
Resumé

Cílem této práce je odpovědět na otázku, zda je za jednání vojenských

kontingentů v mírových operacích OSN odpovědná OSN, nebo státy poskytující

kontingenty. Práce se zabývá pouze mírovými operacemi vedenými OSN a

odpovědnosti za jednání mírových kontingentů, nikoliv individuální odpovědnosti jejích

příslušníků. Důvodem pro zvolené téma je specifický právní status mírových sborů. I

když zůstávají ve službách svého státu, stávají se po dobu mírové operace

mezinárodním personálem pod vedením OSN.

Práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol. První z nich zmiňuje charakteristiku a

právní základ mírových operací a vymezuje, které typy operací jsou předmětem práce.

Druhá kapitola se zabývá základní úpravou odpovědnosti států za protiprávní jednání.

Třetí kapitola přibližuje problematiku právní subjektivity a odpovědnosti mezinárodních

organizací, zejména OSN. Tyto instituty spolu úzce souvisí, protože pouze subjekt

mezinárodního práva může nést odpovědnost za své protiprávní jednání.

Čtvrtá a zároveň nejdůležitější kapitola se koncentruje na problematiku

odpovědnosti za jednání příslušníků mírových kontingentů. Kapitola rozebírá

předpoklady mezinárodní odpovědnosti státu a mezinárodní organizace, porušení

mezinárodního závazku a přičitatelnost chování. Zmiňuje, které závazky může OSN a

státy poskytující kontingenty v kontextu mírových operací porušit. V souvislosti

s otázkou přičitatelnosti jednání mírových kontingentů přibližuje postoj OSN, Komise

OSN pro mezinárodní právo a názor nauky. Také rozebírá rozhodovací praxi soudů a

přibližuje organizační strukturu mírových operací, protože rozdělení pravomocí mezi

OSN a státy je klíčové pro určení rozsahu kontroly vykonávané oběma subjekty.

Závěry jsou obsaženy v poslední části práce. S ohledem na skutečnost, že si státy

ponechávají kontrolu nad operačním zapojením svých jednotek, od spoluurčování

rozsahu zapojení jednotek po možnost nesouhlasit s jakýmikoliv změnami jejich

zapojení, zdá se jako nejvhodnější předpokládat, že mírové kontingenty zůstávají pod

dvojí nebo společnou kontrolou OSN a států. Jednání kontingentů by mělo být přičteno

oběma subjektům, které budou nést odpovědnost za jejich jednání v rozsahu, ve kterém

nad jednáním kontingentů vykonávají efektivní kontrolu.


