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Úvod 

„Interpretation of a Council resolution is a complex art.“1 

 

Rada bezpečnosti (ďalej ako „Rada bezpečnosti“ alebo tiež „Rada“) nesie ako orgán 

Organizácie Spojených národov (ďalej len ako „OSN“ alebo „Organizácia“) podľa jej Charty 

(Charta OSN ďalej len ako „Charta“) primárnu zodpovednosť za udržiavanie medzinárodného 

mieru a bezpečnosti. Svoje právomoci vykonáva prostredníctvom rôznych právnych aktov,2 

pričom najvýznamnejšími z nich sú rezolúcie a zrejme najkontroverznejšími tie prijímané 

podľa kapitoly VII Charty.3 

K prijímaniu rezolúcii podľa kapitoly VII Charty pristupuje Rada predovšetkým vtedy, 

ak chce určiť, že posudzovaná situácia predstavuje ohrozenie alebo porušenie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti alebo útočný čin a pristúpiť k jej riešeniu. Dnes, na 

rozdiel od čias, kedy bola Charta prijatá, sa za takéto hrozby pre medzinárodný mier a 

bezpečnosť považujú hlavne prípady občianskej vojny, rozsiahleho porušovania ľudských 

práv, porušovanie medzinárodného humanitárneho práva či medzinárodný terorizmus.4 

V tejto súvisloti je Rada často kritizovaná za to, že si vyberá, v ktorom prípade bude konať 

podľa kapitoly VII a ďalej, že podobné situácie nerieši rovnako.5 

Rada pristupuje k použitiu kapitoly VII taktiež v prípadoch tzv. paralelizmu formy, 

podľa ktorého rezolúcia prijatá podľa kapitoly VII môže byť zmenená len ďalšou rezolúciou 

                                                

1 Security Council Report, Special Research Report No. 1: Security Council Action Under Chapter VII: Myths 
and Realities?, 23. jún 2008, dostupné z http://www.securitycouncilreport.org/special-research-report/lookup-
cglKWLeMTIsG-b-4202671.php.  
2Rezolúcie sú formálnym textom prijatým Radou na jej zasadaní. Ak na pôde Rady nedôjde ku zhode, môže sa 
namiesto prijatia rezolúcie uchýliť k prijatiu nezáväzného prezidentského prehlásenia (angl. presidential 
statement), ktoré má slúžiť ako akési varovanie, že Rada venuje situácii pozornosť a že po prezidentskom 
prehlásení môžu prípadne nasledovať ďalšie opatrenia. Aj keď sa pojem „rezolúcia“ (angl. resolution) výslovne 
v Charte OSN nevyskytuje, Charta obsahuje mnoho obratov ako „rozhodnutie“ (angl. decision) alebo 
„doporučenie“ (angl. recommendation), ktoré prijatie rezolúcie implikujú. 
3Okrem prijímania rezolúcií je Rada tiež zodpovedná za ich uskutočňovanie v zmysle článku 43 Charty. 
4De Wet, E. The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, Hart Publishing, Oxford: 2004, 
ISBN 1-84113-422-8, s.138-144 (publikácia ďalej len ako „De Wet, E.“). 
5Johansson, P. The Humdrum Use of Ultimate Autority: Defining and Analysing Chapter VII Resolutions, Nordic 
Journal of International Law 78 (2009), 309-342, s. 332 (článok ďalej len ako „Johansson, P.“); Patrick 
Johansson pôsobí ako Senior Lecturer na Umeå Universitet vo Švédsku. 
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podľa kapitoly VII,6 jedná sa napríklad o ukončenie trvania uložených sankcií.7 Ďalej môže 

Rada prijať rezolúciu podľa kapitoly VII za účelom delegácie právomocí podľa kapitoly VII.8 

Podobnými príkladmi sú aj zriadenie medzinárodných misií IFOR, SFOR, ISAF a operácie s 

použitím regionálnych organizácií.9 

Význam a dopad rezolúcií Rady bezpečnosti prijímaných podľa kapitoly VII možno 

skúmať z viacerých uhlov pohľadu. Pre pochopenie ich právnej povahy je dôležité zamerať sa 

na štúdium sféry pôsobnosti Rady bezpečnosti ako aj vplyvu a účinku prijímaných opatrení.10 

Inými slovami, je nutné porozumieť širšiemu kontextu úlohy, ktorú Rada bezpečnosti na 

medzinárodnom poli zohráva ako aj jej rozhodovaniu a nazerať na výsledky tohto procesu 

pomocou aplikácie interpretačných metód. Stanovenie kritérií k objasneniu významu 

jednotlivých rezolúcií ako aj vymedzenie štandardov hodnotenia a posudzovania ich obsahu je 

nesmierne dôležité s ohľadom na značný rozvoj a expanziu aktivít Rady v posledných 

desaťročiach, zvlášť jej vplyvu na množstvo noriem a princípov medzinárodného práva. Je to 

práve snaha naplniť princíp právnej istoty, ktorá vedie k potrebe jasného stanovenia 

štandardov interpretácie rezolúcií ako aj štandardov pre posudzovanie ich súladu 

s príslušnými normami medzinárodného práva.      

Zdá sa byť nesporným, že rezolúcie prijímané Radou podľa kapitoly VII majú na 

rozdiel od opatrení, resp. rezolúcií prijímaných podľa kapitoly VI a na rozdiel od rezolúcií 

Valného zhromaždenia právne záväznú povahu. Ich záväznosť plynie priamo z Charty, 

konkrétne z článkov 25 a 103.11 Znamená to však, že tieto rezolúcie majú akúsi nadradenú 

povahu či status nedotknuteľnosti, resp. že ich obsahu sa nekladú medze? 

                                                

6De Wet, E., s. 251-252. 
7Napr. S/RES/919 (1994). 
8Žiarivým príkladom je rezolúcia S/RES/678 (1990), v ktorej Rada „splnomocňuje členské štáty spolupracujúce 
s kuvajtskou vládou, aby použili všetky potrebné prostriedky na podporu a implementáciu rezolúcie 660 (1990) 
... a k obnoveniu medzinárodneho mieru a bezpečnosti v oblasti;“ viď S/RES/678 (1990), 28. november 1990. 
9Viď napr. Európska Únia v Demokratickej Republike Kongo (S/RES/1671 (2006), 25. apríl 2006), v Čade 
a v Stredoafrickej republike (S/RES/1778 (2007),  25. september 2007) a operáciu Africkej Únie v Somálsku 
(S/RES/1774 (2007),  20. február 2007). 
10Napr. Orakherashvili Alexander (autor pôsobí ako vyučujúci na Právnickej fakulte University of 
Burmingham). 
11Členské štáty prostredníctvom Charty delegovali na OSN a jej orgány, okrem iného, právomoc prijímať 
rozhodnutia záväzné pre svojich členov; k delegácií právomocí viď podrobne napr. Sarooshi, D., International 
Organizations and their exercise of sovereign powers, Oxford: 2007, ISBN 9780199225774. 
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Táto práca si kladie za cieľ preskúmať, či záväznosť rezolúcií podľa kapitoly VII a 

povinnosť členských štátov prijať a vykonať ich majú svoje hranice a dokázať, že aj napriek 

svojmu na prvý pohľad „nadradenému“ statusu nemôžu mať rezolúcie podľa kapitoly VII 

neobmedzený obsah. Je síce pravda, že Rada bezpečnosti plní pri udržiavaní medzinárodného 

mieru a bezpečnosti zvláštnu úlohu, nemôže však pri dosahovaní tohto cieľa konať svojvoľne 

a bez akýchkoľvek limitov. Aby bolo možné od štátov spravodlivo požadovať prijímanie a 

vykonávanie rezolúcií Rady prijatých podľa kapitoly VII Charty, musia tieto rezolúcie za 

každých okolností rešpektovať isté obsahové limity, ktorými sú normy medzinárodného práva 

kvality ius cogens, ciele a zásady samotnej Charty OSN, základné ľudské práva a slobody ako 

aj základné normy medzinárodného humanitárneho práva.  

Prvá časť tejto práce podáva náčrt právneho základu pre normotvorbu Rady, t. j. 

prehľad práv a povinností Rady podľa kapitoly VII Charty OSN so zameraním na články 39 - 

42. Zvýšená pozornosť je v rámci prvej kapitoly venovaná článku 39 Charty a prvým 

rezolúciám prijatým na jeho základe v rokoch 1945 až 1954. V prvom desaťročí po vzniku 

Charty boli totiž pojmy obsiahnuté v článku 39 tabula rasa a ich obsah ako aj súvisiaca prax 

Rady bezpečnosti sa postupne začínal formovať. Práve článok 39 Charty je akousi vstupnou 

bránou, resp. spúšťacím mechanizmom donucovacieho systému kapitoly VII. V tejto 

súvislosti býva poukázané na značne politický charakter, ktorý dáva Rade priestor 

posudzovať isté situácie ako spadajúce pod článok 39 práve preto, že niektorý z jej členov má 

záujem v danom prípade jednať, čo zrejme platí aj naopak.12 

V druhej časti sa práca venuje obsahovým limitom rezolúcií prijímaných podľa článku 

39; sústredí sa hlavne na obsah pojmov „ohrozenie mieru“, „porušenie mieru“ a „útočný čin“.  

Tretia časť práce, podobne ako druhá, rozoberá problematiku obsahových limitov 

rezolúcií podľa článkov 40 až 42, ktorými sú (1) normy ius cogens; (2) ciele a zásady Charty 

OSN; (3) základné ľudské práva a slobody; a (4) základné normy medzinárodného 

humanitárního práva. V závere kapitoly sa v tejto súvislosti práca stručne dotýka kontroly 

legality rezolúcií ako aj dopadu článku 103 Charty.  

Rada len zriedka kedy uvádza v rezolúcií odkaz na príslušný článok alebo články 

Charty, o ktoré opiera svoj postup, čo často spôsobuje nejasnosti v rozlišovaní záväzných 

rozhodnutí od nezáväzných doporučení.  Vo štvrtej časti sa preto práca pokúša o materiálny a 

                                                

12Österdahl, I. Threat to the Peace: The Interpretation by the Security Council of Article 39 of the UN Charter, 
Iustus, Uppsala, 1998, s. 58 in Johansson, P., s. 332. 
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formálny rozbor (procedurálne náležitosti prijímania rezolúcií sú ponechané stranou) 

vybraných rezolúcií, pričom pozornosť sa zameriava na dva obsahové aspekty a síce tzv. (1) 

určenie podľa článku 39; a tzv. (2) rozhodnutie podľa kapitoly VII. Na záver kapitoly ponúka 

práca návrh náležitostí, ktoré by právny akt Rady bezpečnosti mal spĺňať, aby mohol byť 

považovaný za rezolúciu podľa kapitoly VII (definícia rezolúcie podľa kapitoly VII).  

Posledná časť práce sa venuje vybraným rezolúciám podľa kapitoly VII, ktoré 

povahou prijatých opatrení vybočujú zo všeobecného rámca normotvorby Rady podľa 

kapitoly VII, a to buď tým, že ašpirujú na výkon kvázi-legislatívnych právomocí (rezolúcia 

S/RES/1373) alebo naopak, na výkon kvázi-súdnych právomocí. Jedná sa konkrétne o 

rezolúcie S/RES/827 (1993) a S/RES/955 (1994), ktorými boli vytvorené Medzinárodný 

trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu a Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu a o 

rezolúcie prijaté v súvislosti s medzinárodným terorizmom. 

Pokiaľ ide o metodiku spracovania práce a použité zdroje, vďaka pomerne nízkemu 

výskytu relevantných materiálov v českom či slovenskom jazyku práca čerpá predovšetkým 

zo zahraničnej literatúry. Východiskom problematiky obsahových limitov rezolúcií podľa 

kapitoly VII je predovšetkým publikácia profesorky E. de Wet: The Chapter VII Powers of 

the United Nations Security Council. Ďalej práca využíva mnohéodborné články publikované 

k danej problematike v amerických a iných zborníkoch medzinárodného práva a oficiálne 

dokumenty z dielne OSN (Repertory of Practice of the UN organs), pričom všade tam, kde je 

to možné, vychádza práca z primárnych zdrojov ako sú rezolúcie Rady bezpečnosti či 

Valného zhromaždenia OSN, jednotlivé medzinárodné zmluvy a rozhodnutia medzinárodných 

súdnych orgánov.    
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1. Právny základ pre vydávanie rezolúcií podľa kapitoly VII 

Charty 

Právomoc Rady bezpečnosti prijímať rozhodnutia formou rezolúcií plynie z Charty 

OSN.13 Charta priznáva Rade túto právomoc podľa matérie, na ktorú sa príslušná rezolúcia 

má vzťahovať. Pre účely tejto práce sa budeme zaoberať normotvornou právomocou a 

pôsobnosťou Rady bezpečnosti, ktorú jej Charta zveruje podľa kapitoly VII nazvanej „Akcie 

v prípade ohrozenia mieru, porušenia mieru a útočných činov.“ 

 

1.1. Charta OSN ako základ pre normotvorbu Rady 

Charta OSN je z hľadiska právnej povahy zakladajúcou listinou medzinárodnej 

organizácie (angl. constituent document) v zmysle článku 5 Viedenského dohovoru o 

zmluvnom práve.14  Je to medzinárodná zmluva s normatívnym charakterom, medzi ostatnými 

medzinárodnými zmluvami má však výnimočné postavenie. Ako uvádza de Wet, štáty ako 

hlavní aktéri medzinárodnej politiky sa nikdy predtým vedome nezišli s cieľom prijať 

„ústavu“, ktorá by upravovala medzinárodný verejný poriadok a stanovovala vedúce princípy 

a hlavné funkcie medzinárodného vládnutia. S ohľadom na takmer univerzálne členstvo 

v OSN a skutočnosť, že jej základné princípy prijali aj niektoré nečlenské subjekty,15 sa 

normatívny rámec obsiahnutý v Charte stal akousi „ústavou“ medzinárodného právneho 

poriadku.16 

Je otázne, či tento ústavný charakter základných princípov Charty môžeme rozšíriť aj 

na vykonávací systém kapitoly VII. Na jednej strane, Rada bezpečnosti už vyše dvadsať 

                                                

13Charta OSN, čl. 25. 

14Vyhláška ministra zahraničných vecí Českej republiky č. 15/1988 Sb. zo dňa 4. septembra 1987 o Viedeňskom 

dohovore o zmluvnom práve, Článok 5: „Tento dohovor sa vzťahuje na každú zmluvu, ktorá je zakladajúcou 

listinou medzinárodnej organizácie a na každú zmluvu prijatú v medzinárodnej organizácii bez ujmy všetkých 

príslušných pravidiel danej organizácie.“ 

15Jedinými štátmi, ktoré nie su členmi OSN sú Taiwan a Svätá Stolica (a Kosovo), viď www.un.org.   

16De Wet, E., s. 97. 
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rokov adresuje svoje rezolúcie podľa kapitoly VII „všetkým štátom“ (angl. to all states). 

Keďže táto prax je štátmi konkludentne prijímaná, možno ju podľa de Wet interpretovať ako 

dôkaz obyčajového charakteru kapitoly VII.17  Je však potrebné dodať, že nečlenské subjekty 

by v takom prípade požívali neoprávnené výhody oproti členským štátom, pretože byl len 

profitovali zo systému bezpečnosti, ktorý Charta poskytuje bez toho, aby na oplátku plnili 

akékoľvek povinnosti, napríklad podľa kapitoly VII. De Wet trefne poznamenáva, že článok 2 

odst. 4 Charty chráni aj nečlenské subjekty, resp. štáty keď zakazuje členským štátom OSN 

použitie sily alebo hrozby silou proti „každému štátu“ (angl. any state), kde anglické „any“ 

implikuje, že nejde len o členské štáty OSN.18 Takáto nevyváženosť práv a povinností by bola 

v rozpore s princípom zvrchovanej rovnosti štátov zakotvenom v článku 2 odst. 1 Charty19. 

Na druhej strane, ochrana nečlenských subjektov podľa Charty je predsalen limitovaná; nič 

v Charte neprikazuje členským štátom inštrumentalizovať kapitolu VII v prospech 

nečlenských subjektov, preto zrejme nie je možné na oplátku nútiť nečlenské subjekty 

podriadiť sa kapitole VII.20 

Ďalej vyvstáva otázka, prečo by sa výklad článku 2 odst. 1 Charty mal vzťahovať aj na 

nečlenské štáty. Bývalé nečlenské štáty Nemecko a  Švajčiarsko pred ich vstupom do OSN 

v roku 1973 a 2002 napríklad vytrvalo tvrdili, že ich odhodlanie riadiť sa rezolúciami Rady 

podľa kapitoly VII bolo uskutočňované výlučne na báze dobrovoľnosti a že nemali žiadnu 

právnu povinnosť tak činiť. Tieto štáty teda nepovažovali kapitolu VII Charty za výnimku 

z princípu pacta tertiis nec nocent nec prosunt. 21 Nakoniec, je potrebné mať napamäti, že 

článok 2 odst. 6 Charty ukladá OSN povinnosť postaraťsa o to, aby i štáty, ktoré nie sú jej 

členmi, konali podľa zásad v ňom zakotvených, pokiaľ je to potrebné pre udržanie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti. Neukladá však členským štátom povinnosť zaistiť, aby 

sa nečlenské subjekty podriadili vykonávaciemu systému kapitoly VII. Zdá sa preto podľa de 

Wet presnejšie vyvodiť záver, že zvrchovanosť Charty voči medzinárodnému spoločenstvu 

                                                

17De Wet, E., s. 97. 

18Charta OSN, článok 2 odst. 4 (angl.): „All Members shall refrain in their international relations from the 
threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other 
manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.“ 
19Charta OSN, článok 2, odst. 1: „Organizácia je založená na zásade zvrchovanej rovnosti všetkých svojich 
členov;“ táto zásada síce hovorí o zvrchovanej rovnosti všetkých členov, podľa De Wet sa však táto zásada musí 
vzťahovať aj na nečlenské štáty. 
20De Wet, E., s. 98. 
21Ibid. 
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ako celku sa vzťahuje na základné princípy v Charte obsiahnuté, nie však už na systém 

kapitoly VII.22 

Čo sa týka zvrchovanosti medzinárodného verejného poriadku, je vhodné na tomto 

mieste poukázať na článok 103 Charty, ktorý dáva prednosť záväzkom z Charty nad 

ostatnými záväzkami z medzinárodných dohôd23 (k dopadu článku 103 Charty viď bližšie 

kapitolu 4.5). V kombinácii s článkom 25 Charty,24 na základe ktorého sú členovia OSN 

zaviazaní prijímať a vykonávať rozhodnutia Rady podľa Charty je preto nepochybné, že 

členské štáty musia rešpektovať záväzné rozhodnutia orgánov OSN prijaté podľa Charty a 

v súlade s ňou, ktoré stanovujú štátom povinnosti;25 medzi nimi aj rezolúcie Rady bezpečnosti 

prijímané podľa kapitoly VII.   

 

1.2. Kapitola VII Charty OSN 

Kapitola VII Charty OSN nazvaná „Akcie v prípade ohrozenia mieru, porušenia mieru 

a útočných činov“ umožňuje Rade bezpečnosti reagovať na situácie, ktoré ohrozujú 

medzinárodné spoločenstvo tým, že predstavujú buď ohrozenie mieru (angl. threat to the 

peace), porušenie mieru (angl. breach of the peace) alebo sú dokonca útočným činom (angl. 

act of agression). Po vyhodnotení danej situácie Rada buď odporučí alebo rozhodne (pred 

tým môže vyzvať strany aby sa podrobili dočasným opatreniam podľa článku 40 Charty), aké 

opatrenia sa majú uskutočniť podľa článkov 41 a 42, aby bol zachovaný medzinárodný mier a 

bezpečnosť.  V rámci článku 41 Rada rozhoduje o opatreniach bez použitia ozbrojenej sily, 

medzi ktoré patrí napríklad úplné alebo čiastočné prerušenie hospodárskych stykov, 

železničných, námorných, leteckých, poštových, telegrafných, rádiových alebo iných spojov, 

ako aj prerušenie diplomatických stykov. V prípade, že by sa tieto ukázali byť 

nedostatočnými, môže Rada podniknúť leteckými, námornými alebo pozemnými silami akciu 

(napr. demonštrácie, blokádu a iné operácie leteckými, námornými alebo pozemnými silami 

členov OSN) potrebnú na zachovanie alebo obnovenie medzinárodného mieru a bezpečnosti. 

                                                

22De Wet, E., s. 99. 
23Charta OSN, článok 103: „Ak by došlo k stretu záväzkov Organizácie Spojených národov podľa tejto Charty s 
ich záväzkami podľa akejkoľvek inej medzinárodnej dohody, majú prednosť záväzky podľa tejto Charty.“ 
24Charta OSN, článok 25: „Členovia organizácie súhlasia, že príjmu a vykonajú rozhodnutia Rady bezpečnosti 
podľa tejto Charty.“ 
25De Wet, E., s. 99. 
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V rámci tejto práce sa autorka venuje podrobne ustanoveniam článkov 39, 41 a 42, pričom 

ostatné články kapitoly VII ponecháva bokom.  

 

1.2.1. Článok 39 Charty a vybrané rezolúcie prijaté podľa tohto článku 

Podľa článku 39: „Rada bezpečnosti určí, či ide o ohrozenie mieru, porušenie mieru 

alebo o útočný čin a odporučí, alebo rozhodne, aké opatrenia sa majú robiť podľa článkov 41 

a 42, aby bol zachovaný medzinárodný mier a bezpečnosť.“26 

Pred tým, než Rada bezpečnosti môže uložiť donucujúce opatrenia bez použitia 

ozbrojenej sily alebo s použitím ozbrojenej sily podľa článkov 41 alebo 42 Charty, musí 

najprv určiť, že posudzovaná situácia v konkrétnom prípade predstavuje ohrozenie mieru 

(angl. threat to the peace), porušenie mieru (angl. breach of the peace) alebo útočný čin (angl. 

act of agression) v zmysle článku 39.27 

Zatiaľ čo podľa Charty určuje, či ide o ohrozenie mieru, porušenie mieru alebo o 

útočný čin Rada bezpečnosti, v určitých situáciách prijalo rozhodnutia, pri ktorých boli 

vznesené námietky, že ich obsah spadá pod článok 39 Valné zhromaždenie. Valné 

zhromaždenie údajne nemalo na ich prijatie právomoc a ich prijatím porušilo článok 39.28 

Rezolúcie uvádzané v tejto kapitole boli vybrané pre ilustráciu spôsobu rozhodovania 

Rady bezpečnosti a typu činov, ktoré podnikla pri posudzovaní situácií, v ktorých členovia 

Rady bezpečnosti buď priamo volali po prijatí krokov podľa článku 39 alebo zastávali názor, 

že uskutočnené kroky spadali pod rámec a význam článku 39.29 

                                                

26Charta OSN, článok 39 (angl).: „The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, 
breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be 
taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.“ 
27Frowein, J. A. Article 39, in Bruno Simma (ed), Charter of the United Nations. A Commentary 618 (Oxford, 
Oxford University Press, 1994) in De Wet, E., s. 133.	  
28Ako prípad takýchto rozhodnutí Valného zhromaždenia uvádza Repertory of Practice nasledovné rezolúcie: (1) 
A/RES/26/39 z 9. februára 1946 „Relations of the members of the United Nations with Spain“; (2) 
A/RES/167/193 z 27. novembra 1948 „Threats to the political independence and teritorial integrity of Greece“; 
(3) A/RES/302/377 z 3. novembra 1950„Uniting for peace“; (4) A/RES/327/498 z 1. februára 1951 
„Intervention of the Central People‘s Government of the People’s Democratic Republic of China in Korea”. 
29Ako východisko pre tútu kapitolu slúži dokument z dielne samotnej OSN s názvom „Repertory of Practice of 
UN Organs, Extracts relating to Article 39 of the Charter of the United Nations“, Repertory of Practice(1945-
1954), vol. 2, dostupné z: http://untreaty.un.org/cod/repertory/art39.htm (ďalej len ako „Repertory of Practice“). 
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Rada bezpečnosti prijala v posudzovanom období30 len málo rezolúcii výslovne sa 

odvolávajúcich na článok 39.31 Takéto rezolúcie boli prijaté napríklad v rámci procesu 

posudzovania palestínskej otázky32 vo fáze, keď Rada mala dojem, že jej predošlé 

rozhodnutia nesplnili svoj účel.33 

Vybrané prípady, v súvislosti s ktorými sa počas prvých deviatich rokov praxe Rady 

odvolávalo na ustanovenia článku 39 výslovne alebo inak, či už pri ich predkladaní Rade 

bezpečnosti alebo v rámci návrhov a rozhodnutí predkladaných či prijatých v ich súvislosti, 

boli hlavne tieto:34 (1) indonézska otázka predložená Rade bezpečnosti Austráliou a Indiou 

v júli 1947; (2) palestínska otázka; (3) berlínska otázka (zhodné upozornenia z dňa 29. 

septembra 1948 od vlád Francúzskej republiky, Spojených štátov amerických a Spojeného 

kráľovstva); (4) otázka Guatemaly; (5) španielska otázka; (6) incident na gréckej hranici; (7) 

sťažnosť na agresiu voči Kórejskej republike.35 V prvých štyroch prípadoch boli ustanovenia 

článku 39 citované vrámci diskusií predchádzajúcich ich prijatiu výslovne alebo inak, keď 

bola pozornosť Rady bezpečnosti upriamená na tieto otázky. Posledné dve situácie boli 

predložené Rade bezpečnosti na základe článkov 34 a 35 Charty,36 pričom postup podľa 

článku 39 bol navrhnutý dodatočne v priebehu ich posudzovania.    

Kladné zistenia citujúce článok 39 boli v období rokov 1945 až 1954 výnimočné.37 

V prípade palestínskej otázky, na 333. zasadaní  Rady bezpečnosti mediátor pre Palestínu 

prehlásil, že „vyčerpal všetky právomoci, ktoré mal k dispozícii a že je na Rade bezpečnosti, 

aby prijala opatrenia k ukončeniu obnovenia nepriateľského stavu v Palestíne.“ Na svojej 

                                                

30Posudzované obdobie zahŕňa rezolúcie prijaté na začiatkoch fungovania OSN v rozmedzí rokov 1945 až 1954. 
31Repertory of Practice, s. 333. 
32Viď podrobnejšie kapitolu 2.2.1.3. 
33Repertory of Practice, s. 333. 
34Posudzovaným situáciám sú na tomto mieste priradené pracovné názvy prebrané z Repertory of Practice, 
pričom posudzované situácie budú bližšie popísané v nasledujúcich častiach tejto kapitoly.  
35Repertory of Practice, s. 334. 
36Charta OSN, článok 34: „Rada bezpečnosti môže konať vyšetrovanie o každom spore a o každej situácii, ktorá 
by mohla viesť k medzinárodným treniciam alebo vyvolať spor, aby rozhodla, či trvanie sporu alebo situácie by 
mohlo ohroziť zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.“; článok 35: „Každý člen Organizácie môže 
upozorniť Radu bezpečnosti alebo Valné zhromaždenie na každý spor alebo na každú situáciu povahy 
spomenutej v článku 34. Štát, ktorý nie je členom Organizácie môže upozorniť Bezpečnostnú radu alebo Valné 
zhromaždenie na každý spor, v ktorom je stranou, ak vopred prijme, pokiaľ ide o tento spor, záväzky mierového 
riešenia určené touto Chartou. Konanie Valného zhromaždenia vo veciach, na ktoré bolo upozornené podľa 
tohto článku, riadi sa ustanoveniami článkov 11 a 12.“ 
37Repertory of Practice, s. 336. 
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338. schôdzi dňa 15. júla 1948 Rada prvý krát prijala rezolúciu, v ktorej určila, že „situácia 

v Palestíne zakladá ohrozenie mieru v zmysle článku 39 Charty“ a nariadila dotknutým 

vládam a autoritám v súlade s článkom 40, aby upustili od ďalších vojenských akcií a vydali 

svojim silám príkaz zastaviť paľbu.38 

Pri niektorých rozhodnutiach Rada použila na hodnotenie situácie iba jazyk článku 39 

Charty, bez výslovného označenia, že jedná podľa článku 39 Charty. Rezolúcie, ktoré 

používali jazyk článku 39 bez toho, aby inak v texte výslovne odkazovali na tento článok 

viedli k interpretačným otázkam, a síce, či je možné, aby v prípade absencie výslovného 

odkazu na príslušný článok Charty rezolúcia predsalen predstavovala postup podľa takého 

článku.39 

V početných rozhodnutiach, ktoré Rada prijala v rámci posudzovania indonézskej 

otázky nebolo jednoznačne špecifikované, či sa opiera o ustanovenia článku 39 Charty. 

Naviac, v súvislosti s indonézskou otázkou vyvstala otázka kompetencií Rady zasahovať 

podľa kapitoly VII s poukazom na argument, že otázka spadala pod domácu jurisdikciu jednej 

zo strán konfliktu.40 

V množstve rozhodnutí v rámci posudzovaného obdobia Rada odmietla určenie, že 

koná podľa článku 39. Návrhy rezolúcií odkazujúce na tento článok boli predložené napríklad 

v prípade otázky incidentu na gréckej hranici a v prípade Palestíny. V prípade španielskej a 

indonézskej otázky, návrhy rezolúcií obsahujúce odkaz na článok 39 boli Rade predložené, 

avšak odkazy na článok 39 boli vymazané predtým, než sa o nich začalo hlasovať. Ako už 

bolo povedané, jediný prípad rezolúcie odvolávajúcej sa výslovne na článok 39 Charty 

v posudzovanom období bola rezolúcia S/RES/54 prijatá v palestínskej otázke dňa 15. júla 

1948 na 338. schôdzi Rady bezpečnosti.41 Nasledujúce podkapitoly sa venujú postupu Rady v 

jednotlivých situáciách ad (1) až (7) podľa toho, či v danej situácii Rada prijala rezolúciu 

podľa článku 39 bez výslovného odkazu na článok 39 (1.2.1.1.) a v situáciách kedy jej 

právomoc bola spochybňovaná s odkazom na domácu jurisdikciu (1.2.1.2.). A ďalej, 

                                                

38S/RES/54 (1948) zo dňa 15. júla 1948; v rámci procesu posudzovania palestínskej otázky prijala Rada ešte 
niekoľko ďalších rezolúcií, ktoré buď potvrdili alebo odkazovali na rezolúciu z 15. júla 1948.  
39Repertory of Practice, s. 337, odst. 11. 
40Repertory of Practice, s. 337, odst. 12. 
41S/RES/54 (1948) zo dňa 15. júla 1948. 
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rozoberajú okolnosti, za ktorých je článok 39 použiteľný (1.2.1.3.) a jeho použiteľnosť 

v prípadoch kedy ohrozenie mieru bolo skôr „možné“ ako „aktuálne“ (1.2.1.4.). 

 

1.2.1.1. Rezolúcie prijaté podľa článku 39 Charty bez výslovného odkazu na tento článok 

V tejto časti sa práca venuje trom rezolúciám Rady bezpečnosti: (1) rezolúcia 

S/RES/27 (1947) z 1. augusta 1947 v súvislosti s indonézskou otázkou;42 a (2) rezolúcie 

S/RES/82 (1950) z 25. júna a S/RES/83 (1950) z 27. júna 1950 v súvislosti so sťažnosťou 

na agresiu voči Kórejskej republike,43 v ktorých Rada podnikla určité kroky podľa článku 39 

bez toho, aby v texte rezolúcií výslovne určila, že koná podľa tohto článku. V priebehu 

diskusií ohľadom prijatia oboch rezolúcií vyvstala otázka, či tieto rezolúcie stelesňujú postup 

podľa článku 39. O tejto otázke ako takej Rada bezpečnosti nikdy nerozhodla, avšak niekoľko 

členov Rady zastávalo názor, že sa jedná o rezolúcie podľa článku 39.44 

Čo sa týka rezolúcie ad (1), na svojom 173. zasadaní dňa 1. augusta 1947 prijala Rada 

text rezolúcie, ktorým vyzvala strany (Holandsko a Indonéziu) aby bezodkladne zastavili 

nepriateľské akcie a vyriešili spor pomocou arbitráže alebo iným pokojným prostriedkom a 

informovali Radu o pokroku pri dosahovaní dohody.45 

Indonézska otázka bola predložená Rade46 podľa článku 39 ako porušenie mieru (angl. 

breach of the peace) spolu s návrhom rezolúcie určujúcej, že došlo k porušeniu mieru 

v zmysle článku 39 a vyžadujúcej postup podľa určitých predbežných opatrení uložených 

podľa článku 40 Charty. Vzhľadom na to, že bola vznesená požiadavka na vymazanie 

konkrétnych odkazov na články Charty (odôvodnená obavami z „komplexných a vážnych 

právnych problémov“ spojených s výslovným odkazom na článok 39), bol návrh rezolúcie 

upravený v tomto duchu a následne prijatý ako rezolúcia S/RES/27 dňa 1. augusta 1947.47 

                                                

42S/RES/27 (1947) zo dňa 1. augusta 1947. 
43S/RES/82 (1950) zo dňa 25. júna 1950 a S/RES/83 (1950) zo dňa 27. júna 1950. 
44Repertory of Practice, s. 338. 
45S/RES/27 (1947) zo dňa 1. augusta 1947:„[A]fter noting with concern the hostilities in progress between the 
armed forces of the Netherlands and of the Republic of Indonesia called upon the parties to (a) cease hostilities 
forthwith; and to (b) settle their disputes by arbitration or by other peaceful means and keep the Council 
informed about the progress of the settlement.“ 
46Listom zo dňa 30. 7. 1947 od predstaviteľa Austrálie. 
47Repertory of Practice, s. 339. 
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Zástancovia názoru, že sa v tomto prípade jednalo o rezolúciu podľa článku 39 tvrdili, 

že sa jednalo o porušenie medzinárodného mieru, o ozbrojený konflikt medzi dvoma štátmi, 

že všetky snahy o vyriešenie konfliktu prostredníctvom mediácie a vyjednávaní boli 

vyčerpané, že prípad bol predložený Rade podľa článku 39 a že Rada, tým, že prípad prijala 

podľa článku 39 zároveň uznala, že konflikt predstavuje porušenie medzinárodného mieru. 

Ďalej bolo podľa nich zjavné, že jedine podľa článku 39 sa môže Rada s prípadom 

vysporiadať a prijať opatrenia, aké prijala (predbežné opatrenia podľa článku 40).48 

Tí, ktorí zastávali opačný názor poukazovali na neaplikovateľnosť Charty, resp. 

kapitoly VII, pretože medzinárodný mier údajne porušený nebol a nedošlo tak k žiadnemu 

porušeniu mieru v zmysle Charty.49 Skôr, než Rada môže pristúpiť k prijatiu predbežných 

opatrení podľa článku 40, musí najprv určiť v súlade s článkom 39, že sa jedná o ohrozenie 

mieru, porušenie mieru alebo útočný čin, k čomu nedošlo. Rovnako poukazovali na fakt, že 

iba Rada ako kolektívny orgán môže upresniť v rámci akej právomoci bola rezolúcia prijatá, 

čím sa názory členských štátov na posúdenie právnej povahy predmetnej rezolúcie stávajú 

irelevantnými.50 

Pokiaľ ide o rezolúcie ad (2), na svojom 473. zasadaní dňa 25. júna 1950 prijala Rada 

rezolúciu S/RES/82, v ktorej „všímajúc si s veľkými obavami ozbrojený útok síl Severnej 

Kórey na Kórejskú republiku“ určila, že „tento akt zakladá porušenie mieru.“51 Rezolúciou 

S/RES/83 zo dňa 27. júna 1950 v súvislosti s rovnakou situáciou Rada „určiac, že ozbrojený 

útok síl Severnej Kórey na Kórejskú republiku zakladá porušenie mieru“ odporučila, „aby 

členovia OSN poskytli Kórejskej republike takú pomoc, aká bude potrebná k odrazeniu 

ozbrojeného útoku a k obnoveniu medzinárodného mieru a bezpečnosti v oblasti.“52 V oboch 

rezolúciách Rada bezpečnosti používa slovné spojenie „porušenie mieru“ (angl. breach of the 

                                                

48Repertory of Practice, s. 339. 
49Viď kapitolu 3.2. 
50Repertory of Practice, s. 339. 
51S/RES/82 (1950) zo dňa 25. júna 1950:„[N]oting with grave concern the armed attack on the Republic of 
Korea by forces from North Korea... .determines that this action constitues a breach of the peace.“ 
52S/RES/83 (1950) zo dňa 27. júna 1950: „[H]aving determined that the attack upon the Republic of Korea by 
forces from North Korea constitues a breach of the peace...;“nakoniec, rezolúcia 84 zo dňa 7. júla 1950 v 
rovnakej veci znovu zopakovala v preambule jazyk článku 39; S/RES/84 (1950) zo dňa 7. júla 1950. 
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peace) v súlade s článkom 39, avšak ani jedna z rezolúcií neobsahuje výslovný odkaz na tento 

článok, resp. zmienku o tom, že Rada jedná podľa článku 39.53 

 

1.2.1.2. Rezolúcie podľa článku 39 v prípadoch, keď bola právomoc Rady spochybňovaná 

s odkazom na domácu jurisdikciu 

V prípade indonézskej otázky bola právomoc Rady bezpečnosti napadnutá 

s poukázaním na to, že prípad spadá pod domácu jurisdikciu jednej zo strán sporu 

(Holandska). Rada v tomto prípade prikročila k riešeniu situácie ako takej bez toho, aby sa 

najprv vyjadrila ku svojej právomoci v tejto veci. Pri posudzovaní postupu Rady bezpečnosti 

vyvstali otázky, či za daných okolností, t.j. pri spochybnení právomoci, môže Rada 

postupovať ďalej v meritórnom rozhodovaní podľa článku 39 a kapitoly VII. Keď boli 

následne Rade predložené návrhy rezolúcií podľa Článkov 39 a 40, vznikla diskusia, či 

navrhovaný postup nie je vylúčený s ohľadom na Článok 2 odstavec 7 Charty54 týkajúci sa 

nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí členských štátov.55 

Na svojom 171. zasadaní dňa 1. augusta 1947 predložila Austrália Rade návrh 

rezolúcie, podľa ktorej „rozhodnúc, že tieto nepriateľské akcie zakladajú porušenie mieru 

v zmysle článku 39 Charty OSN“ vyzýva príslušné vlády k okamžitému ukončeniu 

nepriateľských akcií a k riešeniu sporu cestou arbitráže.56 V rámci procesu posudzovania 

austrálskeho návrhu rezolúcie padali návrhy na vymazanie odkazov na články 39 a 40 

s poukázaním na to, že vymazaním príslušných referencií by sa Rada vyhla otázke právomoci 

zasahovať v indonézskom prípade. 

Navrhovateľ rezolúcie (predstaviteľ Austrálie) odôvodnil použitie článku 39 

bezúspešným vyčerpaním predošlých pokusov o vyriešenie situácie cestou vyjednávaní a 

                                                

53Repertory of Practice, s. 341, odst. 22. 
54Charta OSN, článok 2 (7): „Nijaké ustanovenie tejto Charty nedáva Organizácii Spojených národov právo 
zasahovať do vecí, ktoré podstatne patria do vnútornej právomoci štátov, ani nezaväzuje jej členov, aby takéto 
veci podrobovali riešeniu podľa tejto Charty. Táto zásada však neprekáža, aby sa použili donucovacie opatrenia 
kapitoly VII.“ 
55Repertory of Practice, s. 341-342. 
56Návrh rezolúcie predložený Austráliou dňa 1. augusta 1947 v súvislosti s indonézskou otázkou, viď Repertory 
of Practice, s. 342.  
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mediácie a dodal, že podľa názoru jeho vlády situácia v Indonézii dosahovala intenzity 

ozbrojeného konfliktu medzi dvoma štátmi.57 

Predstaviteľ Holandska, naopak, poprel použiteľnosť ustanovení kapitoly VII. 

Uviedol, že Rada nemá právomoc zasahovať v indonézskej otázke, nakoľko Charta OSN je 

zameraná na použitie medzi suverénnymi štátmi, ktorým podľa Holandska Indonézia nie je, a 

preto otázka spadá v celom rozsahu pod domácu jurisdikciu Holandska. Na záver dodal, že ak 

by aj Charta bola aplikovateľná, použitie kapitoly VII neprichádza v úvahu, keďže sa nejedná 

o ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti v zmysle Charty. Podobné názory na 

nepoužiteľnosť kapitoly VII na indonézsku otázku, aj keď s odlišnou argumentáciou, zastávali 

aj ďalší členovia Rady bezpečnosti.58 Návrh rezolúcie obsahujúci výslovný odkaz na články 

39 a 40 nakoniec nebol schválený.59 

Na 172. stretnutí Rady predložil zástupca Spojených štátov dodatok k austrálskemu 

návrhu rezolúcie, v ktorom navrhoval vymazať odkaz na články 39 a 40 s odôvodnením, že sa 

tak predíde záverom o suverenite Holandska nad dotknutým územím ako aj súvisiacim 

právnym otázkam. Prioritou podľa názoru USA bolo, že dochádza k streľbe a zabíjaniu ľudí. 

Niekoľko ďalších zástupcov v Rade zastávalo názor, že situácia v Indonézii sa rovnala vojne 

v takom meradle, že mala medzinárodné následky, že Rada bola viazaná Chartou a povinná 

zasiahnuť za účelom udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti, preto situácia spadá pod 

jej právomoc a vo svetle prebiehajúcich udalostí, by bol postup podľa článku 39 oprávnený.60 

Na svojom 173. zasadaní dňa 1. augusta 1947 nakoniec Rada prijala 

rezolúciuS/RES/27, bez odkazu na články 39 a 40 Charty, ktorou „všímajúc si s obavami 

pokračujúce nepriateľské akcie medzi silami Holandska a Indonézie, vyzýva strany 

k okamžitému zastaveniu nepriateľských akcií, k vyriešeniu konfliktu prostredníctvom 

arbitráže či iného pokojného prostriedku a k informovaniu Rady o dosiahnutom pokroku.“61 

                                                

57Repertory of Practice, s. 343. 
58Ibid., s. 343.  
59Ibid., s. 342. 
60Ibid., s. 343. 
61S/RES/27 zo dňa 1. augusta 1947: „[T]he Security Council, noting with concern the hostilies in progress 
between the armed forces of the Netherlands and the Republic of Indonesia, calls upon the parties to (a) cease 
hostilities forthwith, and (b) to settle their disputes by arbitration or by other peaceful means and keep the 
Security Council informed about the progress of the settlement.“  
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Rezolúcia S/RES/27 zo dňa 1. augusta 1947 ale nedokázala zabrániť ďalšiemu 

prepuknutiu nepriateľských akcií. V rámci diskusie predchádzajúcej prijatiu nasledujúcej 

rezolúcie, zo dňa 24. decembra 1948, sa viac-menej opakovali názory na jej obsah, resp. 

záštitu článkom 39.62 

Holandsko naďalej tvrdilo, že Rada môže podľa Charty zasahovať len v prípade 

ohrozenia medzinárodného mieru a bezpečnosti, že situácia v Indonézii predstavovala 

porušenie „vnútorného mieru“ (angl. internal peace) a ako taká spadala pod výlučnú 

právomoc Holandska. Záverom Holandsko dôvodilo, že vzhľadom k neexistencii podmienok 

pre použitie kapitoly VII je na situáciu v Indonézii v plnom rozsahu aplikovateľný článok 2 

odstavec 7 Charty a to bez ohľadu na poslednú vetu.63 

Reprezentanti Indonézie naopak uviedli, že situácia už viac nie je len ohrozením 

mieru, ale jeho porušením. Výsledný text, prijatý na 392. zasadaní Rady na Štedrý deň roku 

1948 ako rezolúcia S/RES/63 znovu neobsahoval žiadnu zmienku o článkoch 39 či 40 Charty, 

ani pojem „porušenie mieru“.64 

 

1.2.1.3. Okolnosti, za ktorých je článok 39 použiteľný 

Návrhy na postup podľa článku 39 predložené v predmetnom časovom období na 

zasadaniach Rady podnietili diskusiu, či okolnosti prípadov posudzovaných Radou 

korešpondovali s okolnosťami predvídanými článkom 39. Napríklad, počas posudzovania 

indonézskej otázky bolo hlavným terčom diskusií, či mohla alebo nemohla Rada konať podľa 

kapitoly VII a článku 39 ak jej právomoc bola spochybňovaná na základe argumentu, že 

situácia spadala pod domácu jurisdikciu jednej zo strán.    

                                                

62Repertory of Practice, s. 344. 
63Charta OSN, článok 2 odst. 7:„[N]ijaké ustanovenia tejto Charty nedáva Organizácii Spojených národov 
právo zasahovať do vecí, ktoré podstatne patria do vnútornej právomoci štátov, ani nezaväzuje jej členov, aby 
takéto veci podrobovali riešeniu podľa tejto Charty. Táto zásada však neprekáža, aby sa použili donucovacie 
opatrenia kapitoly VII.“ 
64S/RES/63 (1948) zo dňa 21. decembra 1948:„[T]he Security Council, noting with concern the resumption of 
hostilities in Indonesia, and having taken note of the reports of the Committee of Good Offices, calls upon the 
parties to (a) to cese hostilities fortwith, and (b) immediately to release the President and other political 
prisoners arrested since 18 December; instructs the Committee of Good Offices to report to the Security Council 
fully and urgently by telegraph on the events which have transpired in Indonesia since 12 December 1948, and 
to observe and report to the Security Council on compliance with sub-paragraphs (a) and (b) above.“   
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V prípade palestínskej otázky sa strhla diskusia týkajúca sa významu anglického slova 

„any“,65 ako aj významu vynechania slova „medzinárodný“ v texte článku 39 pri popisovaní 

mieru, ktorého ohrozenie alebo porušenie by bolo dôvodom postupu podľa článku 39.66 

Rovnako, v prípade Kórejskej otázky bola spochybňovaná možnosť Rady zasiahnuť 

v prípade konfliktu, ktorý údajne spĺňal charakteristiky občianskej vojny a ktorý preto 

nepredstavoval ohrozenie mieru mimo hraníc štátu, v ktorom sa odohrával.67 

Za rezolúcie prijaté podľa článku 39 v prípadoch, keď údajne nebol porušený ani 

ohrozený medzinárodný mier (angl. international peace) v tejto podkapitole považujeme (1) 

rezolúciu S/RES/49 (1948) z 22. mája 1948 v súvislosti s palestínskou otázkou;68 (2) 

rezolúciu S/RES/54 (1948) z 15. júla 1948 v súvislosti s palestínskou otázkou;69 a (3) návrh 

rezolúcie zo 6. septembra 1950 v súvislosti so sťažnosťou na agresiou voči  Kórejskej 

republike. 

Krátko po skončení britského mandátu nad Palestínou dostala Rada na svojom 293. 

zasadaní návrh znenia rezolúcie z dielne USA, v ktorom s ohľadom na to, že predchádzajúce 

rezolúcie neboli dodržané, určuje, že „situácia v Palestíne predstavuje ohrozenie mieru a 

porušenie mieru vo význame článku 39 Charty“70 a ktorý prikazuje zastavenie vojenských 

akcií. Diskusia sa týkala problému, či sa určenie podľa článku 39 Charty má týkať 

„medzinárodného“ mieru skôr ako mieru, ktorý nie je takto kvalifikovaný a následne, či 

situácia v Palestíne môže byť posúdená ako ohrozenie medzinárodného mieru. Argumenty  

odporcov použitia článku 39 poukazovali na neistý medzinárodný status Palestíny a s tým 

súvisiace pochybnosti o existencii ohrozenia medzinárodného mieru. Podobným argumentom 

bolo, že arabské štáty vstúpili na územie Palestíny na žiadosť väčšiny palestínskeho ľudu a 

tento vstup nemôže byť preto považovaný za akt agresie či ohrozenie mieru.71 

                                                

65Charta OSN, článok 39: „The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach 
of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in 
accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.“  
66Repertory of Practice, s. 346. 
67Ibid. 

68S/RES/49 (1948). 
69S/RES/54 (1948). 
70„[D]etermines that the situation in Palestine constitutes a threat to the peace and a breach of the peace within 
the meaning of Article 39 of the Charter;“viď Repertory of Practice, s. 347. 
71Repertory of Practice, s. 348. 
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Hlavné argumenty tých, ktorí zastávali názor, že článok 39 je aplikovateľný boli, že 

slovo „any“ v anglickom znení textu článku 39 sa vzťahuje na „medzinárodné“ ako aj iné 

druhy ohrozenia mieru a bezpečnosti, že na Rade ako „strážcovi“ medzinárodného mieru a 

spočívala zodpovednosť zistiť podľa článku 39, či existovalo nejaké ohrozenie mieru a ďalej, 

že Rada sa opakovane snažila postupovať podľa kapitoly VI a nepodarilo sa jej dosiahnuť 

potrebné výsledky a preto mala podľa kapitoly VII povinnosť vysporiadať sa so situáciou a 

nakoniec, že ozbrojené sily niekoľkých štátov prekročili svoje hranice a vstúpili na územie, 

ktoré, bez ohľadu na medzinárodný status, nebolo ich vlastným územím.72 Výsledkom 

diskusií bola rezolúcia 49, v ktorej bol oproti pôvodnému návrhu USA vypustený odkaz na 

článok 39 Charty.73 

Po prijatí ďalšej zo série rezolúcií ohľadom Palestíny, rezolúcie S/RES/53 zo dňa 7. 

júla 1948, ktorá obsahovala naliehavú výzvu stranám palestínskeho konfliktu, aby akceptovali 

predĺženie prímeria, sa mediátorovi pre palestínsku otázku nepodarilo dosiahnuť trvalé 

ukončenie konfliktu. Vo svojej správe predloženej Rade konštatoval, že vyčerpal prostriedky, 

ktoré mal k dispozícii a že je na Rade, aby prijala opatrenia k ukončeniu obnovených 

nepriateľských akcií.74 

Dňa 13. júla na 334. zasadaní Rady predložili USA návrh rezolúcie, v ktorej sa určuje, 

že situácia v Palestíne zakladá ohrozenie mieru v zmysle článku 39 a prikazuje 

zainteresovaným vládam, v súlade s článkom 40, aby upustili od ďalších vojenských akcií a 

vydali rozkazy k prímeriu.75 

Zástupca Sýrie v Rade sa postavil proti návrhu USA s argumentom, že článok 39 sa 

vzťahuje na ohrozenie medzinárodného mieru, nie na občiansku vojnu, o ktorú podľa neho 

išlo v prípade Palestíny a predložil návrh rezolúcie, ktorý žiada Medzinárodný súdny dvor 

(ďalej tiež ako „MSD“) podľa článku 96 Charty o posúdenie medzinárodného statusu 

Palestíny po ukončení britského mandátu. Podľa jeho názoru by takýto posudok mohol 

                                                

72Medzi štátmi podávajúcimi svoje vyjadrenia boli Kolumbia, Sýria, Belgicko, Argentína, ZSSR, USA. 
73S/RES/49 (1948). 
74Vystúpenie mediátora pre Palestínu na 333. zasadaní Rady dňa 13. júla 1948, zápis z 333. zasadania Rady č. 
95; s. 7-8; viď Repertory of Practice, s. 349. 
75Repertory of Practice, s. 350. 
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umožniť Rade určiť, či arabský vstup na palestínske územie má byť považovaný za akt 

agresie a mať za následok postup podľa kapitoly VII.76 

Dňa 15. júla 1948 na 338. zasadaní rady bola nakoniec prijatá rezolúcia S/RES/54, 

podľa ktorej Rada prvýkrát výslovne s odkazom na článok 39 určuje, že „situácia v Palestíne 

predstavuje ohrozenie mieru v zmysle článku 39 Charty.“77 

Pri posudzovaní návrhu textu rezolúcie, ktorá mala odsúdiť severokórejské autority za 

pokračujúce vzdorovanie voči OSN, bolo predmetom diskusií, či Rada môže zasiahnuť 

v prípade údajnej občianskej vojny. Rovnaký argument bol, okrem iného dôvodom 

spochybňovania platnosti rezolúcie S/RES/82 zo dňa 25. júna 1950, v ktorej Rada dospela k 

záveru, že došlo k porušeniu mieru a rezolúcie S/RES/83 zo dňa 27. júna 1950, v ktorej Rada 

uskutočnila odporúčania k obnoveniu medzinárodného mieru a bezpečnosti v oblasti.78 

Pri konečnom hlasovaní o návrhu rezolúcie, ktorá mala odsúdiť severokórejské autority za 

pokračujúce vzdorovanie voči OSN, dňa 6. septembra 1950, bol jej text zamietnutý. 

Jeden zástupca v Rade sa vrámci prebiehajúcich diskusií vyslovil, že to, čo sa deje 

v Kórei, je občianska vojna medzi Juhokórejcami a Severokórejcami, že ide o interný konflikt 

a nie o agresiu a že Charta zakazuje vmiešavanie sa do domácich záležitostí štátu v prípade, 

kde konflikt je interným konfliktom medzi dvoma skupinami vrámci jedného štátu a jedného 

národa.79 Zástancovia opačného názoru tvrdili, že aj občianska vojna môže za istých okolností 

prerásť do ohrozenia mieru či dokonca porušenia mieru a v prípade, že tak Rada rozhodne, 

neexistuje nič, čo by jej zabránilo v prijatí následných opatrení k ukončeniu incidentu. Článok 

2 odst. 7 priznáva Rade plnú právomoc aktívne zasiahnuť do interných záležitostí štátu ak je 

to potrebné za účelom výkonu jej rozhodnutí s ohľadom na udržiavanie medzinárodného 

mieru a bezpečnosti. Z tohto pohľadu Rada konala podľa článku 39 pri prijatí rezolúcií 

S/RES/82 a S/RES/83.80 

                                                

76Vystúpenie predstaviteľa Sýrie na 334. zasadaní Rady č. 95, s. 45 a 44, 46, 52 a 55; viď Repertory of Practice, 
s. 350. 
77Rezolúcia S/RES/54 zo dňa 15. júla 1948 (prijatá siedimi hlasmi voči jednomu; traja členovia Rady sa zdržali 
hlasovania): „[T]he Security Council, ... Determines that the situation in Palestine constitutes a threat to the 
peace within the meaning of Article 39 of the Charter;Orders the governmenets and authorities concerned, 
pursuant ot Article 40 of the Charter of the United Nations, to desist from futher military action and to this end 
to issue cease-fire orders to their military or paramilitary forces...“   
78Repertory of Practice, s. 351.  
79Ibid., s. 352. 
80Ibid. 
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1.2.1.4. Použiteľnosť článku 39 v prípadoch, keď ohrozenie mieru bolo skôr „možné“ ako 

„aktuálne“  

Kvôli adresovaniu tejto problematiky sa práca sústredí na vybrané dokumenty z praxe 

Rady bezpečnosti, ktorými sú (1) správa podkomisie pre španielsku otázku zo dňa 1. júna 

1946; a (2) návrh rezolúcie zo dňa 24. júna 1946 v súvislosti so španielskou otázkou.81 

Situácia v Španielsku za Frankovho režimu bola najprv prednesená82 Rade bezpečnosti 

podľa článkov 34 a 35 Charty.83 Dňa 17. apríla 1946 mala Rada pred sebou návrh rezolúcie 

predložený Poľskom, v ktorom mala určiť, že existencia a aktivity Frankovho režimu vedú 

k medzinárodným treniciam a ohrozujú medzinárodný mier a bezpečnosť a zároveň 

požadovať, aby všetci členovia OSN prerušili diplomatické vzťahy s Frankovou vládou 

v súlade s právomocou Rady podľa článku 39 a 41 Charty.84 O dvanásť dní neskôr ustanovila 

Rada podkomisiu z piatich členov kvôli ďalšiemu vyšetrovaniu, či aktivity Frankovho režimu 

môžu ohroziť medzinárodný mier a bezpečnosť. V prípade pozitívneho zistenia mohla 

podkomisia určiť, aké opatrenia by OSN mala podniknúť.  

Správa podkomisie priniesla zaujímavý záver z hľadiska právomocí Rady podľa 

kapitoly VII. Hovorí, že pravý význam článku 39 spočíva v tom, že Rada má posudzovať 

situáciu v čase, keď navrhuje jej riešenie, pričom jasným zámerom Charty je, že Rada má 

pristupovať k priamym donucovacím opatreniam za predpokladu, že je jednoznačne (angl. 

positively) presvedčená, že v danej situácii skutočne došlo k ohrozeniu mieru, porušeniu 

mieru alebo útočnému činu. V prípade Frankovho režimu v Španielsku podľa názoru 

podkomisie Rada nemôže pristúpiť k určeniu podľa článku 39, pretože nebolo preukázané 

žiadne porušenie mieru.85  

V záverečnej odporúčacej časti však podkomisia zhodnotila, že aj keď aktivity 

Frankovho režimu v danom čase ešte nepredstavovali ohrozenie mieru v zmysle článku 39 a 

                                                

81Repertory of Practice, s. 352. 
82Listom zo dňa 9. 4. 1946 od predstaviteľa Poľska adresovaným Generálnemu tajomníkovi; viď Repertory of 
Practice, s. 352. 
83Článok 34 Charty zakotvuje právomoc Rady bepečnosti konať vyšetrovanie o každom spore či situácii, ktoré 
by mohli viesť k medzinárodným treniciam alebo vyvolať spor, aby rozhodla, či trvanie sporu alebo situácie by 
mohlo ohroziť zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Podľa článku 35 môže každý člen OSN 
upozorniť Radu bezpečnosti alebo Valné zhromaždenie na každý spor či situáciu povahy spomenutej 
v predošlom článku.  
84Repertory of Practice, s. 352. 
85Ibid., s. 353. 
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Rada preto nemohla pristúpiť k priamym donucovacím opatreniam podľa článkov 41 a 42, 

Frankov režim predsalen predstavuje možné nebezpečenstvo (angl. menace, not threat) pre 

medzinárodný mier a bezpečnosť a preto je možné ho kvalifikovať ako situáciu, ktorá by 

mohla viesť k medzinárodným treniciam alebo vyvolať spor v zmysle článku 34 Charty.86 

Na 48. zasadaní dňa 24. júna 1946 bol Rade znovu predložený návrh rezolúcie z dielne 

Poľska, pričom odkazy na články 39 a 41 boli tento krát odstránené. Návrh rezolúcie bol 

nakoniec aj tak odmietnutý. 

 

2. Obsahové limity rezolúcií Rady bezpečnosti podľa článku 39 

Ako už bolo povedané, skôr, než Rada môže uplatniť donucovacie opatrenia vojenskej 

alebo ekonomickej povahy podľa článkov 41 a 42, musí najprv určiť existenciu ohrozenia 

mieru, porušenia mieru alebo útočného činu v zmysle článku 39. To znamená, že je 

v právomoci Rady zvážiť jednak to, kedy konať (článok 39) a ako konať (články 41 a 42). 

Niektorí autori tvrdia, že toto uváženie je v absolútnej kompetencii Rady.87 Iní tvrdia, že 

uváženie Rady pokiaľ ide o to, v ktorých prípadoch konať v zmysle článku 39 je síce plne 

v právomoci Rady, avšak všeobecné medzinárodné právo, konkrétne normy kvality ius 

cogens ako aj ciele a princípy OSN predstavujú limity činnosti Rady bezpečnosti pri prijímaní 

rezolúcií88 a tým pádom stanovujú aj obsahové limity rezolúcií podľa článku 39.   

Na rozlúštenie tejto interpretačnej nejasnosti sa podujal samotný Medzinárodný súdny 

dvor keď v posudku týkajúcom sa podmienok prijatia nových členov do OSN jasne vyslovil 

názor, že „politický charakter orgánu medzinárodnej organizácie nezbavuje taký orgán 

povinnosti dodržiavať právne normy, ktoré stanovujú limity jeho právomoci a poskytujú 

kritériá pre posudzovanie jeho činnosti.“89 MSD taktiež potvrdil (v posudku týkajúcom sa 

                                                

86Repertory of Practice, s. 352. 
87Napr. Gabriël H. Oosthuizen (autor pôsobí akoAssociate Legal Officerpri Medzinárodnom trestnom tribunále 
pre bývalu Johosláviu) či Inger Österdahl (autorka pôsobí ako profesorka medzinárodného práva verejného na 
Uppsala Universitet); viď De Wet, E., s.133. 
88Viď napr. TD Gill „Legal and Some Political Limitations on the Powers of the UN Security Council to exercise 
its Enforcement Powers under Chapter VII of th Charter,“ 26 Netherlands Yearbook of International Law 60 
(1995), in De Wet, E., s. 134; Orakhelashvili, A. The Acts of the Security Council: Meaning and Standards of 
review, A. von Bogdandy and R. Wolfrum (ed.s), Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 11, 
2007, p. 143-195. (článok ďalej len ako „Orakhelashvili, A.“).  
89Viď posudok Medzinárodného súdneho dvora Conditions of Admission of a State to Membership in the United 
Nations, ICJ Reports 1947-48, s. 64, dostupný z http://www.icj-cij.org/docket/files/3/1823.pdf. 
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Namíbie), že Rada bezpečnosti je viazaná ustanoveniami, resp. štandardmi Charty.90 Obdobne 

Medzinárodný súdny tribunál pre bývalú Juhosláviu (ďalej tiež ako „ICTY“) judikoval, že 

Rada bezpečnosti je „podriadená istým konštitučným limitom, bez ohľadu na to, aké široké 

právomoci jej Charta priznáva. Tieto právomoci nemôžu za žiadnych okolností ísť nad rámec 

jurisdikcie samotnej OSN. Každopádne, ani text ani duch Charty nechápu Radu bezpečnosti 

ako legibus solutus (neviazanú právom).“91 

Orakhelashvili v tejto súvislosti poznamenáva, že pri posudzovaní právomoci Rady 

bezpečnosti nesmieme zabúdať na fakt, že úloha Rady pri udržiavaní medzinárodného mieru a 

bezpečnosti nevychádza z akejsi abstraktnej normy či princípu, ale z jednotlivých 

konkrétnych právnych noriem, ktoré definujú parametre tohto procesu (Charta OSN). Mier a 

bezpečnosť možno udržiavať len pokiaľ tak stanovujú a vyžadujú relevantné právne normy. 

Rada preto môže prijímať opatrenia za účelom udržiavania mieru a bezpečnosti len vrámci 

právom stanovených limitov, ktoré sa vzťahujú na jej rozhodnutia, alebo - slovami MSD - 

ktoré stanovujú limity jej právomoci a poskytujú kritériá pre posudzovanie jej činnosti.92 

Kritériá obsiahnuté v článku 39 by tak mali slúžiť čiastočne ako súčasť systému bŕzd a 

protiváh, ktoré zabraňujú Rade stať sa akousi „svetovou vládou“, ktorou sa nikdy nemala stať, 

ale ktorou by sa mohla stať, ak by článok 39 Charty umožňoval Rade neobmedzené uváženie. 

V takom prípade by napríklad Rada mohla označiť vysokú mieru nezamestnanosti v istej 

krajine ako ohrozenie medzinárodného mieru. Podľa de Wet je veľmi nepravdepodobné, že by 

členovia OSN v akejkoľvek fáze vývoja Organizácie zamýšľali vybaviť tak málo 

reprezentatívny orgán akým je Rada bezpečnosti právomocou stanovovať záväzky s takto 

nepredvídateľnými dôsledkami. Ďalším argumentom svedčiacim proti neobmedzenej diskrécii 

Rady podľa článku 39 sa zdá byť samotná rovnováha kompetencií v Charte. Právomoc Rady 

bezpečnosti ukladať formou záväzných rozhodnutí sankcie a prijímať ďalšie opatrenia 

k udržiavaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti môže byť vykonávaná len podľa kapitoly 

VII. Naopak, opatrenia prijímané Radou podľa kapitoly VI, týkajúcej sa pokojného riešenia 

                                                

90Posudok Medzinárodného súdneho dvora Legal Consequence for States of the Continued Presence of South 
Africa in Namibia (Southwest Africa) Notwithstanding SC Res 276 (1970), ICJ Reports 1971, s. 16 a násl., 
dostupný z http://www.icj-cij.org/docket/files/53/5595.pdf. 
91Rozhodnutie Appeals Chamber v prípade Tadić (1995), IT-94—AR, odstavce 28-29 in Orakhelashvili, A.: The 
Acts of the Security Council: Meaning and Standards of review, A. von Bogdandy and R. Wolfrum (ed.s), Max 
Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 11, 2007, s. 148. 
92Orakhelashvili, A., s. 147. 
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sporov, sú nezáväzné. Tento rozdiel medzi kapitolou VI a VII by strácal zmysel ak by Rada 

mohla kedykoľvek aplikovať kapitolu VII.93 

 

2.1.     Ohrozenie mieru (A Threat to Peace) 

Termín mier môže byť definovaný negatívne alebo pozitívne. Podľa negatívnej 

definície chápeme mier ako absenciu ozbrojeného konfliktu medzi štátmi.94 Zástancovia tejto 

definície pomocou kombinácie článkov 1 odst. 195 a 2 odst. 496 Charty tvrdia, že prevencia 

medzištátnych konfliktov je hlavným cieľom Charty. Aby istá situácia mohla predstavovať 

ohrozenie mieru, musí byť schopná vyprovokovať ozbrojený konflikt medzi štátmi 

v krátkodobom alebo strednodobom časovom horizonte.97 

Tí, ktorí preferujú pozitívnu definíciu mieru do nej zahŕňajú aj priateľské vzťahy 

medzi štátmi a iné ekonomické, sociálne, politické a enviromentálne podmienky, ktoré sú 

potrebné k trvajúcemu stavu bezkonfliktnej spoločnosti.98 Podpora tomuto výkladu sa dá 

nájsť v prejave vtedajšieho britského premiéra Johna Majora, predsedajúceho Rade 

bezpečnosti, z roku 1992, ktorý v mene Rady uviedol, že absencia vojny a vojenského 

konfliktu medzi štátmi sama o sebe ešte negarantuje medzinárodný mier a bezpečnosť; zdroje 

nestability nevojenského charakteru v ekologickej, ekonomickej, sociálnej a humanitárnej 

sfére sa stávajú tiež hrozbami mieru a bezpečnosti a medzinárodné spoločenstvo ako celok 

prostredníctvom príslušných orgánov musí priznať riešeniu týchto hrozieb najvyššiu 

prioritu.99  Z tohto prehlásenia by bolo možné vyvodiť, že Rada sa zaväzuje dodržiavať 

„pozitívny mier“ (angl. positive peace).     

                                                

93De Wet, E., s. 137. 
94Ibid., s. 138. 
95Charta OSN, článok 1 odst. 1: „[C]iele OSN sú tieto... Zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť a pre tento 
cieľ robiť účinné kolektívne opatrenia, aby sa predišlo ohrozeniu mieru, odstránilo sa jeho ohrozenie a potlačil 
každý útočný čin alebo iné porušenie mieru, a v zhode so zásadami spravodlivosti a medzinárodného práva 
uskutočňovať mierovými prostriedkami úpravu alebo riešenie sporov alebo situácií, ktoré by mohli viesť k 
porušeniu mieru.“ 
96Charta OSN, článok 2 odst. 4: „[V]šetci členovia Organizácie Spojených národov sa vystríhajú vo svojich 
medzinárodných stykoch hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti 
každého štátu, ako aj každého iného spôsobu nezlučiteľného s cieľmi Organizácie Spojených národov.“ 
97De Wet, E., s. 138. 
98Ibid., s.139; oporu tohoto chápania mieru môžeme nást aj v preambule Charty a v článkoch 1, odst. 2, 3 a  55 
a 73.  
99S/235003 3 (1992), viď De Wet, E., s. 139. 



 29 

Na druhej strane je Rada stále predovšetkým orgánom, ktorý má byť akcieschopný; 

aby ostala efektívna, môže reagovať len na situácie, ktoré sú schopné 

prepuknúťv medzinárodný ozbrojený konflikt v krátkodobom alebo strednodobom horizonte a 

nie je vybavená na prevenciu všetkých potenciálnych dlhodobých napätí.100 

Objavujú sa aj názory, že termín mier by mal byť interpretovaný tiež s ohľadom na 

absenciu extrémneho ľudského utrpenia (angl. extreme human suffering)101 v tom zmysle, že 

takého ľudské utrpenia predstavuje ohrozenie mieru.102 

De Wet považuje „ohrozenie mieru“ v zmysle článku 39 Charty za odôvodnené za 

predpokladu, že definujeme mier ako absenciu ozbrojeného konfliktu medzi štátmi. Ak by 

sme naopak mier chápali v pozitívnom slova zmysle, ohrozenie mieru by mohlo predstavovať 

akýkoľvek medzinárodný problém bez ohľadu na to, aký dopad by mal na medzinárodné 

vzťahy, čím by sa vo výsledku prisudzovala Rade neobmedzená diskrečná právomoc podľa 

článku 39 (v rozpore so štrukturálnymi obmedzeniami a efektívnym fungovaním Charty ako 

celku).103 S takouto interpretáciou pojmu „mier“ sa stotožňuje aj autorka.  

 

2.2. Porušenie mieru (A Breach of the Peace) 

Termínom porušenie mieru označujeme vážne prepuknutie ozbrojených stretov (angl. 

serious outbreak of armed hostilities), nie však tak vážnych, aby šlo o útočný akt (angl. act of 

agression).104 Do dnešného dňa boli ako porušenie mieru označené iba 4 prípady: (1) invázia 

Severnej Kórey do Južnej Kórey;105 (2) argentínska invázia na Falklandy/Malvíny;106 (3) 

                                                

100De Wet, E., s. 139; naopak dlhodobé štrukturálne elementy nevyhnutné k udržiavaniu pozitívneho mieru by 
mali byť uskutočňované prostredníctvom doporučení Valného zhromaždenia alebo Ekonomickej a sociálnej rady 
podľa článkov 14 a 60.  
101Okrem medzištátneho konfliktu tiež hrozby ako genocída, otroctvo, mučenie, systematická a extenzívna 
rasová diskriminácia, kolaps štátnych štruktúr, hladomor. 
102De Wet, E., s. 142.  
103Ibid., s. 144. 
104Ibid. 
105S/RES/82 (1950), 25. jún 1950: „[N]oting with grave concern the armed attack on the Republic of Korea by 
forces from North Korea; Determines that this action constitutes a breach of the peace...“ 
106S/RES/502 (1982), 3. apríl 1982: „[D]eeply disturbed at reports of an invasion on 2 April 1982 by armed 
forces of Argentina; Determining that there exists a breach of the peace in the region of the Falkland Islands 
(Islas Malvinas)...“ 
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vojna medzi Iránom a Irakom;107 a (4) iracká invázia a okupácia Kuvajtu.108 Vo všetkých 

štyroch prípadoch sa jednalo o významné vojenské operácie jedného štátu proti druhému 

štátu. Rada doposiaľ nikdy neurčila, že by sa občianska vojna v rámci jedného štátu 

považovala za  porušenie mieru.109 

 

2.3. Útočný čin (An Act Of Agression) 

Definícia agresie bola podaná v známej rezolúcii Valného zhromaždenia 3314 (XXIX) 

Definition of Agression z roku 1974.110 Rada môže túto rezolúciu použiť ako východisko, 

podľa preambuly a článku 4 tejto rezolúcie však nie je povinná tak učiniť.111 Agresia podľa 

prijatej definície zahŕňa priamu aj nepriamu hrozbu alebo použitie sily112 s úmyslom 

vyprovokovať štát, aby sa správal určitým spôsobom. Priama agresia je ľahko 

identifikovateľná ako ozbrojený útok proti teritoriálnej integrite alebo politickej nezávislosti 

iného štátu, ako bola invázia Iraku do Kuvajtu. O niečo zložitejšie je definovať prijatú teóriu 

nepriamej agresie alebo tiež tzv. agresiu nižšej intenzity. Vzťahuje sa to na účasť štátu pri 

použití sily iným štátom spôsobom, ktorý nedosahuje intenzitu cezhraničnej ozbrojenej 

invázie (napríklad vtedy, ak by štát poskytol inému štátu časť svojho teritória na uskutočnenie 

násilných činov proti inému štátu alebo vonkajšia pomoc povstalcom).113 

Diskusia okolo významu pojmu agresie získala nový rozmer s prijatím Rímskeho 

štatútu Medzinárodného trestného súdu 17. júla 1998. Medzinárodný trestný súd (ďalej tiež 

ako „MTS“) má podľa čánku 5 odst. 1 písm. d) okrem iného jurisdikciu vo vzťahu k zločinu 

agresie (angl. crime of agression); pričom jurisdikciu vo vzťahu k zločinu agresie bude MTS 

podľa článku 5 odst. 2 vykonávať potom, čo bude prijaté ustanovenie (zlúčiteľné 

                                                

107S/RES/598 (1987), 20. júl 1987: „[D]etermining that there exists a breach of the peace as regards the conflict 
between Iran and Iraq...“ 
108S/RES/660 (1990), 2. august 1990: : „[D]etermining that there exists a breach of international peace and 
security as regards the Iraqi invasion of Kuwait...“ 
109De Wet, E., s. 145. 
110A/RES/29/3314, 14. december 1974. 
111Ibid., čl. 4: „Vyššie uvedený výpočet nie je úplný a Rada bezpečnosti môže určiť, že aj iné akty predstavujú 
agresiu v zmysle ustanovení Charty.“  
112Termín „sila“ v rezolúcii sa obmedzuje na ozbrojenú silu (angl. armed forces), čo potvrdzuje aj rezolúcia 
Valného zhromaždenia A/RES/25/2625 z 24. októbra 1970 známa ako „Friendly Relations Declaration“, ktorá 
obsahuje výklad základných princípov Charty.  
113De Wet, E., s. 147; Valné zhromaždenie vztiahlo koncept nepriamej agresie na teroristické akty, hlavne ak sú 
podporované štátom (viď A/RES/46/51, 9. december 1991). 
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s príslušnými ustanoveniami Charty OSN) definujúce tento zločin a stanovujúce podmienky 

výkonu jurisdikcie súdu vo vzťahu k tomuto zločinu.114 

Definícia zločinu agresie nebola na svete ešte dlho pro prijatí Rímskeho štatútu. Túto 

situáciu zmenili až výsledky Revíznej konferencie Rímskeho štatútu Medzinárodného 

trestného súdu konanej v roku 2010 v ugandskej Kampale. Revízna konferencia priniesla dlho 

očakávanú definíciu, podľa ktorej sa ako zločin agresie chápe plánovanie, príprava, zahájenie 

alebo uskutočnenie aktu agresie, ktorý predstavuje zjavné porušenie (angl. manifest violation) 

Charty OSN osobou, ktorá je v postavení umožňujúcom efektívne vykonávať kontrolu nad 

politickými alebo vojenskými akciami štátu.115 Pokiaľ ide o podmienky výkonu jurisdikcie nad 

týmto zločinom, Medzinárodný trestný súd môže postúpiť Rade bezpečnosti, ktorá bude 

konať podľa kapitoly VII, situáciu nasvedčujúcu spáchaniu aktu agresie, bez ohľadu na to, či 

sú v nej zúčastnené zmluvné strany štatútu alebo nie. Po tom, čo Rada postupom podľa článku 

39 určí, žesituácia představuje útočný čin, môže súd zahájiť vyšetrovanie zločinu agresie. 

Prijatie definície zločinu agresie je nepochybne veľkým krokom vpred z hľadiska 

medzinárodného trestného práva. Treba však dodať, že pre Radu bezpečnosti pri postupe 

podľa článku 39 nie je prijatá definícia záväzná, rovnako ako pre ňunie je v tomto smere 

záväzná definícia podaná v rezolúcii Valného zhromaždenia 3314 (XXIX).116 

Do dnes Rada nikdy nepristúpila k určeniu, že použitie sily štátom zakladá útočný čin. 

Dôvodom môže byť isté politikum. Charakteristika určitej situácie ako ohrozenie mieru alebo 

porušenie mieru nemusí nutne pripisovať niekomu vinu alebo zodpovednosť; určenie, že 

došlo k útočnému činu však jasne označuje agresora ako stranu vinnú a prinajmenšom 

politicky vyžaduje ďalekosiahle donucujúce opatrenia zo strany Rady bezpečnosti.117 

 

 

 

                                                

114Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu, článok 5, dostupný z http://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf. 
115Článok 8bis, viď RC/Res.6 zo dňa 28. júna 2010, dostupné z 
http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/TO/224.pdf. 
116Šturma, P. Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Trestněprávní revue 2010, č. 8, s. 249. 
117De Wet, E., s. 149. 
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3. Obsahové limity rezolúcií Rady bezpečnosti podľa článkov 

40, 41 a 42 

 „Aby sa predišlo zhoršeniu situácie, Rada bezpečnosti skôr ako odporučí alebo 

rozhodne o opatreniach stanovených článkom 39, môže vyzvať zainteresované strany, aby sa 

podrobili dočasným opatreniam, ktoré považuje za potrebné a žiaduce. Takéto dočasné 

opatrenia nebudú na ujmu právam, nárokom alebo postaveniu zainteresovaných strán. Ak 

takéto dočasné opatrenia neboli vykonané, Rada bezpečnosti k tomuto náležite prihliadne.“118 

 „Aby Rada bezpečnosti dodala svojim uzneseniam účinnosť, môže rozhodnúť, aké 

opatrenia bez použitia ozbrojenej sily sa majú urobiť a môže vyzvať členov Organizácie 

Spojených národov, aby takéto opatrenia vykonali. Tieto opatrenia môžu zahrňovať úplné 

alebo čiastočné prerušenie hospodárskych stykov, železničných, námorných, leteckých, 

poštových, telegrafných, rádiových alebo iných spojov, ako aj prerušenie diplomatických 

stykov.“119 

 „Ak Rada bezpečnosti usúdila, že opatrenia podľa článku 41 neboli dostatočné, alebo 

ak by sa ukázali nedostatočnými, môže podniknúť leteckými, námornými alebo pozemnými 

silami takú akciu, aká je potrebná na zachovanie alebo obnovenie medzinárodného mieru a 

bezpečnosti. Táto akcia môže zahrňovať demonštrácie, blokádu a iné operácie leteckými, 

námornými alebo pozemnými silami členov Organizácie Spojených národov.“120 

 Po tom, čo Rada určí podľa článku 39, že došlo k ohrozeniu mieru, porušeniu mieru 

alebo útočnému činu, vyvstáva otázka, či je nejakým spôsobom obmedzená pri prijímaní 

donucovacích opatrení za účelom obnovenia a udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti, 

resp. či je obsah rezolúcií prijímaných podľa ustanovení článkov 40 - 42 podrobený určitým 

limitujúcim kritériám.121 

 Pokiaľ ide o povahu a rozsah dočasných opatrení, ktoré môže Rada prijať podľa 

článku 40, tieto opatrenia majú slúžiť ako akýsi záchranný systém, resp. majú zabrániť 

                                                

118Charta OSN, článok 40. 
119Ibid., článok 41. 
120Ibid.,článok 42.  
121De Wet, E., s. 178; pre účely tejto kapitoly práca skúma limity v posudzovaní Rady podľa článkov 40-41 
podľa typu prijímaného opatrenia, tj. či ide o opatrenia s použitím sily (angl. military) alebo bez použitia sily 
(angl. non-military). 



 33 

zhoršeniu situácie, preto typicky pôjde o zastavenie nepriateľských akcií (angl. suspension of 

hostilities), stiahnutie vojska (angl. troop withdrawal) a uzatvorenie alebo rešpektovanie 

prímeria (angl. conclusion of or adherence to a truce) a to bez ujmy na právach, nárokoch 

alebo postavení zainteresovaných strán. Zdá sa byť jasné, že prijatie dočasných opatrení 

predpokladá určenie podľa článku 39 a že uložené dočasné opatrenia sú záväzné.122 De Wet 

upozorňuje v tejto súvislosti na diskusiu o tom, či dočasné opatrenia podľa článku 40 môžu 

zahŕňať aj vojenské opatrenia (angl. military measures). Zatiaľčo existujú názory,123 že 

napríklad mierové operácie OSN (angl. peace-enforcement missions) nachádzajú svoj základ 

v článku 40, iní124 oponujú, že ak by dočasné opatrenia podľa článku 40 zahŕňali aj vojenské 

kroky, potlačil by sa tým význam článku 42, ktorý výhradne zakotvuje právomoc Rady 

podnikať donucovacie vojenské opatrenia (angl. coercive military measures).125 Teda, že 

rezolúcie prijímané podľa článku 40 nemajú ukladať opatrenia vojenského charakteru. 

Obsahu článku 40 a rezolúciám prijímaným podľa tohto článku nebude ďalej venovaná 

pozornosť. Naopak, pozornosť v nasledujúcich kapitolách sa zameriava na dôležité obsahové 

limity rezolúcií stanovujúcich donucovacie opatrenia k obnoveniu alebo udržaniu 

medzinárodného mieru a bezpečnosti. Práca sa stotožňuje s názorom de Wet, ktorá pod takéto 

obsahové limity radí (1) normy kvality ius cogens; (2) účel a princípy samotnej Charty OSN; 

(3) základné ľudskoprávne normy; ako aj (4) základné normy medzinárodného humanitárneho 

práva.126 

 

 

 

 

 

 

                                                

122De Wet, E., s. 179 ; viď napr. použitie dočasných opatrení v rezolúciách S/RES/598 (1987) z 20. júla 1987 
ohľadom porušenia mieru medzi Iranom a Irakom; alebo rezolúcie S/RES/54 (1948) z 15. júla 1948 a S/RES/62 
(1948) zo 16. novembra 1948 týkajúce sa Palestíny. 
123Napr. A/47/277 dostupné z http://www.un-documents.net/a47-277.htm. 
124Napr. Frowein, J. A., viď poznámku pod čiarou č. 25. 
125De Wet, E., s. 179. 
126Ibid., s. 180. 
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3.1. Povaha uváženia Rady podľa článkov 41 a 42 

 Donucovacie opatrenia ukladané v rezolúciách postupom podľa článkov 41 a 42 

Charty majú značný dopad na práva dotknutých štátov a dotknuté štáty a všetci nachádzajúci 

sa na ich území127 majú povinnosť strpieť tieto obmedzenia na právach, ak majú donucovacie 

opatrenia dosahovať vytýčené ciele a ak má Rada efektívne konať v záujme medzinárodného 

mieru a bezpečnosti.128 Takéto obmedzenie práv sa bude týkať práv plynúcich 

z medzinárodného zvykového práva ako aj práv plynúcich z medzinárodných zmlúv. Ako už 

bolo povedané, článok 103 Charty totiž výslovne stanoví, že záväzky podľa Charty majú 

prednosť pred akýmikoľvek inými záväzkami podľa medzinárodných dohôd.129 Keďže 

záväzky členských štátov podľa Charty zahŕňajú aj záväzok prijať a vykonať záväzné 

rozhodnutia Rady bezpečnosti, záväzky vyplývajúce z donucovacích opatrení podľa článkov 

41 a 42 tak budú mať prednosť pred záväzkami plynúcimi z medzinárodných zmlúv.130 

 Na druhej strane, Rada nie je pri prijímaní donucovacích opatrení povinná obmedziť 

účinok prijatých opatrení voči tomu štátu, ktorý spôsobil existenciu ohrozenia mieru, 

porušenia mieru alebo útočného činu v zmysle článku 39, t. j. rezolúcie podľa článkov 41 a 42 

nemusia byť adresované len štátom, ktoré sa previnili.131 Takéto obmedzenie pôsobnosti by 

vyžadovalo rozsiahle dokazovanie zo strany Rady v každom jednotlivom prípade pred tým, 

než by pristúpila k prijatiu rezolúcie, čo by znemožnilo jej efektivitu a akcieschopnosť. 

Podobne, donucovacie opatrenia nie sú vždy nutne punitívneho charakteru a namierené proti 

štátom, ktoré porušili medzinárodné právo. Prvoradým záujmom Rady totiž nie je 

presadzovanie dodržiavania medzinárodného práva, ale udržiavanie medzinárodného mieru a 

bezpečnosti.132 

 S potrebou efektívneho a rýchleho rozhodovania Rady súvisí aj jej pomerne široká 

právomoc pri zvažovaní, aké opatrenia podľa kapitoly VI a VII a v akom poradí, poprípade 

                                                

127Napr. neštátni aktéri, na ktorých dopadá režim kapitoly VII z titulu prítomnosti v členskom štáte; aj keď 
neštátni aktéri nie su sami členmi OSN, sú podriadení mechanizmom kapitoly VII z titulu prítomnosti na území 
niektorého členského štátu. Systém kapitoly VII sa totiž aplikuje na členské štáty tzv. „all-inclusive“ spôsobom, 
tj. vo vzťahu k ich územiu aj osobám nachádzajúcim sa na ich území; viď De Wet, E., s. 181. 
128De Wet, E., s. 182. 
129Aj keď článok 103 hovorí len o záväzkoch, podľa de Wet sa rovnaký princíp musí vzťahovať aj na práva. 
130De Wet, E., s. 183. 
131Ibid. 
132Charta OSN, článok 24 odst. 1. 
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v akých kombináciách použije. De Wet zhŕňa tieto právomoci nasledovne: po prvé, po tom, 

čo Rada určí, že došlo k ohrozeniu mieru, porušeniu mieru alebo k útočnému činu podľa 

článku 39, nie je povinná prijať niektoré z donucovacích opatrení v článkoch 41 a 42. Po 

druhé, ak sa Rada rozhodne použiť donucovacie opatrenia podľa kapitoly VII, nemusí pred 

tým vyčerpať mechanizmus pokojného riešenia sporov podľa kapitoly VI; po určení podľa 

článku 39 môžu bezprostredne nasledovať opatrenia podľa článkov 40, 41 a 42. Rada môže 

tiež kombinovať opatrenia podľka kapitoly VII s nezáväznými odporúčaniami podľa kapitoly 

VI. Na koniec, Rada nemusí využívať opatrenia podľa článkov 40 až 42 v Chartou 

stanovenom poradí, tj. nemusí napr. odložiť vojenskú operáciu do tej doby, než sa presvedčí, 

že dočasné opatrenia podľa článku 40 alebo sankcie podľa článku 41 nepovedú k zlepšeniu 

situácie. Opačný postup by nežiaducim spôsobom zbavoval systém kapitoly VII rýchlosti, 

akcieschopnosti a efektivity.133 

 Otázkou preto podľa de Wet nie je ani tak to, či Rada môže pri prijímaní donucovacích 

opatrení zasahovať do medzinárodného práva, ale to, do akej miery tak môže učiniť, resp. do 

akej miery sa obsah rezolúcií podľa článkov 40 - 42 môže odchýliť od medzinárodne 

právnych noriem.   

 Niektorí autori134 tvrdia, že Rada disponuje v tomto zmysle neobmedzeným uvážením 

a že pri prijímaní opatrení k udržaniu mieru a bezpečnosti nemusí brať ohľad na 

medzinárodné právo.135 Oporu pre toto tvrdenie nachádzajú v článku 1 odst. 1 Charty, resp. 

v absencii pojmov „spravodlivosť  a medzinárodné právo“ (angl. justice and international 

law) v prvej časti tohto článku.136 Aj keď sa tieto pojmy vyskytujú v súvislosti s riešením 

sporov, ktoré by mohli viesť k porušeniu mieru, nie sú uvedené v prvej časti odstavca 

venujúcej sa kolektívnym opatreniam prijímaným, aby sa predišlo ohrozeniu mieru. Podľa de 

Wet je potreba toto interpretovať ako mechanizmus, ktorý ma umožniť Rade, aby sa mohla do 

                                                

133viď De Wet, E, s. 184. 
134Napr. Kelsen, H., The Law of the United Nations 294, Londýn, Stevens, 1950; Akande, D., The International 
Court of Justice and the Security Council: is there room for Judicial Control of Decisions of the Political 
Organs of the United Nations?, 46 International and Comparative Law Quarterly 320, 1997; viď De Wet, E., s. 
184.  
135De Wet, E., s. 185.  
136Článok 1 odstavec 1 v relevantnej časi znie: „[z]achovať medzinárodný mier a bezpečnosť a pre tento cieľ 
robiť účinné kolektívne opatrenia, aby sa predišlo ohrozeniu mieru, odstránilo sa jeho ohrozenie a potlačil každý 
útočný čin alebo iné porušenie mieru, a v zhode so zásadami spravodlivosti a medzinárodného práva 
uskutočňovať mierovými prostriedkami úpravu alebo riešenie sporov alebo situácií, ktoré by mohli viesť k 
porušeniu mieru." 
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istej miery odchýliť od medzinárodného práva v prípadoch, keď koná v záujme 

medzinárodného mieru a bezpečnosti. Istá časť medzinárodného práva verejného však podľa 

de Wet naďalej predstavuje limity v činnosti Rady137 a tým pádom aj obsahové limity 

samotných rezolúcií, a to aj v prípadoch, keď Rada koná v záujme medzinárodného mieru a 

bezpečnosti.138 

 

3.2. Ius Cogens 

 Na základe zhrnutia vyššie prednesených argumentov vieme, že Rada môže pri 

prijímaní opatrení k udržaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti zasahovať do 

medzinárodného zvykového alebo zmluvného práva. Mnoho autorov zastáva názor, že aj pri 

naplňovaní svojho primárneho cieľa prostredníctvom donucovacích opatrení v kapitole VII je 

Rada viazaná normami kvality ius cogens139  a rezolúcie prijímané podľa článkov 41 a 42 

preto nesmú byť s takýmito normami v rozpore.  

 Koncept ius cogens sa pôvodne vyvinul v kontexte zmluvného práva. Zmluva je 

neplatná (angl. null and void), ak bola uzatvorená v rozpore s imperatívnymi normami 

všeobecného zmluvného práva.140 Strany zmluvy majú v takom prípade povinnosť vylúčiť čo 

možno najviac následky každého úkonu, ku ktorému došlo na základe ustanovenia, ktoré je v 

rozpore s imperatívnou normou všeobecného medzinárodného práva a uviesť svoje vzájomné 

vzťahy do súladu s imperatívnou normou všeobecného medzinárodného práva.141 Taktiež 

môžu nastať prípady, kedy zmluva samotná nebude v rozpore s imperatívnymi normami 

medzinárodného práva, ale výkon niektorých zmluvných povinností by mal tento efekt. 

                                                

137De Wet, E., s. 186.  
138Podobne napr. Orakhelashvili, A., s. 143-195, ktorý dochádza k záveru, že samotná Charta OSN a ius cogens 
predstavujú limity, z ktorých Rada bezpečnosti nemôže vybočiť.   
139Viď de Wet, E.,s. 187 a poznámka pod čiarou č. 40 ; Orakhelashvili, A., s. 177 a násl.; podobne Šturma, P.: 
Does the Rule of Law also apply to the Security Council? Limiting its powers via the responsibility and 
accountability of international organizations, Polish YearBook of International Law, Volume XXXII, očakávané 
vydanie v máji 2013.  
140Viedeňský dohovor o zmluvnom práve, článok 53; vezmime si ako príklad zákaz mučenia; akákoľvek zmluva, 
ktorá by umožňovala transfer zadržaných z jednoho štátu do druhého za účelom používania mučenia pri 
vypočúvaní by bola neplatná pre rozpor s kogentnou normou medzinárodného práva. 
141Viedeňský dohovor o zmluvnom práve, článok 71 odst. 1.  
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Zmluvný štát nie je povinný tieto zmluvné povinnosti za daných okolností vykonávať, zmluva 

samotná však zostáva platnou.142 

 Vzhľadom na to, že aj Charta je medzinárodnou zmluvou, mal by sa na ňu vzťahovať 

rovnaký výklad. Preto v prípadoch, kde výkon povinností z Charty, ako napríklad výkon 

povinností zo záväzných rezolúcií Rady bezpečnosti podľa článkov 41 a 42 by predstavoval 

porušenie normy povahy ius cogens, členské štáty by nemuseli takéto povinnosti vykonať.143 

 Na povinnosti dodržiavať ius cogens nemení nič ani fakt, že Charta je zakladajúcou 

listinou medzinárodnej organizácie v zmysle článku 5 Viedenského dohovoru o zmluvnom 

práve. Skutočnosť, že medzinárodná organizácia môže konať nezávisle na svojich členoch 

nemení nič na fakte, že záväzky uložené medzinárodnou organizáciou pochádzajú 

z medzinárodnej zmluvy a preto nesmú byť v rozpore s ius cogens. V opačnom prípade by si 

štáty mohli zakladať medzinárodné organizácie, aby obchádzali svoje základné povinnosti 

z medzinárodného práva, v rozpore s pravidlom, podľa ktorého štáty nemôžu previesť na 

medzinárodnú organizáciu viac práv ako sami majú. Ak by totiž štáty mohli medzi sebou 

uzavrieť zmluvu, ktorou by sa mohli odchýliť od imperatívnych noriem medzinárodného 

práva, mohli by aj uzavrieť zmluvu, ktorou by toto právo preniesli na medzinárodnú 

organizáciu.144 

 Je zároveň dôležité poznamenať, že prenesenie právomoci na medzinárodnú 

organizáciu nie je jednorazovou záležitosťou, ale má charakter pokračujúcej vzájomnej 

väzby, v dôsledku čoho sú práva pôvodne delegované na medzinárodnú organizáciu 

korigované následným vývojom ius cogens.145 Rada bezpečnosti preto musí pri prijímaní 

rezolúcií, ktoré stanovujú donucovacie opatrenia brať ohľad na evolúciu nových noriem ius 

cogens.146 Ak by delegácia právomocí nebola založená na princípe pokračujúcej väzby, 

                                                

142De Wet, E., s. 188; de Wet poukazuje v tejto súvislosti na niektoré rozhodnutia Švajčiarskeho Najvyššieho 
Federálneho súdu, ktorý napríklad odmietol vyhovieť extradičnej žiadosti Argentíny napriek existencii 
dvojstrannej extradičnej zmluvy s poukazom na to, že existuje dôvodná obava, že by podozroví mohli 
v Argentíne byť podrobení mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zachádzaniu; súd zároveň označil zákaz 
mučenia ako základný právny princíp, ktorý musí pri extradičných konaniach byť dodržiavaný (rozhodnutie 
BGE 108 Ib 42, 1982). 
143De Wet, E., s. 188. 
144Ibid. 
145Ibid. 
146De Wet, E., s. 189; členské štáty zverili Rade bezpečosti právomoci prostredníctvom medzinárodnej zmluvy, 
Charta preto nemôže priznať Rade viac práv ako jej zamýšlali priznať členské štáty a ani nemôže Rade priznať 
právomoci, ktoré by nemohli sami vykonávať členské štáty. 
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znamenalo by to, že Rada nemusí rešpektovať pri prijímaní opatrení tie normy ius cogens, 

ktoré sa vyvinuli až po prijatí Charty OSN. Tieto normy by obmedzovali len členské štáty 

konajúce samostatne. Keďže koncept ius cogens bol uvedený až Viedenským dohovorom 

z roku 1969, žiadna z ius cogens noriem, ktoré sú uznávané súčasným medzinárodným 

právom, by nebola aplikovateľná na Radu bezpečnosti a obsah jej rezolúcií podľa článkov 41 

a 42 by ich nemusel rešpektovať.147 Takéto závery sú zjavne neakceptovateľné, preto je podľa 

de Wet potreba chápať prepožičanie právomocí Rade ako pokračujúci proces v rámci ktorého 

sú tieto právomoci následne limitované vývojom ius cogens.148 

 De Wet opakuje a zároveň zhŕňa, že Rada je pri rozhodovaní, aký typ donucovacích 

opatrení pre udržanie alebo obnovenie medzinárodného mieru a bezpečnosti použije, viazaná 

normami kvality ius cogens. Hoci výpočet týchto noriem nie je uzavretý, medzi autormi 

vládne zhoda ohľadom niektorých noriem, ktoré sem patria. Rezolúcie Rady bezpečnosti 

prijímané podľa článkov 41 a 42 preto nesmú porušovať zákaz použitia sily, právo na 

sebaobranu, zákaz genocídy, zákaz porušovania základných noriem medzinárodného 

humanitárneho práva, zákaz rasovej diskriminácie a otroctva a právo na sebaurčenie. De Wet 

nad rámec týchto uvádza aj právo na život a právo na spravodlivý proces počas trestného 

stíhania (k tomu viď bližšie kapitolu 5.2).149 

 

3.3. Ciele a zásady Charty OSN 

 Samostatné mantinely obsahu rezolúcií Rady pokiaľ ide o prijímané donucovacie 

opatrenia stanovuje Charta v článkoch 1 a 2. Sú nimi ciele a zásady OSN vyjadrené v jej 

Charte.150 Tento argument nachádzame v článku 24 odst. 2 Charty, podľa ktorého „pri plnení 

                                                

147De Wet, E., s. 189; v dôsledku toho by štáty napríklad mohli aktivovať systém kolektívnej bezpečnosti 
z Charty za účelom legalizácie otroctva. 
148Ibid., s. 190. 
149De Wet, E., s. 191. 
150Charta OSN, článok 1: „[C]iele Organizácie Spojených národov sú tieto:  

Zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť a pre tento cieľ robiť účinné kolektívne opatrenia, aby sa predišlo 
ohrozeniu mieru, odstránilo sa jeho ohrozenie a potlačil každý útočný čin alebo iné porušenie mieru, a v zhode 
so zásadami spravodlivosti a medzinárodného práva uskutočňovať mierovými prostriedkami úpravu alebo 
riešenie sporov alebo situácií, ktoré by mohli viesť k porušeniu mieru. 

Rozvíjať medzi národmi priateľské vzťahy založené na úcte k zásade rovnoprávnosti a sebaurčenia národov, ako 
aj robiť každé iné vhodné opatrenia na posilnenie svetového mieru. 
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týchto povinností [zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti] Rada bezpečnosti koná v 

súlade s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov.“  

 Okrem základného cieľa, ktorým je existencia a udržanie medzinárodného mieru a 

bezpečnosti, medzi ciele OSN Charta radí (1) rešpektovanie práva národov na sebaurčenie;151 

a (2) riešenie medzinárodných problémov hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho alebo 

humanitného rázu podporovaním a posilňovaním úcty k ľudským právam a základným 

slobodám.152 

 Zásady, na ktorých je OSN vybudovaná zahŕňajú (1) zvrchovanú rovnosť všetkých 

členov;153 (2) povinnosť jednať v dobrej viere (svedomite) pri plnení záväzkov z Charty;154 

(3) povinnosť riešiť spory mierovými prostriedkami;155 (4) zákaz použitia sily alebo hrozby 

silou členským štátom;156 (5) záväzok členských štátov poskytovať Organizácii pomoc pri 

akciách uskutočňovaných podľa Charty;157 (6) povinnosť OSN postarať sa o to, aby i štáty, 

ktoré nie sú jej členmi, konali podľa týchto zásad, pokiaľ je to potrebné pre udržanie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti;158 a (7) povinnosť OSN nezasahovať do vecí, ktoré 

podstatne patria do vnútornej právomoci štátov.159  

 Článok 24 Charty ukladá Rade povinnosť konať v súlade s týmito zásadami pri plnení 

svojej hlavnej povinnosti, t. j. udržiavania medzinárodného mieru a bezpečnosti. Rada preto 

musí nájsť rovnováhu medzi uskutočňovaním svojho primárneho cieľa podľa článku 24 odst. 

1 a realizáciou sekundárnych cieľov podľa článku 1 Charty. De Wet ale upozorňuje, že aj keď 

je v záujme akéhosi „vyššieho dobra“ v podobe medzinárodného mieru a bezpečnosti 

                                                                                                                                                   

Uskutočňovať medzinárodnú spoluprácu riešením medzinárodných problémov hospodárskeho, sociálneho, 
kultúrneho alebo humanitného rázu podporovaním a posilňovaním úcty k ľudským právam a základným 
slobodám pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebo náboženstva. 

Byť strediskom, ktoré by uvádzalo do súladu úsilia národov pri dosahovaní týchto spoločných cieľov.“ 
151Charta OSN, čl. 1 odst. 1. 
152Charta OSN, čl. 1 odst. 2. 
153Ibid., čl. 2 odst. 1. 
154Ibid., čl. 2 odst. 2. 
155Ibid., čl. 2, odst. 3. 
156Ibid., čl. 2 odst. 4. 
157Ibid., čl. 2 odst 5. 
158Ibid., čl. 2 odst. 6. 
159Ibid., čl. 2 odst. 7. 
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prípustné, aby sekundárne ciele OSN postihlo určité obmedzenie, nemôže tým byť narušený 

ich základný obsah. 

 Ďalej rozvádza, že negáciu základného obsahu zásad Charty nemôžeme dovodiť ani 

skrz inštitút implicitných právomocí Rady (angl. implied powers).160 Tieto umožňujú Rade 

využiť opatrenia ktoré jej Charta síce výslovne nevymenúváva, ale ktoré sú nevyhnutné pre 

výkon jej primárneho cieľa. Implicitné právomoci ale neoprávňujú Chartu k tomu, aby 

nedbala na konkrétne obmedzenia, ktoré jej Charta ukladá, pretože takéto ničím nelimitované 

implicitné právomoci by učinili ostatné princípy Charty nadbytočnými.161 

 Vo vzťahu k cieľom v článku 1, donucovacie opatrenia podľa kapitoly VII nemôžu 

podkopať základ práva na sebaurčenie, základných ľudských práv a základných noriem 

medzinárodného humanitárneho práva.162 

 Čo sa týka zásad v článku 2, hlavné limity uváženia Rady vidí de Wet v odstavcoch 1, 

2 a 7.163 Zásady zvrchovanej rovnosti štátov a nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov 

môžu byť obmedzené pomocou donucovacích opatrení Rady. Vzhľadom na to, že zásada 

zvrchovanej rovnosti všetkých štátov stále patrí medzi základné stavebné kamene OSN a 

medzinárodných vzťahov vôbec, musí Rada pri prijímaní donucovacích opatrení rešpektovať 

jej základné prvky.164 

 

 

 

 

 

 

                                                

160Doktrína implied powers je v rámci náuky široko akceptovaná, viď. napr. Alvarez, J., International 
Organizations as Law-makers, Oxford: 2006, ISBN 9780198765639, s. 92 a poznámku pod čiarou č. 293. 
161De Wet, E., s. 193. 
162Ibid. 
163Argumentuje tým, že ostatné zásady podľa článku 2 môžu byť naplnené skôr jednotlivými štátmi ako orgánmi 
OSN.   
164De Wet, E., s. 195; medzi takého základné prvky De Wet ráta napr. teritoriálnu suverenitu, v tom zmysle, že 
Rada nemôže ľubovoľne zmeniť hranice štátu proti jeho vôli alebo disponovať so štátnym územím. 
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3.3.1. Úcta k základným ľudských právam a slobodám 

 Povinnosť Rady rešpektovať pri prijímaní donucovacích opatrení základné ľudské 

práva plynie z článku 1 odst. 3 Charty.165 Táto povinnosť sa týka donucovacích opatrení bez 

použitia sily ako sú napríklad hospodárske sankcie. Limity donucovacích opatrení s použitím 

sily plynú zo základných noriem práva ozbrojených konfliktov.166 

 Napriek širokému významu pojmov „ľudské práva“ a „základné slobody“ môžeme ich 

elementárny obsah odvodiť z ľudsko-právnych inštrumentov, ktoré vznikli pod patronátom 

OSN.167 Tieto medzinárodné zmluvy predstavujú rozpracovanie pôvodnej vízie ochrany 

ľudských práv podľa článkov 1 odst. 3, 55 a 56 Charty168 a sú tými ľudskými právami a 

základnými slobodami, ktoré má OSN za cieľ podporovať a posilňovať úctu k nim podľa 

článku 1 odst. 3.169 

 Záväzok dodržiavať a podporovať ľudské práva je ešte viac posilnený princípom 

zakotveným v článku 2, odst. 2, podľa ktorého členovia OSN plnia svedomite záväzky, ktoré 

prevzali podľa Charty.170 OSN preto musí svedomite dodržiavať ľudské práva a slobody, 

ktoré sa vyvinuli vrámci OSN. Na základe tohto princípu de Wet dôvodí, že orgány OSN, 

vrátane Rady bezpečnosti sa nesmú správať spôsobom, ktorý porušuje základné práva 

                                                

165Charta OSN, článok 1 odst. 3: „[U]skutočňovať medzinárodnú spoluprácu riešením medzinárodných 
problémov hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho alebo humanitného rázu podporovaním a posilňovaním úcty k 
ľudským právam a základným slobodám pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebo náboženstva.“ 
166De Wet, E., s.199; De Wet však dodáva, že to neznamená, žeby ochrana stanovená základnými 
ľudskoprávnymi normami bola suspendovaná vypuknutím vojenského konfliktu. Ako uvádza napríklad 
preambula rezolúcie 237 zo 14. júna 1967, základné a neodňateľné ľudské práva by mali byť rešpektované aj 
počas vojnových chvíľ. Na druhej strane, právo vojnových konfliktov predstavuje lex specialis oproti základným 
ľudským právam v časoch vojny. 
167De Wet sem zarhŕňa Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, Medzinárodný dohodov 
o občianskych a politických právach a jeho protoly a Medzinárodný dohovor o hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych právach z roku 1966, Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie 
z roku 1965, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979, Dohovor proti mučeniu a 
inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984 a Medzinárodny 
dohovor o právach dieťaťa z roku 1989; viď de Wet, E., s. 199. 
168Charta OSN, článok článok 55: „Aby sa vytvorili podmienky stability a blahobytu, ktoré sú potrebné pre 
mierové a priateľské styky medzi národmi, založené na úcte k zásade rovnoprávnosti a sebaurčenia národov, 
Organizácia Spojených národov bude pracovať: ... c/ pre všeobecnú úctu k ľudským právam a základným 
slobodám pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebo náboženstva a pre ich zachovávanie;“ Článok 
56: Všetci členovia Organizácie Spojených národov sa zaväzujú postupovať spoločne i jednotlivo v spolupráci s 
Organizáciou, aby sa dosiahli ciele stanovené v článku 55.“ 
169De Wet, E., s. 199. 
170Charta OSN, článok 2 odst. 2 (angl.): „[A]ll Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits 
resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the 
present Charter.“ 
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zakotvené v spomínaných dokumentoch, keďže by tak konali v rozpore s povinnosťou 

svedomitého plnenia záväzkov z Charty. Z druhej strany tento argument implikuje, že tí 

členovia OSN, ktorí ešte neratifikovali hlavné ľudsko-právne inštrumenty OSN budú stále 

viazaní dodržiavať základný obsah týchto inštrumentov pri jednaní, resp. rozhodovaní vrámci 

Rady bezpečnosti OSN.171  Tak či tak, z uvedeného môžeme dôvodiť, že je neprípustné, aby 

rezolúcie Rady bezpečnosti nerešpektovali základné ľudské práva a slobody.  

 Otázkou, ktorá sa v kontexte ochrany ľudských práv logicky ponúka je, či Rada môže 

pri prijímaní donucovacích opatrení bez použitia sily podľa článku 41 Charty obmedziť 

základné ľudské práva. De Wet tvrdí, že rozhoduje, či sa jedná o ľudské práva, ktoré sú 

nederogovateľné za každých okolností alebo naopak o tie ľudské práva, ktoré za istých 

okolností možno obmedziť v záujme „vyššieho dobra“ v zmysle Medzinárodného paktu o 

občianskych a politických právach.172 

 Článok 4 odst. 2 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach 

vymenúva tie ľudské práva, od ktorých sa nemožno odchýliť ani pri mimoriadnej situácii. 

Takýmito právami sú právo na život;173 zákaz mučenia a krutého, neľudského či ponižujúceho 

zaobchádzania alebo trestania;174 zákaz otroctva a nevoľníctva;175 zákaz väznenia pre 

neschopnosť splniť zmluvný záväzok;176 zákaz retroaktivity trestnoprávneho postihu;177 právo 

na uznanie právnej osobnosti178 a sloboda myslenia, svedomia a náboženstva179. 

 Povaha týchto práv implikuje, že povinnosť Rady svedomito dodržiavať ľudské práva 

bude silnejšia práve s ohľadom na tieto práva a že Rada sa od nich nemôže odchýliť pri 

prijímaní donucovacích opatrení podľa kapitoly VII, článku 41. Naviac, väčšina týchto práv 

má kvalitu ius cogens. Rada preto nemôže rezolúciou tieto práva obmedziť pri prijímaní 

                                                

171De Wet, E., s. 200. 
172Ibid., s. 201. 
173Vyhláška č. 120/1976 Sb. ministra zahraničných vecí českej republiky o Medzinárodnom pakte o občianskych 
a politických právach a Mezinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,čl. 6. 
174Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, čl. 7. 
175Ibid., čl. 8. 
176Ibid., čl. 11. 
177Ibid., čl. 15. 
178Ibid., čl. 16. 
179Ibid., čl. 18. 



 43 

donucovacích opatrení podľa článku 41, a to bez ohľadu na to, či všetci jej členovia 

ratifikovali Medzinárodný pakt alebo nie.180 

 Pokiaľ ide o ďalšiu skupinu práv podľa Medzinárodného paktu o občianskych 

a politických právach, jeho článok 4 odst. 1 dovoľuje štátom v priebehu mimoriadnej situácie 

prijať opatrenia zmierňujúce ich záväzky podľa paktu, t. j. obmedziť ľudské práva zakotvené 

v pakte. Takéto obmedzenie je však podrobené prísnemu princípu proporcionality.181Čo však 

toto výnimočné obmedzenie znamená vo vzťahu k donucovacím opatreniam Rady 

bezpečnosti? Vzhľadom na to, že situácie, za ktorých Rada prijíma donucovacie opatrenia 

podľa článku 41 sú bezpochyby „mimoriadne“ v zmysle článku odst.1 paktu, mala by mať 

právo obmedziť v týchto prípadoch ľudské práva chránené paktom. Naviac, aby ekonomické 

sankcie mohli byť účinné, budú takmer vždy mať podstatný dopad na hospodárske, sociálne a 

kultúrne práva. Zdá sa preto logické, že Rada môže tieto práva rezolúciou obmedziť.182 

 Stále treba mať na pamäti, že pri reakciách na ohrozenia medzinárodného mieru a 

bezpečnosti Rada čelí situáciám, ktoré ohrozujú medzinárodný mier, t. j. celé medzinárodné 

spoločenstvo, nie len bezpečnosť jedného štátu. Závažnosť takýchto situácií spolu s potrebou 

rýchleho a efektívneho konania zo strany Rady preto vyvoláva otázku, či sa aj na Radu 

vzťahuje princíp proporcionality, keď sa uchyľuje k obmedzovaniu ľudských práv postupom 

podľa článku 41. De Wet odkazuje na niektoré závery Komisie pre hospodárske, sociálne a 

kultúrne práva,183 podľa ktorých štáty dotknuté ekonomickými sankciami ako aj 

medzinárodné spoločenstvo ako celok musia spraviť maximum, aby poskytli ochranu aspoň 

základnému obsahu (angl. core content) hosdpodárskych, sociálnych a kultúrnych práv 

obyvateľov dotknutého štátu.184 Závery Komisie vychádzajú zo záväzku, ktorý na seba sama 

OSN uvalila v podobe cieľa posilňovať úctu k ľudským právam. Donucovacie opatrenia preto 

nemôžu úplne suspendovať ani tie ľudské práva, ktoré sa za mimoriadnych okolností podľa 

                                                

180De Wet, E., s. 201. 
181Ibid., s. 201.  
182Ibid., s. 202.  
183angl. Committee on Economic, Social and Cultural Rights; Komisia je orgán zložený z nezávislých expetrov, 
ktorý monitoruje implementáciu Medzinárodného paktu o hospodárksych, sociálnych a kultúrnych právach jeho 
signatármi. Bola založená rezolúciou Hospodárskej a Sociálnej Rady OSN č. 1985/17 z 28. mája 1985 
(informácie dostupné z http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/). 
184De Wet, E., s. 203. 
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Medzinárodného paktu dajú obmedziť, dokonca ani tieto práva obmedziť bez akejkoľvek 

proporcionality.185 

 

3.3.2. Rešpektovanie základných noriem medzinárodného humanitárneho práva 

 Okrem posilňovania úcty k ľudským právam patrí medzi základné ciele OSN 

deklarované v článku 1 odst. 3 Charty uskutočňovanie medzinárodnej spolupráce riešením 

medzinárodných problémov humanitárneho charakteru.186 Podľa de Wet z tejto formulácie 

plynie, že základné normy medzinárodného humanitárneho práva sú ďalším obsahovým 

limitom donucovacích opatrení podľa kapitoly VII. Dodáva, že tento záver vyplýva aj zo 

samotnej praxe OSN. Počas operácií na udržanie mieru (angl. peace-keeping operations) OSN 

konštantne vyžaduje od prispievajúcich štátov, aby zaistili, že ich kontingenty budú 

rešpektovať ustanovenia štyroch Ženevských dohovorov z roku 1949187 a sama požaduje od 

týchto síl rešpektovanie princípov a ducha dohovorov (angl. principles and  spirit). Rada 

dodržuje túto prax vo vzťahu k operáciám podľa kapitoly VII ako aj vo vzťahu ku klasickým 

mierovým operáciám.188 Do roku 1999 bola dokonca formulácia v tomto zmysle zahrnutá do 

vzorového dokumentu, ktorý mal predstavovať akúsi kodifikáciu obvyklých praktík a 

princípov vzťahujúcich sa na mierové operácie OSN (angl. the model status-of-forces 

agreement for peace-keeping operations).189 Podľa predmetnej formulácie musí OSN počas 

mierových operácií rešpektovať a dodržiavať princípy a ducha štyroch Ženevských 

dohovorov z 12. augusta 1949 a dodatkových protokolov z 8. júna 1977 ako aj Dohovor o 

ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu zo dňa 14. mája 1954 z dielne 

UNESCO.190 

                                                

185De Wet, E., s. 203. 
186Charta OSN, článok 1 odst. 3: „Ciele Organizácie Spojených národov sú tieto ... Uskutočňovať medzinárodnú 
spoluprácu riešením medzinárodných problémov hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho alebo humanitného 
rázu podporovaním a posilňovaním úcty k ľudským právam a základným slobodám pre všetkých bez rozdielu 
rasy, pohlavia, jazyka alebo náboženstva.“ 
187Ženevský dohovor o zlepšenie osudu ranených a chorých príslušníkov ozbrojených síl v poli, Ženevský 
dohovor o zlepšení osudu ranených, chorých a stroskotancov ozbrojených síl na mori, Ženevský Dohovor 
týkajúci sa zaobchádzania s vojnovými zajatcami, Ženevský dohovor týkajúci sa ochrany civilných osôb počas 
vojny. 
188De Wet, E., s. 205; De Wet uvádza v tejto súvislosti príklady Kórejskej vojny, prvej vojny v zálive, UNEF, 
ONUC, UNFICYP.  
189Dostupné z http://www.ilsa.org/jessup/jessup09/basicmats/UNsofa.pdf. 
190De Wet, E., s. 206. 
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 De Wet za použitia rovnakého logického postupu ako v prípade základných ľudských 

práv dochádza k záveru, že OSN ani jej orgány sa nesmú správať spôsobom, ktorý by 

porušoval základné princípy medzinárodného humanitárneho práva. Na podporu tohto záveru 

uvádza tri zdroje, v ktorých sa objavuje viazanosť OSN základnými normami 

medzinárodného humanitárneho práva: (a) Buletin Generálneho tajomníka OSN zo dňa 6. 

augusta 1999;191 (b)  prax Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu; a (c) 

prax Medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu. Oba Tribunály podľa de Wet 

významne prispeli k objasneniu základných humanitárnych štandardov od polovice 90-tych 

rokov. V kombinácii s Buletinom v ich judikatúre de Wet vidí posilnenie záväzku 

dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva za všetkých okolností192 a z toho plynúci 

zákaz obsahového rozporu rezolúcií s týmito normami. 

 Z vyššie uvedeného možno dôvodiť, že všeobecná záväznosť rezolúcií Rady 

bezpečnosti podľa kapitoly VII a z nej plynúca povinnosť členských štátov vykonať ich je 

podmienená legalitou rezolúcií, tj. súladom so zásadami a princípmi Charty, s normami 

kvality ius cogens, so základnými normami ľudskoprávnej povahy a základnými normami 

medzinárodného humanitárneho práva. Tento záver podporuje napríklad argumentácia Súdu 

prvého stupňa Európskej Únie v prípadoch Yusuf a Kadi, kde súd tvrdí, že medzinárodné 

právo pripúšťa jednu výnimku z princípu, že rezolúcie Rady bezpečnosti majú záväznú 

povahu: menovite, že musia rešpektovať základné peremptórne normy ius cogens. Ak túto 

podmienku nespĺňajú, nezaväzujú členské štáty OSN.193 

 

 

 

                                                

191Buletin sa vzťahuje na sily OSN uskutočňjúce operácie „peacekeeping“ a „peaceenforcement“ pod velením 
a kontrolou OSN; Buletin zo dňa 6. augusta 1999 stanovuje základné princípy a pravidlá medzinárodného 
humanitárneho práva, ktorým sa musia riadiť sily pod kontrolou a velením OSN (dostupný napr. z: 
http://www.refworld.org/docid/451bb5724.html). 
192De Wet, E., s. 207. 
193Viď rozsudok Yusuf (Ahmed Ali Yusuf and Al Barakaat International Foundation v Council of the European 
Union and Commission of the European Communities) dostupný z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001A0306:EN:HTML: „International law thus 
permits the inference that there exists one limit to the principle that resolutions of the Security Council have 
binding effect: namely, that they must observe the fundamental peremptory provisions of jus cogens. If they fail 
to do so, however improbable that may be, they would bind neither the Member States of the United Nations nor, 
in consequence, the Community.“; zhodne rozsudok Kadi (Yassin Abdullah Kadi v Council of the European 
Union and Commission of the European Communities), odstavec 230. 
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3.4. Kontrola legality rezolúcií Rady bezpečnosti 

Ako plynie z predošlých kapitol, za prvky limitujúce obsah rezolúcií podľa kapitoly 

VII musíme považovať ciele a zásady vyjadrené v Charte OSN, normy medzinárodného práva 

kvality ius cogens, základné ľudské práva a slobody ako aj základné normy medzinárodného 

humanitárneho práva. Ponúka sa otázka, či výpočet obsahových limitov rezolúcií týmto končí 

alebo či naopak musí Rada bezpečnosti pri prijímaní rezolúcií podľa kapitoly VII zvažovať aj 

iné faktory.  

V súvislosti s prijatím rezolúcie Valného zhromaždenia týkajúcej sa doktríny Rule of 

Law194sa Šturma195 trefne zamýšľa nad tým, či sa doktrína Rule of Law vzťahuje aj na Radu 

bezpečnosti. Ak by sme hľadeli na Radu výlučne optikou článku 25 a článku 103 Charty, 

znamenalo by to zrejme, že záväznosť rezolúcií Rady ako aj prednosť záväzkov z Charty nad 

záväzkami z ostatných medzinárodných zmlúv vylučujú kontrolu nad rezolúciami Rady 

bezpečnosti. Šturma si kladie otázku, ako by takýto záver obstál vedľa záväzku ctiť doktrínu 

Rule of Law vyjadreného v rezolúcii Valného zhromaždenia.196Rezolúcia síce proklamuje 

aplikovateľnosť doktríny Rule of Law na OSN a jej hlavné orgány, pokiaľ ide o zodpovednosť 

Rady bezpečnosti za rezolúcie, ktoré by sa tejto doktríne priečili, ostáva značne vágna. Aj keď 

táto práca ponecháva otázku prieskumu legality rezolúcií Rady bezpečnosti bokom, je na 

mieste problematiku načrtnúť aspoň v hrubých rysoch.  

Komisia pre medzinárodné právo prijala v júni 2011 návrh Článkov o zodpovednosti 

medzinárodných organizácií (angl. Draft Articles on the Responsibility of International 

Organizations),197 ktorých článok 17 má za cieľ zaistiť, aby sa medzinárodné organizácie 

nemohli zbaviť zodpovednosti v prípadoch, kde členský štát poruší medzinárodný záväzok na 

základe záväzného alebo doporučujúceho aktu medzinárodnej organizácie. Odstavec 1 článku 

17 stanoví, že medzinárodná organizácia nesie medzinárodnú zodpovednosť ak obíde svoj 

                                                

194A/RES/67/1 zo dňa 30 Novembra 2012 Declaration of the High Level Meeting of the General Assembly on the 
Rule of Law at the National and International Levels.    
195Šturma, P. Does the Rule of Law also apply to the Security Council? Limiting its powers via the responsibility 
and accountability of international organizations, Polish YearBook of International Law, Volume XXXII, PL 
ISSN 0554-498X, s. 299-305,  (ďalej len ako „Šturma, P.“).  
196A/RES/67/1 (30.11.2012): „[W]e recongize that the rule of law applies to all states equally, and to 
international organizations, including the United Nations and its principal organs, and that respect for and 
promotion of the rule of law and justice should guide all of their activities and accord predictability and 
legitimacy to their actions.“    
197Report of the International Law Comission, 63rd session, GAOR, 66th session, suppl. No. 10(A/66/10), s. 53-
68 in Šturma, P., s. 302.  
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medzinárodný záväzok tým, že prijme rozhodnutie, ktoré zaväzuje členské štáty alebo 

medzinárodnú organizáciu k spáchaniu činu, ktorý by bol v rozpore s medzinárodným 

právom, ak by ho spáchala samotná medzinárodná oganizácia.198 Na základe tohto článku je 

možné dôvodiť, že isté rezolúcie Rady bezpečnosti by v prípade nezákonnosti mohli viesť 

k vzniku zodpovednosti OSN.199Dôležitou otázkou ale zostáva, aké procedurálne prostriedky 

sú k dispozícii k vyvolaniu zodpovednosti Rady bezpečnosti za svoje akty.  

Medzinárodný súdny dvor sa nezdá byť subjektom náležite vybaveným k prieskumu 

rezolúcií Rady bezpečnosti, nakoľko nemá priamo zakotvenú právomoc preskúmavať 

ústavnosť (angl. constitutionality) - ani právomoc následne prehlásiť za neplatné (angl. null 

and void) - akty jedného z hlavných orgánov OSN, ktorých legalita, resp. ústavnosť by bola 

spochybňovaná iným hlavným orgánom OSN, členským štátom alebo jednotlivcami. Naviac, 

jednotlivcom narozdiel od štátov ani nie je umožnený prístup k Medzinárodnému súdnemu 

dvoru, čo predstavuje značný nedostatok v právnom systéme OSN hlavne s ohľadom na 

potrebu ochrany ľudských práv eventuálne dotknutých rezolúciami Rady bezpečnosti 

prijímanými v posledných rokoch v súvislosti s medzinárodným terorizmom.200 

Nedávno zriadený úrad „ombudsmana“ (angl. The Office of the Ombudsperson)201 

poskytujúci isté mechanizmy jednotlivcom, skupinám alebo entitám, ktoré chcú byť 

vyškrtnuté zo zoznamu Sankčného výboru predstavuje významný pokrok, stále sa však 

nejedná o súdny prieskum. Rada bezpečnosti, resp. OSN ako celok by mali do budúcnosti 

založiť efektívne mechanizmy prieskumu, ktoré by zaisťovali ochranu ľudských práv v plnom 

rozsahu za súčasného zachovania cieľov boja proti terorizmu.202 

 

 

 

                                                

198Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, článok 17 odst. (angl.): „An 
international organization incurs international responsibility if it circumvents one of its international obligations 
by adopting a decision binding member States or international organizations to commit an act that would be 
internationally wrongful if committed by the former organization.“ 
199Šturma, P.. s. 303.  
200Ibid. 
201Úrad ombudsmana bol zriadený rezolúciou Rady bezpečnosti S/RES/1904 (2009) zo 17. decembra 2009, a 
jeho mandát bol následne rozšírený rezolúciou č. 1989 zo 17. júna 2011 a rezolúciou 2083 zo 17. decembra 
2012. 
202Šturma, P., s. 304-305.  
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3.5. Dopad článku 103 Charty 

 Pre posudzovanie obsahu rezolúcií Rady podľa kapitoly VII (či už podľa článku 39 

alebo článkov 41 a 42) hrá dôležitú úlohu článok 103 Charty,203 ktorý stanovuje v prípade 

stretu prednosť záväzkov podľa Charty pred záväzkami z iných medzinárodných zmlúv (angl. 

other international agreements). Každá rezolúcia musí najprv byť v súlade s Chartou, aby 

mohol byť článok 103 vôbec aplikovateľný.204 Článok 103 totiž nemôže učiniť záväzok 

z rezolúcie, ktorá by bola v rozpore s Chartou OSN, nadradeným záväzku z inej 

medzinárodnej zmluvy.205 

 Existujú síce doktrinálne názory, podľa ktorých článok 103 zakotvuje nadradenosť 

záväzkov z Charty nielen nad medzinárodnými zmluvami, ale aj nad medzinárodným 

obyčajom,206 podľa textu samotného článku 103 má ísť len o prednosť pred záväzkami z „inej 

medzinárodnej dohody“ (angl. other international agreements), nie pred celým 

medzinárodným právom (angl. international law). Orakhelashvili rovnako ako de Wet je toho 

názoru, že článok 103 nemôže znamenať prednosť pred záväzkami z noriem peremptórnej 

povahy, t. j. noriem kvality ius cogens. Toto tvrdenie podporuje aj názor sudcu 

Medzinárodného súdneho dvora Lauterpachta vyjadrený v separátnom stanovisku k prípadu 

Bosny a Hercegoviny, podľa ktorého sa „záchrana“, ktorú článok 103 poskytuje Rade 

v prípade konfliktu jej rezolúcie s ustanoveniami medzinárodnej zmluvy nemôže – z dôvodu 

hierarchie noriem – rozšíriť na prípady konfliktu rezolúcií Rady bezpečnosti s ius cogens.207   

Podobne, podľa správy Komisie pre kodifikáciu medzinárodného práva o zodpovednosti 

medzinárodných organizácií hoci článok 103 zakladá prednosť záväzkov z Charty, nemôže sa 

od členských štátov vyžadovať, aby porušili peremptórnu normu medzinárodného práva.208 

 Z vyššie uvedeného možno uzavrieť, že aj napriek existencii článku 103, ktorý 

nepochybne odráža zvláštne postavenie Charty OSN medzi ostatnými medzinárodnými 

                                                

203Charta OSN, článok 103: „Ak by došlo k stretu záväzkov Organizácie Spojených národov podľa tejto Charty s 
ich záväzkami podľa akejkoľvek inej medzinárodnej dohody, majú prednosť záväzky podľa tejto Charty.“ 
204Orakhelashvili, A., s. 150. 
205Ako poznamenáva Wilfred Jenks vo svojom článku The Conflict of Law-Making Treaties článok 103 Charty 
nemôže priznávať OSN akúsi najvyššiu právomoc (angl. overriding authority) pretože by to bolo v rozpore 
s ustanoveniami samotnej Charty; viď Orakhelashvili, A., s. 149. 
206Napr. Alvarez, J.: The Security Council‘s War on Terrorism: Problems and Policy Optionsin Orakhelashvili, 
A., s. 149. 
207Separate Opinion, ICJ Reports 1993, s. 440, dosptupný z http://www.icj-cij.org/docket/files/91/7323.pdf. 
208Orakhelashvili, A., s. 150.  
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zmluvami ako aj zvláštnu úlohu OSN ako takej, Rada bezpečnosti nemá neobmedzené 

možnosti pri prijímaní rezolúcií podľa kapitoly VII; stále sa musí pohybovať v medziach 

stanovených normami ius cogens. 

 

4. Náležitosti rezolúcií Rady bezpečnosti podľa kapitoly VII 

Ako už bolo povedané na viacerých miestach, Rada bezpečnosti je ako orgán 

zodpovedný za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti podľa kapitoly VII Charty 

oprávnená vydávať rozhodnutia, ktoré sú záväzné pre členov OSN a využiť donucovacie 

prostriedky vrátane použitia sily k zaisteniu dodržiavania prijatých rezolúcií. Charta OSN 

však neobsahuje definíciu „rezolúcie podľa kapitoly VII“. V nasledujúcich kapitolách sa 

práca zaoberá tým, ako absencia definície rezolúcií podľa kapitoly VII a z nej plynúca 

výkladová nejednoznačnosť spôsobuje nezhody i medzi odborníkmi na medzinárodné 

právo209 a pokúša sa návrh takej definície predniesť. Materiálnym východiskom tejto časti 

práce je príspevok P. Johanssona The Humdrum Use of Ultimate Autority: Defining and 

Analysing Chapter VII Resolutions.210 

Dôsledným pozorovaním praxe Rady bezpečnosti počas uplynulých desaťročí možno 

podľa Johanssona dospieť k zovšeobecneniu, že väčšina rezolúcií vydaných podľa kapitoly 

VII obsahuje: (1) určenie existencie hrozby mieru, ohrozenia mieru alebo útočného činu 

v súlade s článkom 39 (ďalej ako „Určenie podľa článku 39“);211 a (2) výslovné ustanovenie o 

tom, že Rada koná podľa kapitoly VII (ďalej ako „Rozhodnutie podľa kapitoly VII“).212 

Ako je už známe, predtým než Rada môže uložiť donucujúce opatrenia ekonomickej 

alebo vojenskej povahy podľa článkov 41 a 42 musí najprv pristúpiť k Určeniu podľa článku 

39. Rada však vrámci svojej praxe prijala niekoľko rezolúcií podľa kapitoly VII bez toho, aby 

najprv pristúpila k Určeniu podľa článku 39. Johansson uvádza ako príklad rezolúcie 

S/RES/1422 (2002) a S/RES/1487 (2003)213 o imunite účastníkov mierových operácií (angl. 

                                                

209Najspornejším príkladom je asi rezolúcia S/RES/276 (1970) týkajúca sa Namíbie.    
210Johansson, P. The Humdrum Use of Ultimate Autority: Defining and Analysing Chapter VII Resolutions, 
Nordic Journal of International Law 78 (2009) 309-342, (ďalej len ako „Johansson, P.“),s. 311. 
211angl. Article 39 determination. 
212angl. acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations; viď Johansson, P., s. 310. 
213S/RES/1422 (2002), 12. júl 2002; S/RES/1487 (2003), 12. jún 2003. 
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peacekeepers) pokiaľ ide o stíhanie Medzinárodným súdnym dvorom. Naopak, Určenie podľa 

článku 39 nie je vždy nasledované vynucovacím aktom alebo záväzným rozhodnutím 

(Rozhodnutím podľa kapitoly VII), ako napríklad v rezolúcii S/RES/1078 (1996) týkajúcej sa 

Zaire, kde Rada „určuje, že závažnosť humanitárnej krízy vo východnom Zaire zakladá 

hrozbu medzinárodnému mieru a bezpečnostiv regióne“214 bez toho, aby prijala nejaké 

Rozhodnutie podľa kapitoly VII.215 

Inými slovami, mnoho rezolúcií216 prijatých podľa kapitoly VII obsahuje len jedno 

z vyššie uvedených kritérií; zdá sa však, že panuje všeobecná zhoda o tom, že naplnenie čo i 

len jedného kritéria postačuje ku kvalifikácii rezolúcie ako prijatej podľa kapitoly VII.217 

Pre ilustráciu toho, že určenie charakteru istej rezolúcie Rady bezpečnosti ako rezolúcie 

prijatej podľa kapitoly VII nie je vždy jednoznačné, uvádza Johansson nasledujúci príklad: 

Bailey a Daws vo svojom diele The procedure of UN Security Council218 uvádzajú zoznam 

stodvadsiatich deviatich (129) rezolúcií podľa kapitoly VII prijatých v rozmedzí rokov 1946 – 

1995. Podľa ich zistenia prijala Rada v rokoch 1946 až 1989 iba dvadsať (20) rezolúcií podľa 

kapitoly VII, oproti stosiedmim (107) rezolúciám podľa kapitoly VII v rokoch 1990-1995. 

Ďalšia „zbierka“ rezolúcií z dielne Global Issues Research Group of the Foreign 

Commonwealth Office nazvaná Summary of UN Security Council resolutions219 narátala od 

roku 1946 do roku 1989 sedemnásť (17) rezolúcií podľa kapitoly VII a stoštyri (104) ďalších 

v rokoch 1990-1995; spolu stodvadsaťjeden (121) rezolúcií podľa kapitoly VII, čo je o osem 

menej ako uvádzajú Bailey a Daws.    

 

 

 

 

                                                

214S/RES/1078 (1996), 9.november 1996. 
215Johansson, P., s. 311. 
216pozn. mnohé z tých rezolúcií, ktoré Johansson vo svojom článku skúma. 
217Johansson, P., s. 311. 
218S. D. Bailey, S. D., Daws, S.: The Procedure of the UN Security Council, Oxford University Press, Oxford, 
1998, s. 271 in Johansson, P.,s. 312. 
219Global Issues Research Group, Summary of UN Security Council Resolutions, 1946-1998, Research Analysts 
Memorandum, 1-1999, Foreign and Commonwealth Office, London, 1999. 
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4.1. Určenie podľa článku 39 

Podľa článku 39 Rada určuje, či sa v konkrétnom prípade jedná o ohrozenie alebo 

porušenie mieru či o útočný čin.  Určenia podľa článku 39 môžu byť viac alebo menej 

explicitné. V rezolúcii S/RES/54 (1948) napríklad Rada prvýkrát v rámci svojej praxe priamo 

určuje (angl.determines), že „situácia v Palestíne predstavuje ohrozenie mieru v zmysle 

článku 39 Charty OSN.“220 Takéto explicitné Určenie je v rámci praxe Rady výnimočné. 

Najbežnejším spôsobom Určenia podľa článku 39 sa zdá byť určenie, že situácia zakladá 

(angl. creates/constitutes) ohrozenie mieru bez výslovného odkazu na článok 39.221 

Pokiaľ ide o samotné Určenie podľa článku 39, niektoré rezolúcie používajú okrem 

anglického termínu „determining“ (určujúc) aj pojmy ako „stressing“ (zdôrazňujúc),222 

„reitterating“ (znovu opakujúc)223 alebo „noting“ (všímajúc si).224 Tieto a podobné 

formulácie nevyvolávajú z hľadiska rozhodnutia, či ide o rezolúciu podľa článku VII alebo 

nie podľa Johanssona žiadne pochybnosti.  

 

4.1.1. Implicitné Určenie podľa článku 39 

O niečo komplikovanejšie je to s rezolúciami, v ktorých Rada nepristúpi 

k explicitnému Určeniu podľa článku 39, resp. neoznačí istú situáciu ako ohrozenie mieru a 

bezpečnosti, ale kde jazyk použitý v rezolúcii sám predpokladá existenciu takého ohrozenia. 

Ako napríklad v rezolúcii S/RES/161 (1961), kde odkazuje na zabitie troch konžských lídrov, 

je Rada „hlboko znepokojená následkami týchto zločinov a nebezpečím rozšíreného 

krviprelievania a hrozbou medzinárodnému mieru a bezpečnosti.“225 Následky týchto 

zločinov nie sú v rezolúcii priamo označené ako hrozba medzinárodnému mieru a 

bezpečnosti, ale poukazuje sa v nej na hrozbu medzinárodnému mieru a bezpečnosti, ktorou je 

Rada hlboko znepokojená.  

                                                

220S/RES/54(1948), 15. júl 1948; viď poznámku pod čiarou č. 68 a 69. 
221Johansson, P., s. 313; napr. S/RES/864 (1993) z 15. septembra 1993, S/RES/1464 (2003) z 4. februára 2003, 
S/RES/1590 (2005) z 24. marca 2005. 
222napr. S/RES/1234 (1999) z 9. apríla 1999. 
223napr. S/RES/1315 (2000) z 14. augusta 2000. 
224napr. S/RES/1641 (2005) z 30. novembra 2005. 
225S/RES/161 (1961), 21. február 1961: „[D]eeply concerned at the grave repercussions of these crimes and the 
danger of widespread civil war and bloodshed in the Congo and the threat to international peace and 
security...“ 
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Podobným príkladom je rezolúcia S/RES/688 (1991), v ktorej Rada „hlboko 

znepokojená represiou voči irackému civilnému obyvateľstvu...ktorá viedla k masívnemu 

prúdu utečencov cezmedzinárodné hranice a k cezhraničným nájazdom, ktoré ohrozujú 

medzinárodný mier a bezpečnosť v regióne...odsudzuje represie..., následky ktorých ohrozujú 

medzinárodný mier a bezpečnosť v regióne“ a „vyžaduje, aby Irak ako príspevok 

k odstráneniu medzinárodného mieru a bezpečnosti okamžite túto represiu ukončil.“226 Hoci 

Rada v tejto rezolúcii výslovne nepristupuje k Určeniu podľa článku 39, je zrejmé, že by 

nebola „znepokojená“ a nevyžadovala by „odstránenie hrozby“ ak by nebola presvedčená, že 

ohrozenie skutočne existuje. Podobné formulácie v rezolúciách Rady označuje Johansson227 

ako implicitné Určenie podľa článku 39. 

Názory na to, či implicitné Určenie podľa článku 39 postačuje ku kvalifikácii istej 

rezolúcie ako rezolúcie podľa kapitoly VII, sa rôznia. Napríklad, uvádzaná rezolúcia 

S/RES/688 (1991) je viacerými autormi považovaná za rezolúciu podľa kapitoly VII,228 

zatiaľčo Johansson, Bailey a Daws ani Global Issues Research Group ju medzi rezolúcie 

podľa kapitoly VII nezaradzujú.229 

 

4.1.2. Jazyk kapitoly VII v rezolúciách podľa kapitoly VII 

V kontexte Určenia podľa článku 39 je možné pomerne ľahko rozlíšiť, či sa jedná o 

právne nezáväznú rezolúciu podľa kapitoly VI alebo o záväznú rezolúciu podľa kapitoly VII 

podľa toho, že porovnáme článok 34 kapitoly VI230 s článkom 39 kapitoly VII Charty. Podľa 

článku 34 má Rada právo konať vyšetrovanie o „každom spore a o každej situácii, ktorá by 

mohla viesť k medzinárodným treniciam alebo vyvolať spor, aby rozhodla, či trvanie sporu 

                                                

226S/RES/688 (1991), 5. apríl 1991: „[G]ravely concerned by the repression of the Iraqi civilian population ... 
which led to a massive flow of refugees towards and across international frontiers and to cross-border 
incursions which threaten international peace and security in the region...Demands that Iraq, as a contribution 
to removing the threat to international peace and security in the region, immediately end this repression...“ 
227Johansson, P., s. 315. 
228Napr. Guicherd, C., International Law and the War in Kosovo; Sarooshi, D.,The United Nations and the 
Development of Collective Security: The delegation by the UN Security of its Chapter VII Powers; Österdahl, I., 
By All Means, Intervene! The Security Council and the Use of Force under Chapter VII of the UN Charter in 
Iraq (to protect the Kurds), in Bosnia, Somalia, Rwanda and Haiti, 66 NJIL, 1997, s. 243-245; viď Johansson, 
P., poznámka pod čiarou č. 22. 
229Johansson, P., s. 315. 
230Charta OSN, článok 34: „Rada bezpečnosti môže konať vyšetovanie o každom spore a o každej situácii, ktorá 
by mohla viesť k medzinárodným treniciam alebo vyvolať spor, aby rozhodla, či trvanie sporu alebo situácie by 
mohlo ohroziť zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.“ 
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alebo situácie by mohlo ohroziť zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti,“ čo jej 

umožňuje reagovať na potenciálne (angl. potential) hrozby pred tým, než sa stanú skutočnými 

(angl. actual). Podľa článku 39 Rada naopak postupuje v prípade, že sa určitá situácia už stala 

hrozbou pre medzinárodný mier a bezpečnosť a s použitím prostriedkov, ktoré má k dispozícií 

podľa kapitoly VII na takéto ohrozenie reaguje. V praxi sa rozdiely medzi potenciálnymi a 

skutočnými hrozbami môžu javiť ako malé, z právneho hľadiska je ale medzi určením podľa 

článku 34 a teda kapitoly VI a článku 39 kapitoly VII Charty priepastný rozdiel.231 

Väčšinou je jasné, o ktorý prípad sa jedná. V rezolúcii S/RES/47 (1948) týkajúcej sa 

situácie v Kašmíre Rada určuje, že „vzhľadom na to, že je pravdepodobné, že pokračovanie 

sporu ohrozí medzinárodný mier a bezpečnosť...;“232 podobne v rezolúcii S/RES/113 (1956) 

ohľadom situácie v Palestíne „berie do úvahy, že situácia ... je takého charakteru, že jej 

pokračovanie pravdepodobne ohrozí udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti;“233 

v rezolúcii S/RES/1640 (2005) týkajúcej sa Etiópie a Eritrey, Rada „zdôrazňuje, že 

pokračovanie situácie by predstavovalo hrozbu medzinárodnému mieru a bezpečnosti.“234 

Vyššie uvedené rezolúcie boli príkladmi určenia podľa článku 34.235 

Existujú však aj rezolúcie, v ktorých Rada, bohužiaľ, mieša vyjadrovacie prostriedky 

článkov 34 a 39 Charty. Príkladom sú: (1) rezolúcia S/RES/217 (1965), kde Rada určuje, že 

„situácia je veľmi vážna a jej pokračovanie v čase zakladá ohrozenie medzinárodného mieru 

a bezpečnosti;“236 (2) rezolúcia S/RES/713 (1991) ohľadom Juhoslávie, kde sa Rada „obáva, 

že pokračovanie tejto situácie vytvorí hrozbu medzinárodnému mieru a bezpečnosti;“237 (3) 

rezolúcia S/RES/733 (1992) týkajúca sa Somálska,238 v ktorej je Rada „znepokojená, že 

pokračovanie tejto situácie predstavuje, ako sa uvádza v správe generálneho tajomníka, 

ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti.“239 

                                                

231Johansson, P., s. 315. 
232S/RES/47 (1948), 21. apríl 1948. 
233S/RES/113 (1956), 4. apríl 1956. 
234S/RES/1640 (2005), 23. november 2005. 
235Johansson, P., s. 316. 
236S/RES/217 (1965), 20. november 1965.  
237S/RES/713 (1991), 25. september 1991. 
238S/RES/733 (1992), 23. január 1992. 
239Johansson, P., s. 317. 
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Zdá sa, že slovné spojenie „pokračovanie tejto situácie“ (angl. continuation of the 

situation) používa Rada zároveň s odkazom na kapitolu VII. Preto môže ísť aj napriek tomu, 

že slovné spojenie pripomína kapitolu VI, o nápovedu, že sa jedná o rezolúciu podľa kapitoly 

VII.240 Slovné spojenie „predstavuje (angl. constitues) hrozbu medzinárodnému mieru a 

bezpečnosti“ v prítomnom čase podľa Johanssona značí, že ide o explicitné Určenie podľa 

článku 39.241 

 

4.1.3. Potvrdzovanie a odvolávanie sa na predošlé rezolúcie podľa kapitoly VII  

Podľa niektorých autorov sa za rezolúcie podľa kapitoly VII dajú považovať aj všetky 

rezolúcie, ktoré buď odkazujú (angl. recall) alebo potvrdzujú (angl. reaffirm) predošlé 

rezolúcie prijaté podľa kapitoly VII.242 

Podľa Johanssona je táto logika chybná, čo demonštruje na príklade série rezolúcií 

týkajúcich sa Angoly. Rezolúcia S/RES/1127 (1997) obsahuje explicitné určenie podľa 

článku 39.243 V rezolúcii S/RES/1173 (1998) Rada potvrdzuje rezolúciu S/RES/1127 (1997) a 

pristupuje k explicitnému Určeniu podľa článku 39.244 Tento postup sa opakuje v rezolúciách 

S/RES/1237 (1999), S/RES/1295 (2000), S/RES/1336 (2001), S/RES/1348 (2001) a 

S/RES/1404 (2002) – každá z týchto rezolúcií potvrdzuje predošlú a zároveň pristupuje 

k novému Určeniu podľa článku 39. Je nutné zhrnúť, že potvrdenie predošlých rezolúcií, 

ktoré obsahujú Určenie podľa článku 39 ešte neznamená, že hrozba v zmysle článku 39 stále 

trvá.245 Vyššie uvedené reťazenie rezolúcií však v praxi nebýva až také obvyklé. 

Z uvedených rezolúcií je rovnako možné vypozorovať, že aj keď Rada odkazuje na svoju 

                                                

240napr. Österdahl, I., s. 263 in Johansson, P., s. 317. 
241Johansson, P., s. 317.  
242Napr. S. Bailey a S. Daws; viď Johansson, P., s. 317. 
243S/RES/1127 (1997), 28 august 1997: „Determining that the resulting situation in Angola constitutes a threat 
to international peace and security in the region.“ 
244S/RES/1173 (1998), 12. jún 1998: „Reaffirming its resolution 696 (1991) of 30 May 1991 and all subsequent 

relevant resolutions, in particular resolution 1127 (1997) of 28 August 1997,...Recalling paragraph 9 of 
resolution 1127 (1997), Determining that the current situation in Angola constitutes a threat to international 
peace and security in the region...“ 
245Johansson, P., s. 318; podobné vzory môžme nájsť v rezolúciách týkajúcich sa Haiti, Somálska a Afganistanu. 



 55 

predošlú rezolúciu obsahujúcu Určenie podľa článku 39, nasledujúca rezolúcia obsahuje nové 

výslovné Určenie podľa článku 39.246 

 

4.2. Rozhodnutie podľa kapitoly VII 

Druhým hľadiskom, podľa ktorého určíme, že istá rezolúcia je rezolúciou prijatou 

podľa kapitoly VII je, že v danej rezolúcii Rada učiní Rozhodnutie podľa kapitoly VII. V 

prevažnej väčšine rezolúcií247 je uvedený odkaz na kapitolu VII bez bližšieho určenia 

konkrétneho článku, o ktorý sa daný postup opiera. 

Johansson rozdeľuje rezolúcie obsahujúce Rozhodnutie podľa kapitoly VII do dvoch 

skupín: (1) rezolúcie obsahujúce tzv. explicitné Rozhodnutie podľa kapitoly VII; (2) rezolúcie 

obsahujúce tzv. implicitné Rozhodnutie podľa kapitoly VII. 

Operatívne odstavce rezolúcie sú väčšinou prijímané podľa kapitoly VII; nájdu sa však 

aj rezolúcie, v ktorých je len pár odstavcov výslovne prijatých podľa kapitoly VII, čo značí, 

že rozhodnutia prijímané v ostatných odstavcoch nemajú charakter Rozhodnutia podľa 

kapitoly VII. Niektoré rezolúcie obsahujú dokonca odkaz na konkrétny článok z kapitoly VII, 

napríklad rezolúcia S/RES/1696 (2006) týkajúca sa Iránu, kde Rada „jednajúc podľa článku 

40 kapitoly VII Charty OSN s cieľom učiniť povinnými pozastavenie zamýšľané 

Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu...“ prijíma niekoľko opatrení k vyriešeniu 

situácie.248 S ohľadom na výskyt konkrétnych článkov kapitoly VII v texte rezolúcie patrí táto 

rezolúcia spolu s ostatnými podobnými podľa Johanssona do prvej skupiny.249 

Nie vždy však býva Rada natoľko výslovná. Johansson uvádza ako príklad rezolúciu 

S/RES/169 (1961) ohľadom situácie v Kongu, kde Rada „splnomocňuje generálneho 

tajomníka, aby učinil rázne kroky, vrátane použitia potrebnej sily, v prípade potreby..;“250 

teda rozhoduje o opatreniach s použitím sily podľa článku 42 Charty (pretože o opatreniach 

s použitím sily môže rozhodnúť len podľa článku 42). Rezolúcia vôbec neobsahuje Určenie 

podľa článku 39 ani žiadnu zmienku o tom, že Rada koná podľa kapitoly VII. Samotný obsah 

                                                

246Johansson, P., s. 318. 
247pozn. z tých rezolúcií, ktorými sa Johansson zaoberá vo svojom článku. 
248Podobne napr. následná rezolúcia S/RES/1737 (2006) alebo S/RES/232 (1966). 
249Johansson, P., s. 320. 
250S/RES/169 (2006), 31. júl 2006. 
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rezolúcie, tj. zmocnenie generálneho tajomníka k prípadnému použitiu sily napovedá, že Rada 

mala touto rezolúciou v úmysle postupovať podľa kapitoly VII.251 

Niektorí autori (ako Cot a Pellet)252 zachádzajú vo svojej argumentácii tak ďaleko, že 

tvrdia, že ak Rada v istej rezolúcii používa rozhodný jazyk typu „prikazuje“ (angl. orders), 

„vyžaduje“ (angl. demands) alebo „rozhoduje“ (angl. decides) ide o rezolúciu podľa kapitoly 

VII, pretože Rada využíva svoju právomoc činiť záväzné rozhodnutia (ktoré môže činiť len 

podľa kapitoly VII).253 

Johansson s touto argumentáciou nesúhlasí, voľba „silných“ slov podľa neho nestačí 

k určeniu charakteru rezolúcie. Koncept rezolúcií podľa kapitoly VII je správne spojený 

s procesom prijímania rozhodnutí podľa kapitoly VII a preto k označeniu istej rezolúcie ako 

rezolúcie podľa kapitoly VII samo o sebe nestačí, že rezolúcia obsahuje akúkoľvek zmienku o 

kapitole VII alebo o nejakom konkrétnom paragrafe z kapitoly VII.254 S týmto postojom sa 

stotožňuje aj autorka. 

 

4.3. Explicitné a implicitné Určenie podľa článku 39 a Rozhodnutie podľa 

kapitoly VII 

Je zrejme namieste na záver sa vysloviť k vzťahu explicitného a implicitného Určenia 

podľa článku 39 a explicitného a implicitného Rozhodnutia podľa kapitoly VII. Johansson 

tvrdí, že rezolúcie obsahujúce Rozhodnutie podľa kapitoly VII by mali byť považované za 

rezolúcie podľa kapitoly VII bez ohľadu na to, či rozhodnutie v nich obsiahnuté je explicitné 

alebo implicitné, tj. pre povahu rezolúcie je určujúca samotná existencia Rozhodnutia podľa 

kapitoly VII (patrná z anglickej formulácie Acting under Chapter VII). Avšak, Určenie podľa 

článku 39 musí byť podľa neho explicitné; implicitné nepostačuje. Aby mohla byť rezolúcia 

Rady bezpečnosti považovaná za rezolúciu podľa kapitoly VII, musí obsahovať výslovné 

Určenie podľa článku 39 (jasné napr. z anglických výrazov determining, stressing, 

                                                

251Johansson, P., s. 320. 
252Jean-Pierre Cot je francúzsky profesor medzinárodného práva a sudca Medzinárodného tribunálu pre morské 
právo; Alain Pellet je francúzskym odborníkom na medzinárodné právo, bývalým predsedom Komisie pre 
medzinárodné právo OSN, súčasne pôsobí ako prednášajúci na Université de Paris Ouest - Nanterre La Défense. 
253Cot, J-P.; Pellet, A.: La Chartre des Nations Unies: Commentaire article par article, 2nd edition, Economica, 
Paris: 1991, s. 651-654 in Johansson, P., s. 320.   
254Johansson, P., s. 321. 



 57 

reitterating, noting) a/alebo Rozhodnutie podľa kapitoly VII, ktoré môže, ale nemusí byť 

výslovné.255 

 

4.4. Definícia rezolúcie podľa kapitoly VII 

Predošlé pozorovania môžeme zhrnúť do šiestich podstatných faktov: (1) určenie, že 

sa v konkrétnom prípade jedná o ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti (Určenie 

podľa článku 39) sa môže uskutočniť len podľa článku 39, t. j. ak Rada pristupuje k takémuto 

učeniu, robí tak podľa kapitoly VII; (2) takéto Určenie podľa článku 39 musí byť explicitné; 

(3) Určenie podľa článku 39 sa má vzťahovať k situácii, na ktorú rezolúcia reaguje; (4) 

v rezolúcii musí byť uvedené, že Rada jedná podľa kapitoly VII (Acting under Chapter VII); 

(5) pri prijímaní Rozhodnutí podľa kapitoly VII môže Rada postupovať explicitne alebo 

implicitne; (6) k záveru, že sa jedná o rezolúciu podľa kapitoly VII postačí, ak je splnené čo i 

len jedno z dvoch kritérií, tj. existencia Určenia podľa článku 39 a/alebo Rozhodnutie podľa 

kapitoly VII, pričom Určenie podľa článku 39 musí byť explicitné. 

Johansson zhŕňa výsledok svojho výskumu do nasledujúcej definície rezolúcie podľa 

kapitoly VII:   

„Rezolúcia Rady Bezpečnosti sa považuje za rezolúciu podľa kapitoly VII ak obsahuje 

výslovné určenie, že posudzovaná situácia predstavuje ohrozenie alebo porušenie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti alebo útočný čin a/alebo explicitné alebo implicitné 

vyjadrenie, že Rada koná podľa kapitoly VII pri prijímaní niektorých alebo všetkých 

operatívnych odstavcov.256 

 

 

 

 

 

                                                

255Johansson, P., s. 322. 
256Johansson, P., s. 326; podľa Johanssonovej definície prijala Rada bezpečnosti v rokoch 1946 až 2008 štyristo 
sedemdesiat sedem (477) rezolúcií podľa kapitoly VII. 
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4.5. K interpretácii rezolúcií podľa kapitoly VII 

 Otázka interpretácie rezolúcií prijímaných podľa kapitoly VII je, ako sa zdá, veľmi 

komplexnou otázkou. O jej uspokojivé zodpovedanie sa snažia mnohí odborníci na 

medzinárodné právo. Charta OSN ani MSD v tomto smere žiaľ neposkytujú záväzné vodítko.  

 Ako bolo predstavené vyššie, Johansson sa snaží pomocou výkladu jazykových 

prostriedkov a obratov použitých v rezolúciách vyvodiť všeobecne platné pravidlo pre 

rozlišovanie rezolúcií podľa kapitoly VII. Orakhelashvili, napríklad, pokladá rezolúcie Rady 

bezpečnosti do značnej miery za dohody medzi členskými štátmi Rady, preto hľadá analógiu 

s výkladovými pravidlami týkajúcimi sa medzinárodných zmlúv, ktoré sú autoritatívne 

stanovené Viedenským dohovorom o zmluvnom práve, konkrétne v jeho článkoch 31 a 32.257 

Na základe analógie medzinárodných zmlúv s rezolúciami tvrdí, že jedine text a zrejmý 

význam príslušnej rezolúcie musia slúžiť ako východisko pre určenie toho, čo bolo 

dohodnuté. Pripomína, že okrem pravidiel výkladu medzinárodných zmlúv vo Viedenskom 

dohovore neexistuje žiaden iný súhrn výkladových noriem použiteľných na ostatné akty ako 

napr. akty medzinárodných organizácií. Interpretačné pravidlá formulované akademikmi 

podľa neho nemôžu dosahovať autority zjednaných ustanovení medzinárodnej zmluvy.  

 Uzatvára preto, že bez ohľadu na to, či sa Viedenský dohovor formálne vzťahuje na 

rezolúcie Rady bezpečnosti alebo či je jeho aplikovateľnosť dôsledkom analógie, jazykový 

výklad (angl. textual principle) je stále vedúcou metódou výkladu rezolúcií a pokladanie 

dôrazu na bežný význam (angl. ordinary meaning) písaných slov je nevyhnutným 

                                                

257VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ČR č. 15/1988 Sb., o Vídeňské úmluvě o smluvním právu,ze dne 4. 
září 1987, Článok 31 - Všeobecné pravidlo výkladu: „1. Zmluva sa musí vykladať dobromyseľne, v súlade s 
obvyklým významom, ktorý sa dáva výrazom v zmluve v ich celkovej súvislosti,a takisto s prihliadnutím na 
predmet a účel zmluvy. 2. Na účely výkladu zmluvy sa okrem textu, včítane preambuly a príloh, celkovou 
súvislosťou rozumie: 

a) každá dohoda vzťahujúca sa na zmluvu, ku ktorej došlo medzi všetkými stranami v súvislosti s uzavretím 
zmluvy; b) každá listina vyhotovená jednou alebo viacerými stranami v súvislosti s uzavretím zmluvy a prijatá 
ostatnými stranami ako listina vzťahujúca sa na zmluvu. 3. Spolu s celkovou súvislosťou bude sa brať zreteľ: 

a) na každú neskoršiu dohodu týkajúcu sa výkladu zmluvy alebo vykonávania jej ustanovení, ku ktorej došlo 
medzi stranami; b) na akúkoľvek neskoršiu prax pri vykonávaní zmluvy, ktorá založila dohodu strán týkajúcu sa 
jej výkladu; c) na každé príslušné pravidlo medzinárodného práva použiteľné vo vzťahoch medzi stranami. 4. 
Výraz sa bude chápať v osobitnom zmysle, ak sa potvrdí, že to bolo úmyslom strán;“ Článok 32 - Doplnkové 
prostriedky výkladu: „Doplnkové prostriedky výkladu, včítane prípravných materiálov na zmluve a okolností, za 
ktorých sa zmluva uzavrela, možno použiť buď pre potvrdenie významu, ktorý vyplýva z použitia článku 31, 
alebo pre určenie významu, keď výklad urobený podľa článku 31 a) buď ponecháva význam nejednoznačným 
alebo nejasným; alebo b) vedie k výsledku, ktorý je zrejme protizmyselný alebo nerozumný.“ 
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predpokladom k zaisteniu právnej istoty v procese prijímaní a vykonávaní rezolúcií Rady 

bezpečnosti.258 

 

4.5.1. Význam prípravných prác 

 Rezolúcie Rady bezpečnosti, rovnako ako medzinárodné zmluvy, reflektujú 

kompromis dohodnutý medzi štátmi; zdravý úsudok preto hovorí, že by mali byť 

interpretované v dobrej viere a slovám v nich použitým by mal byť prikladaný ich obvyklý 

význam v kontexte a vo svetle ich predmetu a cieľa.259   Článok 32 Viedenského dohovoru 

poukazuje na význam tzv. travaux préparatoires (prípravných prác) ako doplnkového 

prostriedku interpretácie tam, kde tradičné prostriedky podľa článku 31 dohovoru nepomáhajú 

odstrániť nejednoznačnosť významu alebo vedú k zjavne nezmyselným výsledkom. 

Uchýlenie sa k travaux préparatoires za týchto okolností je zaužívanou a prijatou praxou 

medzinárodných organizácií,260 ako koniec koncov potvrdzuje aj judikatúra MSD.261 

 Niektorí autori262 tvrdia, že prípravné práce na rezolúciách Rady bezpečnosti majú ešte 

väčší význam ako prípravné práce na medzinárodných zmluvách, pretože jazyk používaný 

v rezolúciách nie je natoľko prepracovaný ako ten používaný v medzinárodných zmluvách. 

Tento argument sa nezdá byť správnym. Rezolúcie Rady bezpečnosti sú často písané 

neprávnikmi, narýchlo a pod značným politickým tlakom a s cieľom zaistiť zhodu, resp. 

jednomyseľnosť vrámci Rady na úkor precíznosti vyjadrenia. Rozporuplnosť pri používaní 

pojmov ani netradičné gramatické konštrukcie nie sú výnimkou. Bolo by preto zavádzajúce 

venovať analýze pojmov a vetných konštrukcií rovnakú pozornosť ako v prípade dôsledne 

pripravovanej medzinárodnej zmluvy. Prípravným prácam na rezolúciách by preto nemal byť 

prikladaný rovnaký význam ako prípravným prácam na medzinárodných zmluvách.263 

                                                

258Orakhelashvili, A., s. 157. 
259De Wet, E., s. 107. 
260Ibid., s. 105. 
261Už v posudku vo veci Conditions on Admission to membership in the United Nations dal MSD najavo, že by 
sa uchýlil k procesu vyjednávania pri prijímaní Charty všade tam, kde text Charty je nejasný (Advisory opinion, 
ICJ Rep 1948, s. 62). 
262Napr. Wood, M.: The Interpretation of Security Council Resolutions, 2 May Planck Yearbook of United 
Nations Law 82 (1998) dostupný z http://www.mpil.de/files/pdf2/wood_2.pdf . 
263Viď Wood, M.: The Interpretation of Security Council Resolutions, 2 May Planck Yearbook of United 
Nations Law 82 (1998), s. 94. 
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 Aj keď jazyk rezolúcií nie je vyberaný tak obozretne ako jazyk medzinárodných 

zmlúv, je nepravdepodobné, žeby nejasnosti plynúce z textu rezolúcií mohli byť objasnené 

pomocou prípravných prác. Po prvé, doslovné záznamy zvyčajne odrážajú viac než jeden 

pohľad na vec a aj keď z nich nevyplýva priamo nezhoda delegátov ohľadom riešenej otázky, 

pri interpretácii ich mlčania treba byť obozretný. Ďalej, diskusie a rozhodnutia Rady sú často 

obyčajnou formalitou, keďže len potvrdzujú, čo bolo dopredu dohodnuté na tajných 

konzultáciách, ktorých záznamy nie sú verejnosti dostupné. Aj keď z verejných zasadaní či 

tajných stretnutí Rady v zmysle článku 48 Dočasného rokovacieho poriadku Rady 

bezpečnosti (angl. Provisional Rules of Procedure)264 sa zhotovuje záznam, rozhovory počas 

početných neformálnych jednaní zostávajú nezaznamenané. Výsledkom je, že Rada 

bezpečnosti sa stretáva verejne iba za účelom prijatia rozhodnutí, na ktorých sa predtým 

zhodla v rámci neformálnych jednaní, bez toho, aby poskytla možnosť porozumieť motívom, 

ktoré k prijatiu daných rozhodnutí viedli.265 Prípravné práce na texte Charty a rezolúciách 

Rady by nemali byť ako pomocný interpretačný prostriedok zavrhnuté úplne, nemali by sme 

im však zrejme prikladať ani príliš veľký význam.266 

 

4.6. Vzťah rezolúcií podľa kapitoly VII a rozsudkov Medzinárodného súdneho 

dvora 

 Ponúka sa otázka, či si rezolúcie Rady a rozsudky Medzinárodného súdneho dvora 

môžu konkurovať. V prvom rade je potrebné povedať, že MSD a Rada bezpečnosti sú 

funkčne oddelené a nezávislé jeden od druhého. Aj keď sú oba orgány zodpovedné za 

pokojné riešenie sporov, MSD ako hlavný súdny orgán v zmysle článku 92 Charty vykonáva 

túto funkciu podľa právnych noriem. Rada bezpečnosti, ako hlavný ochranca mieru a 

bezpečnosti v zmysle článku 24 Charty, je politickým orgánom. Povaha jej rozhodovacieho 

procesu je zásadne odlišná od rozhodovania súdneho orgánu akým je MSD a jej rozhodnutia 

nemôžu dosiahnuť kvalitu súdnych rozhodnutí, ani ich nahradiť. Rezolúcie Rady bezpečnosti, 

                                                

264Provisional Rules of Procedure of the Security Council, čl. 48: „Unless it decides otherwise, the Security 
Council shall meet in public. Any recommendation to the General Assembly regarding the appointment of the 
Secretary-General shall be discussed and decided at a private meeting.“ (článok 30 Chartystanoví, že Rada 
bezpečnosti sa usnesie na svojom rokovacom poriadku; v roku 1946 Rada prijala dočasný rokovací poriadok - 
S/96 – ktorý bol následne viackrát pozmenený, naposledy v roku 1982 - S/96/Rev.7 – kedy bola arabčina 
zaradená ako šiesty oficálny jazyk); dostupné z http://www.un.org/en/sc/about/rules/. 
265De Wet, E., s. 108. 
266Ibid., s. 108; v tomto duchu viď tiež Orakhelashvili, A., s. 159. 
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či už prijaté podľa kapitoly VII alebo nie, nevytvárajú vo vzťahu k rozsudkom MSD prekážku 

res iudicata ani nepodliehajú princípu lis pendens.267 Inými slovami, súbežná činnosť MSD a 

Rady ohľadom rovnakej veci je možná, čo dokazuje napríklad rozsudok MSD vo veci 

Nikaraguy.268 V tomto rozsudku MSD potvrdil, že fakt, že Rada sa už záležitosťou zaoberá 

neznamená, že súd nemôže vykonávať svoju jurisdikciu a že konanie pred obidvoma orgánmi 

môže prebiehať pari passu.269 

 

5. Zvláštne prípady rezolúcií podľa kapitoly VII  

V rámci tejto kapitoly sa práca venuje (1) rezolúciám S/RES/827 (1993) a S/RES/955 

(1994), ktorými boli vytvorené Medzinárodný trestný tribunál pre Bývalú Juhosláviu a 

Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu (6.1); a (2) rezolúciám prijatým v súvislosti 

s medzinárodným terorizmom (6.2), ktoré svojou povahou ako aj charakterom prijatých 

opatrení vybočujú zo všeobecného rámca normotvorby Rady podľa kapitoly VII a zaslúžia si 

preto venovať zvýšenú pozornosť.  

 

5.1. Rezolúcie 827 (1993) a 955 (1994): Vytvorenie Medzinárodného trestného 

tribunálu pre bývalú Juhosláviu a Medzinárodného trestného tribunálu 

pre Rwandu 

 Hlavné orgány OSN majú Chartou zverenú právomoc vytvárať v prípade potreby 

podriadené orgány.270 MSD sa prvýkrát vyjadril k inštitútu podriadených orgánov v roku 1954 

v rámci posudku Effect of Awards of Compensation made by the United Nations 

Administrative Tribunal v tom zmysle, že vytvorenie takéhoto podriadeného orgánu bude 

zákonné v rozsahu, v akom je to potrebné pre účinný výkon právomoci hlavného orgánu 

                                                

267De Wet, E., s. 114. 
268Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v USA), 
Jurisdiction and Admisibility, ICJ Rep 1984, s. 432, 435 („prípad Nicaragua“). 
269Prípad Nicaragua, s. 433; MSD potvrdil tieto princípy napr. aj v rozsudku vo veci Case Concerning Armed 
Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v Uganda), 19. december 2005, viď 
de Wet, E., s. 114. 
270Charta OSN, čl. 7 odst. 2: „[S]uch subsidiary organs as may be found necessary may be established in 
accordance with the present Charter.“  



 62 

v oblasti, v ktorej môže vykonávať svoju pôsobnosť.271 Legalita založenia podriadeného 

orgánu bude záležať na tom, či spadá pod implicitnú právomoc hlavného orgánu.272 Takýto 

podriadený orgán by zostal k hlavnému orgánu vo vzťahu subsidiarity, tj. hlavný orgán by ho 

mohol zrušiť alebo upravit podmienky jeho fungovania.273 

 Tieto kritériá môžeme analogicky aplikovať na Radu bezpečnosti, ktorá je tiež 

vybavená implicitnými právomocami ako aj právomocou vytvoriť také podriadené orgány, 

aké považuje za dôležité pre výkon svojich funkcií.274 Pri posudzovaní tohto postupu je 

dôležité, či vytvorenie podriadeného orgánu bolo v konkrétnom prípade nevyhnutné pre 

uskutočnenie a naplnenie hlavného cieľa Rady, t. j. udržiavania medzinárodného mieru a 

bezpečnosti. Ďalej, je potrebné skúmať, či takýto orgán zostane podriadený Rade – tu je 

dôležité si uvedomiť, že bude disponovať istou nezávislosťou a to tak, že bude vykonávať 

svoje právomoci a funkcie spôsobom rozdielnym od vnútorných procedúr hlavného orgánu.275 

 Ak podriadený orgán vykonáva súdne funkcie, jeho nezávislosť plynie zo základných 

štandardov procesnej spravodlivosti (angl. basic standards of procedural justice), čo plynie 

z článku 1 odst. 1 Charty.276 Keďže Rada je článkom 1 odst. 1 viazaná, musí pri vytváraní 

podriadených orgánov, ktoré majú vykonávať súdne funkcie, rešpektovať princípy 

nezávislosti, nestrannosti a spravodlivosti. Táto povinnosť je naviac zdôraznená, ak článok 1 

odst. 1 čítame v súvislosti s článkom 2 odst. 2277 a s článkom 1 odst. 3 Charty, ktorý zaväzuje 

k podpore ľudských práv, medzi ktoré patrí aj právo na spravodlivý proces.  

 Nakoniec, ak Rada deleguje na podriadený súdny orgán svoju právomoc vydávať voči 

členom záväzné rozhodnutia, musí si zachovať celkovú kontrolu nad touto delegáciou, t. j. 

kontrolu nad začiatkom aj ukončením delegovaného mandátu. Delegácia právomoci vydávať 

vo vzťahu k štátom záväzné rozhodnutia je totiž delegáciou právomoci, ktorá je v systéme 

                                                

271Poradný posudok MSD Effect of Awards of Compensation made by the United Nations Administrative 
Tribunal zo dňa 13. júla 1954, s. 46, dostupný z http://www.icj-cij.org/docket/files/21/2123.pdf. 
272Ibid., s. 56. 
273Ibid., s. 61. 
274Charta OSN, čl. 29: „[T]he Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for 
the performance of its functions.“ 
275De Wet, E., s. 339. 
276Podľa článku 1 odst. 1 Charty má Rada za cieľ v zhode so zásadami spravodlivosti a medzinárodného práva 
uskutočňovať mierovými prostriedkami úpravu alebo riešenie sporov alebo situácií, ktoré by mohli viesť k 
porušeniu mieru. 
277Článok 2 odst. 2 Charty zakotvuje povinnosť jednať v dobrej viere pri plnení povinností podľa Charty.   
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Charty koncentrovaná v rukách Rady. Ak takúto delegáciu nesprevádza dostatočná 

zodpovednosť podriadeného orgánu Rade, nemohla by Rada disponovať dostatočným 

stupňom centralizácie, aký je ústavne nutný k prijatiu určitého záväzného rozhodnutia ako 

rozhodnutia OSN.278 

 Rada bezpečnosti vytvorila oba medzinárodné trestné tribunály ako svoje podriadené 

orgány v zmysle článku 29 Charty za účelom stíhania jednotlivcov zodpovedných za vážne 

porušenia medzinárodného humanitárneho práva v bývalej Juhoslávii a v Rwande. Rada 

považovala stíhanie za prostriedok potrebný k obnoveniu a udržaniu mieru v regióne. V čase 

prijatia oboch príslušných rezolúcií vyvstala otázka, či mala právomoc k prijatiu takéhoto 

rozhodnutia, resp. k založeniu súdneho orgánu, v mene udržania mieru a bezpečnosti, zvlášť, 

ak v Charte pre takéto kroky nie je výslovný zákonný podklad, okrem článku 29 Charty.  

 V rozhodnutí vo veci žalobca vs. Tadić279 sa v tejto súvislosti uvádza, že pri založení 

Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu Rada nedelegovala na tento 

tribunál svoje vlastné funkcie, ani si takto neuzurpovala časť súdnych funkcií, ktoré Charta 

priradila iným orgánom OSN (menovite MSD). Namiesto toho, Rada pristúpila k založeniu 

medzinárodného trestného tribunálu ako prostriedku k výkonu svojej vlastnej hlavnej 

právomoci - udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti. V skutočnosti, podľa rozhodnutia 

Tadić Rada disponovala odvodenou právomocou (angl. implied powers)280 k založeniu ICTY, 

ktorá vyplýva z článku 41 Charty, keďže sa jednalo o opatrenie nevyhnutné k efektívnemu 

výkonu jej právomoci udržiavať medzinárodný mier a bezpečnosť.281 

 Pri založení ad hoc medzinárodných trestných tribunálov Rada preniesla na tieto svoju 

právomoc vydávať rozhodnutia záväzné pre členské štáty podľa kapitoly VII. V rezolúcii 

S/RES/827 (1993) Rada „jednajúc podľa kapitoly VII Charty“ nariaďuje všetkým štátom 

naplno spolupracovať s tribunálom a s jeho orgánmi.282 Súčasne, článok 29 Štatútu ICTY 

                                                

278De Wet, E., 340. 
279The Prosecutor v Tadić, Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal and Jurisdiction Case No 
IT-94-1-AR72, 2 October 1995 in De Wet, E., s. 342. 
280Medzinárodný súdny dvor v svojom posudku Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United 
Nations roku 1949 dal najavo, že OSN disponuje výslovnými aj konkludentnými právomocami (angl. explicit 
and implied powers); dostupné z http://www.icj-cij.org/docket/files/4/1837.pdf. 
281De Wet, E., s. 342. 
282S/RES/827 (1993), bod 4.: „[D]ecides that all States shall cooperate fully with the International Tribunal and 
its organs in accordance with the present resolution and the Statute of the International Tribunal and that 
consequently all States shall take any measures necessary under their domestic law to implement the provisions 
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ukladá štátom povinnosť podriadiť sa bez zbytočného odkladu rozhodnutiam tribunálu 

v tomto smere.283 Podobne aj rezolúcia S/RES/955 (1994)284 a článok 28 Štatútu 

Medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu (ďalej tiež ako „ICTR“) ukladajú štátom 

rovnaké zvazky.285 

 Ako už bolo povedané, právomoc Rady delegovať svoju právomoc vydávať záväzné 

rozhodnutia na svoje podriadené orgány plynie z článku 29 Charty, ktorý má preto dvojitú 

funkciu. Jednak dovoľuje Rade vytvoriť si podriadené orgány, ktoré vykonávajú funkcie, 

ktoré Rada sama vykonávať nemôže, ale ktoré sú nevyhnutné k udržiavaniu medzinárodného 

mieru a bezpečnosti. Jednak umožňuje Rade preniesť na podriadený orgán právomoc vydávať 

záväzné rohodnutia, ak je to nevyhnutné pre jeho efektívne fungovanie v záujme mieru a 

bezpečnosti.286 

 

5.1.1. Rozsah mandátov 

 Delegovanie právomoci vydávať záväzné rozhodnutia na oba medzinárodné tribunály 

má obmedzený rozsah. Táto právomoc tribunálov sa týka iba spolupráce štátov potrebnej 

k stíhaniu jednotlivcov zodpovedných za závažné porušenie medzinárodného humanitárneho 

práva v bývalej Juhoslávii a v Rwande.287 Okrem vecnej pôsobnosti vymedzujú Štatúty oboch 

tribunálov aj osobnú a priestorovú pôsobnosť. Pokiaľ ide o časovú pôsobnosť, je potrebné 

poznamenať, že v prípade ICTR je výslovne obmedzená na závažné porušenia humanitárneho 

práva na území Rwandy a susedných štátov spáchané medzi 1. januárom a 31. decembrom 

                                                                                                                                                   

of the present resolution and the Statute, including the obligation of States to comply with requests for assistance 
or orders issued by a Trial Chamber under Article 29 of the Statute.“ 
283Štatút Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu, čl. 29; dostupný z 
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf. 
284S/RES/955 (1994), bod 2.: „[D]ecides that all States shall cooperate fully with the International Tribunal and 
its organs in accordance with the present resolution and the Statute of the International Tribunal and that 
consequently all States shall take any measures necessary under their domestic law to implement the provisions 
of the present resolution and the Statute, including the obligation of States to comply with requests for assistance 
or orders issued by a Trial Chamber under Article 28 of the Statute, and requests States to keep the Secretary-
General informed of such measures.“ 
285De Wet, E., s. 342; Štatút medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu tvoril prílohu rezolúcie S/RES/955 
(1994).  
286Ibid., s. 342. 
287Vecná pôsobnosť zahŕňa závažné porušenia štyroch Ženevských konvencií z roku 1949.   
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1994.288 O niečo zložitejšie je vymedzenie časovej pôsobnosti pri ICTY, ktorého právomoc sa 

vzťahuje na jednotlivcov závažne porušujúcich medzinárodné humanitárne právo na území 

bývalej Juhoslávie od 1. januára 1991 až kým nebude na danom území obnovený mier.289 

 Vzhľadom na to, že obnovenie mieru na danom území je komplexným problémom, 

bude musieť Rada zrejme v budúcnosti prijať rezolúciu podľa kapitoly VII, aby určila koniec 

časovej pôsobnosti tribunálu. Takúto rezolúciu by však mohlo zablokovať veto ktoréhokoľvek 

zo stálych členov, ktorý by mohol mať záujem na predĺžení mandátu. Preto zostane mandát 

tribunálu aj naďalej legitímny len ak jeho trvanie bude podporovať väčšina Rady, vrátane 

stálych členov. 290 

 Ďalej, je potrebné si uvedomiť, že Rada nemôže na ad hoc tribunály preniesť viac 

právomocí ako sama má. V kontexte spolupráce a sudcovskej asistencie medzi tribunálmi a 

štátmi má toto obmedzenie význam hlavne vo vzťahu ICTY a mierových operácií KFOR a 

SFOR.  Medzinárodný trestný tribunál pre Juhosláviu nemôže zaviazať KFOR a SFOR 

k použitiu sily pri pomoci so zadržaním, zatknutím a transportom obvinených do Hágu. 

Keďže Rada samotná má len právomoc povoliť (angl. permit) štátom použitie vojenskej sily 

(nie zaviazať ich k použitiu sily – angl. oblige), podriadený orgán odvodzujúci svoju 

právomoc vydať záväzné rozhodnutia od Rady by tak sám tiež nemohol učiniť. Preto by 

ICTY mohol len požiadať KFOR a SFOR, resp. štáty, ktoré sa týchto operácii zúčastnia, aby 

využili svoje oprávnenie podľa kapitoly VII k použitiu sily pri zatýkaní obvinených, ale 

nemohol by im nariadiť, aby použili vojenskú silu proti svojej vôli.291 

 

 

 

 

 

                                                

288Štatút Medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu, článok 7; dostupný z 
http://www.unictr.org/Portals/0/English%5CLegal%5CStatute%5C2010.pdf. 
289Štatút medzinárodného trestného tribunálu pre bývalu Juhosláviu, Článok 8; vďaka takto široko vymedzenej 
časovej pôsobnosti by Tribunál teoreticky mohol mať právomoc aj nad niektorými závažnými porušeniami 
humanitárneho práva, ku ktorým došlo v Kosove v rokoch 1998-1999.   
290De Wet, E., s. 347. 
291Ibid., s. 348. 
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5.2. Rezolúcie prijaté v súvislosti s medzinárodným terorizmom 

 Od deväťdesiatych rokov minulého storočia začal pojem ohrozenie mieru dostávať 

nový význam v súvislosti s novou hrozbou, ktorú predstavuje medzinárodný terorizmus. 

V rezolúciách S/RES/748 (1992) zo dňa 31. marca 1992292 a S/RES/883 (1993) zo dňa 11. 

novembra 1993293  Rada prvýkrát vo svojej histórii určuje, že odmietnutie vydať podozrivých 

z bombardovania v Lockerbie zo strany Líbye predstavuje hrozbu medzinárodnému mieru. Na 

prvý pohľad by sa našlo niekoľko argumentov na podporu legality takéhoto určenia.294 

 To, že Rada do tej doby ešte nikdy nepristúpila k určeniu, že odmietnutie vydať osoby 

podozrivé z medzinárodného terorizmu predstavuje ohrozenie mieru samo osebe ešte 

nezakladá ilegalitu takéhoto určenia; tieto rezolúcie potvrdzujú dôležitý záver, a síce, že 

koncept ohrozenia mieru je dynamický a môže byť rozvinutý následne v rámci praxe orgánov 

OSN.295 Argument, že odmietnutie vydať podozrivých občanov zo strany štátu, ktorých sú 

štátnymi príslušníkmi, je vrámci medzinárodného práva dovolený, tiež neobstojí ako dôvod 

ilegality uvedených rezolúcií. Existencia ohrozenia mieru totiž nepredpokladá, že došlo 

k porušeniu medzinárodného práva. V súvislosti s prípadom Lockerbie je tiež potrebné mať 

na pamäti, že podozriví boli členmi líbyjskej spravodajskej služby a že líbyjská vláda má za 

sebou istú históriu pokiaľ ide o účasť na medzinárodnom terorizme.296 Situácia sa teda skôr 

blížila prípadu štátom podporovanému terorizmu v rozpore s článkom 2 odst. 4 Charty, nie 

len otázke extradície. Za týchto okolností odmietnutie vydania podozrivého mohlo 

predstavovať bezprostrednú hrozbu medzinárodnému mieru, keďže to mohlo vyprovokovať 

jednostrannú vojenskú akciu proti Líbyi zo strany USA a Veľkej Británie.297  Nešlo ani tak o 

to, že by samotným odmietnutím Líbye vydať podozrivých začalo ohrozenie medzinárodného 

                                                

292S/RES/748 (1992), 31. marec 1992: „[D]etermining in this context that the failure by the Libyan Government 
to demonstrate, by concrete actions its renunciation of terrorism and in particular its continued failure to 
respond fully and effectively to the requests in resolution 731 (1992), constitute a threat to international peace 
and security...“ 
293S/RES/883 (1993), 11. november 1993: „[D]etermining, in this context, that the continued failure by the 
Libyan Government to demonstrate by concrete actions its renunciation of terrorism, and in particular its 
continued failure to respond fully and effectively to the requests and decisions in resolutions 731 (1992) and 748 
(1992), constitute a threat to international peace and security...“ 
294De Wet, E., s. 167. 
295Ibid. 
296Ibid. 
297To, že USA bombardovalo Tripolis, keď Lýbiu podozrievali z teroristických aktivít proti USA, ukazuje, že 
v tomto prípade šlo reálnu možnosť. 
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mieru, ale skôr o to, že odmietnutím Líbya dala najavo, že zrejme nedodrží svôj sľub ukončiť 

podporu medzinárodného terorizmu.  

 Ako upozorňuje de Wet, problém s požiadavkou na vydanie podozrivých spočíva 

v tom, že Rada bezpečnosti v týchto rezolúciách sama jednala ako súdne fórum, čím podľa 

názoru de Wet porušila článok 1 odst. 1 Charty, podľa ktorého OSN má v snahe dosiahnuť 

riešenie tých medzinárodných sporov alebo situácií, ktoré by mohli viesť k porušeniu mieru, 

jednať v súlade so zásadami spravodlivosti a medzinárodného práva.298 

 Ďalšie situácie, v ktorých Rada podľa kapitoly VII vyžadovala vydanie podozrivých 

z medzinárodného terorizmu sa týkali Sudánu a Afganistanu. V rezolúcii S/RES/1044 (1996) 

z 31. januára 1996 Rada odsúdila teroristický pokus o atentát na egyptského prezidenta 

v Addis Abeba v Etiópii a vyzvala Sudán, aby vydal podozrivých do Etiópie.299 Aj keď šlo 

nezáväznú rezolúciu prijatú podľa kapitoly VI, v zápätí Rada prijala rezolúciu S/RES/1054 

(1996) z 26. apríla 1996, v ktorej určila, že nedodržanie príkazu stanoveného predošlou 

rezolúciou S/RES/1044 predstavuje ohrozenie mieru a bezpečnosti a následne nariadila 

diplomatické sankcie voči Sudánu podľa kapitoly VII, ktoré mali zostať v platnosti až kým 

Sudán nevydá podozrivých do Etiópie.300 

 Prvá rezolúcia podľa kapitoly VII týkajúca sa Afganistanu, rezolúcia S/RES/1267 

(1999) z 15. októbra 1999, bola prijatá v reakcii na bombardovanie ambasád USA v Keni a v 

Tanzánii v auguste 1998. Rada v tejto rezolúcii určuje, že to, že Taliban neprestal poskytovať 

útočisko a výcvik medzinárodným teroristom a ich organizáciám predstavuje ohrozenie 

medzinárodného mieru.301 Následné opatrenia podľa kapitoly VII síce výslovne nevyžadovali 

vydanie Usamu Bin Ládina do USA, ale ponechali Talibanu možnosť voľby odovzdať ho 

                                                

298De Wet, E., s. 168; De Wet v tejto súvoslosti vysvetľuje, ako mohla Rada jednoducho zabrániť porušeniu 
Charty tým, že by za účelom vyriešenia problému extradície vytvorila jej podriadený nezávislý súdny orgán.  
299S/RES/1044 (1996): „[T]he Security Council ... Convinced that the suppression of acts of international 
terrorism, including those in which States are involved, is an essential element for the maintenance of 
international peace and security...“ 
300S/RES/1054 (1966): „[T]he Security Council ... Determining that the non-compliance by the Government of 
Sudan with the request set out in paragraph 4 of resolution 1044 (1966) constitutes a threat to international 
peace and security...“ 
301S/RES/1267 (1999), 15. október 1999: „[D]etermining that the failure of the Taliban authorities to respond to 
the demands in paragraph 13 of resolution 1214 (1998) constitutes a threat to international peace and 
security...“ 
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vhodným autoritám, okrem iného v krajine, kde bol obvinený, čo de facto znamenalo USA.302 

Rada bezpečnosti taktiež uvalila na Taliban vzdušné embargo a zmrazila mu finančné 

prostriedky až do splnenia extradičnej výzvy. V ďalšej rezolúcii, S/RES/1333 (2000) z 19. 

decembra 2000, Rada znovu potvrdila rezolúciu S/RES/1267 (1999) a určila, že zlyhanie 

Talibanu v tom smere, že stále nezastavil poskytovanie útočiska a výcviku medzinárodným 

teroristom ako aj odmietnutie vydať Usamu Bin Ládina predstavuje ohrozenie 

medzinárodného mieru.303 V operatívnych odstavcoch uvalila na Taliban embargo na zbrane a 

vzdušné embargo a rozšírila zmrazenie finančných prostriedkov Usamu Bin Ládina a 

jednotlivcom a entitám spojených s ním a s hnutím Al Kajdá.304 

 Aj keď vyššie uvedené príklady rezolúcií súvisiacich s medzinárodným terorizmom 

predstavujú istú novinku čo sa týka Určenia podľa článku 39 a prijímania Rozhodnutí podľa 

kapitoly VII, nejedná sa o situácie, v ktorých by existencia ohrozenia medzinárodného mieru 

neostávala spojená s možnosťou prepuknutia medzinárodného ozbrojeného konfliktu.305 

 

5.2.1. Rezolúcia S/RES/1373 (2001)  

 Po útokoch z 11. septembra prijala Rada rezolúciu S/RES/1373 (2001) z 28. septembra 

2001, ktorá popisuje akýkoľvek akt medzinárodného terorizmu ako predstavujúci ohrozenie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti.306 Touto rezolúciou ďalej Rada uvalila rozsiahle 

mandatórne opatrenia na potlačovanie a financovanie medzinárodného terorizmu, ktoré 

efektívne zakomponovali ustanovenia existujúcich medzinárodných zmlúv na potlačovanie 

medzinárodného terorizmu. Toto Určenie podľa článku 39 bolo jedinečné v tom zmysle, že 

                                                

302S/RES/1267 (1999): „[D]emands that the Taliban turn over Usama bin Laden without further delay to 
appropriate authorities in a country where he has been indicted, or to appropriate authorities in a country 
where he will be returned to such a country, or to appropriate authorities in a country where he will be arrested 
and effectively brought to justice...“ 
303S/RES/1333 (2000), 19. december 2000: „[D]eterminig that the failure of the Taliban authorities to respond 
to the demands in paragraph 13 of resolution 1214 (1998) and in paragraph 2 of resolution 1267 (1999) 
constitutes a threat to international peace and security...“ 
304Tieto opatrenia mali byť účinné po dobu 12 mesiacov, ale po útokoch na USA 11/9/2001 Rada rozšírila tieto 
ekonomické opatrenia (okrem vzdušného embarga) na neurčito (S/RES/1388 (2002) z 15. januára 2002 
a S/RES/1390 (2002) z 16. januára 2002). 
305Ibid. 
306S/RES/1373 (2001) z 28. septemba 2001: „[R]eaffirming further that such acts (pozn. teroristické útoy v New 
Yorku, Washingtone, D.C. a Pensylvánii 11. Septembra 2001), like any act of international terrorism, constitute 
a threat to international peace and security...“  
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nebolo zamerané na konkrétny teroristický útok, ale na všetky budúce teroristické útoky, čím 

sa podľa niektorých autorov Rada dostala do pozície kvázi-legislatívneho orgánu.  

 De Wet však tvrdí, že aj napriek širokej a abstraktnej formulácii ohrozenia mieru 

ostáva toto v rámci konceptu negatívneho mieru (angl. negative peace; viď kapitolu 3.1). 

Vyplýva to z explicitného odkazu na medzinárodnú dimenziu takýchto útokov spolu s faktom, 

že použitie sily proti štátu je vlastné teroristickým útokom akékoľvek druhu; aj keď sú útoky 

uskutočnené neštátnymi aktérmi, ostávajú stále namierené proti štátom.307 

 Rezolúcie Rady bezpečnosti, ktoré umožňujú individuálne trestné stíhanie ako 

prostriedok k obnoveniu mieru a bezpečnosti sú legálne len pokiaľ rešpektujú princípy 

nezávislosti, nestrannosti a spravodlivosti, ktoré podchycuje článok 1 odst. 1 Charty ako aj 

článok 14 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.308 Rovnaké princípy 

sa musia vzťahovať aj na rezolúcie vyžadujúce vydanie osôb podozrivých z medzinárodného 

terorizmu, keďže extradícia je významným  právnym aktom vrámci trestného stíhania. 

Naviac, aj keď vydanie samo o sebe ešte neurčuje vinu extradovaného, môže sa k takémuto 

určeniu priblížiť ak umožňuje stíhanie osoby orgánom, ktorý nedokáže efektívne zaistiť právo 

na spravodlivý proces. Je preto nevyhnutné, aby nezávislosť, nestrannosť a spravodlivosť 

orgánu, ktorý extradíciu vyžaduje bola nespochybniteľná. Ak posudzujeme nasledujúce 

rezolúcie požadujúce vydávanie osôb podozrivých z terorizmu v tomto svetle, ich legalita sa 

podľa de Wet stáva otáznou.309 

 

5.2.2. Prípad Lockerbie a rezolúcie S/RES/731 (1992) a S/RES/748 (1992) 

 V prípade podozrivých v incidente Lockerbie, predmetné rezolúcie nerešpektovali 

princíp nestrannosti vo vzťahu k dvom osobám, ktorých vydanie požadovali. Počas prijímania 

rezolúcie S/RES/731 (1992) z 22. januára 1992 štáty, ktoré vyžadovali ich vydanie (Veľká 

Británia a Spojené štáty americké) sa sami zúčastnili hlasovania o rezolúcii, čo možno len 

ťažko považovať za dodržanie princípu nestrannosti. Naviac došlo zjavne k porušeniu článku 

27 Charty podľa ktorého sa pri hlasovaniach podľa kapitoly VI sporná strana zdrží 

                                                

307De Wet, E., s. 172. 
308Ibid., s. 349. 
309Ibid. 
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hlasovania.310 Dopad týchto právnych nedostatkov rezolúcie S/RES/731 (1992) snáď zmierni 

fakt, že sa jednalo o rezolúciu podľa kapitoly VI, teda o nezáväznú rezolúciu (Líbya preto 

nebola povinná ju vykonať).311 

 Iná situácia nastáva pri rezolúcii S/RES/748 (1992) z 31. marca 1992, ktorá bola 

prijatá podľa kapitoly VII („Acting under Chapter VII“). Táto však trpí rovnakými právnymi 

nedostatkami ako predošlá rezolúcia, keďže majú v podstate rovnaký obsah. Rezolúcia 

S/RES/748 určuje, že odmietnutie vydať osoby podozrivé z medzinárodného terorizmu zo 

strany Líbye predstavuje ohrozenie medzinárodného mieru a znovu opakuje požiadavku na 

ich vydanie.312 Niektorí autori ospravedlňujú toto správanie Rady argumentom, že článok 27 

odst. 3 Charty nevyžaduje od štátov, ktoré sú stranou sporu, aby sa zdržali hlasovania, pokiaľ 

ide o rozhodovanie podľa kapitoly VII.313  Tento argument však nehľadí na to, že článok 1 

odst. 1 ako aj základné prvky článku 14 Medzinárodného paktu o občianskych a politických 

právach sú pre Radu záväzné. Ich nedodržanie v dôsledku znamenalo, že podozriví čelili 

vydaniu do štátov, kde by zaistenie práva na spravodlivý proces bolo veľmi náročné vďaka 

obrovskej politizácii prípadu Lockerbie.314 

 Obe rezolúcie obsahovali tiež ďalšiu vadu - vyžadovali, aby Líbya hradila 

kompenzáciu, čo de facto znamenalo, určenie zodpovednosti Líbye za incident v Lockerbie 

spôsobom, kde niekoľko členov Rady bezpečnosti konalo ako sudcovia vo svojej veci315 čím 

porušili článok 1 odst. 1 Charty, tj. princíp nestrannosti, a fakticky uložili Líbyi podmienky 

„narovnania“. Nedostatok legality rezolúcií týkajúcich sa Líbye preto plynie z dvoch 

dôvodov. Prvý spočíva v absencii riadneho procesu hlasovania pri prijímaní záväzných 

                                                

310Charta OSN, čl. 27: „[O] všetkých ostatných veciach rozhoduje Bezpečnostná rada kladnými hlasmi deviatich 
členov vrátane hlasov všetkých stálych členov, pričom sa však pri rozhodnutiach urobených podľa kapitoly VI a 
podľa článku 52 odsek 3 sporná strana zdrží hlasovania.“ 
311De Wet, E., s. 349. 

312S/RES/748 (1992) z 31. marca 1992:„[D]etermining in this context that the failure by the Libyan Government 
to demonstrate, by concrete actions its renunciation of terrorism and in particular its continued failure to 
respond fully and effectively to the requests in resolution 731 (1992) , constitute a threat to international peace 
and security...“ Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations... Decides that the Libyan 
Government must now comply without any further delay with paragraph 3 of resolution 731 (1992) regarding 
the requests contained in documents S/23306, S/23308 and S/23309...“. 
313De Wet uvádza napr. Reisman, M.: The Constitutional Crisis in the United Nations, 87 American Journal of 
International Law 93, 96, 1993; viď De Wet, s. 350. 
314De Wet, E., s. 350. 
315Ibid. 
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rozhodnutí o extradícii, druhý v zaujatom spôsobe, akým bola určená zodpovednosť Líbye za 

incident.316 

 

5.2.3. Rezolúcie v súvislosti s vydaním Usamu Bin Ládina a s vydaním podozrivých 

z atentátu na Egyptského prezidenta v Sudáne      

 V nasledujúcich odstavcoch práca analyzuje rezolúcie (i) S/RES/1267 (1999) z 15. 

októbra 1999; a (ii) S/RES/1333 (2000) z 19. decembra 2000 požadujúce vydanie Usamu Bin 

Ládina z Afganistanu; a ďalej rezolúcie (iii) S/RES/1044 (1996) z 31. januára 1996;(iv) 

S/RES/1054 (1996) z 26. apríla 1996; a (v) S/RES/1070 (1996) z 16. augusta 1996 týkajúce 

sa požiadavky vydania podozrivých z atentátu na egyptského prezidenta v Sudáne v roku 

1996. Podľa de Wet trpia tieto rezolúcie podobnými právnymi nedostatkami ako tie týkajúce 

sa prípadu Lockerbie. Spôsob ich prijatia nebol v súlade so základnými princípmi 

nezávislosti, nestrannosti a spravodlivosti, ktorých dodržiavanie je vyžadované počas 

trestného stíhania.317 

 V prípade žiadosti o vydanie Bin Ládina sa USA zúčastnilo hlasovania. Podobne, 

Egypt bol členom Rady bezpečnosti v roku 1996 keď sa prijímali rezolúcie proti Sudánu. 

V prípade Bin Ládina nabrala táto procedurálna vada na význame po útokoch na USA z 11. 

septembra 2001.318 S ohľadom na väčšinový názor, že je za tieto útoky zodpovedný 

prirodzene vyvstala otázka, či sa mu mohlo v USA dostať spravodlivého procesu.  

 Každá z vyššie uvedených rezolúcií trpí vadou v podobe nedodržania spravodlivého 

procesu. V prípade rezolúcií týkajúcich sa Lockerbie učinila táto skutočnosť v kombinácii 

s požiadavkou na zaplatenie kompenzácií ekonomické embargo uvalené na Líbyu 

protiprávnym. Keďže embargo bolo uvalené ako dôsledok toho, že Líbya sa nepodriadila 

týmto dvom nelegálnym požiadavkám, nedisponovalo potrebným právnym základom.  

 V prípade Sudánu vychádzali uložené sankcie čiastočne z odmietnutia vydať 

podozrivých teroristov a čiastočne zo skutočnosti, že štát poskytoval „záštitu a podporu 

                                                

316De Wet, E., s. 350. 
317Na rozdiel od rezolúcii v prípde Lockerbie, v týchto rezolúciách Rada nevyžadovala od príslušných krajín 
platenie kompenzácií, takže nepristúpila k použitiu rezolúcie ako nástroja k určeniu zodpovednosti štátu za 
konkrétne teroristické činy.  
318De Wet, E., s. 351. 
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medzinárodným teroristickým prvkom.“319 Keďže tento akt objektívne prestavoval ohrozenie 

medzinárodného mieru, Rada bola oprávnená použiť donucovacie opatrenia.320 

 Podobne, prijatie ekonomických sankcií voči Talibanu bolo samo o sebe právne 

podložené napriek nezákonnosti samotnej požiadavky na vydanie. Sankcie proti Talibanu 

neboli uložené len preto, že odmietol vydať Bin Ládina, ale aj kvôli tomu, že poskytoval 

útočisko a výcvik medzinárodným teroristom.321 Kritika prijatých sankčných opatrení podaná 

v nasledujúcich odstavcoch preto nie je namierená proti tomu, že by tieto sankcie boli prijaté 

za absencie ohrozenia mieru, ale proti tomu, aký následok mali udelené sankcie na právo na 

spravodlivý proces dotknutých osôb.  

 

5.2.4. Rezolúcie S/RES/1267 (1999) a S/RES/1333 (2000): zmrazenie prostriedkov 

jednotlivcov spojených s medzinárodným terorizmom   

 Sankčný režim založený rezolúciami S/RES/1267 (1999) a S/RES/1333 (2000) 

oprávňoval zmrazenie majetku a prostriedkov Talibanu ako aj majetku a prostriedkov322 

jednotlivcov a entít, ktoré boli Sankčným výborom (angl. Sanctions Committee) označení ako 

„spojení“ (angl. associated) s Usama Bin Ládinom, Talibanom a Al Kajdou.323 

 Takéto priame adresovanie jednotlivcom sa vzhľadom na hrozbu, akú terorizmus 

medzinárodnému mieru a bezpečnosti predstavuje, javí ako ospravedlniteľné. Zároveň toto 

určenie zaväzuje Radu, aby dotknutým osobám umožnila napadnúť, resp. vyvrátiť vznesené 

obvinenia. Koniec koncov, zanesenie niekoho na zoznam teroristov predpokladá 

vyhodnocovanie dôkazov, ktoré je právnym úkonom s právnymi dôsledkami. Rada je povinná 

rešpektovať základné princípy spravodlivého procesu a umožniť týmto osobám prístup 

k nezávislému, nestrannému a spravodlivému postupu, na základe ktorého je možné vyvrátiť 

dôkazy, ktoré viedli k zaneseniu na zoznam.324 

                                                

319S/RES/1054 (1996) z 26. apríla 1996. 
320De Wet, E., s. 351. 
321S/RES/1267 (1999) z 15. októbra 1999 a S/RES/1333 (2000) z 19. decembra 2000.   
322Výnimku zo zmrazených prostriedkov prestavovali prostriedky nutné na základné výdaje typu potraviny, 
nájom, liečebné výlohy; viď S/RES/1452 (2002) z 20. decembra 2002, odst. 1a), b).   
323S/RES/1333 (2000) z 19. decembra 2000, bod 8c); S/RES/1390 (2002) z 16. januára 2002, body 2a) a 5 a).  
324De Wet, E., s. 352. 
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 Zmrazenie prostriedkov podniknuté podľa rezolúcie S/RES/1333 (2000), ktoré bolo 

odpoveďou na údajné zapojenie dotknutých osôb do medzinárodného terorizmu, môžeme 

kvalifikovať ako trestnú sankciu a rozhodnutie, ktoré k nemu viedlo, ako trestné obvinenie. Je 

preto nevyhnutné, aby osoby, ktorých sa týka mali prístup k spravodlivému procesu, kde sa 

im dostane možnosti vyvrátiť vznesené obvinenia. Bohužiaľ, ani Rada ani Sankčný výbor 

takéto opravné prostriedky neposkytovali. Pokyny Sankčného výboru325 síce umožňujú 

dotknutým osobám podať žiadosť o vymazanie zo zoznamu prostredníctvom svojich vlád, 

tieto žiadosti však nie sú preskúmavané nezávislým a nestranným právnym subjektom, ale 

samotným Sankčným výborom.326 

 Naviac, postup posudzovania žiadosti o výmaz zo zoznamu môže len ťažko byť 

považovaný za spravodlivý. Sankčný výbor rozhoduje na základe konsenzu, takže výmaz zo 

zoznamu môže byť zablokovaný jediným členom výboru. Stretnutia sú za zatvorenými 

dverami a členovia nemusia svoje námietky odôvodňovať.327 Obvinení tak môžu zostať na 

zozname a zbavení všetkých dostupných prostriedkov po dobu neurčitú.328Takéto 

„odsúdenie“ za spojenie s medzinárodným terorizmom bez riadneho procesu evidentne 

porušuje princípy spravodlivého procesu deklarované v článku odst. 1 Charty a v článku 14 

Medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach.329 

 Rada ako orgán svojou povahou predovšetkým politický podľa de Wet nedisponuje 

potrebnými mechanizmami, aby mohla efektívne zaistiť spravodlivý proces. Na rozdiel od 

súdneho orgánu, akým je napríklad MSD, nedisponuje mechanizmami k nezávislému a 

nestrannému posudzovaniu predmetných otázok, posudzovaniu dôkazov, rozlišovaniu otázok 

skutkových a otázok právnych. Rada taktiež nie je povinná odôvodniť svoje rozhodnutia. 

Podľa de Wet sú tieto nedostatky v právomociach Rady dôvodom, prečo nemôže fungovať 

sama ako súdny orgán a prečo musela napríklad v prípade Rwandy a bývalej Juhoslávie 

                                                

325Guidelines of the Sanctions Coommittee for the Conduct of this Work zo dňa 7. novembra 2002,  v znení zo 
dňa 7. Novembra 2002, čl. 6 d); dostupné z http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/1267_guidelines.pdf. 
326Ibid., čl. 6 e).  
327Ibid., čl. 3 b) a 9 b).  
328S/RES/1333 (2000) v odstavcoch 23 a 24 pôvodne uložila tieto opatrenia na dobu 12 mesiacov, následná 
rezolúcia S/RES/1390 (2002) zo 16. januára 2002 v odstavci 3 dobu predĺžila na neurčito. 
329De Wet, E., s. 354. 
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vytvoriť nezávislý podriadený orgán v situácii, kde obnovenie mieru a bezpečnosti 

vyžadovalo trestné stíhanie jednotlivcov.330 

 Bolo by zrejme vhodnejšie, ak by Rada aj v prípade vyšetrovania osôb podozrivých zo 

zapojenia sa do medzinárodného terorizmu postupovala obdobne a zriadila za týmto účelom 

ad hoc nezávislý tribunál, ktorému by prepožičala právomoc požadovať vydanie podozrivých 

a stíhať ich za súčasného dodržania medzinárodne prijatých štandardov spravodlivého 

procesu. Vzhľadom na to, že medzinárodný terorizmus predstavuje ohrozenie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti331 zriadenie takéhoto ad hoc tribunálu by mohlo byť 

považované za opatrenie nevyhnutné k odstráneniu hrozby a k obnoveniu mieru. Zvláštna 

povaha zločinu medzinárodného terorizmu by umožňovala Rade vytvoriť nezávislý, 

nestranný a spravodlivý súdny orgán k stíhaniu páchateľov tohto zločinu, k určovaniu, či dané 

skutky predstavovali akt terorizmu podporovaný štátom ako aj k poskytovaniu opravných 

prostriedkov osobám, ktorých prostriedky boli zmrazené na základe požiadaviek Sankčného 

výboru. Poskytnutím opravných prostriedkov dotknutým osobám by sa Rada mohla vyhnúť 

kontroverziám, ktoré priniesli režimy založené rezolúciami S/RES/1267 (1999) a S/RES/1333 

(2000).332 

 Na záver je potrebné dodať, že možnosti nápravy nezákonného zanesenia na zoznam 

Sankčného výboru sa značne posilnili s vytvorením nezávislého úradu ombudsmana (angl. 

The Office of the Ombudsperson) menovaného Generálnym tajomníkom OSN.333 Jednotlivci, 

skupiny a entity, ktoré chcú byť vymazané zo zoznamu Sankčného výboru môžu podať 

žiadosť o výmaz. Ombudsman je náležite vybavený právomocami zhromažďovať informácie 

a vzájomne komunikovať so žiadateľom, štátmi a organizáciami. V stanovenom časovom 

horizonte následne predkladá správu o svojich zisteniach Sankčnému výboru, v ktorej 

prednáša Výboru konkrétne argumenty týkajúce sa žiadosti o výmaz spolu so svojím 

odporúčaním.  V prípade kladného odporúčania dochádza k výmazu dotyčného po uplynutí 

lehoty 60 dní, pokiaľ výbor na základe konsenzu v rámci tejto lehoty nerozhodneo opaku. 

                                                

330Viz napr. rozhodnutie vo veci Tadić, bod 37 in De Wet, E., s. 355. 
331S/RES/1566 (2004) z 8. októbra 2004, odst. 1.; S/RES/1373 (2001) z 28. septembra 2001. 
332De Wet, E., s. 357; takýto orgán by podľa de Wet zároveň spĺňal aj požiadavky článku 1 odst. 1 Charty a 
článku 14 Medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach. 
333Úrad ombudsmana bol zriadený rezolúciou Rady bezpečnosti S/RES/1904 (2009) zo 17. decembra 2009, a 
jeho mandát bol následne rozšírený rezolúciou S/RES/1989 (2011) zo 17. júna 2011 a rezolúciou S/RES/2083 
(2012) zo 17. decembra 2012. 
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Člen výboru je tiež oprávnený požiadať Radu bezpečnosti o rozhodnutie o výmaze (v 

rovnakaj lehote). Konečné rozhodnutie o žiadosti následne oznamuje žiadateľovi  

ombudsman.334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

334Informácie dostupné z http://www.un.org/en/sc/ombudsperson/. 
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Záver 

 Problematika rezolúcií Rady bezpečnosti OSN prijímaných podľa kapitoly VII je 

vzhľadom k závažnosti matérie, na ktorú rezolúcie reagujú, zrejme jednou 

z najkomplexnejších na poli medzinárodného práva verejného. Koniec koncov, uchrániť 

budúce pokolenia od metly vojny a zjednotiť svoje sily k zachovaniu medzinárodného mieru a 

bezpečnosti si - ako plynie z preambule Charty OSN - kládlo medzinárodné spoločenstvo za 

cieľ už od konca druhej svetovej vojny. Postavenie rezolúcií prijímaných podľa kapitoly VII 

medzi ostatnými medzinárodno-právnymi inštrumentami stanovujú články 25 a 103 Charty 

OSN, ktorými sa samotné členské štáty jednak zaviazali prijímať a vykonávať rozhodnutia 

Rady bezpečnosti v súlade s Chartou a jednak súhlasili s tým, že v prípade rozporu ich 

záväzkov podľa Charty so záväzkami podľa iných medzinárodných dohôd majú prednosť 

záväzky podľa Charty. Rezolúcie podľa kapitoly VII sú preto, na rozdiel od rezolúcií 

prijímaných Radou postupom podľa kapitoly VI Charty (Pokojné riešenie sporov) alebo 

rezolúcií Valného zhromaždenia OSN záväzné, t. j. na strane členských štátov existuje právna 

povinnosť tieto rezolúcie prijať a vykonať. Z ich povahy preto plynie oprávnené očakávanie, 

že budú mať jasne stanovené kritériá upravujúce ich obsah a výklad. Opak je však pravdou. 

Charta OSN neposkytuje v tomto smere žiaden záväzný návod a ako hovorí citát v úvode tejto 

práce, porozumenie rezolúciám Rady sa stáva komplexným umením.  

 Toto ilustrujú závery prvej kapitoly práce, ktorá sa venovala praxi Rady bezpečnosti 

pri prijímaní rezolúcií podľa článku 39 počas prvého desaťročia jej existencie. Napriek 

domnienke, že práve v úvodných rokoch svojej praxe Rada zaujme jasné stanoviská pri 

postupe podľa článku 39, poskytne tak jasný návod k výkladu prijímaných rezolúcií a vytvorí 

podmienky pre legitímne očakávanie, opak sa zdá byť pravdou. V posudzovaných rezolúciách 

ako aj v rámci procesu ich prijímania je oproti pôvodnému predpokladu skôr možné 

pozorovať vždy prítomné politikum a značnú nekonzistentnosť pri postupe podľa článku 39. 

Kladné určenia citujúce článok 39 boli v období rokov 1945 až 1954 výnimočné.335 

V rezolúciách S/RES/27 (1947), S/RES/82 (1950) a S/RES/83 (1950) podnikla Rada kroky 

podľa článku 39, resp. použila na hodnotenie situácií jazyk článku 39 bez toho, aby v texte 

rezolúcií výslovne uviedla, že koná podľa článku 39 Charty. Pri prijímaní S/RES/27 (1947) 

dokonca zámerne vypustila z textu rezolúcie odkaz na článok 39 v domnení, že sa tak predíde 

                                                

335Repertory of Practice, s. 336. 
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záverom o legalite zásahu Rady v konflikte, v ktorom bola jej právomoc spochybňovaná 

s ohľadom na princíp nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí členských štátov. Týmto 

spôsobom postupovala Rada niekoľkokrát. Jediným prípadom tzv. explicitného Určenia podľa 

článku 39 v posudzovanom období bola rezolúcia S/RES/54 (1948), u ktorej bolo jasné, že je 

prijatá podľa článku 39. 

Ďalšie časti práce priniesli odpovede na otázku, či Rada disponuje neobmedzeným 

uvážením pri postupe podľa článkov 39 – 42 kapitoly VII Charty. Uváženie Rady pokiaľ ide o 

to, v ktorých prípadoch konať podľa článku 39, tj. možnosť výberu situácii na ktoré bude 

reagovať, sa zdá byť plne v kompetencii Rady. Rovnako sa zdá byť nesporným, ze Rada je 

oprávnená pri prijímaní opatrení k udržaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti zasahovať 

do medzinárodného práva. Avšak, ako judikovali Medzinárodný súdny dvor a Medzinárodný 

trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu, pri prijímaní konkrétnych opatrení podľa kapitoly VII 

Charty Rada nesmie jednať ako legibus solutus. Rozhodnutia, ktoré Rada podľa kapitoly VII 

prijíma, v prvom rade nesmú byť v rozpore s normami povahy ius cogens. Na tom nič nemení 

ani článok 103 Charty, ktorý z dôvodu hierarchie noriem medzinárodného práva nemôže 

rozšíriť ochranu poskytovanú rezolúciám Rady bezpečnosti v prípade konfliktu 

s ustanoveniami medzinárodnej zmluvy na prípady konfliktu rezolúcií s normami ius cogens. 

V prípadoch, kedy by výkon povinností (v zmysle článku 25 Charty) uložených rezolúciami 

Rady bezpečnosti predstavoval porušenie normy medzinárodného práva kvality ius cogens, 

členské štáty OSN by nemuseli takéto povinnosti vykonať, inými slovami, hoci článok 103 

Charty zakladá prednosť záväzkov z Charty, nemôže sa od členských štátov vyžadovať 

porušenie kogentnej normy medzinárodného práva.  To napokon svojho času potvrdil aj Súd 

prvého stupňa Európskej Únie v rozsudkoch týkajúcich sa prípadov Yusuf a Kadi. Ďalšie 

mantinely pokiaľ ide o obsah rezolúcií ukladajúcich donucovacie opatrenia stanovuje samotná 

Charta OSN v podobe cieľov a zásad, na kterých je OSN založená, ako vyplýva z článku 24 

odst. 2 Charty. Rezolúcie stanovujúce donucovacie opatrenia preto nesmú byť predovšetkým 

v rozpore s právom na sebaurčenie národov, so základnými ľudskými právami a slobodami 

ani so základnými normami medzinárodného humanitárneho práva. Čo sa týka základných  

ľudských práv ako limitov rezolúcií, zo záväzku, ktorý na seba OSN uvalila v podobe cieľa 

posilňovať úctu k ľudským právam plynie, že donucovacie opatrenia síce môžu za dodržania 

prísneho princípu proporcionality obmedziť ľudské práva zakotvené v Medzinárodnom pakte 

o občianskych a politických právach, ktorých obmedzenie v záujme vyššieho dobra pakt 
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pripúšťa, nesmú ale tieto práva úplne suspendovať či obmedziť bez akejkoľvek 

proporcionality. 

Dôležitým zistením pokiaľ ide o obsah rezolúcií prijímaných podľa kapitoly VII je, 

ako vyplýva z kapitoly 4 tejto práce, že prevažná väčšina rezolúcií vydaných podľa kapitoly 

VII obsahuje (i) určenie, že sa v konkrétnej situácii jedná o porušenie mieru, ohrozenie mieru 

alebo útočný čin (zrejmé hlavne z použitia slovného obratu „situácia zakladá 

ohrozenie/porušenie medzinárodného mieru a bezpečnosti“ alebo „pokračovanie tejto 

situácie“) a (ii) výslovné ustanovenie, že Rada jedná podľa kapitoly VII (zrejmé z anglickej 

formulácie „Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations“). Preto podľa 

navrhovanej definície treba považovať rezolúciu Rady bezpečnosti za záväznú rezolúciu 

prijatú podľa kapitoly VII Charty vtedy, ak obsahuje výslovné určenie, že situácia, na ktorú 

reaguje predstavuje ohrozenie či porušenie medzinárodného mieru a bezpečnosti alebo útočný 

čin  a/ alebo explicitné alebo implicitné vyjadrenie, že Rada postupuje podľa kapitoly VII 

Charty pri prijímaní operatívnych odstavcov. 

V poslednej kapitole sa práca zamerala na zvláštne prípady rezolúcií podľa kapitoly 

VII. V prvom rade sa jedná o nové chápanie pojmu „ohrozenie mieru“ ovplyvnené 

fenoménom medzinárodného terorizmu. Do deväťdesiatych rokov minulého storočia Rada 

ešte nikdy nepristúpila k určeniu, že odmietnutie vydať osoby podozrivé z teroristických 

aktov predstavuje ohrozenie mieru, ako to bolo v rezolúciách S/RES/748 (1992), S/RES/883 

(1993), S/RES/1054 (1996), S/RES/1267 (1999) a S/RES/1333 (2000). Táto séria rezolúcií 

napokon vyústila v rezolúciu S/RES/1373 (2001), v ktorej Rada popisuje akýkoľvek akt 

medzinárodného terorizmu ako ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Toto Určenie 

podľa článku 39 je jedinečné v tom zmysle, že nereaguje na konkrétny teroristický útok, ale 

na všetky budúce teroristické útoky, čím sa Rada dostáva do pozície kvázi-legislatívneho 

orgánu a podľa mnohých odborníkov tak vybočila zo všeobecného rámca svojej normotvorby. 

Ďalej, sa jedná o rezolúcie S/RES/827 (1993) a S/RES/955 (1994), ktorými Rada vytvorila 

Medzinárodné trestné tribunály pre bývalu Juhosláviu a pre Rwandu za účelom stíhania 

jednotlivcov zodpovedných za závažné porušenia medzinárodného humanitárneho práva. 

Opäť sa tu jednalo o úplne nové chápanie obnovenia mieru a bezpečnosti, keďže Rada 

dovtedy ešte nikdy nezriadila za týmto účelom podriadený orgán, ktorý by vykonával súdne 

funkcie. Podobným prípadom sú rezolúcie týkajúce sa vydávania osôb podozrivých z účasti 

na medzinárodnom terorizme. Z obsahových limitov normotvorby Rady uvedených v tejto 

práci plynie, že rezolúcie, ktoré umožňujú a dokonca vyžadujú individuálne trestné stíhanie 



 79 

ako prostriedok k obnoveniu medzinárodného mieru a bezpečnosti budú legálne len pokiaľ 

bude Rada pri ich prijímaní rešpektovať princípy nezávislosti, nestrannosti a spravodlivosti 

zakotvené v článku 1 odst. 1 Charty. Rozoberané rezolúcie prijaté v súvislosti s osobami 

podozrivými z účasti na medzinárodnom terorizme len ťažko možno označiť za rešpektujúce 

tieto princípy. Z hľadiska legality rozhodnutí by bolo vhodnejšie, aby Rada vo vyššie 

uvedených prípadoch postupovala obdobne ako v prípade bývalej Juhoslávie a Rwandy a 

zriadila za účelom individuálneho trestného stíhania podozrivých nezávislý(é) tribunál(y).  

Ako ukazuje predkládaná práca, rezolúcie Rady bezpečnosti prijímané podľa kapitoly 

VII sú na poli medzinárodného práva veľmi dôležitým inštrumentov, ktorý umožnňuje Rade 

naplňovať svôj hlavný cieľ – udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Rada však 

stále môže robiť len to, čo jej dovolí politická vôľa a konsenzus jej členov. Na záver si preto 

práca dovolí poskytnúť priestor na zamyslenie sa nad otázkou, aký je potom praktický 

význam inštitútu rezolúcií podľa kapitoly VII? V Charte neexistuje žiadny systém, ktorý by 

donútil členov vykonať záväzné rozhodnutia Rady alebo poskytnúť vojenskú pomoc.336 

Rozhodnúť o donucovacích opatreniach je totiž jedna vec, učiniť ich efektívnymi a fakticky 

kontrolovať situáciu „na mieste“ je už niečo iné. Čo sa stane, keď záväzné rozhodnutia Rady 

bezpečnosti narazia na štátnu suverenitu a prijaté donucovacie opatrenia sú porušované sme 

mohli nedávno pozorovať napríklad pri páde Kaddáfiho režimu v Líbyi.  
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ICTR   Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu  
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Abstrakt 
 

Rada bezpečnosti OSN nesie podľa Charty OSN primárnu zodpovednosť za 

udržiavanie medzinárodného  mieru a bezpečnosti. K naplňovaniu tohoto cieľa jej slúži 

právomoc prijímať záväzné rezolúcie podľa kapitoly VII Charty. S ohľadom na charakter 

situácií, na ktoré rezolúcie reagujú, vzbudzuje tento právny inštrument častokrát mnoho 

emócií hlavne medzi laickou verejnosťou. Čo však o rezolúciách prijímaných podľa kapitoly 

VII Charty hovorí právo? Aká je právna povaha a význam rezolúcií podľa kapitoly VII na 

poli medzinárodného práva verejného? 

Predkladaná práca prináša rozbor rezolúcií Rady bezpečnosti podľa kapitoly VII 

Charty, ponúka návrh akejsi definície rezolúcie podľa kapitoly VII a analyzuje zvláštne 

prípady rezolúcií, v ktorých sa Rada bezpečnosti správala skôr ako kvázi-súdny či kvázi-

legislatívny orgán. Pomocou rozboru obsahových limitov právomocí Rady bezpečnosti sa 

práca snaží potvrdiť, že záväznosť rezolúcií ako aj povinnosť členských štátov prijať a 

vykonať ich majú svoje hranice a že aj napriek zvláštnej úlohe, ktorú Rada bezpečnosti na 

medzinárodnom poli zohráva, nemôžu mať jej rezolúcie podľa kapitoly VII neobmedzený 

obsah. Predovšetkým, nesmú byť v rozpore s normami medzinárodného práva verejného 

kvality ius cogens, ďalej, nesmú odporovať cieľom a zásadám samotnej OSN vyjadreným 

v jej Charte a v neposlednom rade nesmú byť v rozpore so základnými ľudskými právami a 

slobodami ako aj so základnými normami medzinárodného humanitárneho práva. V opačnom 

prípade sa od členských štátov OSN nemôže vyžadovať, aby takéto rezolúcie prijali a 

vykonali. 
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Abstract 

 

The United Nations Security Council is primarily responsible for maintenance of 

international peace and security according to the Charter of the United Nations. To achieve 

this goal, it is authorized to adopt resolutions binding on member states under Chapter VII of 

the Charter. Considering the character of situations to which the Security council responds 

through its Chapter VII resolutions, this legal instrument often stirs emotions among the 

general public. But what does the law itself say about the Chapter VII resolutions?  What is 

their legal nature and value in the field of public international law?  

This thesis provides an analysis of the Chapter VII resolutions, offers a definition of a 

Chapter VII resolution and analyzes some specific resolutions by which the Security Council 

acted more as a quasi-judicial or a quasi-legislative body. Through analysis of content limits 

of the Security Council powers, the thesis endeavors to confirm that binding nature of the 

Chapter VII resolutions as well as an obligation of member states to give effect to those 

resolutions do have its boundaries; and despite the special role of the Security Council in the 

field of public international law, its Chapter VII resolutions cannot have unlimited content. 

First of all, the resolutions cannot be in conflict with the ius cogens norms of public 

international law; furthermore, they may not contravene the purposes and principles of the 

Charter of the United Nations; and last but not least, they must not contravene basic human 

rights and basic norms of international humanitarian law. Otherwise, the member states are 

not obliged to accept and give effect to such Chapter VII resolutions. 
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Chapter VII 


