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ÚVOD

Udržování míru a bezpečnosti ve světě je prvořadým úkolem Organizace

spojených národů (dále jen OSN). Jedním z nejvýznamnějších nástrojů k tomuto cíli

slouží mírové operace OSN, které vznikly na půdě OSN teprve v 50. letech 20. století.

Ačkoliv od schválení první mírové mise uběhlo teprve více než 60 let, OSN již vyslala

do nejrůznějších koutů zeměkoule 66 mírových operací, které si vyžádaly přítomnost

téměř jednoho milionu vojáků a civilních účastníků ze 114 zemí světa.1

I když jsou v dnešní době mírové operace rozšířeným fenoménem, určité právní

aspekty s nimi související jsou doposud v mezinárodním právu nejasné. Jedním z nich

je problematika odpovědnosti za jednání příslušníků mírových kontingentů, které

poskytují státy pro účely mírových operací OSN. Je důležité, aby každé konání nebo

nekonání bylo přičitatelné některému subjektu mezinárodního práva. Přestože

mezinárodní odpovědnost přestavuje jeden z klíčových institů mezinárodního práva,

vyvíjí se pouze velice pomalu. O odpovědnosti mezinárodních organizací to platí

dvojnásobně. Komise OSN pro mezinárodní právo se odpovědností států zabývala celé

půl století a dosud má výsledek její práce pouze formu nezávazné rezoluce. Kodifikační

aktivity zaměřené na odpovědnost mezinárodních organizací jsou teprve na svém

počátku. Zodpovězení otázky, který subjekt mezinárodního práva, OSN nebo vysílající

stát nese odpovědnost za jednání mírových kontingentů, je tak značně obtížné.

Odpovědí na položenou otázku se zabývá tato diplomová práce.

Práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol. První z nich přibližuje problematiku

mírových operací OSN. Nabízí jejich stručnou charakteristiku a vysvětluje rozdíly mezi

jednotlivými druhy misí. Dále je rovněž zmíněn právní základ operací a je vymezeno,

které typy mírových operací jsou předmětem dalšího zkoumání. Závěr kapitoly je

věnován stručné charakteristice příslušníků mírových operací.

Druhá kapitola se zabývá konceptem odpovědností států za protiprávní jednání.

Charakterizuje základní konstitutivní prvky mezinárodně protiprávního jednání státu,

1 UN DPKO, Peacekeeping Fact Sheet, 2011, Dostupný z WWW: http://www.un.org/en/peacekeeping
/resources/statistics/factsheet.shtml (21. říjen 2011).
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které existují v podobě obyčejového mezinárodního práva a jsou kodifikována v práci

Komise OSN pro mezinárodní právo.

Na začátku třetí kapitoly jsem se soustředila na problém subjektivity

mezinárodních organizací, konkrétně pak subjektivity OSN. Souvislost mezi instituty,

jakými jsou subjektivita a odpovědnost mezinárodních organizací, je zřejmá. Jen taková

organizace, která má subjektivitu oddělenou od subjektivity svých členských států,

může nést odpovědnost za své protiprávní jednání.2 Subjektivita je analyzována jak

z pohledu Komise OSN pro mezinárodní právo a Mezinárodního soudního dvora, tak i

z pohledu rozpolcené nauky. V druhé části kapitoly zkoumám samotný odpovědnostní

režim mezinárodních organizací. Podrobně se pak zabývám konstitutivními prvky

mezinárodně protiprávního chování OSN. Informace přitom čerpám hlavně z práce

Komise OSN pro mezinárodní právo.

Čtvrtá a zároveň nejdůležitější kapitola se koncentruje na problematiku

odpovědnosti za jednání příslušníků mírových kontingentů. Rozebírá okruh závazků,

které mohou státy a OSN v souvislosti s mírovými operacemi porušit. Dále se zabývá

přičitatelností jednání kontingentů z pohledů jak Komise OSN pro mezinárodní právo,

tak samotné OSN. Snaží se také přiblížit organizační strukturu mírových operací, která

úzce souvisí s kontrolou vykonávanou státy a Spojenými národy. Závěrečná část

kapitoly se pak snaží vymezit nejvhodnější koncept přičitatelnosti jednání kontingentů.

Při tvorbě diplomové práce jsem vycházela z různých zdrojů. Používala jsem

tištěné publikace v češtině a angličtině, které jsem si opatřila v Praze a Aarhus. Taktéž

jsem využila přístupu k internetovým databázím odborných článků světových

časopiseckých periodik. Kromě toho jsem použila elektronické zdroje, zejména

internetové stránky Komise OSN pro mezinárodní právo, Organizace spojených národů,

Mezinárodního soudního dvora a Oddělení mírových operací OSN.

2 Jílek, Dalibor, Problémy mezinárodně právní odpovědnosti mezinárodních organizací, 1.vyd., Brno:
Masarykova univerzita, 1991, str. 27.
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1. MÍROVÉ OPERACE OSN

Charta OSN stanoví obtížně dosáhnutelný cíl: udržovat světový mír a

bezpečnost. Cíl je naplňován prostřednictvím jak ozbrojených opatření, tak mírovými

operacemi. Fenomén mírových operací se zrodil v období studené války, kdy byl

systém udržování míru a bezpečnosti značně paralyzován.3 Základ tohoto systému

představuje Rada bezpečnosti OSN, jejíž kapitola VII Charty svěřuje donucovací

pravomoci. V době studené války bipolarita ve světě na západní a východní blok a s tím

související vzájemná nevraživost mocností zasedajících v Radě bezpečnosti omezila její

akceschopnost. Stálí členové využívali právo veta k prosazování vlastních cílů a

spolehlivě zablokovali téměř jakýkoliv pokus o rozhodnutí podle kapitoly VII. Rada

bezpečnosti nebyla „prakticky“ schopná konstatovat, že k porušení kogentního zákazu

použití síly skutečně došlo.4 OSN tak měla jako nástroj světového míru svázané ruce.

Protože neexistovaly efektivní prostředky k prosazení míru uplatněním ozbrojené

donucovací akce OSN, zrodil se fenomén mírových operací jako dočasné opatření jak

obejít zablokovanou Radu bezpečnosti a pokusit se tak mír zajistit.5

1.1 Rozdělení a právní základ mírových operací OSN

Bývalý generální tajemník OSN Butrus Butrus-Ghálí se ve zprávě Agenda pro

mír pokusil podrobně popsat způsoby a mechanizmy, které OSN může použít jako

prostředek pro řešení sporů. Vzhledem ke změnám ovlivňující státy a mezinárodní

společenství jako celek, zdůraznil důležitý cíl Charty OSN, kterým má být vytvoření

organizace schopné udržet mezinárodní mír a bezpečnost, zajistit spravedlnost a lidská

práva.6 Ve své Agendě se Butrus-Ghálí pokusil klasifikovat mírové operace, které dle

jejich funkce rozdělil na preventivní diplomacii (preventive diplomacy), nastolení

3 J. Fuchs, Mezinárodní humanitární právo, Praha : Ministerstvo obrany, 2007, str. 175.
4 Č. Čepelka, P. Šturma, Mezinárodní právo veřejné, Praha : C. H. Beck, 2008, str. 715.
5 Ch. Gray, The Use of Force an The International Legal Order, in M. Evans (Ed.), International Law,

3rd edition, Oxford University Press, 2010, str. 638.
6 UN Doc. A/47/277 – S/24111, Report of the Secretary-General: An Agenda for Peace, 17 June 1992,

Dostupný z WWW: http://www.un.org/docs/SG/agpeace.html  (28. červen 2011).
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neboli vytváření míru (peacemaking), udržení míru (peacekeeping) a také budování

míru (peacebuilding).7 Butrus-Ghálí shrnul mírové aktivity OSN takto: preventivní

diplomacie se snaží předcházet vzniku rozporů mezi stranami, vystupňování existujících

rozporů do konfliktů a omezení jejich rozšiřování, peacemakingu a peacekeepingu je

zapotřebí k ukončení konfliktů a udržení míru, jakmile je ho dosaženo. Pokud jsou

peacemaking a peacekeeping úspěšné, posilují šanci pro post-konfliktní peacebuilding,

který může zabránit navrácení násilí.8 S postupem času bylo do agendy začleněno také

prosazování míru (peace-enforcement). Chronologicky se v mírovém procesu nachází

na úrovni peacemakingu a je jeho alternativou, pokud Rada bezpečnosti rozpozná

hrozbu míru, ohrožení míru, nebo akt agrese.9

Peacemaking

Jako první krok v případě, že spor mezi státy přeroste do konfliktu, nastupuje

peacemaking. Jedná se o aktivity různého charakteru, které se liší u každého

konkrétního případu. Všem je však společné, že jde o použití mírových prostředků

předvídaných v kapitole VI Charty OSN.10 Kapitola VI explicitně peacemaking

nezmiňuje, ale z jejího označení „Pokojné řešení sporů“ vyplývá, že upravuje také

řešení konfliktů nenásilnými prostředky. Státy se podle článku 33 Charty zavázaly k

mírovému řešení sporů, které by mohly ohrozit mezinárodní mír a bezpečnost. V

případě, že tak strany neučiní, může je o to požádat Rada bezpečnosti. Lze tedy vyvodit,

že Rada bezpečnosti může požádat znepřátelené strany o mírové rešení již existujícího

konfliktu, i když to v Chartě není výslovně uvedeno. Pokud strany  nejsou schopny

samy urovnat konflikt, mohou se s žádostí o pomoc obrátit na Radu bezpečnosti, která

může doporučit metody nebo procedury řešení.11

V případě, že strany nevyřeší konflikt samy nebo nezahájí spor před

Mezinárodním soudním dvorem, existuje několik způsobů, jak se OSN může na

7 Ibid, par. 5.
8 Ibid, par. 20, 21.
9 UN DPKO and DFS, United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines, 2008,

Dostupný z WWW: http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org/pbps/library/capstone_doctrine_
eng.pdf (28. červen 2011), str. 18.

10 An Agenda for Peace, op. cit. 6, par. 20.
11 Charta Organizace spojených národů, Praha: Informační centrum OSN v Praze, 2005, čl. 36, 37.
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urovnání konfliktu podílet. Dle OSN peacemaking označuje opatření, které se zabývají

existujícím konfliktem a obvykle jde o snahu přimět strany konfliktu diplomatickou

cestou, vyjednávaním, k dosažení dohody a tak urovnat konflikt.12 Protože proces

vyjednávaní znepřátelených stran k uzavření mírové smlouvy je často zdlouhavý a

komplikovaný, v rámci peacemakingu asistuje u vyjednávání strana třetí. Peacemaking

tak bývá realizován formou tzv. dobrých služeb generálním tajemníkem, velvyslanci,

vládami, skupinami států, regionálními organizacemi, nebo také neoficiálními a

nevládními skupinami a prominentními osobnostmi.13 Mezi další nástroje

peacemakingu patří v souladu s možnými mandáty: pozorovatelská činnost, kdy je OSN

pouze v roli pozorovatele, který může zvýšit legitimitu vyjednávání; podpora logistice a

asistence při zprostředkování humanitární pomoci; vyšetřování vzniku konfliktů;

arbitráž; či podpora jiné organizace nebo mediátorovi.14

Peacekeeping

Neexistuje oficiálně schválená definice peacekeepingu a sama OSN uvádí

několik vymezení. OSN například definuje peacekeeping jako smíšenou politicko-

vojenskou aktivitu uskutečňovanou s cílem urovnat konflikt, při níž je se souhlasem

stran přítomná na poli OSN, aby implementovala nebo monitorovala implementaci

opatření, které přispívají k urovnání konfliktů a jejich řešení a aby chránila distribuci

humanitární pomoci.15 Butrus-Ghálí charakterizoval peacekeeping jako rozmístění

jednotek OSN v oblasti konfliktu se souhlasem všech zúčastněných stran, které

zpravidla zahrnuje příslušníky vojenských a/nebo policejních sil OSN a často také

civilní pracovníky.16 D. Ramsbotham definuje operace OSN spadající pod kapitolu VI

Charty jako operace prováděné se souhlasem válčících stran, na podporu úsilí o

dosažení či udržení míru, za účelem prosazení bezpečnosti a udržení života v oblasti

potencionálního či skutečného konfliktu. Důležitým je zde souhlas zúčastněných stran,

který představuje dělicí linii mezi udržením míru a vnucením míru. Operace na udržení

12 An Agenda for Peace, op. cit. 6, par. 20.
13 Principles and Guidelines, op. cit. 9.
14 Š. Waisová, Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, Praha: Portal, 2005, str. 150-154.
15 Principles and Guidelines, op. cit. 9, str. 18.
16 An Agenda for Peace, op. cit. 6.
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míru jsou na rozdíl od donucujících dobrovolné – státy je mohou odmítnout a rovněž u

nich není potřeba určit agresora.17

Peacekeeping slouží zejména k udržení míru a realizaci dosáhnutých dohod. Jde

o velice zajímavý instrument v mezinárodním právu zejména díky tomu, že jeho

skutečný právní základ není zcela jasný. Charta OSN peacekeeping explicitně neuvádí,

lze tedy zpochybnit legalitu nasazení vojenského personálu v jejich rámci. Jelikož zde

chybí element donucení, lze je řadit mezi opatření spadající pod kapitolu VI Charty

OSN, která obsahuje pouze demonstrativní výčet mírových nástrojů. Na druhou stranu

úkoly svěřené tradičním operacím na udržení míru jsou primárně vojenského

charakteru. Proto by se také mohly považovat za prozatímní opatření podle článku 40

VII. kapitoly Charty OSN.18 Někdy se říká o pomyslné kapitole „šest a půl“ Charty

OSN, jelikož peacekeeping leží na pomezí pokojných metod urovnávaní sporů, jimiž se

zabývá kapitola VI, a donucovacích akcí, kterým je věnovaná kapitola VII.19 Nicméně,

teorie i praxe potvrzuje, že Charta OSN je flexibilní instrument, a že peacekeeping má

svůj právní základ v její kreativní interpretaci, zejména ustanovení kapitoly VI.20

První „skutečná“ peacekeepingová mise byla vytvořena v roce 1956 na základě

rezoluce Valného shromáždění OSN „Sjednocení za mír“.21 Rezoluce potvrzuje, že

Rada bezpečnosti má prvořadou odpovědnost za udržení míru a bezpečnosti a dále

uvádí:

“Valné shromáždění rozhoduje, jestliže Rada bezpečnosti v důsledku nedostatku
shody stálých členů nesplní svojí základní povinnost, tedy udržení
mezinárodního míru a bezpečnosti, v jakémkoliv případě, který se jeví jako
hrozba míru, porušení míru, nebo akt agrese, bude Valné shromáždění zvažovat
věc okamžitě s cílem přijmout vhodná doporučení svým členům ke kolektivním
opatřením včetně použití ozbrojené síly, pokud není zbytí, v případě porušení
míru nebo aktu agrese s cílem udržet nebo znovu obnovit mezinárodní mír a
bezpečnost. Pokud právě neprobíhá zasedání, může se Valné shromáždění OSN
sejít ke zvláštnímu zasedání v případě naléhavé potřeby během 24 hodin od

17 D. Ramsbotham, The Changing Nature of Intervention: The Role of UN Peacekeeping, London:
Research Institute for the Study of Conflict and Terrorism, 1995, str. 2.

18 J. Ondřej, Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, str. 212.
19 J. Fuchs, op. cit. 3, str. 177.
20 Ibid.
21 Š. Waisová, Úvod do studia mezinárodních vztahů, Plzeň: Aleš Čeněk, 2005.
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podání žádosti. Takové mimořádné zasedání bude svoláno, pokud je požadováno
hlasováním aspoň sedmi členů Rady bezpečnosti nebo většinou členů OSN.“22

Správnost nového přístupu Valného shromáždění byla řešena v posudku Mezinárodního

soudního dvoru v roce 1962. Soudní dvůr došel k závěru, že Rada bezpečnosti má podle

článku 24 Charty OSN primární, avšak ne výlučnou odpovědnost za udržení

mezinárodního míru a bezpečnosti. Valné shromáždění může jednat a doporučit mírové

operace, ale v žádném případě nesmí rozhodovat o vyslání donucující operace.23

Schvalování mírových operací je většinou založeno na jednotném principu – Rada

bezpečnosti vydá rezoluci, v níž rozhodne o zřízení mírové mise a požádá generálního

tajemníka, aby přednesl plán, jak by taková mise měla probíhat. Generální tajemník

v plánu popíše, o jaký typ operace by se mělo jednat, jaký by měl být všeobecný postup

a jaké množství a druh personálu by se mělo zapojit. Jakmile je tato zpráva sepsána,

učiní Rada bezpečnosti druhé rozhodnutí, kterým autorizuje operaci.24

Často používanou klasifikací peacekeepingu je dělení operací na udržení míru na

tzv. generace. Klasický či tradiční peacekeeping označuje operace převážně vojenského

charakteru, kdy OSN plnilo pouze relativně omezený okruh úkolů. Jde o tzv. operace

první generace, které se vyznačují neozbrojenými či jen lehce ozbrojenými jednotkami,

rozmístěnými mezi znepřátelené strany s cílem monitorovat příměří, stažení vojenských

jednotek či nárazníkové zóny.25 Podmínkou působení operace je souhlas stran

konfliktu.26 V době studené války se uplatnil princip neutrality, na základě kterého

poskytovaly jednotky pouze neutrální státy, čímž bylo vyloučené zapojení jednotek

stálých členů Rady bezpečnosti.27 Zatímco ve většině okrajových mezistátních konfliktů

v době studené války relativně úspěšně plnily své omezené mandáty, pro řešení

22 Resolution 377 (V), Uniting for Peace, 3 November 1950.
23 ICJ, Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory

Opinion, 20 July 1962, ICJ Reports 1962, str. 151.
24 J. T. O'neill, N. Rees, United Nations Peacekeeping in the Post-Cold War Era, New York : Routledge,

2005.
25 J. Fuchs, op. cit. 3, str. 176.
26 M. W Doyle, War Making and Peace Making: The United Nations’ Post-Cold War Record, in Ch. A.

Crocker, F. O. Hampson, P. Aall (Eds.), Turbulent Peace: The Challenges of Managing International
Conflict, Washington DC: United States Institute of Peace Press, 2001, str. 532.

27 M. W. Doyle, N. Sambanis, The UN record on peacekeeping operatios, International Journal, Vol. 62,
No. 3, 2007, str 499.
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komplexnějších konfliktů byly neadekvátní.28 Po pádu železné opony se otevřel prostor

pro operace druhé generace. Stejně jako prvogenerační je jejich předpokladem souhlas

stran konfliktu, ale povahou a účelem se liší.29 Jedná se o komplexní model více složek

- vojenské, policejní a civilní – působících společně s cílem položit základy pro

udržitelný mír.30 Oproti předchozímu typu operací tedy disponují nejen vojenskou, ale i

rozsáhlou civilní složkou. Dle některých autorů třetí generaci tvoří peace-enforcement.

Určující charakteristikou operací je absence souhlasu s mandátem OSN u jedné či více

účastníků konfliktu.31

I když se ponětí operací na udržení míru významně změnilo, tři základní

principy tradičně slouží k vymezení těchto operací: souhlas stran konfliktu, nestrannost,

použití síly pouze v sebeobraně a k ochraně mandátu.32 Souhlas stran dává OSN

potřebnou svobodu jednat s cílem naplnit mandát, a bez něho hrozí, že se jednotky mise

dostanou do pozice strany konfliktu.33 Nestranná realizace mandátu je klíčová k udržení

souhlasu stran konfliktů a jejich spolupráce.34 Původně byly operace zmocněny Radou

bezpečnosti jen v minimálním nutném rozsahu sebeobrany.35 Postupně se pojem

sebeobrany rozšiřoval, aby zahrnul také obranu před násilnými pokusy zabránit mírové

operaci ve výkonu povinností daných mandátem Rady bezpečnosti.36 Použití síly

v obraně mandátu však nepokládá rovnítko mezi udržováním míru a vynucováním

míru.37 Vynucování míru se vyznačuje použitím síly, také na strategické úrovni,

zatímco v případě peacekeepingu vždy jen na taktické úrovni.38

28 O. Bureš, Mírové operace OSN v postbipolárním světě – méně znamená více, Mezinárodní vztahy, č.
3, 2003, str. 29.

29 M. W. Doyle, op. cit. 26, str. 532.
30 Principles and Guidelines, op. cit. 9, str.
31 M. W. Doyle, op. cit. 26, str. 533.
32 Principles and Guidelines, op. cit. 9, str. 31.
33 Ibid, str. 32.
34 Ibid, str. 33.
35 M. Goulding, The Evolution of United Nations Peacekeeping, International Affairs, Vol. 58, No. 3,

2002, str. 455.
36 Principles and Guidelines, op. cit. 9, str. 34.
37 M. W. Doyle, N. Sambanas, op. cit. 27, str 500.
38 Principles and Guidelines, op. cit. 9, str. 34.
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Peacebuilding

Peacebuilding je komplexní a dlouhodobý proces vytváření důležitých základů

pro udržitelný mír a rozvoj. Snaží se zabránit upadnutí nebo znovuzabřednutí do

konfliktu.39 Pod peacebuilding spadá například obnova místních vládních institucí,

odzbrojení a demobilizace jedné nebo více armád, asistence při pořádání voleb,

navrácení utečenců, atd.40

Peace-enforcement

Peace-enforcement zahrnuje různá donucovací opatření včetně použití síly.

Charta OSN obsahuje zákaz uchylování se k síle, což je také plně stabilizované

kogentní pravidlo obyčejového mezinárodního práva.41 Explicitně umožňuje Charta

OSN použít vojenskou sílu pouze ve dvou případech, v sebeobraně nebo při ohrožení

míru, jeho porušení a činech útočných. Jde o tzv. opatření s použitím síly.42 Hlavní roli

má Rada bezpečnosti, která určuje, zda došlo k ohrožení míru, porušení míru či přímo k

útočnému činu, a rozhodne, jaká opatření budou učiněna.43 Když strany sporu odmítnou

doporučená opatření a dopouští se chování, kterým ohrožují mezinárodní mír, přistupuje

Rada bezpečnosti k peace-enforcementu, tedy k vynucení míru.44

Ozbrojené donucení může Rada bezpečnosti schválit pouze za předpokladu, že

mírnější opatření nebyla účinná.45 S rozhodnutím o zahájení vojenské operace nastává

problém, kdo zásah povede. V případě peace-enforcementu se členové OSN podle

článku 43 Charty zavázali, že k provedení společných vojenských akcí na výzvu Rady

bezpečnosti a na základě zvláštních dohod poskytnou své ozbrojené síly, pomoc a

prostředky. Protože k uzavření vzpomínané dohody nedošlo, musí být podmínky

pomoci členského státu dojednány pro každou konkrétní akci. V případě, že člen

s podmínkami nesouhlasí, je v podstatě zbaven své povinnosti podílet se na

39 Principles and Guidelines, op. cit. 9.
40 An Agenda for Peace, op. cit. 6, str. 15; E. Bertram, Reinventing Governments: The Promise and

Perils of United Nations Peace Building, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 39, No. 3, 1995.
41 Charta OSN, op. cit. 11, čl 2(4); Č. Čepelka, P. Šturma, op. cit. 4, str. 715.
42 Charta OSN, op. cit. 11, čl. 39, 51.
43 Ibid, čl. 39.
44 J. Ondřej, op. cit. 19, str. 209.
45 Charta OSN, op. cit. 11, čl. 42.
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donucovacím opatření.46 Článek 43 v praxi Rada bezpečnosti zatím nevyužila, pouze

autorizovala použití síly ze strany regionálních organizací nebo ad hoc koalice.47 Rada

bezpečnosti má možnost použít takových oblastních dohod nebo orgánu pro donucovací

akci pod svým vedením podle článku 53. Donucovací vojenská akce je velice

vyjímečným opatřením, zejména kvůli procedurální a politické složitosti jejího povolení

a uskutečnění. Ozbrojené donucení jistě patří mezi nejefektivnější mechanismy, kterými

lze zastavit násilný konflikt, ale politická situace jejich vysílání často znemožňuje.

Mírové operace – shrnutí

Definice jednotlivých mírových operací jsou často nejednotné a používání těchto

termínů je rozdílné. Kromě prevence konfliktů se ostatní typy misí prolínají, hranice

mezi mírovými operacemi jsou nejasné a jen výjimečně jsou operace limitovány jedním

druhem aktivity. Nicméně OSN je stále rozeznává jako samostatné typy. Operace na

nastolení míru se prolínají s peace-enforcementem, takže OSN může současně

vyjednávat a uplatňovat donucovací nástroje. Zatímco operace na udržení míru jsou

primárně využívaný pro monitorování příměří a plnění mírové dohody, často hrají také

aktivní roli v nastolení a budování míru, jako je například dohled nad ozbrojováním.

Pokud by bylo mezinárodní společenství schopné operace efektivně propojit, mohlo by

se lépe reagovat na kořeny konfliktu a tím přispět k tomu, aby se neopakoval. Bohužel

v současnosti tomu tak není.48

Vnímání těchto pojmů je rozdílné i v současné literatuře. Někteří zůstávají u

dělení zavedeném Butrusem-Ghálím, podle kterého je úkolem peacekeepingu udržovat

příměří, nikoliv nezbytně řešit konflikt, což je úkolem peacemakingu. Uzavřená mírová

dohoda pak vytváří prostředí, ve kterém může docházet k peacebuildingu.49 Jiní naopak

46 J. Malenovský, Mezinárodní právo veřejné : jeho obecná část, 5. vydání, Brno : Masarykova
univerzita, 2008, str. 381.

47 D. Türk, Základy mezinárodního práva, Praha : Univerzita Karlova v Praze - FPR, 2010, str. 426.
48 Principles and Guidelines, op. cit. 9.
49 M. J. Greig, P. F Diehl, The Pecakeeping-Peacemaking Dilemma, International Studies Quarterly,

Vol. 49,  No. 4, 2005, str. 621-645, Dostupný z WWW: http://www3.interscience.wiley.com/journal/
118686024/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0 (21. říjen 2011).
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s tímto dělením nepracují a vnímají peacekeeping v širším smyslu, do kterého zahrnují i

vytváření míru.50

Termín mírové operace je používán nejednotně také v české literatuře. J.

Malenovský uvádí pojem mírové operace OSN jako synonymum k pojmu peace-

keeping. Mírovými operacemi rozumí nasazení vojenských jednotek s cílem udržet mír,

které má konsenzuální charakter a oprávnění použít zbraně pouze k nutné obraně.51

Obdobný přístup zastává D. Jílek, když uvádí, že OSN v případě mírových operací

uzavírá dohody o postavení sil OSN. Jako příklad uzavřených dohod vyjmenovává

konkrétní dohody OSN, které byly uzavřené v případě misí, označených OSN

v anglickém jazyku jako peacekeepingové.52 D. Jílek dále uvádí, že mírové operace plní

funkce mírotvorné (peace-keeping), zatímco mají i určité prvky prosazování míru

(peace-enforcement).53 J. Fuchs vnímá pojem mírové operace jako souhrnné označení

dvou typů operací – pozorovatelské mise, které slouží k monitorování situace v terénu a

mise na udržení míru (peacekeeping), které zpravidla oddělují znesvářené strany.54

Autoři se shodují na nutnosti odlišovat mírové operace OSN od kolektivních

donucovacích akcí Rady bezpečnosti podle kapitoly VII Charty.55 I když dle D. Jílka

mají mírové operace prvky peace-enforcementu, uvádí rozdíly mezi operacemi, jak

v postavení, tak v pravomoci příslušníků mírových kontingentů od příslušníků

ozbrojených sil, kteří se účastní válečné operace autorizované Radou bezpečnosti

OSN.56 Je na místě poznamenat, že OSN v několika případech kombinovala mandáty

podle kapitol VI a VII Charty OSN, mírové síly vyslala s mandátem dle kapitoly VI, ale

následně ji Rada bezpečnosti svěřila donucovací pravomoci.57

50 B. A. Fetherston, Peacekeeping, conflict resolution and peacebuilding, in T. Woodhouse, O.
Ramsbotham (Eds.), Peacekeeping and Conflict Resolution, Frank Cass Publishers, 2000.

51 J. Malenovsky, op. cit. 46, str. 382.
52 D. Jílek, Kodifikační úkol: odpovědnost mezinárodních organizací, in Č. Čepelka, D. Jílek, P. Šturma,

Mezinárodní odpovědnost, Brno : Masarykova univerzita, 2003, str. 227.
53 J. Ondřej, P. Šturma, V. Bílková, D. Jílek, a kolektiv, Mezinárodní humanitární právo, Praha : C. H.

Beck, 2001. 448.
54 J. Fuchs, op. cit. 3, str. 176.
55 Ibid, str. 178; J. Malenovsky, op. cit. 46, str. 382.
56 J. Ondřej, P. Šturma, V. Bílková, D. Jílek, a kolektiv, op. cit. 53, str. 448.
57 J. Fuchs, op. cit. 3, str 179.
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V další části této práce se budu věnovat otázce odpovědnosti za jednání

mírových kontingentů. Označení mírové operace nebo mírové mise budu používat jako

souhrnné označení pro všechny typy operací, s výjimkou donucovacích akcí Rady

bezpečnosti. Přikláním se tedy k odlišení těchto institutů. S ohledem na skutečnost, že

problematika odpovědnosti za jednání příslušníků mírových misí OSN je v současném

stavu mezinárodního práva poměrně nová a málo prozkoumaná, bude pro účely mé

práce vhodné nerozlišovat mezi jednotlivými typy operací, zejména tedy mezi

peacekeepingem a peacebuildingem, a zabývat se jimi komplexně.

1.2 Příslušníci mírových operací OSN

Velkým problémem pro mezinárodní organizace v porovnání se suverénními

státy je nedostatek personálu.58 Pro mírové operace je nezbytný vojenský personál a

jeho nedostatek stěžuje roli OSN jako ochránce mezinárodního míru a bezpečnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že Spojené národy nemají své vlastní vojenské síly, vojenský

personál, vybavení i logistiku zabezpečují na základě dobrovolnosti členské státy.

Zatímco vojáci zůstávají příslušníky vysílající armády, stávají se po dobu jejich

přidělení do mírové mise mezinárodním personálem pod vedením OSN.59 Příslušníci

mírových sil si ponechávají uniformy armád svých států, od kterých se odlišují jen

modrou přilbou nebo baretem a znakem OSN. 60 Toto uspořádání s sebou přináší složitý

problém týkající se odpovědnosti. Není dosud v mezinárodním právu jasné, zda za

jednání „zapůjčených“ vojáků nese odpovědnost vysílající stát nebo OSN, která má

vojáky dočasně pod svým velením.

Mírové mise kromě vojenských jednotek zahrnují také vojenské pozorovatelé,

civilní policii a civilní personál Spojených národů. Přičitatelnost jejich jednání

ponechávám stranou, a zabývat se budu výlučně odpovědností za jednání vojenských

kontingentů poskytnutých státy. Příslušníci pozorovatelských nebo civilních složek

58 M. Hirsh, The Responsibility of International Organizations towards Third Parties: Some Basic
Principles, Springer, 1995, str. 64.

59 R. C. Siekmann, National Contigents in United Nations Peace-Keeping Forces, Dordrecht: Martinus
Nijhoff Publishers, 1991.

60 V anglickém znění se pro mírové kontigenty používá označení „blue berets“ nebo „blue helmets.“
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OSN mají totiž jiný status, jsou to experti nebo úředníci, a podléhají jiným pravidlům a

uspořádáním, například z hlediska výsad a imunit.61

Je důležité odlišovat od operací pod vlajkou OSN operace, jež zůstávají v režii

členských zemí. Příkladem je korejská válka, kde Rada bezpečnosti po konstatování

porušení míru doporučila členským státům OSN, aby pomohly napadenému státu

odvrátit útok a obnovit mezinárodní mír a bezpečnost.62 Rada bezpečnosti autorizovala

členské státy k vojenské operaci, ale k organizaci ozbrojených sil a k řízení operací

byly zmocněny Spojené státy americké.63 Válčící stranou nebyla OSN ale Spojené státy,

protože příslušnicí zapůjčených ozbrojených sil byly začleněny do struktury amerických

ozbrojených sil.64 Stejně tak válečná operace proti Iráku v roku 1990 nebyla

vykonávaná OSN, ale členskými státy OSN pod faktickou operační kontrolou

Spojených států na základě autorizace Rady bezpečnosti.65

61 Ch. Leck, International Responsibility in United Nations Peacekeeping Operations: Command and
Control Arrangements and the Attribution of Conduct, Melbourne Journal of International Law, Vol.
10, No. 16, 2009; M. Bothe, Peacekeeping, in B. Simma, The Charter of the United Nations: A
Commentary, 2nd edition, Oxford: Oxford University Press, 2002, str. 688-689.

62 J. Ondřej, P. Šturma, V. Bílková, D. Jílek, a kolektiv, op. cit. 53, str. 447.
63 The International Law Association, Report of the Seventieth Conference Held in New Delhi, London,

2002, str. 797.
64 J. Ondřej, P. Šturma, V. Bílková, D. Jílek, a kolektiv, op. cit. 53, str. 447.
65 T. Pfanner, Application of International Humanitarian Law and Military Operations Undertaken

under United Nations Charter, in U. Palwankar (Ed.), Symposium on Humanitarian Action and
Peace-keeping Operations, Geneva: ICRC, 1994.
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2. MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST STÁTU ZA
PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Efektivita mezinárodního práva i práva obecně závisí na úpravě

odpovědnostních vztahů.66 Odpovědnost států je stěžejní zásada mezinárodního práva a

vyplývá z povahy mezinárodního právního systému a z doktríny státní suverenity a

rovnosti států.67 Odpovědnost státu za protiprávní jednání můžeme definovat jako nový,

akcesorický právní poměr, který vzniká ex lege jako důsledek protiprávního chování.68

Problematice mezinárodní odpovědnosti se věnuje již od r. 1949 Komise OSN pro

mezinárodní právo, která v roce 2001 přijala text Návrhu článků o odpovědnosti států za

mezinárodně protiprávní chování (dále jen Návrh článků o odpovědnosti států). Návrh

článků o odpovědnsoti států vzalo Valné shromáždění pouze na vědomí přijetím

nezávazné rezoluce, ale otázka právních následků protiprávního chování je do značné

míry ustálena v podobě obyčejového mezinárodního práva. Jde o zcela první

autoritativní vyjádření obecně platných obyčejových pravidel této problematiky

v písemné formě.69 Návrh obsahuje také některé prvky progresivního rozvoje.70 Pouze

subjekt mezinárodního práva může nést odpovědnost za porušení svých mezinárodních

závazků. Skutečnost, že státy jsou subjekty mezinárodního práva, je ustálenou a

opravdu nejelementárnější zásadou mezinárodního práva.71

Čl. 1 Návrhu článků o odpovědnosti států uvádí obecné pravidlo již hodně

podporované praxí, podle kterého má každý mezinárodně protiprávný čin státu za

následek mezinárodně právní odpovědnost tohoto státu.72 K základním prvkům každého

mezinárodně protiprávního chování patří jeho (a) přičitatelnost státu (subjektivní prvek)

a (b) protiprávnost chování, tedy porušení závazku státu plynoucího z platného pravidla

66 J. Malenovsky, op. cit. 46, str.316.
67 M. N. Shaw, International Law, 6th edition, New York : Cambridge University Press, 2008, str. 778.
68 J. Ondřej, P. Šturma, V. Bílková, D. Jílek, a kolektiv, op. cit. 53, str. 416.
69 Č. Čepelka, P. Šturma, op. cit. 4, str. 581.
70 J. Ondřej, P. Šturma, V. Bílková, D. Jílek, a kolektiv, op. cit. 53, str. 416.
71 P. S. Reinsch, International Law, Modern American Law, Vol. 12, 1915, str. 121.
72 UN Doc. A/56/10, Commentaries to the Draft Articles on Responsibility of States for internationally

wrongful acts, in Report of the International Law Commission on the work of its Fifty-third session,
Official Record of the General Assembly, Fifty-sixth session, Supplement No. 10, November 2001, s
63.
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mezinárodního práva, obyčejového nebo smluvního (objektivní prvek).73 Porušení může

mít podobu konání či nekonání. Pro určení zda jde o protiprávní chování státu je

rozhodující mezinárodní právo, bez ohledu na ustanovení vnitrostátního práva.74

Porušením mezinárodního závazku státu je, pokud chování státu není v souladu s tím,

co po něm závazek  vyžaduje, nehledě na jeho povahu nebo původ (čl. 12). Aby se

jednalo o porušení závazku, musí být závazek platný v době, kdy došlo k chování.75

Odpovědnost státu vzniká jen za předpokladu, že konání nebo opomenutí je státu

přičitatelné. Subjektivní prvek chování závisí od okruhu aktérů, jejichž jednání může

být považováno za jednání státu.76

Stát je abstraktní právní subjekt.77 Sice má plnou pravomoc podle

mezinárodního práva, ale ve skutečnosti jeho jménem vystupují individuální nebo

kolektivní orgány.78 Stát je odpovědný za jednání svých vlastních orgánů, bez ohledu na

to, zda jde o orgány moci výkonné, zákonodárné, soudní či ty, které vykonávají funkci

jinou. Stejně tak není rozhodující postavení orgánu ve struktuře státu a jeho charakter

jako orgánu centrální vlády nebo územní jednotky (čl. 4). Pojem státního orgánu

zahrnuje každou osobu nebo jednotku, která má takový status v souladu s vnitrostátním

právem. Čl. 4 vyjadřuje zásadu obyčejového mezinárodního práva opakovaně uváděnou

v judikatuře, podle které chování jakéhokoliv orgánu státu musí být považováno za

chování státu.79

73 Č. Čepelka, P. Šturma, op. cit. 4, str. 584; I. Brownlie, Principles of Public International Law, 6th
edition, Oxford University Press, 2003; PCIJ, Phosphates in Morocco, Italy v. France, Judgment, 14
June 1938,  PCIJ Reports,Series A/B, No. 74; PCIJ, Case Concerning the Factory at Chorzów,
Germany v. Poland, Judgment, 26 July 1927, PCIJ Reports, Series A,  No. 9, par. 21; ICJ, Rainbow
Warrior case, New Zealand v. France Judgment, 30 April 1990, ICJ Reports 1990, str. 499.

74 M. N. Shaw, op. cit. 67, str. 782; Draft Articles on Responsibility of States for internationally
wrongful acts, op. cit. 72, art. 3.

75 J. Ondřej, P. Šturma, V. Bílková, D. Jílek, a kolektiv, op. cit. 53, str. 416.
76 V. Bílková, Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu,

Praha : Univerzita Karlova v Praze - FPR, 2007, str. 216.
77 M. N. Shaw, op. cit. 67, str. 786.
78 D. Türk, op. cit. 47, str. 234; Č. Čepelka, P. Šturma, op. cit. 4, str. 583.
79 M. N. Shaw, op. cit. 67, str. 786; ICJ, Difference Relating to Immunity from Legal Process of a

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, Advisory Opinion, 29 April 1999, ICJ
Reports 1990, str. 62, 87; ICJ, Case concerning application of the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide, Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment,
26 February 2007, ICJ Reports 2007, str. 84.
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Státu se přičítá i jednání parastátních aktérů, osob nebo entit, které zmocnil

k výkonu některých veřejných funkcí (čl. 5). Obvykle to jsou soukromé osoby, na které

stát přenesl část své moci.80

Stát je odpovědný za jednání svých orgánů a parastátních aktérů i v případě, že

překročí své pravomoci nebo jednají v rozporu s instrukcemi, tzv. jednání ultra vires

(čl. 7). Je nezbytné odlišit, kdy jde o neoprávněné, ale pořád úřední jednání a kdy o

jednání soukromé. Státu totiž nelze přičíst chování, které není kryto statusem orgánu,

nýbrž statusem soukromé osoby.81

Stát nese odpovědnost za jednání státních orgánu de facto, tedy osob nebo

skupin, které i když nemají status orgánu, jednají fakticky v zájmu státu. Protože de

facto subjekty nejsou k výkonu státní moci zmocněny formálně, určující je faktický

vztah mezi jednajícím subjektem a státem.82 Jde o situace, kdy taková osoba nebo

skupina osob jedná na základě pokynů státu nebo pod jeho řízením či kontrolou (čl. 8),

nebo je její jednání nečinně trpěno.83

Pokud jsou orgány státu poskytnuty za účelem výpomoci jinému státu, odpovídá

za jejich chování přijímající stát a takto „zapůjčené“ cizí orgány pak působí pod jeho

pravomocí (čl. 6). To platí za podmínky, že orgány si zachovávají svůj dosavadní status

a neztrácejí právní postavení orgánů ve vysílajícím státě. Příkladem může být

poskytnutí policejní jednotky, zdravotní nebo technické služby. Naprosto odlišný případ

je, pokud na území státu (s jeho souhlasem) působí cizí státní orgány, které ale neustále

zůstávají pod pravomocí vysílajícího státu. Za jednání orgánů pak i nadále nese

odpovědnost vysílající stát. Jde například o diplomatické a konzulární mise.84

Jak již bylo zmíněno, stát odpovídá za jednání svých orgánů bez ohledu na jejich

charakter či postavení ve státní struktuře a ozbrojené síly se bez pochyby mezi orgány

států řadí.85 Jejich jednání je tedy považováno za akt státu. Na rozdíl od států, nemá

80 V. Bílková, op. cit. 76, str. 217.
81 Č. Čepelka, P. Šturma, op. cit. 4, str. 590-591.
82 V. Bílková, op. cit. 76, str. 218.
83 Č. Čepelka, P. Šturma, op. cit. 4, str. 596.
84 Ibid, str. 603.
85 Cit. in V. Bílková, op. cit. 76, str. 216.
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OSN k dispozici vlastní ozbrojené jednotky, a je proto odkázané pro účely mírových

operací na „zapůjčení“ ozbrojených jednotek od členských států. V případě, že jsou

dány k dispozici mezinárodní organizaci, je situace trošku jiná a není zcela zřejmé,

který subjekt mezinárodního práva nese za jejich chování odpovědnost. Pro rozhodnutí

o tom, zda je za jejich chování odpovědný vysílající stát nebo OSN, je pak rozhodující

použitý standard kontroly. Touto problematikou se bude podrobněji zabývat jiná

kapitola.
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3. MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST OSN ZA

PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

3.1 Právní subjektivita OSN

Skutečnost, že mezinárodní organizace jsou subjekty mezinárodního práva,

nebyla vždy tak široce přijímána, jako je tomu dnes. Otázka právní subjektivity v prvé

řadě závisí na ustanovující listině mezinárodní organizace. Pokud si státy přejí, aby

organizace měla samostatnou právní subjektivitu, mohou tak stanovit explicitně

v zakládající smlouvě. Státy disponují smluvní svobodou a projevem společné vůle

může vzniknout subjekt mezinárodního práva.86 Jde ale o spíše výjimečný případ,

častěji je subjektivita mezinárodní organizace odvozena z její pravomoci, cílů a

funkcí.87 Tento způsob nabití subjektivity byl potvrzen v posudku Mezinárodního

soudního dvora ve věci Náhrady škod utrpěných ve službách OSN. Soud konstatoval, že

OSN je subjektem mezinárodního práva a má způsobilost být nositelem mezinárodních

práv a povinností a schopnost udržovat svá práva vznášením mezinárodních nároků.

Potvrdil, že bez právní subjektivity by OSN nebyla schopna plnit své rozsáhlé funkce.88

Cíle a funkce tedy podle soudu spoluurčují subjektivitu mezinárodních organizací.89

Charta OSN výslovně nestanovuje mezinárodní subjektivitu OSN, proto soud

zkoumal, zda OSN má vlastnosti mezinárodně právní osobnosti.90 Spolu s funkcemi

zkoumal detailně i její úkoly a zaznamenal jednotlivé znaky subjektivity OSN

spočívající v povinnosti členů ve vztahu k organizaci, právní způsobilosti, výsadách a

imunitách na území členských států, přijetí a splnění rozhodnutí Rady bezpečnosti a ve

způsobilosti uzavírat mezinárodní smlouvy.91 Na rozdíl od států je dle soudu

86 D. Jílek, op. cit. 52, str. 221; M. N. Shaw, op. cit. 67, str. 1297.
87 M. N. Shaw, op. cit. 67, str. 1297.
88 ICJ, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, 11 April

1949, ICJ Reports 1949.
89 D. Jílek, op. cit. 52, str. 217.
90 Ibid, str. 214.
91 Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, op. cit. 88, str. 179; k tomu Ibid,

str. 215; M. N. Shaw, op. cit. 67, str.1298.
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subjektivita mezinárodních organizací odvozená od vůle zakladajících členů. Není proto

nevyhnutelné explicitní přiznání právní subjektivity v ústavě mezinárodní organizace.

Pověřením organizace plněním úkolů na mezinárodní úrovni, státy implicitně přiznávají

organizaci mezinárodněprávní subjektivitu.92 Výrok byl následovně interpretován jako

potvrzení pravidla, které lze vztáhnout na veškeré organizace. Posudek má proto

klíčový význam pro dnes již široce akceptovanou právní subjektivitu mezinárodních

organizací.93

Na základě posudku lze dovodit, že mezinárodní organizace musí naplňovat tři

znaky, aby mohla být považována za subjekt mezinárodního práva. Za prvé, musí jít o

trvalé společenství států s vlastními orgány sledující právem dovolený cíl. Jde tedy

pouze o organizace, jejichž členy jsou státy, nikoliv fyzické nebo právnické osoby. Za

druhé, musí mít účel a pravomoci oddělené od svých členů a musí být způsobilá

vykonávat své pravomoci na mezinárodní úrovni.94

Právní subjektivita neobsahuje pouze způsobilost vznášet nároky, jak to uvádí

v posudku soud, ale také odpovědnost organizace za vlastní protiprávní chování.95

Řečeno jinak, založení mezinárodně právní subjektivity v sobě předpokládá založení

odpovědnostní způsobilosti.96

Podle Komise OSN pro mezinárodní právo mezinárodní organizace musí mít

právní subjektivitu a být tak způsobilé vznášet mezinárodní nároky a nést odpovědnost

za své jednání.97 Mezinárodní organizaci definuje jako organizaci ustanovenou

smlouvou nebo jiným dokumentem podle mezinárodního práva, která má oddělenou

právní subjektivitu od svých členů.98 Dle Komise může mít mezinárodní organizace za

členy kromě států také jiné subjekty. Jinými subjekty mohou být například mezinárodní

92 J. Malenovský, op. cit. 46, str. 148.
93 I. Brownlie, op. cit. 73, str. 648.
94 Ibid, str. 647.
95 D. W. Bowett, G P. Barton, United Nations Forces: A Legal Study, Lawbook Exchange Ltd, 1964, str.

325.
96 D. Jílek, op. cit. 52, str. 216.
97 UN Doc. A/CN.4/537, Report of the International Law Commission on the work of its Fifty-sixth

session, Official Record of the General Assembly, Fifty-eight session, January 2004.
98 UN Doc. A/64/10, Report of the International Law Commission: Sixty-first session, Official Record of

the General Assembly, Sixty-fourth session, Supplement No. 10, 2009, str. 43.
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organizace, soukromé osoby, nebo teritoria.99 Jde o posun od tradičního vnímání

mezinárodních organizací, podle kterého se termínem mezinárodní organizace rozumí

pouze ty organizace, jejichž členskou základnu vytvářejí výlučně státy.100

V nauce existují dva názorové proudy, které se zabývají právní subjektivitou

mezinárodních organizací. Část nauky se hlásí k restriktivnímu pojetí a mezinárodně

právní subjektivitu odvozuje od ustanovení zakládajícího dokumentu.101 Subjektivita

pak nevzniká ex lege, ale až na základě vůle zakladájících států a nepodléhá obecnému

mezinárodnímu právu. Rozsah subjektivity je podmíněn cíli a funkcemi organizace

vymezenými zřizovacím dokumentem, nikoliv obecným mezinárodním právem.102

Povaha subjektivity mezinárodních organizací se podstatně liší od právní subjektivity

států v mezinárodním právu. Na rozdíl od států mají organizace pouze odvozenou

právní subjektivitu - vznikají totiž z vůle států. Jednání organizace je legální, pouze

pokud spadá do kompetencí, které státy v základním dokumentu organizaci svěřily.103

Obhájci názorového protipólu vidí základ subjektivity v obecném mezinárodním

právu, zásadně nesouhlasí s tím, že subjekt mezinárodního práva může vzejít

z partikulární smlouvy. Organizace disponuje subjektivitou podle obecného

mezinárodního práva a zakládající smlouva ji může pouze omezit.104

Nelze popřít skutečnost, že mezinárodní organizace jsou zakládány smlouvou

mezi několika státy. Mají tak základ v partikulárním právu a pohybují se v jeho

hranicích. Protože většina zakládajících dokumentů neobsahuje ustanovení, které

výslovně uděluje organizaci mezinárodně právní subjektivitu, je třeba se uchýlit

k doktríně implied powers a induktivním způsobem dojít k závěru, že je daná

99 Ibid, str. 49.
100 Č. Čepelka, P. Šturma, op. cit. 4, str. 78-79; viz D. Türk, op. cit. 47, str. 109.
101 G. Schwarzenberger, A Manual of International Law, London, 1967, str. 80; R. L. Bindschedler,

International Organizations, General Aspects, in R. Bernhardt (Ed.), Encyclopedia of Public
International Law, vol. II, Amsterdam: North Holland, 1995, str. 1299.

102 D. Jílek, op. cit. 52, str. 221.
103 Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, op. cit. 88; W. Czapliński,

Responsibility of International Organizations for Activities ultra vires, in P. Šturma (Ed.), Právní
následky mezinárodně protiprávního chování, Praha : Univerzita Karlova v Praze - FPR, 2007.

104 M. Rama-Montaldo, International Responsibility and Implied Powers of International Organizations,
British Yearbook of International Law, Vol. 44, 1970, str. 112; F. Seyersted, International Personality
of Intergovernmental Organizations. Do Their Capacities. Depend Upon Their Constitutions?, Indian
Journal of International Law, Vol. 4, No. 6, 1964, str. 68.
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organizace mezinárodní osobností. Nepopírám eventuální možnost, že subjektivita

některé z organizace pronikne do systému obecného mezinárodního práva a organizace

bude vázána jeho normami. Podle D. Jílka taková situace nastane, pokud bude činnost

konkrétní organizace pokryta těmito normami.105

3.2 Základ mezinárodněprávní odpovědnosti OSN

Mezinárodní organizace mohou mít rozsáhlé pravomoci jako je uzavírání

mezinárodních smluv, správa určitého území, použití vojenské síly, či poskytování

technické podpory. Pokud má mezinárodní organizace právní subjektivitu oddělenou od

právní subjektivity členských států a má pravomoci, které by v případě jejich výkonu

státy byly důvodem vzniku státní odpovědnosti, je pak na místě, aby takové

mezinárodní organizace nesly odpovědnost za své chování.106

V mezinárodním právu existují smluvní pravidla upravující odpovědnost

mezinárodních organizací. Prvním významným dokumentem, který počítá

s odpovědnostním režimem pro mezivládní organizace, je Úmluva OSN o mořském

právu z roku 1982, podle které může být mezivládní organizace, která k úmluvě

přistoupí odpovědná za porušení smluvních povinností.107 Odpovědnostní režim je

zakotven v tzv. Kosmické smlouvě z roku 1967, kde se uvádí, že odpovědnost za její

dodržování nese mezinárodní organizace a smluvní státy, které jsou členy této

organizace.108 Stejně tak zakládající dokumenty některých mezinárodních organizací

obsahují ustanovení o odpovědnosti. Jde však o stručnější pravidla chování upravující

odpovědnost, která převážně vzniká v rámci mezinárodního obchodu, finančních vazeb

a vztahů civilně právní povahy. Jako příklad lze uvést Dohodu o Mezinárodní bance pro

obnovu a rozvoj.109 Tyto smluvní instrumenty regulují odpovědnost jen v určitých

oblastech a nemohou nahradit chybějící obecný režim odpovědnosti mezinárodních

105 D. Jílek, op. cit. 2, str. 30.
106 I. Brownlie, op. cit. 73, str.655.
107 Úmluva OSN o mořském právu, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 240/1996 Sb.
108 Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a

jiných nebeských těles, vyhláška Ministerstva zahraničních věcí 40/1968 Sb.
109 Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, zákon č. 69/1946 Sb.
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organizací.110 Některé zakládající smlouvy mezinárodních organizací téma

odpovědnosti neupravují vůbec, což je případ OSN. Proto je nevyhnutelné zabývat se

úpravou odpovědností mezinárodních organizací v obecném mezinárodním právu.

V současnosti je široce přijímaný názor, že mezinárodní organizace nesou

odpovědnost za své jednání,111 tento princip někteří považují za součást mezinárodního

práva obyčejového.112 Jako nepřímé potvrzení existence odpovědnosti ve vztahu

k mezinárodním organizacím může být považováno znění Návrhu článků o

odpovědnosti států, kde se uvádí, že články Návrhu se nedotýkají jakékoli otázky

odpovědnosti mezinárodní organizace podle mezinárodního práva.

Je důležité zabývat se otázkou, zda dva základní principy (subjektivní a

objektivní prvek), jež regulují odpovědnost států, mohou být analogicky vztaženy i na

jednání organizace. Pro aplikaci analogie lze uvést několik argumentů jako je právní

jistota, předvídatelnost, vláda práva a princip spravedlnosti. Dle A. Pelleta mohou být

úvahy nad danou problematikou usnadněny již dokončenou prací regulující

odpovědnost států.113 Aplikace základních principů odpovědnosti států na mezinárodní

organizace se však neobejde bez nezbytných úprav.114 Je nevyhnutelné brát v potaz

rozdílnou kvantitativní stránku mezinárodně právní subjektivity státu a organizací.115

Stejný přístup zastává i Komise OSN pro mezinárodní právo, která v roce 2011

přijala text Návrh článků o odpovědnosti mezinárodních organizací (dále jen Návrh

110 D. Jilek, op. cit. 52, str. 189.
111 G. Hafner, Can International Organizations Be Controlled? Accountability and Responsibility,

American Society of International Law Proceedings, Vol. 97, 2003, str. 236; F. Seyersted, The Legal
Nature of International Organizations, Nordisk Tidsskrift for International Ret., Vol. 51, 1980, str.
205; W. Czapliński, op. cit. 103, str. 92; J. E. Hickey, The Source of International Legal Personality
in the 21st Century, Hofstra Law and Policy Symposium, Vol. 2, No. 1, 1997, str. 1, 5.

112 M. Hirsh, op. cit. 58, str. 9; M. N. Shaw, op. cit. 67, str. 1200; B. Amrallah, The International
Responsibility of the United Nations for Activities Carried Out by U.N. Peace-Keeping Forces, Revue
égyptienne de droit international, Vol. 32, 1976, str. 70; H. G. Schermers, N. Blokker, International
Institutional Law, Boston: Martinus Nijhoff, 2003, str. 1006.

113 UN Doc. A/55/10, Report of the International Law Commission on the work of its fifty-second session,
Official Record of the General Assembly, Fifty-fith session, Supplement No. 10, August 2000, str.
299.

114 D. Jílek, op. cit. 52, str. 252.
115 B. Amrallah, op. cit. 112, str. 58.
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článků) a doporučila Valnému shromáždění vzít návrh na vědomí.116 Jako výchozí bod

úpravy použila Komise Návrh článků o odpovědnosti států,117 coby normativní

předobraz.118 Návrh článků o odpovědnosti států kodifikuje obyčejová pravidla

upravující odpovědnost, která jsou široce akceptovaná státy, a proto stejný přístup pro

shodné záležitosti by měl být použit i u odpovědnosti mezinárodních organizací.

Komise odkazuje na zásady upravující odpovědnost států, které lze přenést na

mezinárodní organizace, zatímco přihlíží k jejich svébytné povaze (rozdílný způsob

založení, právní subjektivita, či pravomoci).119 Obecné zásady upravující odpovědnost

se jako pravidla sekundární povahy vztahují také na mezinárodní organizace120

Generální tajemník OSN se také přiklání k názoru, že zásada odpovědnosti státu, podle

které porušením mezinárodního závazku vzniká mezinárodní odpovědnost státu, je

aplikovatelná na mezinárodní organizace.121

Předpoklady odpovědnosti mezinárodních organizací mohou být za pomoci

analogie k odpovědnosti států formulovány jako porušení závazku organizace

vyplývajícího z mezinárodního práva za podmínky, že takové porušení je organizaci

přičitatelné. Článek 3 Návrhu článků uvádí, že každé mezinárodně protiprávní jednání

organizace je důvodem k vzniku odpovědnosti. Toto dosti zřejmé konstatování je dále

konkretizováno v článku 4: protiprávní konání nebo opomenutí musí být organizaci

přičitatelné podle mezinárodního práva a musí být porušením mezinárodního závazku

organizace.122 Lze tedy dovodit dvě základní podmínky vzniku odpovědnosti

mezinárodních organizací, a to protiprávnost a přičitatelnost, jako v případě

odpovědnosti států.

116 UN Doc. A/66/10, Report of the International Law Commission on the work of its sixthy-third session,
Official Record of the General Assembly, Sixthy-sixth session, Supplement No. 10, August 2011.

117 UN Doc. A/58/10, Report of the International Law Commission: Fifty-fifth session, Official Record of
the General Assembly, Fifty-eight session, Supplement No. 10, 2003.

118 D. Jílek, op. cit. 52, str. 189.
119 UN Doc. A/58/10, op. cit. 117.
120 Ibid, str. 45; J. Ondřej, P. Šturma, V. Bílková, D. Jílek, a kolektiv, op. cit. 53, str. 446;
121 UN Doc. A/51/389, Report of the Secretary General on financing of United Nations peacekeeping

operations, Official Record of the General Assembly, Fifthy-first session, 20 September 1996, str. $,
par. 6.

122 UN Doc. A/66/10, op. cit. 116.
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Přičitatelnost určuje, kdo spáchal jednání, které odporuje mezinárodněprávnímu

závazku. Problematika přičitatelnosti je v případě mezinárodních organizací obzvlášť

komplikovaná, protože kromě rozsahu přičitatelného jednání musí být vyřešena také

otázka právního vztahu mezi organizaci a jejími členy.123

Podle Návrhu článků se chování orgánu nebo zástupce mezinárodní organizace

v rámci výkonu jejích funkcí považuje za čin organizace podle mezinárodního práva,

bez ohledu na postavení takového orgánu nebo zástupce v organizaci, na vymezení

funkce orgánů a zástupců se použijí předpisy organizace (čl. 6).124 Za předpisy

organizace se považují zakládající listiny, rozhodnutí, usnesení a jiné dokumenty

organizace přijaté v souladu s těmito instrumenty a ustáleným postupem organizace (čl.

2). Podle Komise OSN pro mezinárodní právo je pro účely přičitatelnosti jednání

organizaci irelevantní rozlišování mezi orgánem a zástupcem. V případě, že je osoba

nebo entita označená jako orgán nebo zástupce v předpisech organizace, o

přičitatelnosti není pochyb. Podle čl. 6 Návrhu článků mezinárodní organizace stanoví

ve svých předpisech, jakými funkcemi jsou pověřeny orgány nebo zástupci. Znění

článku však nechává prostor pro možnost pověřit orgán nebo zástupce funkci i jinak než

prostřednictvím předpisů organizace.125

Zatímco Charta OSN používá označení orgán, Mezinárodní soudní dvůr při

posuzování postavení osob jednajících jménem OSN pokládal za rozhodující pouze

skutečnost, zda byly na osoby delegovány funkce orgánem OSN. Soud také

nepovažoval za důležité, zda osoba zástupce měla úřední status.126 Ve svém posudku ve

věci Náhrady škod utrpěných ve službách OSN se soud přiklonil k funkčnímu pojetí

zástupce. Zástupcem je tak každá osoba, která byla pověřená orgánem mezinárodní

organizace, aby vykonávala nebo napomáhala vykonávat některou z funkcí organizace,

bez ohledu na to, zda taková osoba zastává místo placeného úředníka nebo zda je u

organizace trvale zaměstnaná.127 V pozdějším posudku soud poznamenal, že OSN již

v praxi svěřila úkoly osobám, které neměly status úředníka OSN, a dále uvedl, že

123 UN Doc. A/58/10, op. cit. 117.
124 UN Doc. A/66/10, op. cit. 116.
125 Ibid.
126 UN Doc. A/64/10, op. cit. 98, str. 80.
127 Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, op. cit. 88, str. 177.
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rozhodující je povaha svěřeného úkolu, ne organizační zařazení osoby.128 V již

zmíněném posudku o imunitě zvláštního zpravodaje se soud vyjádřil, že OSN může být

odpovědná za škodu způsobenou jejími zástupci jednajícími v úředním postavení.129

Lze tedy shrnout, že podle soudu se za čin OSN považuje konání nebo opomenutí jak

orgánů, tak zástupců OSN. Výraz zástupce neoznačuje pouze úředníky OSN, ale také

osoby jednající jménem OSN na základě pověření orgánem OSN.130

Podle Komise OSN pro mezinárodní právo se chování orgánu nebo zástupce

mezinárodní organizace považuje za čin organizace, pokud orgán nebo zástupce jednají

jako orgány nebo zástupci, i kdyby překročily své pravomoci nebo jednaly v rozporu

s instrukcemi (čl. 8).131 Takovou možnost potvrdil i Mezinárodní soudní dvůr ve svém

posudku z roku 1962 (tzv. Certain Expenses Case).132 Nezbytnou podmínkou

přičitatelnosti takového jednání je, aby konkrétní jednotka (orgán nebo zástupce) budila

u jiných zdání, že jedná jako oficiální orgán organizace. Musí však existovat nějaký

vztah mezi jednáním utra vires a funkcemi svěřenými orgánu nebo zástupci, a to z toho

důvodu, že je potřeba rozlišit případy, kdy na jedné straně jednají skutečně jako orgán

nebo zástupce, a na druhé straně ty případy, kdy jednání je do takové míry vzdálené

oficiálním funkcím, že by mělo být asimilováno s jednáním soukromé osoby.133

Chování soukromých osob pak nelze v zásadě mezinárodním organizacím připisovat.134

Velice závažnou problematikou je odpovědnost mezinárodních organizací za

jednání orgánů, jež jí byly svěřeny státem nebo jinou organizací. Dle čl. 7 Návrhu

článků, se chování orgánu státu nebo orgánu nebo zástupce mezinárodní organizace,

který je dán k dispozici jiné mezinárodní organizace, považuje podle mezinárodního

práva za chování přjímající organizace, pokud nad tímto chováním vykonává efektivní

128 ICJ, Applicability of article VI, section 22, of the Convention on the Privileges and Immunities of the
United Nations, Advisory Opinion, 15 December 1989, ICJ Reports 1989, par. 48.

129 Ibid, str. 66.
130 UN Doc. A/64/10, op. cit. 98, str. 60.
131 UN Doc. A/66/10, op. cit. 116.
132 Certain Expenses of the United Nations, op. cit. 23, str. 168.
133 UN Doc. A/CN.4/541, Second report on responsibility of international organizations by Gaja, G.,

International Law Commission, Fifty-fith session, 2004, str. 29-30.
134 D. Jílek, op cit. 2, str. 34.
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kontrolu.135 V praxi ve většině případů nejde o nic jiného, než o přičitatelnost

mezinárodně protiprávního chování operací OSN, ať již jde o mise autorizované Radou

bezpečnosti podle kapitoly VII Charty, či o mírové operace. Právě v souvislosti s těmito

operacemi se zásady odpovědnosti mezinárodních organizací rozvinuly nejvíce za

posledních padesát let existence OSN.136

Skutečnost, že mezinárodní organizace jsou odpovědné za své protiprávní

chování, nevylučuje souběžnou odpovědnost jiných subjektů mezinárodního práva

v konkrétním případě. Například, mezinárodní organizace mohou spolupracovat se

státem při porušení závazku, z kterého jsou povinné oba subjekty.137

Druhým z konstitutivních prvků mezinárodně protiprávního chování je porušení

povinnosti, kterou subjektu ukládá norma mezinárodního práva. Obvykle se nejdříve

zkoumá, zda jde o chování konkrétní mezinárodní organizace, a pak se teprve zjišťuje,

jestli ono chování zakládá porušení konkrétní povinnosti. Ve skutečnosti obě složky

splývají v jeden úkon.138 Mezinárodní organizace může závazek vyplývajícího pro ni

z mezinárodního práva porušit konáním nebo opomenutím. Opomenutí je protiprávní

jen v případě, že organizace měla povinnost podniknout určité kroky a ty pak

neučinila.139 Mezinárodní organizace jsou schopny porušit mezinárodní povinnost

rozmanitého původu.140 Dle čl. 10 Návrhu článků není důležitý původ nebo povaha

závazku, který byl porušen. Může jít o povinnost ze smlouvy, jejíž stranou se stala

organizace, včetně povinností, které má organizace vůči svým členům ze zakladajícího

statutu.141 Odpovědnost ex contractu může být rozšířená o povinnosti vyplývající

z obyčejových pramenů. Záleží pak na podrobném prozkoumání subjektivity konkrétní

mezinárodní organizace. Mezinárodní soudní dvůr potvrdil, že OSN má způsobilost být

135 UN Doc. A/66/10, op. cit. 116.
136 UN Doc. A/CN.4/541, op. cit. 133, str. 16.
137 UN Doc. A/58/10, op. cit. 117, str. 47.
138 D. Jílek, op. cit. 2, str. 32.
139 UN Doc. A/CN.4/553, Third report on responsibility of international organizations by Gaja, G.,

International Law Commission, Fifty-seventh session, 2005, str. 3.
140 D. Jílek, op. cit. 2, str. 34.
141 UN Doc. A/66/10, op. cit. 116.
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nositelem práv a povinností142 a může být proto vázana, vedle smluvních povinností a

ustanovení Charty, i obecnými normami mezinárodního práva.143

142 Certain Expenses of the United Nations, op. cit. 23, str. 242.
143 ICJ, Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between WHO and Egypt, Advisory Opinion,

20 December 1980, ICJ Reports 1980, str. 89-90.
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4. MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA PROTIPRÁVNÍ
JEDNÁNÍ MÍROVÝCH KONTINGENTŮ OSN

4.1 Porušení mezinárodněprávního závazku jako podmínka
odpovědnosti

Porušení mezinárodněprávního závazku představuje objektivní prvek

mezinárodně protiprávního chování a nastane, pokud chování není v souladu s tím, co je

vyžadováno závazkem. Mezinárodní subjekt může svůj závazek porušit konáním nebo

opomenutím. Za závazek se považuje povinnost stanovená mezinárodním právem a

subjektům mohou povinnosti vyplývat z různých formálních pramenů práva, jako jsou

mezinárodní smlouvy nebo právní obyčeje.

Jak již bylo uvedeno, OSN i vysílající státy jsou subjekty mezinárodního práva,

proto kterýkoliv z těchto subjektů může nést odpovědnost za své protiprávní chování. Je

však důležité stanovit, které závazky mohou tyto subjekty mezinárodního práva porušit.

Pravidla upravující mírové operace můžeme najít v rezolucích politického orgánu

odpovědného za operaci; v dvoustranných nebo vícestranných dohodách mezi

zůčastněnými státy a OSN; ve směrnicích a pravidlech přijímaných generálním

tajemníkem nebo jeho zástupci; a také v praxi mírových operací. Kromě těchto

specifických pravidel OSN a státy poskytující jednotky podléhají mezinárodnímu právu

v širším smyslu.144

Jak opakovaně potvrdil Mezinárodní soudní dvůr, stát může porušit jakýkoliv

závazek vyplývající z mezinárodního práva.145 Závazek může státu vzniknout jak ze

smlouvy, tak z obecného mezinárodního práva.146 Porušení mezinárodního závazku

státu zakládá mezinárodně protiprávní chování bez ohledu na předmět nebo obsah

144 O. Schachter, The Uses of Law in International Peace-keeping, Virginia Law Review, Vol. 50, 1964,
str.. 1099-1100.

145 Phosphates in Morocco, op. cit. 73, str 41, par.. 90; ICJ, Case Concerning military and paramilitary
activities in and against Nicaragua, Nicaragua v. United States, Judgment, 27 June 1986, ICJ Reports
1986, str 117-118, par. 226; Rainbow Warrior case, op. cit. 73, str. 251, par. 75.

146 Ibid; UN Doc. A/56/10, op. cit. 72, str. 55.
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porušeného závazku.147 Nezbytnou podmínkou je, aby byl závazek pro stát platný

v době, kdy došlo k protiprávnímu jednání.148

V souvislosti s mírovými operacemi dochází kromě jiného, k porušování práva

lidských práv. Je proto důležité odpovědět na otázku, zda je stát vázaný tímto souborem

práv, pokud jeho orgány jednají mimo státní území. Jako kritérium extrateritoriální

aplikace práva lidských práv je obecně přijímaný standard efektivní kontroly. Efektivní

kontrolu může stát vykonávat nad územím nebo nad osobami (v případě zadržení).

Judikatura potvrzuje, že právo lidských práv je použitelné v případech, kdy stát

vykonává efektivní kontrolu nad cizím územím.149 Podle Výboru OSN pro lidská práva

může stát vykonávat efektivní kontrolu nad územím také prostřednictvím mírových

kontingentů přidělených OSN.150 Názor na to, co se rozumí efektivní teritoriální

kontrolou, není jednoznačný.151 Je však důležité poznamenat, že mírové operace OSN

mohou dosáhnout vyšší standard kontroly, zejména, když operace zahrnují také

mezinárodní civilní správu, jako v případě dočasné mezinárodní civilní správy Kosova

(dále jen UNMIK) a Východního Timoru.152 Extrateritoriální aplikaci práva lidských

práv na základě efektivní kontroly vykonávané státem nad zadrženými osobami potvrdil

Evropský soud pro lidská práva (dále jen ESLP),153 Výbor OSN pro lidská práva,154

Inter-americká komise pro lidská práva155 a Výbor proti mučení.156

147 Viz ICJ, Case Concerning Oil Platforms, Islamic Republic of Iran v. United States of America,
Preliminary Objections, Judgment, 12 December 1996, ICJ Reports 1996, str. 811-812, par. 21.

148 UN Doc. A/56/10, op. cit. 72, art. 13.
149 Mezinárodní soudní dvůr potvrdil extrateritoriální aplikaci Mezinárodního paktu o občanských a

politických právech, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvy
o právech dítěte a Africké charty práv člověka a národů: ICJ, Armed activities on the territory of the
Congo, Dem. Rep. Congo v. Uganda, Judgment, 19 December 2005, ICJ Reports 2005; ICJ, Legal
consequences of the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9
July 2004, ICJ Reports 2004; ECtHR, Loizidou v. Turkey, App. No. 15318/89, Preliminary
Objections, 23 March 1995.

150 UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, General Comment No. 31: Nature of the General Legal
Obligation Imposed on States Parties to the International Covenant on Civil and Political Rights,
U.N. Human Rights Committee, 26 May 2004, par. 10.

151 K. T. Dannenbaum, Translating the Standard of Effective Control into a System of Effective
Accountability: How Liability Should be Apportioned for Violations of Human Rights by Member
State Troop Contingents Serving as United Nations Peacekeepers, Harvard International Law Journal,
Vol. 51, No. 1, 2010, str. 132.

152 F. Mérgret, F. Hoffmann, The UN as a Human Rights Violator? Some Reflections on the United
Nations Changing Human Rights Responsibilities, Human Rights Quarterly, Vol. 25, 2003, str. 323.

153 ECtHR, Öcalan v. Turkey, App. No. 46221/99, Judgment, 12 May 2003.
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Rozsah extrateritoriální aplikace práva lidských práv není jednoznačný, lze ale

konstatovat, že stát může nést odpovědnost za porušení lidských práv, pokud jeho

mírové kontingenty vykonávají efektivní kontrolu nad cizím územím, nebo nad

osobami. Samozřejmě pouze v případě, že jednání mírových kontingentů je státu

přičitatelné.

Závazky mezinárodních organizací mohou, podobně jako u států, pramenit

z různých norem mezinárodního práva. Obyčejové normy zavazují zejména subjekty,

které se podílejí na formování praxe, jakož i na jejím provádění.157 Dříve vytvářely

obyčeje výlučně státy, ale postupně se do obyčejové normotvorby začaly zapojovat i

mezinárodní organizace. Především OSN spolupůsobí při vytváření a upevňování

obyčejů. Názor autorů,158 že mezinárodní organizace jsou zavázány povinnostmi, které

jim ukládá obyčejové mezinárodní právo z titulu jejich subjektivity, je v souladu

s judikaturou Mezinárodního soudního dvora159 a Soudního dvora Evropské unie.160

Předpoklad, že obyčejové mezinárodní právo v zásadě váže mezinárodní organizace, je

často podmiňován dodatkem, že tato vázanost se vztahuje na pravidla jen do té míry, do

jaké se mohou na mezinárodní organizace aplikovat.161 Musí se proto přesně vymezit,

s ohledem na funkce a cíle organizace, které normy ji váží, a které je tudíž schopna

154 General Comment No. 31, op. cit. 150, par. 10.
155 Inter-American Commission on Human Rights, Coard et al. v. United States, Case No. 10.951, Report

No. 109/99, 1999, par. 37.
156 UN Doc. CAT/C/USA/CO/2, Conclusions and recommendations of the Committee against Torture:

United States of America, Committee Against Torture, 25 July 2006, par. 15.
157 D. Jílek, op. cit. 52, str. 274.
158 Ibid.; M. Zwanenburg, Accountability of Peace Support Operations, Leiden and Boston: Martinus

Nijhoff Publishers, 2005, str. 131; G. Verdirame, The UN and Human Rights: Who Guards the
Guardians?, Cambridge University Press, 2011, str. 72; A. Reinisch, Securing the Accountability of
International Organizations, Global Governance, Vol. 7,  2001, str. 135.

159 „International organizations are subjects of international law and, as such, are bound by any
obligations incumbent upon them under general rules of international law.“ Interpretation of the
Agreement of 25 March 1951 between WHO and Egypt, op. cit. 143, str.89-90, par. 37.

160 ECJ, Anklagemyndigheden v. Peter Michael Poulsen and Diva Navigation Corp, Case C-286/90,
1992, par. 9-10; ECJ, A. Racke GmbH and co. v. Hauptzollamt Mainz, Case C-162/96, 1998, par 45.

161 A. Reinisch, op. cit. 158, str. 135.



34

porušit. Nejde tedy o každou mezinárodní organizaci, je ale často akceptováno, že OSN

je vázaná obecným mezinárodním právem.162

OSN je celosvětovou organizaci s univerzální působností a směruje k ochraně

těch nejesenciálnějších hodnot, jako je mír, bezpečnost, úcta k lidským právům a

svobodám, rovnoprávnost, sebeurčení národů, pokrok a svoboda.163 Jde o hodnoty, které

jsou chráněné imperativními normami mezinárodního práva (ius cogens), jako je

například zákaz užití síly nebo její hrozby, zákaz mučení, rasové diskriminace,

apartheidu nebo genocidy, právo národů na sebeurčení nebo kogentní normy

humanitarního práva.164 Takové povinnosti mohou být inkorporované do mezinárodní

smlouvy nebo mohou existovat v systému obecného mezinárodního práva. Při svých

činnostech se OSN často dostala do bezprostředního styku s uvedenými koncepty a

cítila povinnost je chránit,165 proto je zcela logické, že OSN by měla být těmito

normami vázána.166 OSN vstoupila do odpovědnostního režimu za porušení

humanitarního práva Operací OSN v Kongu (dále jen ONUC), které ji dle OSN bylo

přičitatelné. V souvislosti s Misí OSN na pomoc Rwandě (dále jen UNAMIR) se G.

Gaja vyjádřil, že kdyby OSN mohla zabránit páchéní genocidy ve Rwandě a neučinila

by tak, znamenalo by to porušení mezinárodního závazku.167 Není vyloučeno, že se

OSN stane v budoucnu adresátem i jiných imperativních závazku.

Na rozdíl od většiny států není OSN stranou lidskoprávních smluv. I když

v interních dokumentech OSN uznává, že mírové operace by měly dodržovat lidská

práva,168 prohlášení v těchto dokumentech nezakládá právní závazek OSN. Lze uvést

162 Ibid, str. 136; A. De Hoogh, Obligations erga omnes and international crimes, Martinus Nijhoff
Publishers, 1996., str. 126.

163 Srov. M. Potočný, J. Ondřej, Mezinárodní právo veřejné, Zvláštní část, 4.vyd., Praha: C.H. Beck,
2003, str. 249.

164 Takovéto normy působí erga omnes a mohou být změněny jen jinou kogentní normou. K tomu: A.
Orakhelashvili, Peremptory norms in international law, Oxford University Press, 2008.

165 J. D. Armstrong, L. Lloyd, J. Redmond, International Organization in World Politics, 3rd edition,
New York: Palgrave Macmillan, 2003, str. 84-85.

166 H. G. Schermers, N. Blokker, op. cit. 112, str. 824; N. D. White, The law of international
organisations, Manchester University Press, 2005, str. 24-25; UN Doc. A/66/10, op. cit. 116, art. 26,
41, 42.

167 UN Doc. A/CN.4/553, op. cit. 139, str. 4.
168 UN DPKO, We are United Nations Peacekeepers, Dostupný z WWW: http://www.un.org/Depts/dpko

/dpko/Conduct/un_in.pdf (11. listopad 2011); UN DPKO, Ten rules: Code of personal conduct for
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dva základní argumenty, podle kterých je OSN vázaná právem lidských práv. Podle

prvního OSN má povinnost dodržovat lidská práva, pokud se jejich ochrana dostala do

roviny obyčejového mezinárodního práva.169 Druhý argument odkazuje na Chartu OSN,

která uvádí ochranu lidských práv jako jeden z nejdůležitějších cílů organizace, a dle

kterého OSN nemůže legálně popřít jeden z důvodů svého založení.170 Důvodem

ustanovení konkrétních mírových operací je často přávě ochrana lidských práv.171

Kromě odpovědnosti státu a mezinárodních organizací může být v souvislosti s

mírovými operacemi odpovědným i jednotlivec. V případě, že příslušník mírové mise

jedná jako soukromá osoba, není jeho jednání přičitatelné státu ani OSN, ale nastupuje

jeho individuální odpovědnost. Jak již bylo uvedeno, OSN nepřevzala odpovědnost za

jednání vojáků mimo výkon jejich oficiálních funkcí. Podobný přístup zaujal Izrael

v případě senegalského příslušníka mise v Libanonu (UNIFIL), který byl obžalován

z pokusu o průnik na izraelské území. Obžalovaný se pokusil o trestný čin jako turista a

mimo výkon služby v misi, proto se Izrael nedovolával odpovědnosti OSN, ale jenom

trestní odpovědnosti soukromé osoby.172 Obdobný postoj zaujala Kancelář právních

záležitostí OSN, podle které je důležité zjistit, zda se v čase protiprávního chování

dotyčná osoba chovala neoficiláně či budila dojem, že se v daný okamžik neúčastní

operace. Zda je osoba odětá civilně nebo v uniformě a zda došlo k chování uvnitř nebo

mimo oblast operativnách aktivit mise, je pak irelevantni.173 Když je řeč o individuální

odpovědnosti jednotlivce, v kontextu mírových misí jde zejména o odpovědnost za

disciplinární přestupky a trestní činnost. Pravomoc nad příslušníky jednotek v těchto

případech zůstává na straně vysílajícího státu a příslučnící mírových jednotek pak

v tomto ohledu podléhají právnímu řádu státu, nikoliv právu mezinárodnímu. Vzhledem

Blue helmets, Dostupný z WWW: http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/ten_in.pdf (11.
listopad 2011).

169 F. Megret, F. Hoffman, op. cit. 152, str. 317.
170 Ibid.
171 P. M. Dupont, Detention of Individuals During Peacekeeping Operations: Lessons Learned from

Kosovo, in R. Arnold, G. A. Knoops (Eds.) Practice and Policies of Modern Peace Support
Operations Under International Law, Transnational Publishers, 2006, str. 255-256.

172 Viz Rozsudek Obvodního soudu v Haifě (District Tribunal in Haifa), ze dne 10. května 1979, In
United Nations‘ Juridical Yearbook, 1979, Dostupný z WWW: http://untreaty.un.org/cod/
UNJuridicalYearbook/html/volumes/1979/dtSearch/Search_Forms/dtSearch.html (21. říjen 2011), str.
221.

173 Ibid, str. 337-8.
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k rozdílnému systému práva, které se zde uplatňuje, není individuální odpovědnost

jednotlivce předmětem této práce.

4.2 Přičitatelnost jednání mírových kontingentů dle Komise OSN pro
mezinárodní právo

V kontextu mírových operací je použitelnost čl. 6 Návrhu článků, dle kterého se

chování orgánu nebo zástupce mezinárodní organizace v rámci výkonu jejích funkcí

považuje za čin organizace, v praxi limitovaná. Nebude se aplikovat na jednání vojáků

poskytnutých státy pro účely mírové operace. Čl. 6 se aplikuje pouze na členy operace,

kteří jsou přijímáni bezprostředně organizaci jako soukromé osoby. Příkladem může být

velitel mírových jednotek, který je jmenován generálním tajemníkem, přijímá rozkazy

pouze od orgánů OSN a je odpovědný výlučně OSN. Velitel mírových jednotek a jeho

personál jmenovaný stejným způsobem jsou v pracovním poměru se Sekretariátem

OSN a nachází se tak pod výlučnou pravomocí a konrolou generálního tajemníka.

Přičitatelnost jednání poskytnutých národních jednotek si vyžaduje jiný právní

základ. Podle čl. 7 Návrhu článků je organizaci přičitatelné jednání orgánů států, které

jsou ji dány k dispozici, pokud nad jejich jednáním vykonává efektivní kontrolu.174

V komentáři k Návrhu článků Komise OSN pro mezinárodní právo zdůrazňuje, že

předpokladem aplikace čl. 7 na rozdíl od čl. 6 je, aby zapůjčený orgán do určité míry

stále jednal jako orgán státu. Například při poskytnutí ozbrojených sil pro mírové

operace OSN, si státy ponechávají nad členy národních kontingentů disciplinární

pravomoc a soudní pravomoc ve věcech trestních. Vyplývá to z ustanovení dohody,

kterou OSN uzavírá s členskými státy poskytujícími vojenský personál.175 Příslušníci

národních kontingentů zůstávají i po dobu mírové operace ve službách vysílajícího

státu, ale současně jsou dány k dispozici OSN za účelem realizace pravomocí a cílů

organizace, zejména jejího úkolu udržovat mezinárodní mír a bezpečnost.176

Podmínkou přičitatelnosti je efektivní kontrola, kterou Komise OSN pro

mezinárodní právo charakterizuje nikoliv jako kontrolu celkovou, ale jako faktickou

174 UN Doc. A/66/10, op. cit. 116.
175 UN Doc. A/64/10, op. cit. 98, str. 62.
176 M. Hirsh, op. cit. 58, str. 62.
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kontrolu vykonávanou nad konkrétním jednáním poskytnutého orgánu.177 V případě, že

zapůjčený orgán jedná protiprávně podle instrukcí vysílajíciho státu, je jednání

přičitatelné státu. Komise odkazuje na podobný přístup u odpovědnosti státu za jednání

orgánu, který mu byl dán k dispozici jiným státem. Podle čl. 6 Návrhu článků o

odpovědnosti států je rozhodující, zda poskytnutý orgán jedná při výkonu prvků vládní

moci přijímajícího státu. Komise v komentáři vysvětluje, že přijímající stát je

odpovědný za jednání poskytnutého orgánu, pokud je orgán výlučně řízený a

kontrolovaný přijímajícím státem.178

Lze tedy dovodit dvě skutečnosti. Za prvé, přičitatelnost je založena na faktické

kontrole ve vztahu ke konkrétnímu jednání. Jde o běžný požadavek u standardu

„efektivní kontroly“. Za druhé, odkaz na úpravu odpovědnosti států může naznačovat,

že jednání je organizaci přičitatelné pouze, pokud vykonává výlučnou kontrolu. Avšak

výlučná kontrola není to samé jako efektivní kontrola, znamená celkovou kontrolu nad

operací spíše než kontrolu nad konkrétním jednáním.

Kritérium efektivní kontroly pro určení přičitatelnosti jednání není

v mezinárodním právu neznámým institutem. Je podobný standardu použitého v případě

odpovědnosti států za jednání de facto orgánů.179 Dle čl. 8 Návrhu článků o

odpovědnosti států je chování osoby nebo skupiny přičitatelné státu, pokud ve

skutečnosti jednají podle jeho instrukcí nebo jsou státem řízeny nebo kontrolovány. Na

mezinárodní úrovni byla řešena otázka, jaký standard kontroly je nezbytný pro přičtení

jednání osob státu, které nejsou jeho orgány. Mezinárodní soudní dvůr ve věci

Nikaragua aplikoval test efektivní kontroly, dle kterého je pro přičitatelnost nezbytné

prokázat, že byly vydány instrukce ve vztahu ke konkrétní operaci, nejen vzhledem

k celkovému jednání osob nebo skupin.180 I přes rozdílný postoj k problematice

Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (dále jen ICTY) ve věci

Tadič,181 soudní dvůr v roce 2007 znova použil standard efektivní kontroly.182 V obou

177 UN Doc. A/66/10, op. cit. 116.
178 UN Doc. A/56/10, op. cit. 72, str. 44, 62.
179 Ibid, art. 8.
180 Case Concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua, op. cit. 145, str. 64-

65, par. 115.
181 ICTY použil koncept „celkové kontroly“, dle kterého pro přičitatelnost stačí, aby cizí mocnost měla

úlohu v organizování, koordinování nebo plánování vojenských akcí ozbrojené skupiny. ICTY,
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případech Mezinárodní soudní dvůr vnímal standard efektivní kontroly přísněji než

Komise OSN pro mezinárodní právo. Soud spojil standard efektivní kontroly výlučně

s otázkou, zda subjekt nařídil předmětné jednání. Komise OSN pro mezinárodní právo

zdůrazňuje, že v případě poskytnutí orgánu mezinárodní organizaci státem, hraje

standard kontroly rozdílnou roli. V souvislosti se státy je existence kontroly důležitá

k zodpovězení otázky zda jednání osoby nebo skupiny osob je vůbec přičitatelné státu,

zatím co v souvislosti s poskytnutím orgánu státu mezinárodní organizaci neodpovída

na otázku, zda je jednání jako takové možné přičítat státu nebo mezinárodní organizaci,

ale spíše kterému subjektu je jednání přičitatelné.183 Na rozdíl od de facto orgánů států,

mají mírové kontingenty právní vztah jak k vysílajícímu státu, tak s OSN, a není zde

proto obava, že by jednání kontingentů nebylo přičteno žádnému subjektu.

Komise OSN pro mezinárodní právo v zásadě nevyloučila možnost přičítat

jedno jednání dvěma nebo více subjektům.184 V komentáři k Návrhu článků o

odpovědnosti států a k Návrhu článků stručně a jednoznačně uvedla, že ačkoli se to

v praxi nestává často, dvojí nebo mnohonásobné přičtení jednání je možné.185 Přičtení

určitého jednání mezinárodní organizaci tedy neznamená, že to samé jednání nemůže

být přičteno státu, a naopak.186 Přece jen komentář k čl. 5 Návrhu článků a samotné

znění čl. 5 toto řešení ponechává stranou. Vypadá to tak, že pokud je mezinárodní

organizaci dán k dispozici orgán státu, který v určitém rozsahu pořád jako jeho orgán

jedná, je jeho jednání přičitatelné přijímající organizaci nebo vysílajícímu státu.

Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-A, Appeals Chamber, Appeal, 15 July 1999, str. 166,
par. 115.

182 Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide, op. cit. 79, par. 406.

183 UN Doc. A/64/10, op. cit. 98, str. 63-64.
184 A. Sari, Jurisdiction and International Responsibility in Peace Support Operations: Behrami and

Saramati Cases, Human Rights Law Review, Vol. 8, 2008, str. 165; K. M. Larsen, Attribution of
conduct in Peace Operations : The ultimate authority and control test, European Journal of
International Law, Vol. 19, No. 3, 2008, str. 517-524; B. Hohler, Responsibility of International
Organizations: The Element of Attribution in the Context of Peacekeeping Operations, Second Global
International Studies Conference, Ljubljana, Slovenia, 2008, str. 7-8, 23.

185 UN Doc. A/59/10, Report of the International Law Commission on the work of its fifty- sixth session,
Official Record of the General Assembly, Fifty-ninth session, Supplement No. 10, 2004, str. 99; UN
Doc. A/56/10, op. cit. 72, str. 44.

186 UN Doc. A/59/10, op. cit. 185, str. 101.
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4.3 Přičitatelnost jednání mírových kontingentů dle OSN

Sekretariát OSN se vyjádřil, že vojenský personál poskytnutý státy pro účely

mírových operací, se po dobu mise stává mezinárodním personálem pod vedením OSN

a podléhající instrukcím velitele mírových jednotek, zatímco zůstává ve službách

vysílajíciho státu. Dále uvedl, že jednání mírových sil, jako pomocného orgánu OSN, je

v zásadě přičitatelné organizaci, a pokud je v rozporu s mezinárodněprávním závazkem,

má za následek odpovědnost OSN a její povinnost kompenzace. Sekretariát OSN uvedl,

že odpovědnost OSN je podmíněná předpokladem, že mírová operace je vykonávaná

pod její výlučnou kontrolou a velením a je považováná za pomocný orgán OSN.187

Protože pouze mírové operace, které jsou vedeny pod výlučnou kontrolou a velením

OSN, mají právní status pomocného orgánu OSN.188 U jiných operací, jako jsou

společné operace podle kapitoly VII, je dle OSN rozhodující stupeň efektivní

kontroly.189 Zdá se, že Sekretariát OSN zatím neuvažoval nad možnou dvojí nebo

společnou kontrolou a velením, jak u mírových operací, tak u operací společných, stejně

tak prozatím neakceptoval možnost, že národní kontingenty nejsou vždy pod kontrolou

OSN a někdy mohou jednat na základě národních instrukcí.190

V tomto kontextu, OSN převzala odpovědnost za jednání mírových kontingentů

při výkonu jejich povinností. OSN tak na rozdíl od postoje Komise OSN pro

mezinárodní právo poukazuje na to, že aplikovatelným je pravidlo vyjádřené v čl. 6

Návrhu článků – chování se považuje za akt organizace, pokud orgán jedná v rámci

výkonu svých funkcí. Odpovědnost OSN převzala ve vztahu k Mírové misi OSN na

Kypru (dále jen UNFICYP). Jednalo se o otázku odpovědnosti za nehody způsobené

britskými letadly, které byly dány k dispozici OSN pro účely UNFICYP. Jak se

vyjádřila OSN, letadla i jejich posádky byly součástí britského mírového kontingentu

zapůjčeného OSN a lety, při kterých k nehodám došlo, byly vykonány v rámci mandátu

187 UN Doc. A/CN.4/545, Responsibility of International Organizations: Comments and Observations
Received from International Organizations, Internatioanl Law Commission, Fifty-sixth session, 25
June 2004, str. 7.

188 Ibid, str. 17.
189 Ibid.; UN Doc. A/51/389, op. cit. 121, str. 6.
190 Ch. Leck, op. cit. 61.
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mise, proto podléhaly pravomoci velitele mírových jednotek a OSN je odpovědná za

jednání britské posádky.191

V posledním vyjádření Sekretariát poznamenal, že z více důvodů, obzvlášt z

důvodů politických, OSN v praxi zastává postoj, že je odpovědná vůči třetím stranám

v souvislosti s mírovými operacemi.192 Je však potřeba rozlišovat mezi odpovědnosti

kompenzovat třetí strany a přičitatelnosti jednání. Podle vzorové smlouvy uzavírané

mezi OSN a státy poskytující vojenské kontingenty je OSN povinná ve vztahu k třetím

stranám, má ale právo na vypořádání od států v případě, že ztráta, škoda, smrt nebo

újma byla způsobená hrubou nedbalostí nebo úmyslným proviněním personálu státu.

Dohoda upravuje pouze povinnosti kompeznazce a nikoliv pričitatelnost jednání.193

OSN s odkazem na znění čl. 8 Návrhu článků uznala, že je odpovědná za jednání

mírových kontingentů ultra vires během operace ONUC a za jednání Pohotovostní

jednotky OSN.194 V dopise generálního tajemníka OSN U Thant, Spojené národy

uznaly nároky belgických občanů, kteří utrpěli škodu způsobenou personálem během

mírové operace ONUC.195 OSN tak odpovídala za škodu způsobenou kontingenty

působící v mírové operaci a pak následně uzavřela dohody o poskytnutí finanční

kompenzace s Belgií, Itálií, Lucemburskem a Švýcarskem.196 Na druhou stranu se OSN

vyjádřilo, že nenese odpovědnost za jednání kontingentů mimo výkon jejich oficiálních

funkcí.197 OSN se tak distancuje od aktů vojáků jako je sexuální zneužívání a jiné formy

deliktů, protože takové chování nemůže být považováno za výkon oficiálních funkcí

191 United Nations‘ Juridical Yearbook, 1980, Dostupný z WWW: http://untreaty.un.org/cod/
UNJuridicalYearbook/html/volumes/1980/dtSearch/Search_Forms/dtSearch.html (21. říjen 2011), str.
184-185.

192 UN Doc. A/CN.4/637/Add.1., Responsibility of international organizations, Comments and
observations received from international organizations, International Law Commission, Sixty-third
session, August 2011, str. 13-14.

193 UN Doc. A/59/10, op. cit. 185, str. 110.
194 M. Zwanenburg, op. cit. 158, str. 106.
195 J. Ondřej, P. Šturma, V. Bílková, D. Jílek, a kolektiv, op. cit. 19, str. 451.
196 Agreement between the UN and Belgium, 535 U.N.T.S. 191 (1965); Agreement between the UN and

Greece, 565 U.N.T.S. 3 (1966); Agreement between the UN and Italy, 588 U.N.T.S. 197 (1967);
Agreement between the UN and Luxemburg, 585 U.N.T.S. 174 (1966); Agreement between the UN
and Switzerland, 564 U.N.T.S. 193 (1966).

197 United Nations‘ Juridical Yearbook, 1986, Dostupný z WWW: http://untreaty.un.org/cod/
UNJuridicalYearbook/html/volumes/1986/dtSearch/Search_Forms/dtSearch.html (10. září 2011), str.
300.
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OSN. Odpovědnost za chování mírových kontingentů převzala OSN i v případě jiných

operací.198 Generální tajemník se vyjádřil, že OSN nese odpovědnost za jednání

kontingentů ultra vires, kromě případů hrubé nedbalosti a umyslného porušení

povinností, v takových případech nese odpovědnost stát.199

Zatímco je pochopitelné, že s ohledem na efektivitu vojenských operací OSN

trvá na tom, že vykonává výlučnou kontrolu a velení nad mírovými silami, přičitatelnost

jednání by měla být vždy založena na konkrétních okolnostech.200 I když OSN má

výlučnou kontrolu a velení, konkrétní jednání by mělo být přičitatelné vysílajícímu

státu, pokud má efektivní kontrolu stát. Jako příklad lze uvést misi UNAMIR. Ta byla

zpočátku podle obvyklé organizačné struktury zcela pod kontrolou a velením OSN, ale

belgické jednotky se později začaly chovat nezávisle, vymanily se z jednotného vedení

a dále již jednaly na rozkaz národního velitelství.201 Za této situace již není jednání

národních kontingentů OSN přičitatelné, jelikož nevykonávala v daném časovém

období nad některými jednotkami efektivní kontrolu. Dle mého názoru, pokud bychom

se spokojili s tvrzením, že jednání UNAMIR je z principu přičitatelné OSN, byla by

OSN odpovědná i za chování, které jednotky uskutečnily na rozkaz belgického

velitelství.

4.4 Organizační struktura mírových misí OSN

Na rozdíl od donucovacích operací, kde OSN pouze autorizuje státy k provedení

operace podle kapitoly VII Charty, mírové operace zůstávají pod kontrolou Spojených

národů. Mírové mise jsou zřizovány rozhodnutím Rady bezpečnosti nebo Valného

shromáždění202 a jsou dle čl. 7 odst. 2 Charty OSN považovány za její subsidiární

orgány. Co se týká organizační struktury, tak na vrcholu řetězce stojí Rada bezpečnosti,

198 UN Doc. A/51/389, op. cit. 121, str. 4, par. 7-8.
199 UN Doc. A/50/995, Report of the Secretary General on Administrative and Budgetary Aspects of the

Financing of United Nations Peacekeeping Operations, 1 July 1996, par. 9.
200 UN Doc. A/64/10, op. cit. 98, str. 66.
201 UN Doc. S/1999/1257, Report of the Independent Inquiry into the actions of the United Nations during

the 1994 genocide in Rwanda, 16 December 1999, str. 48.
202 Pouze ve dvou případech byla mise zřízená rozhodnutím Valného shromáždění z důvodu zablokování

Rady bezpečnosti během studené války.
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která svými rezolucemi stanoví mandát mise a má vůči misi konečnou pravomoc

(ultimate authority).203 Příslušníci mírových kontingentů podléhají operační kontrole,

kterou vykonává jménem generálního tajemníka jím jmenový velitel mírových jednotek

(Force Commander).204 Pokud mise zahrnuje také civilní složky, generální tajemník

obvykle jmenuje zvláštního zástupce (Special Representative). V čele mírové mise -

(velitel mise, Head of the Mission) je velitel mírových jednotek nebo je jím zvláštní

zástupce, pokud je jmenován, který je pak přímým nadřízeným veliteli mírových

jednotek. Pravomoci mezi velitelem mírové jednotky a zvláštním zástupcem jsou

podrobně upraveny v interním dokumentu.205

Dřívější verze vzorové smlouvy uzavírané mezi OSN a státy vysílající mírové

kontingenty uváděla, že zapůjčený personál je pod velením OSN, která má celkovou

pravomoc nad jeho rozmístněním a řízením.206 Právní předpisy některých států avšak

neumožňují, aby jejich vojenské jednotky byly pod cizím velením.207 Oddělení

mírových operací OSN proto v tzv. Castone doktríně uvádí, že mírové kontingenty jsou

pod operační kontrolou velitele mírových jednotek a nikoliv pod velením Spojených

národů.208 Jde o doktrínu OSN pro mírové operace, která stanoví doktrinální základ

operací a v souladu s ní musí být veškeré rozkazy, pokyny a postupy.

V kontextu mírových operací, operační kontrola představuje pravomoc

udělovanou veliteli mírových jednotek k řízení kontingentů za účelem splnění poslání a

úkolů mise, které jsou obvykle limitovány funkcí, časem, místem, nebo kombinací

těchto faktorů.209 Před zapojením národních jednotek do mírové operace musí být mezi

státem poskytujícím vojenské jednotky a Oddělením mírových operací ujednány a

203 M. Bothe, op. cit. 64, str. 696.
204 F. Seyersted, United Nations Forces, Some Legal Problems, British Yearbook of International Law,

Vol. 37, 1961, str. 406.
205 M. Zwanenburg, op. cit. 158, str. 39.
206 UN Doc. A/46/185, Model Agreement between the UN and Member States Contributing Personnel

and Equipment to UN Peacekeeping Operations, Official Record of the General Assembly, Forthy-
sixth session, 23 May 1996, str. 3.

207 Ch. Leck, op. cit. 61.
208 Principles and Guidelines, op. cit. 9, str. 68. Změnil se i text vzorové smlouvy uzavírané mezi OSN a

státy.
209 T. Ford, Commanding UN Peacekeeping Operations, Training Materials for the UN Institute of

Training and Research, 2004, str. 153.
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dohodnuty konkrétní úkoly svěřené jednotce a rozsah jejího zapojení.210 Velitel

mírových jednotek nemůže měnit poslání mise ani rozsah zapojení kontingentů bez

předchozícho souhlasu státu (většinou prostřednictvím národního velitele) a také

nemůže rozdělit kontingent přidělením úkolů pouze jeho složce.211 Státy často stanoví

určitá omezení pro zapojení svých jednotek v misi, zejména z důvodu jejich ochrany.212

Pokud by OSN neakceptovala omezení, které žádají státy, mohlo by to státy odradit od

poskytování svých jednotek, na druhou stranu OSN nemůže respektovat omezení, které

by mohly ohrozit operaci.213 Kromě toho, že státy mají významný vliv při určovaní

politického a strategického zaměření mise, mají také právo kdykoliv stáhnout své

jednotky.214

V praxi to vypadá tak, že rozkazy velitele mírových jednotek jsou předávány

veliteli národní jednotky, který pak dáva rozkazy (velí) přímo jednotkám.215 Velitel

mírových jednotek tak představuje přímé spojení mezi OSN a vojenskými kontingenty.

Národní kontigenty jsou pod velením OSN, prostřednictvím národních velitelů.216

Různé dokumenty OSN obvykle stanoví, aby velitelé národních jednotek nepřijímali

rozkazy nebo instrukce od subjektů mimo OSN a plnili své povinnosti výlučně v zájmu

organizace.217 Národní kontingenty mohou pravidelně kontaktovat svoji vládu, aby

projednali záležitosti, ve kterých si státy ponechávají pravomoci, jako je disciplína či

administrativa.218 Tato komunikace může a bývá v praxi zneužíváná k vydávání rozkazů

210 Ch. Leck, op. cit. 61.
211 UN DPKO Training Unit, Glossary of UN Peacekeeping Terms, 1998, Dostupný z WWW:

http://www.un.org/en/peacekeeping/sites/glossary/ (2. listopad 2011).
212 Ch. Leck, op. cit. 61; R. Murphy, UN Peacekeeping in Lebanon, Somalia and Kosovo, Galway:

National University of Ireland, 2007, str. 138; D. Stephens, The Lawful Use of Force by Peacekeeping
Forces: The Tactical Imperative, International Peacekeeping, Vol. 12, 2005, str. 158.

213 Ch. Leck, op. cit. 61.
214 Principles and Guidelines, op. cit. 9, str. 68.
215 Ibid.
216 R. C. Siekmann, op. cit. 59, str. 119.
217 Principles and Guidelines, op. cit. 9, str. 57; UN DPKO, Handbook on United Nations

Multidimensional Peacekeeping Operations, 2003, Dostupný z WWW:
http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org/Pbps/library/Handbook%20on%20UN%20PKOs.pdf
(11. listopad 2011), str. 68; UN Doc. UN/210/TC/GG95, General Guidelines for Peacekeeping
Operations, DPKO, October 1995, str. 22.

218 R. C. Siekmann, op. cit. 59, str. 113; International Peace Academy, Peacekeeper’s Handbook, 1984,
pozn. 11.
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v rozporu s rozkazy OSN.219 Je známo několik případů, kdy jednotky předtím, než

vykonaly rozkazy velitele mírových jednotek, podléhaly v různém stupni pokynům od

vysílajících států.220 Kvůli nedostatku personálu a z politických důvodů OSN v těchto

případech nepodnikla vůči státům důrazné kroky.221 Velitel mírových jednotek nese

odpovědnost za plnění veškerých funkcí svěřených operaci a řídí zapojení a pohyb

jednotek. Velitel mise odpovídá za celkovou disciplínu a pořádek operace, ale konečnou

odpovědnost za disciplínu jednotek nesou velitelé národních kontingentů,222 státy si

rovněž ponechávají, mimo jiné, trestní pravomoc nad členy svých kontingentů.223

Pravomoci velitele jsou v případě armády Spojených státu amerických

vymezeny jako plné velení, které zahrnuje pravomoc vést výcvik, stanovit strukturu

velení, koordinovat vnitřní organizaci, výcvik a disciplínu, zvolit podřízené velitele,

vyloučit podřízené a svolat vojenský soud.224 V případě mírových operací OSN, si

veškeré tyto pravomoci ponechává národní velitel jednotky a jeho vláda. Národní

kontingenty jsou totiž poskytovány jako samostatné jednotky s vnitřní strukturou

velení.225 Vynětí uvedených oblastí z vlivu velitele mírových jednotek zužuje rozsah

jeho pravomocí v souladu se současným konceptem operační kontroly velitele mírových

jednotek.

219 F. H. Fleitz, Peacekeeping fiascoes of the 1990s: causes, solutions, and U.S. interests, Greenwood
Publishing Group, 2002, str. 79.

220 T. Findlay, The Use of Force in UN Peace Operations, Oxford: Oxford University Press, 2002, str. 13;
R. Murphy, op. cit. 212, str. 124-125, 132-133.

221 Ch. Leck, op. cit. 61.
222 J. W. Houck, The Command and Control of United Naitons Forces in the Era of Peace Enforcement,

Duke Journal of Comparative and International Law, Vol. 4, 1993, str. 26.
223 UN Doc. A/64/10, op. cit. 98, str. 62.
224 US Code - Section 164: Commanders of combatant commands: assignment; powers and duties.
225 F. J. Hampson, A. Kihara-Hunt, The Accountability of Personnel Associated With Peacekeeping

Operations, in Ch. Aoi, et al. (Ed.), United Consequences of Peacekeeping Operations, 2007, str. 198.
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4.5 Přičitatelnost jednání mírových kontingentů v judikatuře soudů a v
nauce

Okresní soud v Haagu se zabýval přičitatelností chování nizozemských

kontingentů během jejich zapojení v misi OSN na území bývalé Jugoslávie (dále jen

UNPROFOR). Podle soudu je koncept operačního velení a kontroly OSN dostatečný k

prokázání, že konkrétní jednání bylo pod efektivní kontrolou OSN. Soud se vyjádřil, že

jednání nizozemských jednotek by bylo přičitatelné Nizozemí pouze, pokud by se

jednotky řídily rozkazy nizozemských orgánů, aby ignorovaly nebo jednaly proti

rozkazům OSN.226 Protože k takovému závěru soud neměl dostatek důkazů, rozhodl, že

jednání nizozemské jednotky má být považováno za jednání UNPROFOR a proto jak

konání tak opomenutí jednotky jsou zásadně přičitatelné Spojeným národům.227 Přičtení

jednání jednotek OSN dle soudu vyloučilo jeho přičtení Nizozemí.228 Okresní soud

v Haagu dospěl k závěru, že OSN mělo nad jednáním kontingentů efektivní kontrolu, i

když nezkoumal, zda mezi namítaným chováním a OSN existovala skutečná kontrolní

vazba. Soud tak přičítal jednání OSN bez pečlivého uvážení nad tím, co koncept

efektivní kontroly znamená Dle Komise OSN pro mezinárodní právo je efektivní

kontrola definována jako faktická kontrola nad konkrétním jednáním. Ne jenom okresní

soud v Haagu, ale i autoři a právníci se přiklání k názoru, že kontingenty jsou pod

efektivní kontrolou Spojených národů bez ohledu na vztah mezi kontrolou OSN a

konkrétním jednáním, kromě případů, kdy kontingenty plnily rozkazy vysílajících státu,

které jsou neslučitelné s rozkazy velitele mírových jednotek.229

Odvolací soud v Haagu změnil rozhodnutí okresního soudu, když dospěl

k závěru, že jednání nizozemských jednotek je přičitatelné Nizozemí, které tak nese

odpovědnost za smrt třech bosenských muslimů. S odvoláním se na nauku

mezinárodního práva veřejného a Návrh článků považoval za rozhodující odpovědět na

otázku, kdo měl efektivní kontrolu nad jednáním nizozemských jednotek. Ačkoli čl. 7

Návrhu článků používá kritérium efektivní kontroly pouze ve vztahu k přičitatelnosti

226 District Court in The Hague, Mustafic v. The State of the Netherlands, Case No. 265618, 10 September
2008, par. 4.14.1.

227 Ibid., par. 4.11.
228 Ibid., par.  4.15.
229 M. Zwanenburg, op. cit. 158, str. 51-129; M. Hirsh, op. cit. 58, str. 66-67; Ch. Leck, op. cit. 61; B.

Hohler, op. cit. 184.
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jednání mezinárodní organizaci, soud se domníval, že stejný standard by měl být

aplikovatelný ve vztahu k státům. Odvolací soud připustil možnost, aby více subjektů

vykonávalo efektivní kontrolu nad stejným jednáním. Pro určení, jaký subjekt

vykonával efektivní kontrolu nad kontingentem, soud považoval za důležité, že

Nizozemí mělo kontrolu nad personálními záležitostmi vojáků a pravomoc přijímat

disciplinární opatření. Soud bral do úvahy také fakt, že v době namítaného jednání byla

mírová operace již ukončena a jediným úkolem nizozemských jednotek bylo zabezpečit

evakuaci utečenců. Na základě okolností případů dospěl soud k závěru, že nizozemské

jednotky jednaly v souladu s rozhodnutími a instrukcemi nizozemské vlády.230

Praktické využití rozhodnutí je do jisté míry omezené, protože se jednáním nizozemské

jednotky nezabývá komplexně a jednání, které analyzuje, se odehrálo již po skončení

mírové operace.231

Otázka přičitatelnosti byla řešena ESLP ve věcech Behrami a Saramati. Soud

analyzoval jednání národních kontingentů, které se podílely na civilní správě Kosova

pod patronací OSN (UNMIK). Soud prohlásil jednání civilní správy za přičitatelné OSN

pouze na základě argumentu, že UNMIK byl zřízený rezolucí Rady bezpečnosti jako

pomocný orgán OSN. Soud tak respektoval postoj OSN, která převzala odpovědnost za

jednání během operací se statusem pomocného orgánu. Ve vztahu k jednání národních

kontingentů, které se účastnily mírové operace Severoatlantické aliance v Kosovu

(KFOR) autorizované rezolucí Rady bezpečnosti, ESLP nepřijal tvrzení, že zapojení

států poskytujících jednotky, konkrétně ponechání si trestné pravomoci, je dostatečné

pro splnění požadavku efektivní kontroly. 232

Diametrálně odlišný postoj zaujala ve svém rozhodnutí Sněmovna lordů

v případě Nissan, která přičítala jednání kontingentu vysílajícímu státu. Nepoužila

standard efektivní kontroly, ale za rozhodující považovala skutečnost, že kontingenty

během mírové operace zůstávají ve službách států, bez ohledu na to, který subjekt měl

230 Court of Appeal of  the Hague, Mustafic v. The State of the Netherlands, Case No. 265618, 5 July
2011.

231 C. van Dam, The Netherlands Found Liable for Srebrenica Deaths, American Society of International
Law Insights, Vol. 15, Issue 27, 2011.

232 ECtHR, Behrami v. France, App. No. 71412/01, Grand Chamber, Decision as to the Admissibility, 2
May 2007, par. 143; ECtHR, Saramati v. France, Germany and Norway, App. No. 78166/01, Grand
Chamber, Decision as to the Admissibility, 2 May 2007, par. 143.
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kontrolu nad konkrétním jednáním.233 Rozhodnutí bylo otevřeně kritizováno jako

nesprávné a bylo mu vyčítáno neaplikování standardu efektivní kontroly.234

V rozhodnutích lze pozorovat rozdílný postoj soudů k tomu, jakou roli hraje

skutečnost, že kontingenty zůstávají ve službách vysílajících států, a že si státy

ponechávají disciplinární a trestní pravomoc. Soudní pravomoc států se zdá být

relevantní, i když to dle převládajícího názoru nemá vliv na schopnost OSN vykonávat

efektivní kontrolu nad mírovými kontingenty.235 Podle některých autorů, státy,

s ohledem na fakt, že si ponechávají určité pravomoci (zejména disciplinární a trestní)

nad svými kontingenty, nesou (mohou nést) odpovědnost za jednání svých jednotek,

s možnou souběžnou odpovědností OSN.236

V judikatuře se objevily i jiné koncepty přičitatelnosti. ICTY použil ve věci

Tadić standard „všeobecné kontroly“. Tribunál došel k závěru, že k tomu, aby byl daný

koflikt kvalifikován jako mezinárodní ozbrojený konflikt, stačí, aby měla cizí mocnost

úlohu v organizování, koordinování nebo plánování vojenských akcí ozbrojené skupiny.

ICTY rozlišil dvě situace a jim odpovídající různé stupně kontroly. První se zabývá činy

jednotlivců najatých státem, aby prováděli protiprávní činy na území jiného státu.

V tomto případě ICTY akcepoval standard efektivní kontroly. Naopak, v případě

organizovaných, hierarchicky strukturovaných skupin nepoužil test efektivní kontroly,

ale aplikoval požadavek všeobecné kontroly.237 Rozsudek byl kritizován pro odchýlení

se od požadavku efektivní kontroly použitého Mezinárodním soudním dvorem,238 a také

pro odlišný požadavek kontroly u jednotlivců a organizovaných skupin.239 Podle

233 House of Lords, Attorney General v. Nissan, 11 February 1969.
234 R. C. Siekmann, op. cit. 59, str. 144; M.Hirsh, op. cit. 58, str. 76.
235 D. Shraga, UN Peacekeeping Operations: Applicability of International Humanitarian Law and

Responsibility for Operations-Related Damage, American Journal of International Law, Vo. 94, 2000,
str. 410; UN Doc. A/51/389, op. cit. 121, str. 5, 10-11.

236 K. M. Larsen, op. cit. 184, str. 517; M. Hirsh, op. cit. 58, str. 64; B. Hohler, op. cit. 184, str. 18; A.
Sari, op. cit. 184, str. 150-160; D. Stephens, op. cit. 212; Ch. Leck, op. cit. 61; J. Saura, Lawful
Peacekeeping: Accountability of International Humanitarian Law  to United Nations Peacekeeping
Operations, Hastings Law Journal, Vol. 58, 2007, str. 521; UN Doc. A/CN.4/541, op. cit. 133, str. 3-
4.

237 Prosecutor v. Duško Tadić, op. cit. 181, par. 115-145.
238 A. Cassese, The Nicaragua and Tadic Tests revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide in

Bosnia, European Journal of International Law, Vol. 18, No. 4, 2007, str. 649.
239 J. Ondřej, P. Šturma, V. Bílková, D. Jílek, a kolektiv, op. cit. 53, str. 423.
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Mezinárodního soudního dvoru, test všeobecné kontroly nebezpečně rozšířuje rozsah

odpovědnosti státu a neakceptuje stěžejší zásadu mezinárodní odpovědnosti: stát je

odpovědný pouze za svá vlastní jednání, to je jednání osob jménem státu.240 Navíc,

v tomto případě nešlo o otázku odpovědnosti států, ale otázka individuální trestní

odpovědnosti a test kontroly se netýkal odpovědnosti, ale aplikovatelných pravidel

mezinárodního humanitárního práva.241 V porovnání s konceptem efektivní kontroly,

test všeobecné kontroly snižuje práh přičitatelnosti, nejde o pouhé financování a

dodávání vybavení, ale také o plánování, organizování a koordinování vojenských

operací.242 Není zřejmé, jak by bylo možno použít tento přístup pro dvojí nebo

vícenásobné přičtení chování.243

ESLP aplikoval ve věcech Behrami a Saramati kritérium „konečná pravomoc a

kontrola.“ Dospěl k závěru, že i když NATO mělo efektivní velení v rozhodujících

otázkách, Rada bezpečnosti OSN si ponechala konečnou pravomoc a kontrolu, a proto

bylo chování jednotek v zásadě přičitatelné OSN.244 Přesto, že ESLP výslovně odkázal

na test efektivní kontroly, neaplikoval ho. Ani test konečné pravomoci a kontroly se

neobešel bez kritiky. Podle některých autorů standard konečné pravomoci a kontroly je

relevantní pro posouzení legálnosti delegace pravomocí v rámci OSN, ale nejde o

standard přičitatelnosti v systému odpovědnosti mezinárodních organizací.245 Jiní

právnici soudu vyčítají, že neaplikoval požadavek efektivní kontroly pro určení, zda

bylo jednání KFOR přičitatelné OSN.246 Kritérium konečné pravomoci a kontroly

vytváří prostor pro přičtení jednání výhradně OSN a nikoliv státům, protože mírové

mise jsou většinou zřizovnány schválením jejích mandátu Radou bezpečnosti.247

Jak koncept všeobecné kontroly, tak konečná pravomoc a kontrola snižují

kritérium přičitatelnosti jednání, žádný z konceptů se totiž nezabývá kontrolou nad

240 Case concerning application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide, op. cit. 79, par. 406.

241 J. Ondřej, P. Šturma, V. Bílková, D. Jílek, a kolektiv, op. cit. 53, str. 421-422.
242 Prosecutor v. Duško Tadić, op. cit. 181, par. 45.
243 Ch. Leck, op. cit. 61.
244 Behrami v. France; Saramati v. France, op. cit. 232, par. 140-141.
245 A. Sari, op. cit. 184, str. 164; B. Hohler, op. cit. 184, str. 17.
246 K. M. Larsen, op. cit. 184, str. 577; B. Hohler, op. cit. 184, str. 17.
247 Ch. Leck, op. cit. 61.
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konkrétním jednáním. Standard všeobecné kontroly nemá kromě uvedeného rozhodnutí

oporu v judikatuře a byl také kritizován naukou. Koncept konečné pravomoci a kontroly

při své aplikaci vylučuje možnost přičítat jednání státům. Oba koncepty tak nepovažuji

za vhodné pro určení, zda je jednání kontingentu přičitatelné státu nebo OSN.

4.6 Stanovení vhodného konceptu přičitatelnosti jednání mírových
kontingentů

V současnosti státy poskytující personál mohou odsouhlasit podrobnosti

zapojení svých jednotek, díky čemu ovlivňují samotnou koncepci operace.

Prostřednictvím národního velitele pak mohou odmítnout jakékoliv změny zapojení

jednotek a mají právo kdykoliv je stáhnout. U vojenských operací je běžné, že velitele

vojenských jednotek ponechávají podřízeným prostor jednat do určité míry podle

vlastního uvážení.248 Jinak tomu není ani u mírových operací OSN.249

Postoj Sněmovny lordů v rozhodnutí Nissan, která přičítala jednání kontingentu

státu pouze proto, že jednotky zůstávají v jeho službách, ignoruje zvláštní uspořádání

mírových operací OSN. Rozhodl pouze na základě pravidla obecného mezinárodního

práva: státu je přičitatelné jednání jeho orgánů. Soud nebral do úvahy fakt, že i když

kontingenty zůstávají nadále orgánem státu, po dobu mírové operace jsou dány

k dispozici OSN.

Dle mého názoru nelze dovodit, že státy mají nad svými kontingenty efektivní

kontrolu pouze na základě skutečnosti, že si nad kontingenty ponechávají trestní a

disciplinární pravomoc. Souhlasím tak se stanoviskem ESLP ve věcech Behrami a

Saramati, že ponechání si těchto pravomocí není dostatečné pro naplnění požadavku

efektivní kontroly. Přestože soudní pravomoc států sama o sobě nemusí mít vliv na

schopnost OSN vykonávat efektivní kontrolu, jde o další aspekt mírových operací, který

spadá do pravomoci států.

Vzhledem k tomuto uspořádání lze jen těžko souhlasit s názorem autorů a

okresního soudu v Haagu, že OSN má efektivní kontrolu během celé mírové operace

kromě případu, kdy kontingenty plní protichůdné rozkazy států. Uspořádání může

248 U.S. Army Regulation 600-20; U.S. Army Command Policy, 2002.
249 M. Rose, Fighting for Peace, Shere, 1998, str. 106.
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naznačovat, že kontingenty nejsou pod efektivní kontrolou OSN, ale spíše pod dvojíí

nebo společnou kontrolou OSN a států. Za těchto okolností by bylo chování jednotek

přičitatelné oběma subjektům. Poněkud extrémní je považovat za odpovědné pouze

vysílající státy. Nelze totiž tvrdit, že státy mají výlučnou kontrolu nad jednotkami po

celou dobu operace, protože koncepce operace a taktické řízení do určité míry pořád

zůstávají v rukou OSN.250 Může být rozumné, aby státy nesly alespoň nějakou

odpovědnost za jednání svých jednotek, pokud souhlasí a plní rozkazy velitele

mírových jednotek, zejména proto, že právě velitelé národních jednotek nesou

konečnou odpovědnost za právně nezávadné plnění rozkazů.251

Zdá se, že G. Gaja, zvláštní zpravodaj Komise OSN pro mezinárodní právo pro

odpovědnost mezinárodních organizací, bral zřetel na výše zmíněné úvahy. Navrhoval,

aby bylo organizaci přičitatelné chování orgánů pouze do té míry (to the extent), do

které organizace vykonávala nad konkrétním chováním efektivní kontrolu.252 Tento

návrh nebyl Komisí přijat. Jako možné řešení G. Gaja uvedl přičitatelsnot jednání jak

organizaci, tak státu nebo státům poskytujícím jednotky, například proto, že státy mají

vliv na plánování vojenské operace, nebo proto, že operaci vykonávají.253 V roce 1996

generální tajemník doporučil Valnému shromáždění, aby zvažoval souběžnou

odpovědnost států za porušení mezinárodního humanitárního práva mírovými

kontingenty, zejména s ohledem na jejich výlučnou trestní pravomoc a odpovědnosti

garantovat respektováni humanitární právo.254 Valné shromáždění doporučení nepřijalo.

Ve vztahu k doporučení generálního tajemníka G. Gaja dodal, že kromě souběžné

odpovědnosti může být za konkrétní protiprávní konání nebo opomenutí odpovědný

pouze jeden subjekt, buď stát, nebo OSN.255

Jak poznamenal G. Gaja, názor, že přičtení určitého jednání dvěma nebo více

subjektům má za následek jejich společnou odpovědnost za protiprávní jednání, je

250 Ch. Leck, op. cit. 61.
251 UN Doc. A/CN.4/541, op. cit. 133, str. 20-21.
252 Ibid., str. 23.
253 Ibid., str. 4.
254 UN Doc. A/51/389, op. cit. 121, str. 11.
255 UN Doc. A/CN.4/541, op. cit. 133, str. 21.
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široce přijíman.256 Tuto zásadu můžeme najít v čl. 47 Návrhu článků o odpovědnosti

států a v čl. 51 Návrhu článků. Oba články se zabývají případy s více odpovědnými

subjekty a rozsahem odpovědností jednotlivých subjektů.257 Jako jeden z příkladů, kdy

může být více států odpovědných za to samé jednání, Komise OSN pro mezinárodní

právo uvedla situaci, kdy se dva nebo více států spolupodílí na protiprávním jednání.258

Komise citovala rozhodnutí ve věci Kanál Korfu, kde Mezinárodní soudní dvůr došel

k závěru, že odpovědnost Albánie nebyla snížená nebo vyloučená z důvodu souběžné

odpovědnosti třetích států. Odpovědnost každé strany sporu byla stanovena jednotlivě,

na základě jejího jednání a povinností vyplývající pro ni z mezinárodního práva.259

Nepochybně to samé může být aplikováno na situace, kdy jednají společně státy

a mezinárodní organizace. Asociace mezinárodního práva ve své zprávě o odpovědnosti

mezinárodních organizací uvedla, že odpovědnost mezinárodní organizace nevylučuje

samostatnou nebo souběžnou odpovědnost států nebo jiné mezinárodní organizace260

Dvojí nebo vícenásobná přičitatelnost jednání vedoucí k samostatné nebo

souběžné odpovědnosti zúčastněných stran by byla ve shodě s účelem mezinárodní

odpovědnosti, a to předcházet porušování mezinárodního práva.261 Přisouzení

odpovědnosti subjektu, který je opravdu odpovědný, zajistí, že subjekt bude přiměřeně

opatrný, aby svým jednáním porušení práva nezpůsobil.262 Pokud bude nést

odpovědnost pouze samotná OSN, může to podněcovat k stupňování lehkomyslnému a

nedbalému jednání na straně států poskytujících kontingenty. Kdyby byla odpovědnost

pouze na straně států, mohlo by to vést OSN k posouvání limitů operací, konkrétně

k organizování riskantnějších taktických operací. Státy by naopak chtěly řídit každý

aspekt operace, anebo by raději neposkytovaly jednotky vůbec.263

256 Ibid., str. 3-4.
257 UN Doc. A/56/10, op. cit. 72, str. 124-5; UN Doc. A/66/10, op. cit. 116.
258 UN Doc. A/56/10, op. cit. 72, str. 124.
259 ICJ, Corfu Channel Case, United Kingdom v. Albania, Judgment, 9 April 1949, ICJ Reports 1949, str.

125.
260 The International Law Association, Final Report on the Accountability of International Organizations,

2004, str. 28.
261 M. Hirsh, op. cit. 58, str. 8.
262 Ibid, str. 76.
263 K tomu: Ibid, str. 77; K. M. Larsen, op. cit. 184, str. 509, 529; A. Sari, op. cit. 184, str. 167-168.
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ZÁVĚR

Tato diplomová práce si kladla za cíl odpovědět na otázku, který subjekt

mezinárodního práva nese odpovědnost za jednání mírových kontingentů.

Aby bylo možné na danou otázku odpovědět, vymezila jsem nejdříve koncept

mírových operací. Při pokusu zasadit mírové operace do teoretického rámce jsem

narazila na nejednotnou terminologii v nauce. Proto jsem se rozhodla nerozlišovat mezi

jednotlivými typy mírových operací (peacemaking, peacekeeping a peacebuilding) a

používala jsem pro ně jednotné označení „mírová operace/mise.“ Od mírových operací

jsem pak odlišila donucovací operace Rady bezpečnosti, které nebyly předmětem mého

zkoumání. V práci jsem se soustředila pouze na odpovědnost za jednání vojenských

kontingentů poskytovaných státy pro účely mírových operací OSN, nikoliv individuální

odpovědností příslušníků kontingentů. Vzhledem k odlišnému statusu vojenských

pozorovatelů a civilních složek OSN jsem se odpovědností za jejich jednání nezabývala.

Jak vyplývá z obyčejového mezinárodního práva, kodifikovaného v Návrhu

článků o odpovědnosti států, stát nese odpovědnost za protiprávní chování, které mu je

přičitatelné. Státu je přičitatelné jednání jeho vlastních orgánů bez ohledu na jejich

charakter nebo postavení ve státní struktuře. Ozbrojené sily se mezi orgány státu řadí a

jejich jednání je proto považováno za akt státu. Protože OSN nemá vlastní ozbrojené

jednotky, zapůjčuje si ozbrojené jednotky od členských států. Vojenské kontingenty,

orgány státu, jsou pak dány k dispozici OSN k naplnění cílů a funkcí organizace.

Zatímco je prokázáno, že státy nesou odpovědnost za jednání svých orgánů, je na místě

přiblížit problematiku odpovědnosti mezinárodních organizací.

Princip, že mezinárodní organizace mohou být odpovědné za své jednání, je

široce akceptován, někteří ho dokonce považují za součást obyčejového práva.

Navazující normy závazného charakteru však dosud chybí, proto se právníci uchylují

k použití analogie o odpovědností států, s přihlédnutím ke specifické povaze

mezinárodních organizací. Proto, chceme-li určit, zda je konkrétní mezinárodní

organizace odpovědná podle mezinárodního práva, musí mít organizace subjektivitu

podle mezinárodního práva a musí být naplněny základní předpoklady odpovědnosti –

porušení mezinárodního závazku a přičitatelnost chování, kterým byl závazek porušen.
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Charta OSN, stejně jako většina zakládajících dokumentů mezinárodních

organizací, neobsahuje ustanovení, které by udělovalo organizaci subjektivitu

explicitně. Bez existence vlastní mezinárodněprávní subjektivity by ale OSN nebyla

schopna vykonávat široké pravomoci, které jí byly svěřeny. Proto Mezinárodní soudní

dvůr potvrdil, že OSN je subjektem mezinárodního práva. Podle soudu není potřebné

explicitní přiznání právní subjektivity, protože státy přiznávají organizaci subjektivitu

implicitně pověřením organizace plněním úkolů na mezinárodní úrovni. Základní

předpoklad pro vznik odpovědnosti je tak v případě OSN naplněn.

Stát může porušit jakýkoliv závazek vyplývající z mezinárodního práva, a je

vázaný právem lidských práv i pokud jeho orgány jednají mimo státní území.

Extrateritoriální aplikace práva lidských práv je podmíněna efektivní kontrolou

vykonávanou státem nad cizím územím nebo nad osobami. Názor na to, co se rozumí

efektivní teritoriální kontrolou není jednoznačný, ale podle Výboru OSN pro lidská

práva ji může stát vykonávat také prostřednictvím mírových kontingentů, zejména když

operace zahrnuje mezinárodní civilní správu. Závazky OSN jsou různého původu a

mohou vyplývat ze statutu, mezinárodních smluv nebo z norem obecného

mezinárodního práva. Názor autorů, že OSN je vázána povinnostmi, které ji ukládá

obyčejové mezinárodní právo, je v souladu s judikaturou Mezinárodního soudního

dvora a Soudního dvora Europské unie. Avšak tento závěr není zatím v mezinárondím

právu jednoznačný.

Stejně jako státy, i OSN je abstraktním subjektem a jménem OSN jednají její

orgány a zástupci. Chování orgánů a zástupůcu OSN se pak považuje za čin organizace.

Otázka přičitatelnosti jednání vojenských kontingentů po dobu jejich účasti v mírové

operaci OSN je mnohem problematickejší z toho důvodu, že zatímco jsou ozbrojené sily

poskytnuté OSN, zůstávají i nadále ve službách vysílajícího státu.

Podle Komise OSN pro mezinárodní právo je organizaci přičitatelné jednání

orgánů států, které jsou jí poskytnuty, pokud nad jejich jednáním vykonává efektivní

kontrolu. Efektivní kontrolu Komise specifikuje jako faktickou kontrolu nad

konkrétním jednáním. Tento přístup se neshoduje s pozicí OSN, která v praxi

opakovaně přijala odpovědnost za mírové síly poukázáním na skutečnost, že mírové

operace jsou pomocným orgánem OSN, nad kterým má OSN v zásadě výlučnou
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kontrolu a velení. Stupeň efektivní kontroly je dle OSN rozhodující u společných

operací podle kapitoly VII Charty OSN.

V souladu s postojem OSN rozhodl ESLP, když přičítal jednání UNMIK

Spojeným národům pouze na základě konstatováni, že UNMIK byl zřízený jako

pomocný orgán OSN. Stejně tak rozhodl okresní soud v Haagu v případě Mustafic,

který přičítal jednání kontingentů pouze na základě skutečnosti, že OSN má v zásadě

výlučnou kontrolu a velení. To podle soudu stačí jako podmínka existence efektivní

kontroly. Rozhodnutí okresního soudu vycházelo z názoru nauky, dle kterého je jednání

kontingentů v zásadě přičitatelné OSN kromě případu kdy kontingenty jednají podle

národních instrukcí v rozporu rozkazy OSN.

Co se týče skutečnosti, že státy i během mírové operace mají nad svými

kontingenty trestní a disciplinární pravomoc, dle ESLP sama o sobě nestačí k naplnění

standardu efektivní kontroly. Za důležitou, nikoliv jedinou podmínku efektivní

kontroly, tuto skutečnost považoval odvolací soud v Haagu. Odvolací soud aplikoval

standard efektivní kontroly v souladu s Návhrem článků a došel k závěru, že jednání

kontingentů je přičitatelné státu. Avšak praktické využití rozhodnutí je omezené,

protože se soud při použití efektivní kontroly odvolal na skutečnost, že jde o

specifickou situaci, jelikož se zabývá jednání po skončení mírové operace. Výrazný

odklon představuje rozhodnutí Směmovny Lordů, která jednání kontingentů přičítala

státu pouze z důvodu, že kontingenty zůstávají v jeho službách.

Lze konstatovat, že standard efektivní kontroly, tak jak jej definuje Komise OSN

pro mezinárodní právo, není v souladu s postojem OSN. Rozhodovací praxe soudu je

také nekonzistentní. Zatímco Sněmovna Lordů a ESLP (ve vztahu k UNMIK)

neaplikovali standard efektivní kontroly vůbec, okresní soud v Haagu a ESLP (ve

vztahu k misi KFOR) ve svých rozhodnutích odkázali na efektivní kontrolu v Návrhu

článků, avšak neaplikoval ji shodně s přístupem Komise.

Podle současného konceptu OSN vykonává, prostřednictvím velitele mírových

jednotek, pouze operativní kontrolu nad mírovými kontingenty. Na straně států pak

zůstává disciplinární a trestní pravomoc nad vojáky, možnost spoluurčovat průběh mise

(rozsah zapojení a úkoly svěřené jednotkám), nesouhlasit se změnou zapojení a

kdykoliv stáhnout své jednotky.
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V nauce se objevil názor souběžné odpovědnosti států a OSN. Na možnost

přičítat stejné jednání více subjektům upozornil kromě G. Gaji také generální tajemník

OSN a Asociace mezinárodního práva. Odvolací soud v Haagu také připustil možnost,

aby více subjektů vykonávalo efektivní kontrolu nad stejným jednáním. Odchýlil se tak

od rozhodnutí soudu v první instanci, dle kterého přičitatelsnot jednání jednotek OSN

vyloučilo jeho pričitatelnost Nizozemí. Komise OSN pro mezinárodní právo tuto

možnost v zásadě nevyloučila, ale ve vztahu k odpovědnosti mezinárodních organizací

za jednání poskytnutých orgánů toto řešení výslovně nezmínila.

Vzhledem k silné pozici států dle mého názoru nelze souhlasit s tím, že OSN

v zásadě vykonává efektivní kontrolu nad mírovými kontingenty, s výjimkou případů,

kdy jednotky jednají podle rozkazů ze strany států, které jsou protichůdné rozkazům

OSN. Pro existenci efektivní kontroly považuji za nevyhnutelné, aby se jednalo o

kontrolu nad konkrétním jednáním, nestačí pouhé konstatováni, že mírové operace jsou

subsidiárním orgánem OSN, nad kterým OSN vykonává výlučnou kontrolu a velení

(dnes již operační kontrolu). Domnívám se, že je nejvhodnější předpokládat, že mírové

kontingenty jsou pod dvojí nebo společnou kontrolou OSN a států. Přičtení jednání by

tak bylo možné oběma subjektům. Návrh Zvláštního zpravodaje G. Gaji přičíst jednání

pouze v tom rozsahu, ve kterém subjekt vykonává efektivní kontrolu se zdá být

nejschůdnějším řešením.
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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.
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Summary: Responsibility for the United Nations peacekeeping
operations

The purpose of this thesis is to analyze an issue whether the United Nations

(UN) or troop contributing countries are responsible for the conduct of military

contingents in the UN peacekeeping operations. The thesis focuses solely on UN-led

operations and on peacekeeping forces – military troops contributed by member states

in whole contingents, rather than as individuals. The reason for focusing on

peacekeeping forces is their unique hybrid legal status. While they remain in the service

of their states, they become for the period of their assignment international personnel

under the authority of the UN.

This thesis is composed of four chapters. Chapter one describes the meaning and

the legal basis of peacekeeping operations and defines which types of operation are

subject of the thesis. Second chapter deals with general rules governing international

responsibility of states. Chapter three examines legal personality and responsibility of

international organizations, in particular the UN. These two issues are closely related

because for an entity to bear international obligations, it must first be established that

the entity is a legal person.

The fourth and crucial chapter addresses the specific issue of responsibility for a

conduct of military contingents in UN peacekeeping missions. Chapter focuses on  two

cumulative criteria for finding a state or an international organization responsible for an

international wrongful act, breach of an international obligations and attribution of a

conduct. It establishes relevant legal obligations that the UN and troop contributing

countries may breach in the context of peacekeeping operations. In relation to the

attribution of military contingents‘ conduct, it illustrates the approaches of the UN,

International Law Commission and various legal scholars. It also looks at practise of

courts and describes organizational structure of peacekeeping operations because the

relationship between the UN and troop contributing countries is critically important to

determine the level of control exercised by both subjects.

Conclusions are drawn in the last part of the thesis. Based on the fact that troop

contributing countries retain significant control over the operational employment of

their peacekeepers, from determining the exact terms of their deployment, to holding
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veto over any changes to these terms by the UN, it seems more appropriate to consider

peacekeepers to be under dual or joint control of the UN and their troop contributing

countries. Attribution of the conduct of peacekeepers should be to both entities, both

would assume shared responsibility for the conduct, to the extent that an entity exercises

effective control over such conduct.
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