustanovenia tejto dohody, sa prostredníctvom orgánov
hostiteľskej strany predložia veliteľovi misie/policajnému komisárovi a sú
predmetom osobitných dojednaní (…). Urovnanie nárokov nastane až po
predchádzajúcom súhlase dotknutého štátu.“
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SCHMALENBACH, Kirsten. Die Haftung internationaler Organisationen im Rahmen von Militäreinsätzen
und Territorialverwaltungen, op.cit., s. 574 a nasl.

168

Z hľadiska procesného je od Dohody s Macedónskom úprava čl. 14 ods. 2 Dohody s D.R.
Kongo odlišná. Stanovuje totiž povinnosť oznámiť veliteľovi misie EÚ občianskoprávne
nároky nespadajúce pod čl. 14 ods. 1 a vyriešiť ich prostredníctvom osobitného dojednania,
ktoré uzatvárajú veliteľ operácie a orgány hosťujúceho štátu.623
Čl. 15 dohody s Gabonskou republikou obsahuje v porovnaní s predošlými ustanoveniami
ešte detailnejšiu úpravu (i keď názov relevantného ustanovenia ostal nezmenený). Po
procesuálnej stránke podobne ako u predošlých prípadov riešenie sporov zabezpečuje
spoločná komisia (joint claims commission), avšak len v prvej inštancii. Čl. 15 zakotvuje ako
ďalšiu úroveň riešenia sporov arbitrážny tribunál pre prípady, že spoločná komisia nedospeje
k žiadnemu výsledku. Rovnaká materiálna i procesná úprava je obsiahnutá i v čl. 15 Dohody
so Stredoafrickou republikou.
Pri porovnaní relevantných ustanovení jednotlivých tu analyzovaných dohôd sú markantné
dva aspekty. Po prvé, čl. 15 dohody s Gabonskou a dohody so Stredoafrickou republikou je
výrazne diferencovanejší, predovšetkým s ohľadom na procesnú stránku riešenia sporov
o náhradu škody. Po druhé, čl. 15 oboch dohôd spomína už len zodpovednosť EUFOR
a personálu EUFOR, kým čl. 13 dohody s Macedónskom hovoril o členských štátoch,
participujúcich tretích štátoch a finančnom mechanizme EÚ ustanovenom Radou, a čl. 14
dohody s D.R. Kongo spomína členské štáty, ďalšie štáty zúčastňujúce sa EUPOL Kinshasa
alebo orgány EÚ. Evidentná je tak tendencia označovať ako adresátov zodpovednostnej
povinnosti EUFOR a personál EUFOR, a naopak neuvádzať už ako adresátov členské štáty
EÚ.
Rozdiely medzi analyzovanými ustanoveniami sú aj v miere participácie vysielajúcich
štátov na riešení sporov. Kým ustanovenia dohôd s Macedónskom a s D.R. Kongo
podmieňujú finálnu reguláciu nárokov na náhradu škody expressis verbis súhlasom
dotknutého vysielajúceho štátu, články 15 dohôd s Gabonskou republikou a so Stredoafrickou
republikou takúto podmienku neobsahujú, a nahliadajú na rozhodnutia arbitrážneho tribunálu
ako na finálne.
Obecne môžeme konštatovať, že základom materiálnej i procesnej stránky relevantných
ustanovení dohôd SOFA, ktoré sú vo vzťahu k obecnej medzinárodnoprávnej úprave
zodpovednosti lex specialis, sa stali úpravy iných medzinárodných organizácií, predovšetkým
OSN, čo viedlo k určitej uniformite týchto ustanovení. Na druhej strane je evidentné, že tieto
ustanovenia prešli od doby prvých operácií určitým vývojom. Ten je badateľný napríklad
623

Čl. 17 dohody s D.R.Kongo, op.cit., vo svojom čl. 17 Dodatočné dojednania, stanoví: „Veliteľ
misie/policajný komisár a správne orgány hostiteľskej strany uzavierajú také dodatočné dojednania, ktoré môžu
byť nevyhnutné na vykonávanie tejto dohody.“
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v tom, že ako adresát zodpovednostnej povinnosti sa už nespomínajú (aj) členské štáty, ale
ozbrojené sily EÚ ako také, čo na jednej strane vyvoláva určité pochybnosti o tom, kto teda
vlastne adresátom zodpovednostnej povinnosti je, na druhej strane sa ale vynechaním
členských štátov dá táto formulácia chápať i tak, že zodpovedným subjektom je EÚ samotná.
To potvrdzuje i fakt, že i prípadné nároky na náhradu škody sú hradené ako spoločné náklady
zo spoločného finančného mechanizmu pre vojenské operácie krízového manažmentu
ATHENA.624
V tomto ohľade by nám napovedala prax jednotlivých operácií, avšak konkrétne prípady či
rozhodnutia spoločných komisií a arbitrážnych tribunálov v zmysle vyššie uvedených
ustanovení dohôd o postavení nie sú autorovi známe a ani dostupné. V každom prípade
zakotvenie EÚ, resp. EUFOR ako subjektov nesúcich zodpovednosť len podčiarkuje jednotné
a aktívne vystupovanie EÚ smerom navonok a podporuje našu tézu o EÚ ako primárneho
nositeľa zodpovednostnej povinnosti v kontexte jej vojenských operácií.
Európska únia tiež disponuje od roku 2005 modelovými dohodami SOFA/SOMA625, ktoré
tvoria akýsi permanentný zjednávací podklad v rámci negociácií s hosťujúcimi štátmi. Tieto
dohody však nie sú verejnosti dostupné, čo činí analýzu ich obsahu nemožnou.626 Na druhej
strane sa ale môžeme oprieť o výstupy doktríny, ktorých autorom sa podarilo dokumenty
získať a tiež analyzovať. Jedným z nich je Sari, ktorý analyzuje, okrem iného, práve
i ustanovenia týkajúce sa nárokov na náhradu škody.627 Podľa čl. 15 modelovej SOFA a čl. 16
modelovej SOMA, nároky, ktorých uplatňovanie nie je vylúčené, majú byť posunuté
príslušnými orgánmi hosťujúceho štátu „EUFOR-u“ alebo „misii EÚ“. V prípade, že interné
procedúry misie alebo operácie nevedú k vyrovnaniu, je nárok prejednaný komisiou paritne
zloženou zo zástupcov hosťujúceho štátu a misie EÚ, resp. EUFOR, pričom základom
624

Pozri Rozhodnutie Rady 2004/197/SZBP z 23. februára 2004, ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy
financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami, Ú. v.
EÚ L 63, 28.2.2004, s. 68 – 82. Nároky na náhradu škôd vzniknutých členskému štátu EÚ aktom iného
členského štátu v kontexte operácií krízového manažmentu EÚ reguluje špeciálna dohoda medzi členskými
štátmi: Agreement between the member states of the European Union concerning claims introduced by each
member state against any other member state for damage to any property owned, used or operated by it or
injury or death suffered by any military or civilian staff of its services, in the context of an EU crisis management
operation (28. apríla 2004), Ú.v. EÚ C 116, s. 1; k tejto problematike pozri SARI, Aurel. The European Union
Status of Forces Agreement (EU SOFA). Journal of Conflict and Security Law. 2008, 13, s. 353-391.
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medzi Európskou úniou a hostiteľským štátom, 18.5.2005; Dokument Rady 10564/05, Návrh vzorovej dohody o
štatúte misie civilného krízového riadenia Európskej únie v hostiteľskom štáte (SOMA), 27.6.2005.
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Ako uviedla Rada v reakcii na žiadosť o sprístupnenie, oba dokumenty sú verejnosti neprístupné, keďže
predstavujú stály základ pre vyjednávanie s tretími štátmi a podľa názoru Rady by ich zverejnenie mohlo mať za
dôsledok oslabenie negociačnej pozície Únie voči potenciálnym zmluvným partnernom. Pozri Dokument Rady
11697/05, 16.9.2005, str. 4; SARI, Aurel. Status of Forces and Status of Mission Agreements under the ESDP:
The EU’s Evolving Practice. European Journal of International Law. 2008, 19, 1, s. 85.
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SARI, Aurel. Status of Forces and Status of Mission Agreements under the ESDP: The EU’s Evolving
Practice. European Journal of International Law. Op.cit.
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rozhodnutia komisie je konsenzus. V prípade, že ani komisia nedospeje k rozhodnutiu, nároky
do výšky 40.000 Euro majú byť riešené diplomatickými prostriedkami medzi reprezentatmi
EÚ a hosťujúceho štátu. V prípade, že výška nároku prekračuje sumu 40.000 Euro,
rozhodnutím je poverený aribtrážny tribunál s troma členmi, ktorí sú určení hosťujúcim
štátom a EUFOR-om, alebo misiou EÚ.628
Okrem možnosti domáhať sa škody procesom ukotveným v ustanoveniach statusových
dohôd SOFA nič nebráni poškodeným osobám pokúsiť sa uplatniť nárok i pred národnými
súdmi629 alebo Súdnym dvorom EÚ. Kým pre prvú z možností nám nie sú známe konkrétne
prípady prednesené národným súdom, súdne inštancie EÚ sa touto problematikou už
zaoberali, a to inter alia v prípade Segi v. Rada (T-338/02)630. Kontextom bolo zaradenie
organizácie Segi, ktorej cieľom je brániť nároky mladých Baskov, baskickú identitu, kultúru
a jazyk, na zoznam teroristických organizácií na základe spoločného postoja EÚ631, ktorým
EÚ implementovala rezolúciu Rady bezpečnosti OSN 1373 (2001). Súd prvého stupňa však
vo svojom uznesení žalobu o náhradu škody zamietol ako zjavne neopodstatnenú, a to
z dôvodu neexistencie príslušného typu žaloby podľa ustanovení Zmluvy o EÚ.632 Veľká
komora Súdneho dvora EÚ neskôr správnosť takéhoto argumentu i výsledku potvrdil nielen
v rámci odvolania v prípade Segi633, ale aj v prípade odvolania v podobnom prípade Gestoras
Pro Amnistía a i. proti Rade634.

5. Niekoľko poznámok k zodpovednosti členských štátov
Zodpovednosť Európskej únie ako samostatnej enity je len jedným z aspektov širšej
problematiky medzinárodnej zodpovednosti v kontexte zahranično-politických operácií EÚ.
628

Čl. 15 ods. 4 a ods. 5, EU Model SOFA; čl. 16 ods. a ods. 5 EU Model SOMA; SARI, Aurel. Status of Forces
and Status of Mission Agreements under the ESDP: The EU’s Evolving Practice. European Journal of
International Law. Op.cit., s. 96.
629
Pozri vyjadrenie generálneho advokáta Paolo Mengozziho prednesené 26. októbra 2006 vo veciach C-354/04
P a C-355/04 P, marg. 98 - 99: „Skutočnosť, že ustanovenia Zmluvy EÚ neupravujú žalobu o náhradu škody (...)
a vylučujú, aby mohol súd Spoločenstva rozhodnúť o podobnej žalobe neuvedenej v článku 35 EÚ, však (...)
neznamená, že odvolatelia sú v tomto prípade pozbavení účinnej súdnej ochrany (základných) práv( ...).
Domnievam sa naopak, že správny výklad Zmluvy EÚ nasvedčuje v tomto zmysle existencii takejto ochrany,
ktorá však v tomto stave práva Únie nie je zverená súdu Spoločenstva, ale vnútroštátnemu súdu.“
630
Uznesenie Súdu prvého stupňa EÚ vo veci Sedi proti Rade, T-338/02, uznesenie zo dňa 7. júna 2004.
631
Spoločný postoj 2001/931/SZBP o uplatnení zvláštnych opatrení k boji proti terorizmu (Ú.v. EÚ L 344,
s. 93).
632
Sedi proti Rade, T-338/02, op. cit., marg. 36 – 38: „Je třeba konstatovat, že v rámci hlavy VI Smlouvy o EU
není upravena žaloba na náhradu škody. (...) Na rozdíl od toho, co tvrdí Rada, nemá pro žalobce význam
zpochybnit individuální odpovědnost každého členského státu za vnitrostátní akty přijaté k provedení společného
postoje 2001/931 v rámci řízení, když usilují o získání případné náhrady škody údajně vzniklé uvedením Segi v
příloze společného postoje.“ (Pasáž uvádzame v českom jazyku, nakoľko oficiálny preklad do jazyka
slovenského nie je k dispozícii).
633
Rozsudok Súdneho dvora EÚ (Veľká komora) vo veci Segi a i. proti Rade, C-355/04 P, rozsudok zo dňa
27. februára 2007.
634
Rozsudok Súdneho dvora EÚ (Veľká komora) vo veci Gestoras Pro Amnistía a i. proti Rade, C-354/04 P,
rozsudok zo dňa 27. februára 2007.
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Ďalším aspektom je zodpovednosť členských štátov, ktorej obecná relevancia vyplýva
z viacvrstvového charakteru medzinárodných organizácií, a ktorá je relevantná konkrétne i
v kontexte operácií SBOP s ohľadom na vyššie analyzovanú primárnu povinnosť členských
štátov „dodržiavať a zaistiť dodržiavanie MHP“, čo zahrňuje i povinnosť pôsobiť voči tretím
entitám. V kapitole venovanej MHP sme teda dospeli k záveru, že Európska únia spadá do
kategórie „tretích entít“ v zmysle čl. 1 ŽD(I.-IV.), čo pre členské štáty znamená konkrétny
záväzok pôsobiť na EÚ s cieľom zaistiť dodržiavanie humanitárnych pravidiel v rozsahu
svojich zmluvných záväzkov. Keďže sa jedná o jediný spôsob, akým môže byť v kontexte
operácií SBOP dosiahnutá aplikácia štandardu formulovaného zmluvnými inštrumentmi, tj.
štandardu idúceho nad rámec obyčajovej úpravy, má implementácia tohto záväzku kruciálny
význam. To podčiarkuje i potrebu nasledujúcej analýzy možnej zodpovednosti členských
štátov v ohľade na túto primárnu povinnosť. Tým sme zároveň vymedzili aj rozsah analýzy.
Nebudeme pojednávať obecne o zodpovednosti členských štátov za chovanie medzinárodnej
organizácie635 (kedy dochádza v podstate k transferu zodpovednostnej povinnosti, keďže nie
členský štát, ale medzinárodná organizácia sa chovala protiprávne), ani o zodpovednosti EÚ
samotnej, ale budeme analyzovať základné elementy zodpovednosti členských štátov za ich
chovanie v rámci medzinárodnej organizácie, ktoré predstavuje porušenie ich vlastných
záväzkov.
Aj chovanie členských štátov v kontexte vzniku a fungovania medzinárodnej organizácie
teda môže byť z hľadiska medzinárodného práva hodnotené ako relevantné a aktivujúce
zodpovednostný režim. Práve tento „druh“ zodpovednosti členských štátov je jedným636 zo
spôsobov, ako zamedziť „úniku“ členských štátov pred ich záväzkami prostredníctvom
prenesenia kompetencií na medzinárodnú organizáciu.637 Táto problematika je v kontexte
vojenských operácií SBOP mimoriadne relevantné s ohľadom na fakt, že na rozdiel od svojich
členských štátov Európska únia nie je (a nemôže byť) zmluvnou stranou relevantných
humanitárnoprávnych dohôd.

635

Pozri čl. 62 návrhu článkov o zodpovednosti medzinárodných organizácií Komisie pre medzinárodné právo
s názvom „Responsibility of a State member of an international organization for an internationally wrongfull act
of that organization“; aktuálne znenie z júna 2011 s komentármi je obsiahnuté napríklad v dokumente: ILC,
Draft Report of the International Law Commission on the work of its sixty-third session, Chapter V:
Reponsibility of international organizations, Rapporteur Rohan A. Perera, 3 June 2011, General Assembly Doc.
A/CN.4/L.784/Add.2.
636
Druhým, ale z nášho pohľadu veľmi problematickým spôsobom, je považovať medzinárodné záväzky
členských štátov automaticky za záväzky medzinárodnej organizácie, tj. prenesením kompetencií štátu na
medzinárodnú organizáciu by došlo i k preneseniu súvisiacich zmluvných záväzkov daného štátu.
637
Pozri relevantnú judikatúru ESĽP k tejto problematike: Waite and Kennedy v. Germany, Judgment of 18
February 1999, ECHR Reports, 1999-I, s. 410, marg. 67; Bosphorus Hava Yollary Turizm ve Ticaret Anonim
Sirketi v. Ireland, Judgment of 30 June 2005, ECHR- Reports, 2005-VI, s. 157 – 158, marg. 154.
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Podľa nášho názoru sú predovšetkým tri oblasti, z ktorých môže zodpovednosť členských
štátov za ich vlastné chovanie v kontexte medzinárodnej organizácie typicky vyplývať: (1) zo
založenia medzinárodnej organizácie, (2) z účasti členských štátov na vnútroorganizačných
rozhodovacích procesoch, alebo (3) z implementácie rozhodnutí organizácie.638
Prvý prípad sa týka situácie, kedy sa štát podieľa na vzniku medzinárodnej organizácie,
avšak pri jej vzniku nezaistí, aby bola viazaná rovnakými záväzkami ako daný členský štát.
Tým kauzálne umožní chovanie medzinárodnej organizácie, ktoré je z hľadiska záväzkov
tohto členského štátu protiprávne. Faktorom aktivujúcim zodpovednostný režim je síce
chovanie medzinárodnej organizácie, avšak materiálnym základom zodpovednosti v tomto
prípade je kauzálny nexus medzi vytvorením medzinárodnej organizácie bez jej zaviazania
záväzkami členských štátov a následným chovaním organizácie, ktoré je z hľadiska týchto
záväzkov protiprávne. Tým nedochádza k narušeniu „plášťa“ separátnej subjektivity
medzinárodnej organizácie (piercing the corporate veil), keďže štát jednoducho nepreberá
zodpovednosť medzinárodnej organizácie za jej chovanie, ale jeho zodpovednosť je odvodená
od jeho vlastného chovania. Preto je tiež irelevantné, či dané chovanie medzinárodnej
organizácie je alebo nie je zároveň v rozpore i s jej vlastnými záväzkami. Relevantná by bola
táto otázka až v prípade, ak by sme skúmali prípadnú paralelnú zodpovednosť medzinárodnej
organizácie.
Myšlienku, že štát by nemal mať možnosť obísť, či zbaviť sa svojich záväzkov
prostredníctvom založenia medzinárodnej organizácie639, nájdeme normatívne vyjadrenú
i v kodifikačnej snahe Komisie pre medzinárodné právo. Čl. 61 (Circumvention of
international obligations of a State member of an international organization) návrhu článkov
o zodpovednosti medzinárodných organizácií640 stanoví:
„1. A State member of an international organization incurs international
responsibility if, by taking advantage of the fact that the organization has
competence in relation to the subject-matter of one of the State´s international

638

Pozri k tomuto obsiahlo HARTWIG, Matthias. Die Haftung der Mitgliedstaaten für Internationale
Organisationen. Berlín : Springer Verlag, 1993. 371 s.
639
Táto myšlienka, že medzinárodná organizácia nemá predstavovať pre štáty formu úniku pred plnením svojich
záväzkov, je prima facie zaiste správna. Kritický pohľad však poukazuje i na nebezpečia rigídneho uplatňovania
tejto zásady. Štát by musel zaistiť dodržiavanie všetkých jeho medzinárodnoprávnych záväzkov každou z
medzinárodných organizácií, v ktorej je členom. To je možno predstaviteľné v rámci integračných organizácií
ako Európska únie, avšak len ťažko realizovateľné v rámci organizácií regionálneho, či predovšetkým
globálneho charakteru. V tejto súsvislosti môžeme spomenúť riešenie z oblasti ochrany ľudských práv, kde
ústavné súdy niektorých členských štátov EÚ akceptovali porovnateľnú úroveň ochrany ľudských práv
poskytovanú medzinárodnou organizáciou a netrvali výslovne na identickej úrovni ochrany.
640
ILC, Draft Report of the International Law Commission on the work of its sixty-third session, Chapter V:
Reponsibility of international organizations, Rapporteur Rohan A. Perera, 3 June 2011, General Assembly Doc.
A/CN.4/L.784/Add.2.
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obligations, it circumvents that obligation by causing the organization to commit an
act that, if committed by the State, would have constituted a breach of the
obligation.
2. Paragraph 1 applies whether or not the act in question is internationally
wrongful for the international organization.“641
V konkrétnom kontexte EÚ a operácií SBOP by jednou z možností implementácie
povinnosti „dodržiavať a zaistiť dodržiavanie“ bolo zakotvenie príslušných ustanovení do
primárneho práva EÚ. Doposiaľ tak však členské štáty neučinili, a to i napriek návrhom
napríklad zo strany MVČK.642 S ohľadom na nejasné kontúry a rozsah povinnosti „dodržiavať
a zaistiť dodržiavanie“ v zmysle čl. 1 ŽD(I.-IV) nie je podľa nášho názoru možné dospieť
k jednoznačnému záveru, či sa členské štáty EÚ týmto dopustili protiprávneho chovania.
Nakoniec zakotvenie príslušného ustanovenia nie je jediným spôsobom, ktorý majú členské
štáty k dispozícii na zaistenie implementácie.
Druhý

možný

základ

zodpovednosti

členských

štátov

je

účasť

štátu

na

vnútroorganizačných rozhodovacích procesoch. Do úvahy konkrétne pripadá predovšetkým
účasť členských štátov na rozhodovaní v Rade EÚ. Problematické však je, že zástupcovia
vlád v Rade majú „janusovskú“, tj. dvojakú funkciu – jednak ako zástupcovia jednotlivých
vlád ostávajú orgánom daného členského štátu, a jednak sú súčasťou orgánu medzinárodnej
organizácie. Podľa nášho názoru to však nebráni rozlišovať medzi individuálnym chovaním,
ako je hlasovanie, a kolektívnym jednaním, ako je napríklad následné rozhodnutie Rady. Kým
prvé je pričítateľné členskému štátu, druhé je pričítateľné medzinárodnej organizácii.643 Na
hlasovanie je tak možné nahliadať ako na samostatný akt pričítateľný členskému štátu, ktorý
môže z hľadiska medzinárodného práva byť protiprávnym. Protiprávnosť prichádza do úvahy
641

Je nutné podotknúť, že v porovnaní s predošlým znením návrhu článkov Komisie pre medzinárodné právo
o zodpovednosti medzinárodných organizácií môžeme na základe analýzy znenia relevantných článkov dospieť
k záveru, že Komisia sa určitým spôsobom odkláňa od zodpovednosti členských štátov vyplývajúcej zo
založenia organizácie. Komentár k súčasnému navrhovanému čl. 61 uvádza tri podmienky takejto
zodpovednosti: (1) medzinárodná organizácia musí mať kompetenciu v oblasti daného záväzku členského štátu,
(2) chovanie organizácie musí byť z hľadiska tohto záväzku protiprávne, a (3) musí existovať „significant link“
medzi chovaním medzinárodnej organizácie a členského štátu, ktorého záväzok má byť obídený. Akt založenia
komentár síce výslovne nespomína, je však otázne, do akej miery by naplnil predovšetkým tretiu uvedenú
podmienky, tj. do akej miery je možné kauzálny nexus medzi založením organizácie a jej neskorším (z hľadiska
záväzkov členského štátu) protiprávnym chovaním považovať za „significant link“. Pozri komentár
k navrhovanému čl. 61: ILC, Draft Report of the International Law Commission on the work of its sixty-third
session, Chapter V: Reponsibility of international organizations, Rapporteur Rohan A. Perera, 3 June 2011,
General Assembly Doc. A/CN.4/L.784/Add. 2, s. 97-99; pozri tiež NAERT, Frederik. Accountability for Human
Rights Violations by International Organisations. Jan Wouters, Eva Brems, Stefaan Smis and Pierre Schmitt
(eds.). Antwerp : Intersentia, 2010. Binding International Organisations to Member State Treaties or
Responsibility of Member States for Their Own Actions in the Framework of International Organisations, s. 156162.
642
Pozri kapitolu tejto práce k humanitárnoprávnym aspektom operácií SBOP, kapitola V.
643
Tak aj NAERT, Frederik. International Law Aspects of the EU´s Security and Defence Policy, op.cit., s. 445.
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napríklad vtedy, ak má štát povinnosť učiniť všetky opatrenia, ktoré sú v súlade
s medzinárodným právom, aby určitej situácii zabránil alebo ju naopak privodil. Rovnako
predstavuje hlasovanie v Rade a obecne účasť na rozhodovacích procesoch medzinárodnej
organizácie, kde štát môže efektívne uplatniť možnosti vyplývajúce mu z členstva
a postavenia v danej organizácii, možnosť, ako implementovať záväzok obsiahnutý v čl. 1
ŽD(I.-IV.), tj. dodržiavať a zaistiť dodržiavanie MHP. Ako bolo podrobne osvetlené
v kapitole venovanej emancipácii EÚ v oblasti medzinárodnej bezpečnosti, je to práve Rada,
ktorá je kľúčová pre plánovanie, implementáciu a kontrolu operácií krízového manažmentu,
keď okrem iného schvaľuje mandát operácie, pravidlá použitia sily (RoE), či operačný plán.
Podľa nášho názoru teda hlasovanie členského štátu v Rade EÚ (alebo v rámci iného
rozhodovacieho procesu), na ktoré je z hľadiska jeho záväzku „dodržiavať a zaistiť
dodržiavanie

MHP“

možné

nahliadať

ako

na

protiprávne,

má

za

následok

medzinárodnoprávnu zodpovednosť tohto štátu.
Zodpovednosť môže vyplývať aj z implementácie rozhodnutia medzinárodnej organizácie,
ktoré môže byť v súlade so záväzkami organizácie, ale zároveň v rozpore so záväzkami
daného členského štátu. Mohli by sme uvažovať o tom, či v tomto ohľade zohráva nejakú
úlohu prípadne existujúce voľné uváženie daného štátu, resp. či absencia takéhoto uváženia
zodpovednosť vylučuje. Avšak z pohľadu tretej strany takáto úvaha nie je relevantná. Totiž
i v prípadoch, kedy štát pri implementácii nemá voľnosť uváženia, a teda len plní povinnosti
vyplývajúce mu z členstva v medzinárodnej organizácii, nie je dôvod zbavovať ho
zodpovednosti. Je to práve daný členský štát, ktorý spoluvytvoril medzinárodnú organizáciu
a umožnil jej učiniť rozhodnutie, ktoré je z hľadiska jeho vlastných medzinárodnoprávnych
záväzkov protiprávne.
S ohľadom na špecifický charakter MHP sme skúmali i aspekty zodpovednosti členských
štátov za ich chovanie v rámci Únie, a to predovšetkým s ohľadom na záväzok „dodržiavať
a zaistiť dodržiavanie MHP“ v zmysle čl. 1 ŽD(I.-IV). Konštatovali sme, že zodpovednosť
členských štátov môže vyplývať (1) zo založenia medzinárodnej organizácie, (2) z účasti
členských

štátov

na

vnútroorganizačných

rozhodovacích

procesoch,

alebo

(3)

z implementácie rozhodnutí organizácie. V rámci týchto troch oblastí majú členské štáty EÚ
možnosť záväzok čl. 1 ŽD(I.-IV) implementovať, čo však doposiaľ neučinili. S ohľadom na
nejasnú materiálnu podstatu tohto článku je ale otázne, či tým už došlo k porušeniu
zmluvného záväzku členských štátov.

175

6. Záverom kapitoly
Martin Zwanenburg v jednom zo svojich príspevkov týkajúcich sa otázky zodpovednosti
EÚ v kontexte jej operácií krízového manažmentu napísal: „Zrelosť neprichádza s vekom, ale
s akceptovaním zodpovednosti“.644 I keď Zwanenburg použil pojem „zodpovednosť“ zaiste
v širšom kontexte, než len ako terminus technicus vyjadrujúci zodpovednostný režim, jeho
jadrom skutočne ostáva centrálna otázka tejto kapitoly, a to či zrelosť, ktorú Európska únia
v oblasti SZBP obecne, a v oblasti vojenského krízového manažmentu konkrétne, dosiahla, je
sprevádzaná tiež snahou o dôslednosť pri vyjasnení právneho rámca regulujúceho prípadné
následky pokračujúcej emancipácie. Pri hľadaní odpovede je nutné sa oprieť, okrem iného,
o systém existujúcich pravidiel zodpovednosti medzinárodných organizácií, nad ktorého
kontúrami však v medzinárodnom práve nepanuje zhoda. Konštatovali sme, že Európska únia
je ako samostatný subjekt medzinárodného práva v prípade porušenia svojich záväzkov tiež
nositeľom sekundárnej zodpovednostnej povinnosti, pričom z dôvodu viacvrstvovosti
medzinárodných organizácií dôležitú úlohu zohráva i možná (paralelná či subsidiárna)
zodpovednosť členských štátov.
Jedným z východzích premís tejto kapitoly bolo, že kritický pohľad na teoretické základy
a na ich báze učinené úvahy nie sú postačujúce, aby sme mohli učiniť substanciálny záver.
Zásadnú úlohu totiž zohráva prax danej medzinárodnej organizácie, a práve preto sme sa
venovali relevantným ustanoveniam medzinárodných zmlúv, ktoré EÚ v kontexte svojich
vojenských expedičných operácií uzatvára. Ako bolo zistené, tieto ustanovenia prešli určitým
progresívnym vývojom, pre ktorý sú charakteristické tri aspekty: (1) materiálna úprava sa do
veľkej miery orientuje na praxi iných medzinárodných organizácií, predovšetkým OSN, (2)
z procesného hľadiska sa relevantné ustanovenia stali diferencovanejšími (viacstupňovosť
inštancií, ktorým sa nároky predkladajú), a (3) po formálnej stránke v právnej úprave
vystupuje v otázkach zodpovednosti do popredia stále viac EÚ, kým naopak úloha členských
štátov je postupnpe redukovaná. Sme si vedomí, že tu ponúknutej analýze chýba ešte jeden
zásadný element, ktorý je jedným zo subsanciálnych predpokladov učinených záverov –
analýza implementácie relevantných ustanovení. To však nie je možné, nakoľko konkrétne
prípady nie sú publikované a verejnosti ani dostupné. Z toho dôvodu hovoríme o vyššie
učinených záveroch len ako o tendenciách, ktoré z pohľadu Zwanenburgom nadnesenej
myšlienky o nutnosti prebrať zodpovednosť môžeme hodnotiť kladne.

644

ZWANENBURG, Marten. The European Union and Crisis Management : Policy and Legal Aspects. Steve
Blockmans. The Hague : T.M.C. Asser Press, 2008. Toward a more mature ESDP: responsibility for violations
of international humanitarian law by EU crisis management operations, s. 415; preklad autora.
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Záverom kapitoly bola analyzovaná zodpovednosť členských štátov EÚ. Dospeli sme
k záveru, že členské štáty môžu niesť, okrem iného, aj zodpovednosť vyplývajúcu z ich
vlastného chovania v rámci vzniku a fungovania EÚ. V kontexte povinnosti „dodržiavať
a zaistiť dodržiavanie MHP“ podľa čl. 1 ŽD(I.-IV.) tak pripadá do úvahy zodpovednosť
vyvplývajúca z faktu, že členské štáty dali vzniknúť medzinárodnej organizácii, avšak
nezaviazali ju k dodržiavaniu svojich záväzkov, tj. konkrétne nezaviazali Európsku úniu
k dodržiavaniu humanitárnoprávnemu štandardu vyjadrenom v zmluvných inštrumentoch.
Rovnako môže zodpovednosť členských štátov vyplývať z chovania v rámci Európskej únie,
konkrétne z účasti na vnútroorganizačných rozhodovacích procesoch ako napríklad
hlasovanie v Rade EÚ, alebo z implementácie rozhodnutí učinených Európskou úniou.
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VII. Záver
Predložená dizertačná práca reaguje na aktuálnu problematiku emancipácie Európskej únie
v oblasti medzinárodnej bezpečnosti, ktorá je charakteristická na jednej strane pomerne
prudkým vývojom, a na druhej strane určitým nedostatkom reflexie tohto vývoja z pohľadu
medzinárodného práva v tom zmysle, že tak Európska únia samotná, ako aj doktrína
medzinárodného práva relevantným medzinárodnoprávnym otázkam nevenujú príliš
pozornosť. Reagujúc na tento neuspokojivý stav, pokúsila sa táto práca nájsť odpoveď na
otázku, či s s progresívnym vývojom EÚ v oblasti medzinárodnej bezpečnosti korešponduje
i jasne definovaný medzinárodnoprávny rámec implementácie Spoločnej bezpečnostnej
a obrannej politiky. Nakoľko jej najvýraznejším elementom, resp. elementom, ktorý vyvoláva
najviac medzinárodnoprávnych otázok, sa stali vojenské zahranično-politické operácie EÚ, je
to práve vojenská dimenzia krízového manažmentu EÚ, ktorej medzinárodnoprávne aspekty
táto práca analyzovala.

Emancipácia Európskej únie v oblasti medzinárodnej bezpečnosti
Prvá kapitola poskytla prehľad základnej charakteristiky a súčasného stavu Spoločnej
bezpečnostnej a obrannej politiky, ktorá ako integrálna súčasť Spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky EÚ je symbolom prerodu Únie z mocnosti čisto civilnej, na aktéra
vybaveného kompetenciami a schopnosťami k použitiu ozbrojenej sily. V rámci týchto oblastí
spolupráce si členské štáty prostredníctvom ustanovení primárneho práva (čl. 21 ZEÚ)
i ďalších, tieto ustanovenia konkretizujúcich dokumentov, stanovili ciele a zásady okrem
iného v oblasti medzinárodnej bezpečnosti. Jedným z najvýraznejších prostriedkov na
faktickú realizáciu bezpečnostno-politických cieľov sa stal systém krízového manažmentu
EÚ, v rámci ktorého môže Európska únia realizovať široké spektrum operácií. Tie zahŕňajú
nielen civilné misie, ale predovšetkým operácie vojenského charakteru, ktoré sú jadrom
krízového manažmentu EÚ. Typológia vojenských operácií má svoj pôvod v Petersbergskej
deklarácii Západoeurópskej únie a bola Lisabonskou zmluvou rozšírená. V súčasnosti môže
EÚ v zmysle čl. 42 a 43 ZEÚ realizovať spoločné operácie odzbrojovania, humanitárne
a záchranné misie, misie vojenského poradenstva a vojenskej pomoci, misie na predchádzanie
konfliktom a na udržiavanie mieru, ako aj misie bojových síl v rámci krízového riadenia
vrátane misií na opätovné nastolenie mieru a stabilizačných operácií po ukončení konfliktu.
Jadrom týchto úloh je práve ich vojenská dimenzia.
K realizácii stanovených cieľov a úloh EÚ disponuje inštitucionálnou infraštruktúrou.
Využívaná je všeobecná inštitucionálna infraštruktúra EÚ s bezpečnostno-politickou
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relevanciou (Rada EÚ a jej pomocné orgány), ale v rámci pokračujúceho integračného
procesu boli sformované i zvláštne bezpečnostno-politické štruktúry a kapacity (napríklad
Politický a bezpečnostný výbor), či vojenská infraštruktúra (napríklad Vojenský výbor či
Vojenský štáb EÚ). Impulzmi rozvoja a ďalšieho sfunkčňovania špecifických inštitúcií boli
jednak skúsenosti z realizácie prvých expedičných misií EÚ, ale jednak i potreba vlastných
kapacít pre realizáciu nových plánovacích a rozhodovacích procesov a metód.
Právnym základom operácií krízového manažmentu sú právne akty, ktorých typológiu
stanovuje Zmluva o Európskej únii. Ich špecifikom je medzivládny charakter, keďže prijatie
legislatívneho aktu je v oblasti SZBP a SBOP vylúčené (čl. 31 odst. 1 ZEÚ). Hlavnú úlohu pri
tvorbe a presadzovaní právnych aktov v tejto oblasti majú Európska rada a Rada pre
zahraničné veci. Kompetenciou Európskej rady je definovať strategické záujmy a smery Únie,
stanovovať jej ciele a vymedzovať všeobecné usmernenia SZBP, vrátane záležitostí, ktoré
majú obranné dôsledky. Rada potom na ich základe jedná prostredníctvom rozhodnutí, pričom
má voľnosť s ohľadom na voľbu konkrétnych prostriedkov na dosiahnutie zadaných cieľov.
Rozhodnutia Rady môžu mať formu akcie alebo pozície, resp. formu k ich prevedení
potrebného opatrenia. Materiálnu podstatu a právny základ operácií EÚ tvoria akty vo forme
akcie. Ďalším dôležitým nástrojom v tejto oblasti sú medzinárodné zmluvy uzatvárané
s tretími štátmi a medzinárodnými organizáciami. Z procesného hľadiska sú rozhodnutia
v SZBP prijímané principiálne jednohlasne, ak však ustanovenie v príslušnej kapitole ZEÚ
neuvedie inak, resp. ak tak pre určitý prípad nestanoví Rada jednohlasným rozhodnutím. Pre
oblasť SBOP výnimka z princípu jednohlasnosti možná nie je, tj. právne akty týkajúce sa
napríklad začatia operácie vyžadujú v každom prípade jednohlasnosť.
Ustanoveniu inštitucionálnej infraštruktúry a integrácii úloh krízového manažmentu
Západoeurópskej únie do Zmluvy o EÚ nasledovalo v decembri 2001, resp. máji 2003
vyhlásenie o dosiahnutí operačnej pripravenosti SBOP. V tej dobe však EÚ bola v otázke
realizácie operácií odkázaná do veľkej miery na kapacity a spoluprácu so Severoatlantickou
alianciou. Zo skúsenosti z realizácie prvých misií však vyplynula potreba existencie vlastných
štruktúr a kapacít Európskej únie. Okrem pokračujúceho rozvoja inštitucionálnej
infraštruktúry tak začali vznikať operatívne kapacity ako napríklad Európske bojové skupiny,
Európske sily rýchleho nasadenia či Európske žandárske sily. Paralelne k tomuto vývoju
dochádzalo k ustaľovaniu plánovacích a rozhodovacích procesov v rámci stále viac
autonómneho systému krízového manažmentu EÚ. I napriek postupnému osamostatňovaniu
sa ostáva fungovanie krízového manažmentu a realizácia operácií úzko spätá s ďalšími
medzinárodnými organizáciami. Kým úlohy i kapacity Západoeurópskej únie Európska únia
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integrovala do svojich štruktúr, v dôsledku čoho Západoeurópska únia stratila zmysel
existencie a zanikla, spolupráca so Severoatlantickou alianciou má i v súčasnosti strategický
charakter, napríklad kvôli možnosti využívať kapacity Aliancie na základe systému dohôd
Berlín-Plus. Významná je i spolupráca s OSN, čo vyplýva nielen z formálne deklarovanej
vôle

spolupracovať

(existuje

napríklad

spoločný

konzultačný

mechanizmus),

ale

i z operatívnych aktivít napríklad vo forme spolupráce pri realizácii operácií v Bosne
a Hercegovine, či v Demokratickej republike Kongo. Relevancia vzťahu EÚ a OBSE je do
určitej miery obmedzená tým, že sa týka predovšetkým oblasti civilného krízového
manažmentu. Naproti tomu zásadný význam má pre EÚ spolupráca s tretími štátmi, ktoré
pravidelne prispievajú svojimi národnými kontingentmi k realizácii operácií EÚ.
Obecne môžeme konštatovať, že krízový manažment EÚ je systémom, ktorý umožňuje
Európskej únii ako samostatnému aktérovi v medzinárodnom spoločenstve efektívne
realizovať svoje zahraničnopolitické ciele. Tento záver len zdôrazňuje nutnosť identifikovať
a analyzovať medzinárodnoprávne aspekty emancipácie EÚ v oblasti medzinárodnej
bezpečnosti, pričom logicky prvým krokom je objasnenie postavenia Európskej únie ako
medzinárodnej organizácie v systéme medzinárodného práva.

K postaveniu medzinárodných organizácií obecne a Európskej únie konkrétne v systéme
medzinárodného práva
Európska únia je v mnohých ohľadoch špecifickou entitou – ak sa uchýlime k použitiu
zvyčajného označenia, entitou sui generis. Skeptik, či možno už realista by však podotkol, že
neexistuje „prototyp“ medzinárodnej organizácie, a tak v podstate každú by sme mohli
označiť ako entitu sui generis. Napriek tomu, alebo možno práve preto bolo potrebné
vymedziť

pre

účely

tejto

práce

pojmy

„medzinárodná

organizácia“

a

„subjekt

medzinárodného práva“. Pod pojmom medzinárodná organizácia rozumieme také formy
medzinárodnej spolupráce medzi subjektmi medzinárodného práva, ktoré sú zriadené na
základe medzinárodného inštrumentu, nemajú len krátkodobý charakter, a disponujú aspoň
jedným vlastným orgánom so schopnosťou vytvárať vlastnú vôľu organizácie. Subjektom
medzinárodného práva je entita, ktorá je nositeľom práv a/alebo povinností priamo
vyplývajúcich z medzinárodného práva, pričom konkrétne subjektivita medzinárodnej
organizácie jej môže byť zverená explicitne alebo implicitne. Tieto definície síce nie sú
obecne akceptované, ale čo do obsahu sú rozporované už len občasne. Naopak pluralita
názorov je charakteristická pre otázku, čo je základom subjektivity medzinárodnej organizácie
a aký je jej rozsah a elementy.
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S ohľadom na pôvod subjektivity proti sebe stoja dva názorové prúdy, z ktorých jeden
odvodzuje subjektivitu medzinárodnej organizácie od vôle jej členských štátov a vníma
medzinárodnú organizáciu len ako medzinárodnoprávny partikularizmus, ktorý vo vzťahu
k tretím štátom nadobúda právnu relevanciu až momentom jeho uznania. Druhý názorový
prúd vychádza z tzv. objektívnej subjektivity, ktorá je daná vo chvíli naplnenia určitých
podmienok stanovených obecným medzinárodným právom. Oba názorové prúdy sú však
problematické. Objektívna teória ignoruje vôľu členských štátov ako „stvoriteľov“
organizácie a prelamuje tak do určitej miery nosný princíp medzinárodného práva –
konsenzualitu. Na druhej strane aj názor, ktorý považuje vôľu členských štátov za centrálny
element pôvodu subjektivity a následne medzinárodné organizácie za partikularizmy, je
vnútorne rozporuplný a neudržateľný vo svojich dôsledkoch. Okrem iného totiž vyníma
medzinárodné organizácie z pôsobnosti obecného medzinárodného práva. To však plní
v živote medzinárodnej organizácie ako súčasti medzinárodného spoločenstva nezastupiteľnú
úlohu: jednak zapĺňa medzery v partikulárnych pravidlách, čím je udržiavaná normatívna
súdržnosť medzinárodného práva, a jednak tvorí vo svojej podstate základný normatívny
rámec spolunažívania členov medzinárodného spoločenstva.
Najakceptovateľnejším objasnením pôvodu subjektivity medzinárodných organizácií sa
javí tzv. prezumptívna subjektivita: ak je chovanie medzinárodnej organizácie vysvetliteľné
len na základe jej medzinárodnoprávnej subjektivity, potom je možné sa domnievať, že táto
medzinárodná organizácia subjektivitou disponuje. To neplatí, ak členské štáty danej
organizácie prejavia explicitne opačnú vôľu, tj. že organizácia medzinárodnoprávnu
subjektivitu nemá mať. Vo vzťahu k tretím štátom je subjektivita medzinárodnej organizácie
objektívna v tom zmysle, že pôsobí voči tretím štátom bez ohľadu na to, či ju uznali alebo nie.
Tretie štáty ale musia akceptovať len existenciu medzinárodnej organizácie a rešpektovať ju
ako subjekt vzťahov regulovaných obecným medzinárodným právom. Naopak pre práva
a povinnosti vyplývajúce zo zakladajúceho inštrumentu organizácie už má uznanie tretích
štátov konštitutívny účinok.
Z pohľadu na variabilitu súčasných medzinárodných organizácií (či už v oblasti ich foriem,
normatívneho ukotvenia, cieľov, kompetencií či dokonca dynamiky ich rozvoja) vyplýva, že
ich subjektivita je evolutívny koncept. Jej rozsah je daný princípom špeciality a prenesených
právomocí, ktorý vymedzuje životný priestor medzinárodnej organizácie. Typickými
elementmi subjektivity medzinárodných organizácií sú spôsobilosť uzatvárať medzinárodné
zmluvy, spôsobilosť k výsadám a imunitám, spôsobilosť predložiť vo vlastnom mene
majetkový nárok, spôsobilosť niesť zodpovednosť za protiprávne chovanie, či spôsobilosť
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k vnútroorganizačnej normotvorbe. Je však otázne, do akej miery sú tieto elementy
subjektivite inherentné.
Uvedené závery sú aplikovateľné na Európsku úniu v tom zmysle, že sa bez jedná
o medzinárodnú organizáciu, ktorej Lisabonskou zmluvou bola explicitne priznaná
medzinárodnoprávna subjektivita. Rovnako ako u ostatných medzinárodných organizácií však
nepanuje zhoda na jej pôvode a rozsahu, čo dokladá široká diskusia symptomatická pre
obdobie pred vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti – i keď táto diskusia v zásade len
reflektuje názorovú pluralitu v otázke pôvodu a rozsahu subjektivity medzinárodných
organizácií obecne.

Medzinárodnoprávne aspekty vojenských operácií SBOP
Subjektivita medzinárodnej organizácie má za následok, že medzinárodná organizácia je
viazaná medzinárodným právom, a to v tom rozsahu, v akom je relevantné pre ich fungovanie
a aktivity (princíp špeciality a prenesených právomocí). Rovnako Európska únia je subjektom
medzinárodného práva a medzinárodné právo je pre ňu teda záväzné. Prameňov
medzinárodnoprávnych záväzkov je mnoho a navzájom sa odlišujú, avšak zahŕňajú okrem
iného: (1) obecné medzinárodné právo (zahrňujúceho obecné zásady právne a medzinárodný
obyčaj), (2) zakladajúci akt Európskej únie a súvisiace dokumenty, a (3) záväzky vytvárané
Európskou úniou samotnou, tj. napríklad jednostranné právne akty, všeobecné zásady práva
Únie, a tak podobne.
Na tomto základe boli identifikované ako typické elementy medzinárodnoprávneho rámca
operácií krízového manažmentu:
- právo systému OSN a začlenenie EÚ do tohto systému, predovšetkým kapitol VII a VIII
Charty OSN,
- medzinárodný mandát operácie predovšetkým v podobe mandátu Rady bezpečnosti OSN,
mierovej zmluvy, či medzinárodnej zmluvy s hosťujúcim štátom,
- dohodu o postavení ozbrojených síl (SOFA/SOMA), typicky uzatváranú s hosťujúcim
štátom, ktorá reguluje právne postavenie a priebeh operácie na území hosťujúceho štátu, alebo
ďalšie relevantné zmluvy, napr. tranzitné dohody,
- pravidlá použitia ozbrojenej sily (RoE) a ďalšie relevantné vnútroorganizačné normy EÚ,
ktoré sú z formálneho hľadiska vnútroorganizačnými aktmi EÚ, z materiálneho hľadiska ale
len špecifikujú medzinárodne právo (napríklad RoE sú konkretizáciou medzinárodného
mandátu v tom zmysle, že upravujú otázku podmienok a intenzity použitia ozbrojenej sily, a
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poskytujú usmernenie veliteľovi operácie, na základe ktorého operácia prebehne v medziach
relevantného medzinárodného práva),
- relevantné normy obecného medzinárodného práva, a
- špecifické režimy ako medzinárodné humanitárne právo, či právo ľudských práv
(analyzované v samostatných kapitolách práce).
Z hľadiska dvoch medzinárodnoprávnych aspektov, ktorým sú venované samostatné
kapitoly

(aplikácia

medzinárodného

humanitárneho

práva

a medzinárodnoprávna

zodpovednosť v kontexte operácií krízového manažmentu), má zásadný význam analýza
postavenia ozbrojených síl EÚ ako orgánov Únie. V praxi i doktríne medzinárodného práva je
ako určujúci aspekt pre pričítateľnosť chovania akceptované kritérium efektívnej kontroly,
i keď názory na potrebnú intenzitu sa rôznia. V konkrétnom prípade operácií EÚ je
prostredníctvom predania národných kontingentov do podriadenosti EÚ (transfer of authority)
prenesená veliteľská a kontrolná právomoc na úrovni operačného velenia a kontroly.
Z porovnania existujúcich stupňov velenia, okrem iného i v kontexte operácií NATO a OSN,
vyplýva, že intenzita velenia EÚ naplňuje kritérium efektívnej kontroly. V dôsledku toho
môžeme označiť národné kontingenty členských i tretích krajín, ktoré sú v operáciách pod
velením EÚ nasadené, za de-facto orgán Európskej únie.

Medzinárodné humanitárne právo a vojenské operácie Európskej únie
Dôležitým medzinárodnoprávnym aspektom, ktorý dizertačná práca analyzovala do
hĺbky, je aplikácia MHP vo vojenských operáciách EÚ. Relevancia tejto problematiky
vyplýva jednak z potenciálu EÚ (spektrum operácií EÚ siaha až po operácie s použitím
ozbrojenej sily nad rámec sebaobrany), a jednak z existujúcej praxe realizovaných operácií,
v ktorých sa personál už dostal minimálne do hraničných situácií, spadajúcich do pôsobnosti
MHP.
Otázka aplikácie MHP na jednotky medzinárodnej organizácie je predmetom dlhodobého
záujmu praxe i doktríny v kontexte operácií OSN. Podľa v súčasnosti prevládajúceho názoru
je MHP na jednotky OSN aplikovateľné v prípade naplnenia podmienok pôsobnosti MHP.
Nezhody panujú v otázke rozsahu aplikovateľných noriem, pričom túto otázku nepomohol
vyjasniť ani Bulletin generálneho tajomníka OSN k dodržiavaniu MHP jednotkami OSN.
Tieto závery sú do určitej miery prenositeľné i na EÚ, tj. s ohľadom na pôsobnosť MHP
ratione materiae je podmienkou aplikácie existencia ozbrojeného konfliktu či okupácie.
V prípade angažovania jednotiek EÚ v aktívnom nepriateľstve voči jednotkám cudzieho štátu
sú aplikovateľné pravidlá medzinárodných ozbrojených konfliktov, v prípade zapojenia do
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bojových operácií voči neštátnej strane sú aplikovateľné pravidlá ozbrojených konfliktov
nemajúcich medzinárodný charakter. V prípade aktívneho zapojenia sa do nepriateľstva je to
samotná Únia a nie participujúce štáty, ktorá sa stáva stranou ozbrojeného konfliktu, keďže
kontingenty sú v postavení jej de-facto orgánu. Avšak nie každá operácia EÚ zahŕňajúca
nasadenie vojenského personálu predstavuje ozbrojený konflikt či okupáciu. V prípade
nasadenia na území s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom, avšak bez aktívnej participácie
na ňom, musí byť na príslušníkov jednotiek EÚ nahliadané ako na civilistov, ktorí požívajú
úrovne ochrany v zmysle relevantných ustanovení MHP.
S ohľadom na podmienku pôsobnosti ratione personae sme dospeli k záveru, že EÚ
disponuje spôsobilosťou byť nositeľom záväzkov plynúcich z MHP, keďže subjektívna vecná
spôsobilosť EÚ k použitiu ozbrojenej sily (založená na kompetenciách ukotvených
v zakladajúcom akte, tj. primárnom práve) implikuje osobnú spôsobilosť Únie byť viazaná
normami medzinárodného humanitárneho práva. Rovnako výkon kontrolnej a veliteľskej
právomoci v operáciách EÚ umožňuje Únii fakticky zabezpečiť implementáciu MHP v praxi,
čím napĺňa podmienku požadujúcej určitý stupeň organizácie.
V rámci analýzy právneho základu aplikácie MHP sme vychádzali zo záverov predošlých
kapitol a skúmali tak postupne možné pramene humanitárnoprávnych záväzkov. V kategórii
medzinárodných záväzkov, ktoré vytvára EÚ samotná, neexistuje žiaden relevantný právny
akt, z ktorého by bolo možné odvodiť záväznosť MHP v operáciách krízového manažmentu.
Rovnako Európska únia nie je - a ako vyplýva z interpretácie relevantných ustanovení ani
nemôže byť, zmluvnou stranou relevantných inštrumentov MHP. V kategórii záväzkov
vytvorených členskými štátmi, tj. predovšetkým záväzkov vyplývajúcich z primárneho práva
EÚ, sme ako možný právny základ aplikácie MHP identifikovali ustanovenia vyjadrujúce
rešpekt a uznanie EÚ pre ľudské práva (čl. 2, čl. 21 ods. 2 písm. b) v spojení s čl. 3 ods. 5
ZEÚ). Na základe praxou i doktrínou uznávanej interakcie oblastí MHP a práva ľudských
práv sme dospeli k záveru, že tieto ustanovenia inkorporujú čiastočne i záväzky humanitárnoprávne, a to práve do tej miery, do akej k interakcii medzi týmito súbormi noriem dochádza.
V ďalšom kroku boli skúmané obyčajové normy MHP ako základ jeho aplikácie. Keďže
je EÚ medzinárodnou organizáciou a subjektom medzinárodného práva, ako taká je viazaná
obecným medzinárodným právom zahŕňajúcim i obyčajové normy. Z tohto dôvodu
predstavujú obyčajové normy MHP právny základ jeho aplikácie, a to v rozsahu danom
princípom špeciality a prenesených právomocí.
Kapitola ďalej analyzovala možnú relevanciu humanitárno-právnych záväzkov členských
štátov EÚ. Členské štáty by mali povinnosť aplikovať zmluvný štandard MHP aj napriek
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preneseniu veliteľskej a kontrolnej právomoci v prípade, ak by pri zapojení kontingentov EÚ
do nepriateľstva bolo možné na ne nahliadať ako na strany ozbrojeného konfliktu (paralelne
k EÚ). Avšak aktívne nepriateľstvo medzi zmluvnou stranou Ženevských dohovorov (a ich
dodatkových Protokolov) na jednej strane, a Európskou úniou na strane druhej, nepredstavuje
ozbrojený konflikt napĺňajúci podmienky pôsobnosti čl. 2 ods. 1 ŽD(I.-IV.), ktorý požaduje
účasť „zmluvnej strany“ na konflikte. Tou sa ale stáva len EÚ, ale nie (aj) participujúce štáty,
a to ani vtedy, ak sú tieto štáty zmluvnými stranami Ženevských dohovorov. V dôsledku
nesplnenia podmienok osobnej pôsobnosti participujúce štáty nie sú stranou konfliktu a tým je
vylúčená i aplikácia zmluvného MHP na základe ich záväzkov.
Ako právny základ pre aplikáciu zmluvné štandardu MHP prichádza do úvahy
ustanovenie čl. 1 Ženevských dohovorov, ktoré zaväzuje členské štáty nielen dodržiavať, ale i
„zaistiť dodržiavanie“ ich zmluvných záväzkov MHP v každej situácii, tj. povinnosť vplývať
na tretie entity v tomto ohľade. Tohto záväzku sa členské štáty ani prenesením veliteľskej
a kontrolnej právomoci na EÚ nezbavujú. Zároveň je špecifickým rysom MHP, že v sebe
zahŕňa elementárny prvok pokiaľ možno čo najväčšieho rozšírenia a presadenia sa
v povedomí medzinárodného spoločenstva i jeho praxe. Keďže Európska únia je treťou
entitou v zmysle čl. 1 Ženevských dohovorov, členské štáty majú právnu povinnosť
zabezpečiť, aby realizácia operácie ozbrojenými silami EÚ prebiehala plne v súlade
s ustanoveniami Ženevských dohovorov a ďalšími záväznými zmluvnými pravidlami, a to
v rozsahu, v akom viažu daný štát. Ako podporný argument sme uviedli, že členské štáty
zároveň disponujú aj efektívnymi možnosťami pre implementáciu tohto záväzku: nemajú síce
možnosť

kvôli

transferu

veliteľskej

a kontrolnej

právomoci

plniť

tento

záväzok

prostredníctvom vydávania priamych rozkazov, majú ale možnosť ho realizovať napríklad
zmenou zakladajúcich zmlúv EÚ, či prostredníctvom uplatňovania svojich právomocí v rámci
pôsobenia

v relevantných

orgánoch

EÚ,

tj.

predovšetkým

v rámci

mechanizmov

a rozhodovacích procesov Rady EÚ. Súhrnne sme konštatovali, že záväzky členských štátov
tak vytvárajú právny základ aplikácie zmluvného MHP v operáciách EÚ na základe
povinnosti „zaistiť dodržiavanie“ MHP.

Vybrané aspekty medzinárodnoprávnej zodpovednosti v kontexte vojenských operácií
Európskej únie
Posledná kapitola práce sa sústredila na problematiku zodpovednosti v kontexte operácií
krízového manažmentu. EÚ je ako samostatný subjekt medzinárodného práva spôsobilá
chovať sa protiprávne, a následne i byť nositeľom sekundárnej, zodpovednostnej povinnosti,
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pričom z dôvodu viacvrstvovosti medzinárodných organizácií dôležitú úlohu zohráva i možná
(paralelná či subsidiárna) zodpovednosť členských štátov. Kým teoretický základ
zodpovednosti medzinárodných organizácií je v súčasnosti predmetom kodifikačného úsilia
i záujmu doktríny, málo pozornosti je venované analýze praxe. Z ustanovení statusových
dohôd (tzv. SOFA), ktoré sú jedinými relevantnými dokumentmi v tomto ohľade, bolo
zistené, že ustanovenia regulujúce otázku zodpovednosti EÚ v kontexte jej operácií prešli
progresívnym vývojom, pre ktorý je charakteristické:
- materiálna úprava sa do veľkej miery orientuje na praxi iných medzinárodných organizácií,
predovšetkým OSN,
- z procesného hľadiska sa relevantné ustanovenia stali diferencovanejšími, a
- po formálnej stránke vystupuje do popredia stále viac EÚ, kým úloha členských štátov je
redukovaná.
Dôležitým aspektom v kontexte operácií EÚ je i zodpovednosť členských štátov, a to
predovšetkým za ich vlastné chovanie v rámci v rámci vzniku a fungovania EÚ. S ohľadom
na ich povinnosť „dodržiavať a zaistiť dodržiavanie MHP“ môže zodpovednosť členských
štátov vyplývať (1) z faktu, že dali vzniknúť medzinárodnej organizácii, avšak nezaviazali ju
k dodržiavaniu svojich záväzkov, tj. konkrétne nezaviazali Európsku úniu k dodržiavaniu
štandardu vyjadrenom v zmluvných inštrumentoch MHP, (2) z chovania v rámci Európskej
únie,

konkrétne

z účasti

na

vnútroorganizačných

rozhodovacích

procesoch,

alebo

z implementácie rozhodnutí učinených Európskou úniou
Záverom je vhodné zhodnotiť, či sa podarilo zodpovedať hlavnú výskumnú otázku práce
a sformulovať prípadné odporúčania. Predložená dizertačná práca skúmala otázku, či s
paralelne pokračujúcim procesom emancipácie EÚ v oblasti medzinárodnej bezpečnosti,
viditeľnom predovšetkým na vojenských operáciách Únie, korešponduje i jasne definovaný
medzinárodnoprávny rámec ich realizácie. Odpoveď však nie je jednoznačná.

Súhrnné hodnotenie a doporučenia
Súhrnne je možné konštatovať, že realizácia vojenských misií EÚ do veľkej miery
zodpovedá rámcu, ktorý medzinárodné právo vytvára. To však nestačí, keďže úmysel byť
aktérom v oblasti medzinárodnej bezpečnosti, ktorý bude aktívny, avšak len v rámci
aplikovateľného medzinárodného práva, Európska únia právne zakotvuje a navonok
proklamuje len vo veľmi obmedzenej miere. Položme znova hlavnú otázku tejto práce:
Korešponduje s emancipáciou EÚ v oblasti medzinárodnej bezpečnosti, konkrétne vo forme
vojenských zahranično-politických operácií, i jasná definícia medzinárodnoprávneho rámca
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tohto procesu? Kladná odpoveď je z nášho pohľadu problematická s ohľadom na požiadavku
„jasnosti“. Nutným predpokladom kredibility Únie a jej podrobeniu sa medzinárodnému
právu je totiž určitá transparentnosť, ktorej efekt a relevanciu ukázala problematika aplikácie
MHP na jednotky OSN. Nepostačuje tak len úmysel či faktická implementácia určitého
postoja, ale je nutné, aby tento úmysel či postoj boli deklarované verejne, dôrazne
a predovšetkým právne záväzne. Európska únia by tak po vzore OSN a v súlade s už
existujúcimi usmerneniami EÚ k dodržiavaniu MHP vo vzťahu k tretím štátom mala
vypracovať dokument, alebo schváliť vnútroorganizačný akt, ktorý by jasne deklaroval
parametre a vôľu Európskej únie dodržiavať MHP v rámci jej zahranično-politických
operácií. Mala by deklarovať svoj postoj v otázkach zodpovednosti za škody spôsobené
v tejto súvislosti – či a do akej miery sa cíti byť subjektom prípadnej zodpovednostnej
povinnosti, akú úlohu zohrávajú členské štáty. Disponuje k tomu radou možností. Len ak tak
učiní, skutočne dokáže naplniť ideál Roberta Schumana o poslaní jednotnej Európy: „Európa
si musí vytvoriť dušu. Európa je kolískou a strážkyňou demokracie. Európa sa musí znovu stať
vodcom humanity.“645
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Resumé
Európska únia si vytýčila ako jeden zo svojich cieľov prispieť k riešeniu hrozieb
a „k efektívnemu multilaterálnemu systému, ktorého výsledkom by bol spravodlivejší,
bezpečnejší a jednotnejší svet“. Aby bola schopná tento cieľ dosiahnuť, implementovala EÚ
za posledné dve dekády radu zmien v oblasti svojej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
Najvýraznejším elementom procesu emancipácie EÚ v oblasti medzinárodnej bezpečnosti sa
stali vojenské operácie krízového manažmentu EÚ. Progresívne narastajúci počet i
rozširovanie spektra týchto operácií však stále urgentnejšie začali poukazovať na potrebu
analýzy medzinárodnoprávnych aspektov tohto vývoja, z čoho vyplynula i základná otázka
tejto dizertačnej práce: Korešponduje s emancipáciou EÚ v oblasti medzinárodnej
bezpečnosti, konkrétne vo forme vojenských zahranično-politických operácií, i jasná definícia
medzinárodnoprávneho rámca tohto procesu?
Analýza smerujúca k zodpovedaniu tejto otázky je členená do piatich častí.
Prvá kapitola poskytuje prehľad základnej charakteristiky a súčasného stavu Spoločnej
bezpečnostnej a obrannej politiky. Európska únia si vo svojich zakladajúcich inštrumentoch
i ďalších relevantných dokumentoch stanovila smelé ciele v oblasti medzinárodnej
bezpečnosti – „spravodlivejší, bezpečnejší a jednotnejší svet“. Prostriedkom na ich realizáciu
sa stal systém EÚ na prevenciu a zvládanie kríz, a v jeho rámci predovšetkým expedičné
operácie. Relevantné právne normy EÚ špecifikujú i spektrum týchto operácií, ktoré siaha až
po operácie s použitím ozbrojenej sily. Elementmi prerodu EÚ z čisto civilnej mocnosti na
mocnosť aktívnu a schopnú použiť ozbrojenú silu bol postupný vznik bezpečnostno-politickej
inštitucionálnej infraštruktúry, finančných mechanizmov, plánovacích a rozhodovacích
procesov a v neposlednom rade i operatívnych kapacít, prostredníctvom ktorých je EÚ
schopná zahranično-politické operácie fakticky realizovať. Dôležitú úlohu v tejto oblasti
zohráva spolupráca s inými medzinárodnými organizáciami, predovšetkým s OSN a NATO,
ako aj spolupráca s tretími štátmi, ktoré sa často na operáciách EÚ podieľajú.
Druhá kapitola analyzuje postavenie medzinárodných organizácií obecne a Európskej únie
konkrétne v systéme medzinárodného práva. Na začiatku vymedzuje dva základné pojmy:
„medzinárodná organizácia“ a „subjektivita“ v medzinárodnom práve. Následne je venovaná
pozornosť pôvodu a elementom subjektivity medzinárodných organizácií. V rámci týchto
úvah je načrtnutý konflikt medzi dvoma názorovými prúdmi, z ktorých jeden odvodzuje
subjektivitu medzinárodnej organizácie od vôle jej členských štátov a vníma organizáciu len
ako medzinárodnoprávny partikularizmus, kým druhý názor vychádza zo subjektivity, ktorá je
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daná vo chvíli naplnenia určitých podmienok stanovených obecným medzinárodným právom.
Najakceptovateľnejším riešením je koncept tzv. prezumptívnej subjektivity: ak je určité
chovanie

medzinárodnej

organizácie

vysvetliteľné

len

na

základe

existencie

jej

medzinárodnoprávnej subjektivity, potom sa jej subjektivita predpokladá s výnimkou
prípadov, keď členské štáty deklarujú opačný úmysel. Rozsah subjektivity je daný princípom
špeciality, tj. medzinárodná organizácia je nositeľom takých záväzkov, ktoré spadajú
explicitne či implicitne do pôsobnosti organizácie, a ktoré neodporujú jej podstate a
charakteru. Uvedené závery sú aplikovateľné na Európsku úniu: EÚ je medzinárodnou
organizáciou, ktorej bola Lisabonskou zmluvou explicitne medzinárodnoprávna subjektivita
priznaná, pričom rozsah subjektivity je obmedzený princípom špeciality.
Tretia kapitola analyzuje medzinárodnoprávne aspekty vojenských operácií EÚ. Pritom
vychádza z hypotézy, že právny rámec vojenských operácií EÚ tvorí komplexná mozaika
záväzkov vyplývajúcich z práva medzinárodného, európskeho, ale i práva vnútroštátneho.
Ako dôsledok subjektivity v medzinárodnom práve je pritom Európska únia adresátom
medzinárodnoprávnych záväzkov, ktorých pramene sú rôznorodé, avšak zahŕňajú, okrem
iného: (1) obecné medzinárodné právo (zahrňujúceho obecné zásady právne a medzinárodný
obyčaj), (2) zakladajúci akt Európskej únie a súvisiace dokumenty, a (3) záväzky vytvárané
Európskou úniou samotnou, tj. napríklad jednostranné právne akty, všeobecné zásady práva
Únie,

a tak

podobne.

V zmysle

týchto

kategórií

sú

typickými

elementmi

medzinárodnoprávneho rámca operácií SBOP: (1) právo systému OSN, (2) medzinárodný
mandát operácie predovšetkým v podobe mandátu Rady bezpečnosti OSN, mierovej zmluvy,
či medzinárodnej zmluvy s hosťujúcim štátom, (3) zmluva o postavení ozbrojených síl,
uzatváraná s hosťujúcim štátom, ako aj ďalšie medzinárodné zmluvy, (4) pravidlá použitia
ozbrojenej sily a ďalšie relevantné vnútroorganizačné normy EÚ, (5) relevantné normy
obecného medzinárodného práva, a (6) špecifické režimy ako medzinárodné humanitárne
právo, či právo ľudských práv. V závere analyzuje tretia kapitola postavenie ozbrojených síl
EÚ ako orgánov Únie. Konštatuje, že národné kontingenty členských i tretích krajín
participujúcich v operáciách sú de-facto orgánmi Európskej únie, a to na základe intenzity
výkonu a charakteru prenesených veliteľských a kontrolných právomocí, a teda intenzity
efektívnej kontroly EÚ nad kontingentmi. Keďže efektívna kontrola je akceptovaná ako
rozhodujúci faktor pre otázku pričítateľnosti chovania podľa medzinárodného práva,
následkom toho je adresátom relevantných medzinárodnoprávnych záväzkov EÚ samotná.
Štvrtá kapitola sa podrobne venuje jednému z aspektov medzinárodnoprávneho rámca
operácií

SBOP,

a to

aplikácii

medzinárodného

humanitárneho

práva.

Táto

časť
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medzinárodného práva však s ohľadom na podmienky svojej pôsobnosti nie je aplikovateľná
v rámci realizácie každej operácie EÚ, ale len v prípade aktívnej účasti jednotiek EÚ
v situáciách spadajúcich pod pojem ozbrojeného konfliktu. V prípade aktívneho angažovania
sa v nepriateľstve voči jednotkám cudzieho štátu sú aplikovateľné pravidlá medzinárodných
ozbrojených konfliktov, v prípade zapojenia do bojových operácií voči neštátnej strane sú
aplikovateľné pravidlá ozbrojených konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter. Ak
ozbrojené sily do nepriateľstva nezasahujú, majú status civilistov a s tým súvisiaci režim
ochrany podľa MHP. Právny základ aplikácie MHP je nejasný v tom ohľade, že neexistujú
vnútroorganizačné akty EÚ regulujúce túto problematiku a EÚ nie je a nemôže byť stranou
relevantných zmluvných inštrumentov. Jedným z možných právnych základov sú ľudskoprávne ustanovenia zakladajúcich zmlúv EÚ, ktoré čiastočne inkorporujú i humanitárnoprávne záväzky. Druhým prameňom sú obecné zásady právne obyčajové normy
humanitárneho práva. Kapitola ďalej dospieva k záveru, že prenesením velenia na EÚ sa štáty
svojich záväzkov vyplývajúcich z MHP nezbavujú, čo vyplýva predovšetkým z ich povinnosti
„dodržiavať a zaistiť dodržiavanie“ MHP podľa čl. 1 ŽD(I.-IV.). Naopak, na tomto základe
majú právnu povinnosť aplikovať zmluvné MHP i po preneseniu velenia, pričom zároveň
disponujú efektívnymi možnosťami, ako tento záväzok implementovať. Kým EÚ má teda
právnu povinnosť chovať sa v súlade „len“ s obyčajovým MHP (jedná sa o právne záväzky
samotnej EÚ), v praxi by mal byť aplikovateľný zmluvný štandard MHP; právnym základom
pre to sú záväzky participujúcich štátov, ktoré sa ich plnenia nemôžu zbaviť prenesením
velenia na EÚ, a to už s ohľadom na zvláštny charakter a raison d'être medzinárodného
humanitárneho práva.
Posledná, piata kapitola analyzuje vybrané aspekty medzinárodnoprávnej zodpovednosti.
EÚ je ako samostatný subjekt medzinárodného práva spôsobilá chovať sa protiprávne,
a následne i byť nositeľom sekundárnej zodpovednostnej povinnosti. Kým teoretický základ
zodpovednosti medzinárodných organizácií je v súčasnosti predmetom kodifikačného úsilia
i záujmu doktríny, málo pozornosti bolo venované analýze relevantnej praxe. Z analýzy praxe
EÚ, konkrétne relevantných ustanovení štatusových dohôd (SOFA), bolo zistené, že tieto
ustanovenia prešli progresívnym vývojom, pre ktorý je charakteristické: (1) materiálna úprava
sa do veľkej miery orientuje na praxi iných medzinárodných organizácií, predovšetkým OSN,
(2) z procesného hľadiska sa relevantné ustanovenia stali diferencovanejšími, a (3) po
formálnej stránke vystupuje do popredia stále viac EÚ, kým úloha členských štátov je
redukovaná. Dôležitým aspektom v kontexte operácií EÚ je i zodpovednosť členských štátov,
a to predovšetkým za ich vlastné chovanie v rámci vzniku a fungovania EÚ. S ohľadom na
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ich povinnosť „dodržiavať a zaistiť dodržiavanie MHP“ môže zodpovednosť členských štátov
vyplývať (1) z faktu, že dali vzniknúť medzinárodnej organizácii, avšak nezaviazali ju
k dodržiavaniu svojich záväzkov, tj. konkrétne nezaviazali Európsku úniu k dodržiavaniu
štandardu vyjadrenom v zmluvných inštrumentoch MHP, (2) z chovania v rámci Európskej
únie,

konkrétne

z účasti

na

vnútroorganizačných

rozhodovacích

procesoch,

alebo

z implementácie rozhodnutí učinených Európskou úniou.
Súhrnne je možné konštatovať, že realizácia vojenských misií EÚ do veľkej miery
zodpovedá rámcu, ktorý medzinárodné právo vytvára. To však nestačí. Nutným
predpokladom kredibility Únie a jej podrobeniu sa medzinárodnému právu je aj určitá
transparentnosť. Ako ukázala problematika aplikácie MHP na jednotky OSN, nepostačuje len
faktická implementácia určitého postoja, ale je nutné, aby daný postoj bol deklarovaný
verejne, dôrazne a predovšetkým právne záväzne. Len vtedy sa skutočne naplní ideál Roberta
Schumana o poslaní jednotnej Európy: „Európa si musí vytvoriť dušu. Európa je kolískou
a strážkyňou demokracie. Európa sa musí znovu stať vodcom humanity.“646
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Abstract
One of the proclaimed goals of the European Union is to contribute to an “effective
multilateral system leading to a fairer, safer and more united world”. In order to enable itself
to achieve these goals, the EU implemented a number of changes in the field of its common
foreign and security policy. One of the most apparent elements of this process became its
crisis management operations (CMOs). The progressive development of the ESDP, creation
of capabilities enabling the EU to conduct military operations, and continuously raising
number of military CMOs, point more and more urgently to the need to analyze these
developments through the prism of international law. Out of these facts arises also the main
question of the thesis: Has the EU’s increasing military emancipation been paralleled by the
definition of a clear international legal framework? The thesis is divided in five parts.
The first chapter provides an overview of the basic characteristics and present status of
the ESDP. We argued that the EU in order to achieve its goals has currently a wide range of
instruments at its disposal, including an emergency a crisis response system. This system
enables the EU to respond to whole spectrum of crisis situations and conflicts, including
peace enforcement operations. The EU established respective financial and institutional
structures, including permanent military structures within the Council of the EU, such as the
Political and Military Committee, etc. On the basis of experience gained in the first
operations, the EU started to develop also operational capacities, such as the Battle Groups.
Cooperation with NATO, but also with the United Nations remains to be crucial for the EU
and its Member States. This is true also for the cooperation with third states, which often
participate in the European CMOs. All the above mentioned developments mark a change of
the European Union from a solely civil to continuously military power.
The second chapter examines the legal status of international organizations in general and
consequently the legal status of the European Union in concreto. In the first step, the key
concepts are defined: “international organization” and “international legal personality”. We
argue that even if not completely settled, it is no longer contested that international
organizations may possess international legal personality, which may be granted explicitly or
implicitly. Then the elements and the basis of international legal personality are analyzed,
which are still a subject of controversy. One of the views considers the will of the founding
States as central, leading to the conclusion that an international organisation can be regarded
from the viewpoint of the international law system only as being an entity of particular
international law. The other view derives personality of international organisations from
general international law, resulting among other to a general opposability against third states
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and subjects of international law. We concluded that the concept of so-called presumptive
personality by Jan Klabbers is the best solution: it is presumed that an international
organisation has personality under international law, if it performs acts that necessarily imply
such personality, except where Member States expressed denial. The personality is objective
in the sense that the existence of an international organization and the herewith connected
rights and duties are opposable to all other subjects, whereas rights and obligations resulting
from the treaty constituting the international organization are not opposable to third entities
without their recognition. As to the EU, it can be considered as an international organization
possessing international personality.
In Chapter three, we analyzed international law applicable to the European military
CMOs. As a consequence of its international legal personality, the EU has rights and duties
under international law to the extent of their relevance for the EU´s functioning and activities.
The sources of legal obligations include, among others: (1) general international law, (2)
constituting documents of the European Union and related acts, (3) obligation created by the
EU itself, for example unilateral acts or general principles of European law, etc. Taking this
into regard, typical elements of the European CMOs´ legal framework are: (1)the law of the
UN-system, (2) an international mandate of the operation, which is not necessarily based on a
UN Security Council decision, but may be based also on a peace agreement or a host state
consent, (3) Status of Forces Agreement (SOFA/SOMA), usually concluded with the host
state in order to clarify legal status of the operation on the territory of a third state, (4) Rules
of Engagement and other relevant intra-organisational acts of the EU, (5) general international
law, and (6) specific legal regimes, such as international humanitarian law, human rights law
or law of international responsibility. We also concluded that the national contingents
deployed in an European CMO are to be considered as de-facto organs of the European Union
on the basis of the effective control, which the EU exercises through the command and
control structures and decision-making procedures. Hence it is the EU itself who bears
responsibility for the conduct of the contingents deployed. However, this does not mean that
the Member States may evade their obligations by transfer of command and control to the EU.
Chapter four concerns application of the IHL in the context of ESDP operations. As this
question has already been extensively discussed in the context of the UN forces, the chapter
provides at the beginning a short description of conclusions reached in this context in order to
analyze possible analogous application to EU forces. Furthermore we conclude that the IHL is
not applicable in every military operation of the EU. In contrast, its applicability criteria must
be fulfilled, including existence of an armed conflict or occupation. In a case of direct
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participation in hostilities, the EU becomes a party to the conflict. The applicable IHL rules
vary according to the character of the armed conflict the EU forces will be involved in. As to
the legal basis of IHL application, relevant customary rules are applicable to the EU by virtue
of its separate legal personality under international law. Also human rights provisions of the
EU´s constituent treaties provide such basis, as they encompass a core of the IHL. As to the
treaty obligations, the EU itself is not and can not be a party to the relevant IHL treaties.
However, the participating Member States continue to have obligations in this regard,
especially by virtue of the specific IHL obligation to “respect and to ensure respect” for IHL
in all circumstances. This obligation exists also towards the EU and may be implemented by
Member States through the exercise of their competences within the EU institutional
framework.
The last chapter intended to open a debate on responsibility for violations of international
law by European CMOs and to provide an analysis of this aspect on the background of the
EU´s relevant practice. We concluded first that the EU has legal personality and therefore also
rights and obligations under international law. Subsequently if committing a wrongful act, the
EU will invoke international responsibility. Second, the analysis of relevant SOFA provisions
shows that (1) the material basis of the EU´s responsibility for CMOs is similar the one of the
UN for its peacekeeping operations, (2) the claim settlement procedures have developed
progressively over time, and (3) it is the EU, which comes to the fore in question of
responsibility and the Member States, which play increasingly minor role in this regard.
Third, also responsibility of Member States for their own conduct within the framework of the
EU is of importance, especially from the background of their obligation to respect and to
ensure respect for IHL in all circumstances. Such responsibility can Member State incur for
an act committed by the EU, which, if committed by that State, would have constituted a
breach of an international obligation of that Member State. The second basis is the conduct of
the Member State within the EU, e.g. when voting within the structures of the EU or
implementation of an EU´s decision would amount to a violation of international law.
In summary we conclude that even if international law is being taken into account in the
European military operations, for the EU in order to become a serious security organization it
is necessary to proclaim its position towards international law publicly and clearly, and where
appropriate through a legally binding act. This would significantly enhance credibility of the
EU, contribute to further development of the ESDP, and also help to clarify important issues
such as the application of IHL or responsibility issues. As Marten Zwanenburg once noted:
“Maturity does not come with age, but with the acceptance of responsibility”.
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(Military Strategic
Options)

(Initiating Military
Directive)

Schválenie Spoločnej akcie Radou EÚ
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Príloha č. 2

Koncept operácií (Concept of Operations, CONOPS)

Plánovacia fáza operácie

•
•
•
•
•
•

Vypracovanie CONOPS Veliteľom operácie
EUMS pripraví vojenský návrh založený na stanoviskách
členských štátov EÚ
EUMC odsúhlasí tento návrh
PSC vyhodnotí a zaujme vlastné stanovisko
Rada EÚ schváli CONOPS
Veliteľ operácie začne s generovaním ozbrojených síl

CONOPS špecifikuje:
- konkrétne ciele
operácie
- spôsob, akým za
využitia stávajúcich
kapacít majú byť
ciele operácie
dosiahnuté
- formuluje mandát
operácie

Operačný plán (Operation Plan, OPLAN)
•
•
•
•
•

Vypracovanie OPLAN Veliteľom operácie
EUMS pripraví vojenský návrh založený na stanoviskách
členských štátov EÚ
EUMC odsúhlasí tento návrh
PSC vyhodnotí OPLAN a zaujme vlastné stanovisko
Rada EÚ schváli OPLAN/autorizuje Pravidlá nasadenia
engagement

OPLAN špecifikuje:
- návrh spôsobu
realizácie operácie
- potrebné kapacity
(ozbrojené zložky,
podporu a transport)
- Pravidlá nasadenia

Začiatok operácie

Pozn.: Grafika podľa LINDSTROM, Gustav. Enter the EU Battlegroups : Chaillot Paper No.
97. Paris : EU Institute for Security Studies, February 2007. 94 s, Figure 3: Basic outline of
the operational planning process, s. 23.
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Príloha č. 3
Úrovne právomocí
Nejmenší potřeba řízení
Největší potřeba řízení

Pravomoc
ÚPLNÉ
VELENÍ
Pravomoc přímo jednat se zástupci
zemí, diplomatickými misemi,
agenturami

X

Udělena velitelství

X

OPCOM

OPCON

TACOM

TACON

X

X

X

X

Delegována na velitelství
Stanovena silám služebním
postupem

X

Přidělování bojových úkolů/
určování cílů operace

X

X

Přidělování úkolů

X

X

Řízení/použití sil

X

X

X

Stanovení opatření k řízení
manévru

X

X

X

Nové rozdělení sil

X

Ponechání si operačního velení
(OPCOM)

X

X

X
(se
schválením)

X

Přidělení taktického velení
(TACOM)

X

Delegování taktického velení
(TACOM)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Místní řízení/kontrola určených sil

X

X

Přidělení samostatného použití
částí jednotky

X

Pravomoc řízení logistiky

X

Řízení společného cvičení

X

Přidělovat/nově přidělovat podřízené
velitele/důstojníky
Vést k vnitřní kázni/vést výcvik

X

X

X

Delegování operačního řízení
(OPCON)

Podržení si taktického velení
(TACOM)
Rozvinutí sil (informace/v rámci
bojiště)

X

X
X

X
Velitel s národní velitelskou pravomocí si vždy
ponechává jednotné velení v souladu se spojeneckou LEGENDA
doktrínou.
OPCOM – operační velení
- má tuto pravomoc
OPCON – operační řízení
TACOM – taktické velení
- zamítnutá nebo vysloveně
TACON – taktické řízení
neudělená pravomoc

Zdroj: Armáda České republiky. Velení a řízení v operacích. Správa doktrín Ředitelství výcviku a doktrín,
Vyškov 2006 2006, str. 188-189.
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Príloha č. 4

Vzor protokolu o predaní kontingentu AČR do podriadenosti EÚ

Zdroj: KULÍŠEK, Jaroslav. Velení a řízení v operacích EÚ. Vojenské rozhledy. 2008, 17(49),
3, s. 29-51.
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