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Úvod
Diplomová práce se bude zabývat odpovědností mezinárodních organizací jako
kodifikačním tématem Komise pro mezinárodní právo OSN. Fenomén právní
odpovědnosti, který má své nezastupitelné místo v právu soukromém i veřejném, je
klíčovým prvkem, o který se v západních právních kulturách opírá autorita práva jako
závazného normativního systému.1 Odpovědnost za každé jednání je základním
stavebním kamenem právního státu. Mezinárodní právo veřejné jako právní systém
regulující mezinárodní společenství není možno oddělovat od skutečných zahraničněpolitických vztahů, z nichž vychází a které upravuje. Význam mezinárodních organizací
a potřeba úpravy jejich odpovědnosti vychází ze současných geopolitických poměrů.
V současné době rychlého vývoje mezinárodních vztahů lze očekávat, že pravidla
mezinárodní odpovědnosti, která vytváří praxe a kodifikuje Komise pro mezinárodní
právo, se mohou působením změn v uspořádání mezinárodních vztahů měnit.
Po celá staletí byla mezinárodní subjektivita a odpovědnost spojována pouze se
svrchovanými státy. Koncept státní suverenity se sice v poslední době značně proměnil
v souvislosti s integračními mezinárodními organizacemi, ovšem nikdy nezanikl.
Přestože myšlenka absolutní suverenity je už obsoletní,2 státy jsou stále „důležitými,
nenahraditelnými jednotkami mezinárodního společenství.“3 Význam mezinárodních
organizací vzrůstal až po 2. světové válce, především v souvislosti s činností OSN. Již
čtyři roky po jejím vzniku Mezinárodní soudní dvůr vyložil a potvrdil její mezinárodněprávní subjektivitu. Intenzivní zájem doktríny o problematiku odpovědnosti
mezinárodních organizací ve vztahu k odpovědnosti členských států podnítily až
události na konci 20. století – úpadek Mezinárodní rady pro cín nebo asijská měnová
krize, která způsobila kritiku mezinárodních finančních institucí, neschopných dostát
svým cílům.4

1

MALÍŘ, J., Mimosmluvní odpovědnost EU: dekonstrukce jednoho institutu, Právník 6/2012, str. 545
ZANGHI, C., Diritto delle Organizzazioni internazionali, G. Giappichelli Editore, Torino, 2001, str. 26
3
Agenda for Peace, UN Doc. A/47/277, 1992, str. 3 (vyjádření generálního tajemníka OSN)
4
HOLDER, W. E., Can international organizations be controlled? Accountability and Responsibility,
American Society of International Law, Proceedings of the Annual Meeting, 2003, str. 231
2
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Mezinárodní organizace jako komplexní právní fenomén jsou také významnými
faktickými aktéry dnešních mezinárodních vztahů. Role mezinárodních organizací ve
světovém dění, ať už v mírovém jednání nebo při rešení ozbrojených konfliktů, je dnes
čím dále důležitější. Současná realita je naplněním předpovědi z 50. let, že „budoucnost
mezinárodního práva je budoucností mezinárodních organizací.“5 Je téměř nemožné
najít oblast mezinárodní spolupráce, která by nebyla ovlivněna činností určitých
mezinárodních organizací. 21. století je dobou vzrůstající faktické interdependence
států, která koexistuje s právní zásadou svrchované rovnosti. Ta je navíc v mnoha
klíčových oblastech politiky oslabována dobrovolným převzetím právních závazků ze
strany států (nejvýraznější přenos pravomocí je spojen se členstvím v Evropské unii).
Do budoucna lze očekávat vývoj práva mezinárodních organizací směrem k „větší
nadnárodnosti“ organizací a tedy „menší suverenitě“ pro členské státy.6 Mezinárodní
organizace jsou dnes čím dál nezávislejší, jejich rozhodování je s klesající intenzitou
ovlivňováno členskými státy, stejně jako celé mezinárodní právo veřejné již není
systémem čistě mezistátním, ale vyvíjí se v režii mezinárodních organizací.7 Příkladem
může být právě nanejvýš důležitá kodifikační práce Komise pro mezinárodní právo
OSN.
U některých aktivit mezinárodních organizací je pravděpodobnější vznik
mezinárodní odpovědnosti než u jiných – jedná se o ekonomickou spolupráci,
mezinárodní vojenské a mírové operace, problematika lidských práv a rizikových
činností, jako je výzkum vesmíru nebo jaderná energetika.8 Z hlediska právního i
politického se jedná o oblasti mezinárodní spolupráce nanejvýš důležité.
Mezinárodní organizace se stávají dnes stranami důležitých mezinárodních
smluv stejně jako státy, a tak vzniká celá řada vzájemných vztahů států a mezinárodních
organizací, zvláště tehdy, jsou-li organizace i její členské státy vázány týmiž

5

CORBETT, P. E., Law and Society in the Relations of States, Harcourt, Brace and Company, New York,
1951, str. 12
6
SCHERMERS, H. G., BLOKKER, N. M., International Institutional Law, 5. vydání, Martinus Nijhoff
Publishers, Leiden – Boston, 2011, str. 1219
7
Tamtéž, str. 1220
8
Výběr podle HIRSCH, M., The responsibility of international organizations toward third parties – some
basic principles, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995, str. 6
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mezinárodními závazky.9 Smlouvy uzavírané mezinárodními organizacemi z moci
jejich právní subjektivity jsou ve výjimečných případech závazné pro členské státy, jako
například v Evropské unii,10 ale většinou jsou de facto orgány členských států
prováděny,11 což utváří řadu komplexních vztahů a možných nejasností, např. ohledně
přičitatelnosti. Bez spoluúčasti orgánů veřejné moci členských států na provádění
rozhodnutí mezinárodních organizací by často jejich politiky ani nemohly být efektivně
realizovány.
Proto se jedná o velmi vhodné kodifikační téma, protože potřeba jasných a
ustálených pravidel vychází z praxe mezinárodního života.12 Právě taková by měla být
společenská úloha kodifikační činnosti na půdě OSN – v duchu Charty OSN přispívat
k progresivnímu rozvoji mezinárodního práva zpracováváním témat, které si vyžaduje
měnící se realita mezinárodních vztahů a jejich aktérů. A aktéry dnešních
mezinárodních vztahů zdaleka nejsou jen státy. Mezinárodní právo je především
systémem regulujícím skutečné a měnící se mezinárodní společenství, nikoli jen
akademickou disciplínou. Žijeme v době proliferace mezinárodních organizací.
V současné době jejich počet13 mnohonásobně převyšuje počet států jako vykonavatelů
veřejné moci, jichž je cca 200. To je dáno také tím, že téměř každý stát světa je členem
celé řady mezivládních organizací.
Toto téma jsem si vybrala, protože jsem měla možnost během zahraničních
studijních pobytů nahlédnout do fascinujícího světa mezinárodních organizací a jejich
fungování, a zjistit, co předchází hlasování a výslednému rozhodnutí na jejich půdě.
Přestože se o multilaterální diplomacii a koordinacích stanovisek v rámci EU na okraji

9

Ve smluvní praxi EU se jedná o tzv. símšené smlouvy (mixed agreements). Tento charakter mají ty
nejvýznamnější vnější smlouvy - např. dohody o volném obchodu se třetími státy.
10
Čl. 216, odst. 2 SFEU.
11
Srov. např. NEDESKI, N., NOLLKAEMPER, A., Responsibility of International Organizations in
connection with acts of States, International Organizations Law Review, Vol. 9, No. 1, 2012, str. 34
12
„Codification is a demanding legal activity, which should serve the practice.“ ŠTURMA, P., The
International Law Commission and the perspectives of its codification activities, The Lawyer Quarterly,
3/2011, str. 155
13
Přesný počet mezivládních organizací je obtížně dohledatelný. Monitoruje ho Union of International
Associations, která vydává ročenku mezinárodních organizací (The Yearbook of international
organizations). Podle této ročenky bylo na počátku našeho století 922 mezivládních organizací (cit.
podle ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., Mezinárodní právo veřejné, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2008, str. 79)
Dnes se na internetových stránkách uvádí, že existuje až 65,000 mezinárodních organizací různých typů.
Dostupné on-line na http://www.uia.org/faq/intorgs1 cit ke dni 4. 10. 2013
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jednání OSN píše méně, než o výsledcích hlasování v rozhodujících orgánech světové
organizace, z právního hlediska jde o velmi zajímavý důsledek „stále těsnější unie
národů Evropy,“14 který se projevuje v zahraniční politice členských států EU a je
určující pro jejich vztahy k ostatním mezinárodním organizacím.
Jsou to právě členské státy, které organizaci utvářejí. Jak tedy rozlišit, kdy
jednají členské státy na poli organizace a kdy už jedná tato svým vlastním jménem?
Podle jakých právních pravidel rozhodnout, kdy se jednání, spojované s činností
mezinárodní organizace, přičítá samotné organizaci a kdy jejím členům? A kdo za ně
odpovídá? V praxi může dojít k souběžné odpovědnosti státu i mezinárodní organizace,
byť třeba u každého z jiného právního titulu, jindy naopak právní interpretace
současného stavu vede k závěru, že neodpovídá nikdo – např. tehdy, když jednání je
sice mezinárodní organizaci (nikoli státu) přičitatelné, ovšem tato není příslušným
mezinárodně-právním závazkem vázána, na rozdíl od státu. Členský stát vstupující do
mezinárodních vztahů vystupuje ve dvojí roli – jednak jako suverénní stát, a jednak jako
loajální člen mezinárodní organizace (dédoublement fonctionnel).15 To je třeba
rozlišovat zejména při řešení otázek přičitatelnosti.
Princip mezinárodní odpovědnosti za protiprávní chování mezinárodních
organizací je výsledkem postupného vývoje obyčejového práva a nezbytnou implikací
samostatné právní subjektivity organizací, ale podle mého názoru také mezinárodněpolitické situace, kdy kompetence a funkce, stejně jako faktický vzrůstající význam
mezinárodních organizací neumožňuje, aby nenesly žádnou odpovědnost za své jednání,
když státy takovou odpovědnost nesou. Protože organizace dnes v celé řadě situací
jednají a rozhodují ve sféře normované mezinárodním právem podobně jako státy, bylo
by v rozporu s účelem a cílem celé sekundární právní úpravy, kdyby jejich odpovědnost
byla odlišná. Lze přisvědčit Komisi pro mezinárodní právo, že správný postup je oba
odpovědnostní systémy co nejvíce přiblížit. Pokud by totiž režim odpovědnosti
organizací byl mírnější než pro státy, způsobovalo by to tendence ze strany států
zneužívat členství v organizaci k zakrývání svého jednání akty organizace ve snaze
vyhnout se odpovědnosti. Opačná nerovnováha, tzn. přísnější režim odpovědnosti

14
15

Z Preambule Listiny základních práv Evropské unie.
SCHERMERS, BLOKKER, op. cit., str. 1211

9

organizací, by zase snížila jejich důležitost a oslabila spolupráci na mezinárodní scéně,
když by byla menší ochota ze strany států přenášet na mezinárodní organizace své
pravomoci.
Odpovědnost mezinárodních organizací je podle mého názoru z pohledu teorie
mezinárodního práva mimořádně zajímavým tématem i z jiného důvodu. Liší se totiž od
odpovědnosti států nejen mnohem kratší dobou vývoje obyčejo-tvorné praxe a
judikatury,16 což se odráží v rozdílech vlastních sekundárních odpovědnostních pravidel
(i když na druhou stranu, jak bude v diplomové práci vysvětleno, v Komisi pro
mezinárodní právo převládla spíše tendence sbližování obou systémů sekundárních
norem, kdy dílčí odlišnosti jsou konkrétně zdůvodňovány). Mezinárodní organizace
vykazují kvantitativní a kvalitativní rozdíly od států i z hlediska primárního práva:
objem mezinárodních závazků, jimiž jsou vázány, je mnohem menší, a pokrývá jen ty
oblasti mezinárodního práva, které jsou pro činnost organizace důležité, z vůle
zakládajících členských států. To je nezbytný důsledek funkční subjektivity
mezinárodních organizací. Někdy může být i nejistota, zda organizace je určitým
primárním závazkem vůbec vázána. Řešením je jedině přistoupení mezinárodní
organizace k dané mezinárodní smlouvě, která již zavazuje její členské státy.
V praxi Evropské unie je takový souběh závazků velmi častým jevem - jedná se
o tzv. smíšené smlouvy. Zatímco zvláštní úprava v primárním právu EU stanoví, že
vnější smlouvy jsou závazné i pro členské státy,17 obecně není přípustné (z důvodů
oddělené právní subjektivity), aby smlouva, uzavřená pouze mezinárodní organizací,
zavazovala i její členské státy, když nejsou její stranou - a tak jediná možnost, jak
zajistit vázanost jak organizace, tak členů, je právě smíšená smlouva.18
Například v oblasti mezinárodního obchodu, který patří mezi výlučné pravomoci
EU,19 je Evropská unie, jednající tak (na základě zmocnění, tj. přenesení kompetencí

16

Existují některé velmi důležité mezinárodní organizace, kterých se ještě případ jejich odpovědnosti
řešený před mezinárodními soudy nikdy nedotkl. Např. Mezinárodní měnový fond. Jak uvádí Holder
(2003), nároky vznesené u vnitrostátních soudů nemohly být uplatněny z důvodu nedostatku jurisdikce a
jurisdikčních imunit mezinárodní organizace. Mezinárodní soudní dvůr řeší spory mezi státy,
mezinárodní organizace se před ním objevují pouze prostřednictvím posudkového řízení.
17
Čl. 216, odst. 2 SFEU.
18
ŠTURMA, P., ČEPELKA, Č., BALAŠ, V. Právo mezinárodních smluv, Aleš Čeněk, Plzeň, 2011, str. 212
19
Viz Smlouva o fungování Evropské unie, čl. 3, odst. 1, písm. e) – společná obchodní politika
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v primárním právu, tzn. v mezinárodní smlouvě) místo členských států, spolu s nimi
smluvní stranou Dohody o Světové obchodní organizaci, stejně jako řady souvisejících
smluv. Vzhledem k mimořádně intenzivním vazbám EU na WTO se objevují názory, že
ekonomická integrace v EU má speciální povahu a její rozsáhlá kazuistika nemůže
posloužit za základ pro vytvoření obecných pravidel. Je již ustáleným názorem, který se
utvořil v průběhu řešení obchodních sporů podle GATT ještě před vznikem WTO, že
jednání orgánů členských států se pro účely mezinárodní odpovědnosti přičítá Evropské
unii,20 protože de facto jednají jako orgány mezinárodní organizace, na niž byly
kompetence v oblasti společné obchodní politiky přeneseny, a provádějí její rozhodnutí.
A to znamená odpovědnost Evropské unie. Toto pojetí se logicky rozšiřuje s tím, jak
narůstají výlučné pravomoci Unie. Lisabonská smlouva nově mezi ně zařadila otázky
přímých zahraničních investic i duševního vlastnictví, a tak se její odpovědnost aplikuje
i v souvislosti s dohodou TRIPS. Obchodní spory s odpovědností EU jsou poměrně
časté v praxi Panelu WTO. Již v posudku k Dohodě o WTO21 Evropský soudní dvůr
dovodil, že v oblastech sdílených pravomocí mají Unie i členské státy povinnost
spolupráce v dobré víře.
Naopak v oblasti lidsko-právní, navzdory deklaracím Lisabonské smlouvy,22
Evropská unie stále nepřistoupila k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a
základních svobod, a není tak odpovědná před Evropským soudem pro lidská práva.
Vyjednávání

jejího

přistoupení

je

z právního

i

politického

hlediska

velmi

komplikovaným a dlouhodobým procesem, který významně ovlivní i vnitřní fungování
celého Soudu. Pokud ovšem EU stranou Evropské úmluvy není, nemá Soud pravomoc
sankcionovat porušení lidských práv, kterých se dopustila, a může skončit pouze u úvah
o přičitatelnosti. Nelze-li předmětné jednání přičíst členským státům EU, tzn. smluvním
stranám, nezbývá než stížnost označit – s řádným odůvodněním – za nepřijatelnou.
Neúplný vývoj některých primárních pravidel může ovšem zkomplikovat formulaci

20

KUIJPER, P. J., PAASIVIRTA, E., Further exploring international responsibility: the European Community
and the ILC´s project on responsibility of international organizations, International Organizations Law
Review, 1/2004, str. 123-124
21
Posudek ESD 1/94, z 15. 11. 1994, bod 108
22
Viz Smlouva o Evropské unii – výčet hodnot v čl. 2 (dodržování lidských práv) a závazek v čl. 6, odst. 2
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sekundárních pravidel o odpovědnosti organizací. To se odráží například v případě
okolností vylučujících protiprávnost, které jsou s primárními pravidly úzce provázány.23
Možnost vzniku mezinárodní odpovědnosti organizací je limitována jak úpravou
sekundární, tak logicky i primární – čím širší je sféra činnosti organizace a její
kompetence, ke kterým ji státy zmocnily, tím větší je objem jejích mezinárodněprávních závazků a tím i pravděpodobnost, že může dojít k porušení některého z nich a
nastoupit mezinárodní odpovědnost. Značný objem mezinárodně-právních pravidel,
konstituovaných dlouhým vývojem, se na mezinárodní organizace vůbec nevztahuje –
prostě proto, že nemají území, obyvatelstvo, nevykonávají veřejnou moc jako státy.24
Pokud státy přenesly na organizaci své kompetence a ta je vykonává, je zřejmé, že
právě v tomto jí vymezeném úseku může dojít k porušení mezinárodního práva nebo
vzniku škody a následné odpovědnosti. Totéž samozřejmě platí i opačně – organizace
úzce zaměřené na technickou spolupráci států v určitém oboru jsou tedy pro studium
odpovědnosti kvůli malé pravděpodobnosti jejího vzniku mnohem méně přitažlivé než
ty univerzální, nebo disponující širokou škálou přenesených kompetencí, vyvíjející
významné aktivity na mezinárodní scéně, jako jsou mírové a vojenské operace, nebo
mající mimořádný vliv na vnitrostátní právo a mezinárodní vztahy svých členů, tzn.
OSN, NATO nebo EU. Proto nepřekvapí, že právě těmto organizacím bude
v diplomové práci věnována největší pozornost.
Pokud

mezinárodní

organizace

není

formálně-právně

vázána

platným

mezinárodním závazkem, pak nemůže být odpovědná za jeho porušení a otvírá se
prostor pro nežádoucí situace, kdy za škodlivé jednání neodpovídá nikdo. Jak
upozorňuje Paasivirta (2010), řešení těchto mezer v odpovědnosti jsou často hledána
spíše na úrovni primárního práva, jednotlivě případ od případu.25
Do jaké míry je přípustné, aby organizace odpovídala za jednání svých členů a
naopak státy za akty organizace? V obecném mezinárodním právu, které již v polovině
minulého století uznalo mezinárodní organizace za samotné subjekty mezinárodního
23

MÖLDNER, M., Responsibility of International Organizations, Max Planck Yearbook of United Nations
Law, 16/2012, str. 325
24
SCHERMERS, H. G., BLOKKER, N. M., op. cit., str. 995
25
PAASIVIRTA, E., Responsibility of a Member State of an International Organization: Where will it end?,
International Organizations Law Review, 7/2010, str. 53
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práva, tato míra zřejmě je menší, než v případě užší regionální integrace, jako je
Evropská unie, kde je vzájemná vazba mezi organizací a členskými státy velmi
intenzivní.26 Důležitou otázkou je přičitatelnost protiprávního jednání (attribution),
ovšem v případě, kdy jej lze přičíst oběma subjektům, je třeba řešit druhou otázku –
rozdělení odpovědnosti (apportionment).
Tyto otázky v posledních letech řešila nejen Komise pro mezinárodní právo, ale
i řada odborníků na mezinárodní právo na celém světě. Z jejich prací také budu
vycházet – jedná se hlavně o díla těchto autorů: A. Pelletta, J. Crawforda, N. M.
Blokkera, C. F. Amerasinghe, J. d´Aspremonta, J. Klabberse, P. Kleina. Obecné otázky
práva mezinárodních organizací pak čerpám převážně z učebnice H. G. Schermerse a N.
M. Blokkera (5. vyd., 2011). Jedna z prvních rozsáhlejších publikací výlučně na téma
odpovědnosti mezinárodních organizací je disertační práce izraelského právníka Moshe
Hirsche (1995).27 Přestože se setkala i s kritikou,28 považuji ji za cenný přínos k tématu
a nemohla jsem ji ve své práci opominout, i když se již téměř dvě desetiletí stará.
V české mezinárodně-právní doktríně se odpovědnosti věnují prof. Čepelka, prof. Jílek,
prof. Šturma, kterému tímto ještě jednou děkuji za všechny cenné připomínky při psaní
této práce. Během svých zahraničních studijních pobytů jsem měla možnost využít
rozsáhlé sbírky cizojazyčné odborné literatury v knihovně OSN v Ženevě, v knihovně
Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku a v Estonské národní knihovně
v Tallinnu, v angličtině, francouzštině, němčině a italštině. Čerpala jsem i z článků
uveřejněných

v zahraničních

odborných

časopisech,

zejm.

v International

Organizations Law Review.
Diplomová práce o odpovědnosti mezinárodních organizací by mohla být podle
mého názoru koncipována dvojím způsobem: první by sledoval strukturu Návrhu
článků o odpovědnosti mezinárodních organizací a ke konkrétním článkům by řadil
dílčí právní problémy; zatímco druhý pojímá celé téma věcně a řadí kapitoly podle
okruhů otázek, které se k odpovědnosti organizací vztahují. Vybrala jsem si ten druhý
26

ŠTURMA, P., Drawing a line between the responsibility of an international organization and its
member states under international law, Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého,
vol. 2, ČSMP, Praha, 2011, str. 5
27
HIRSCH, M., The responsibility of international organizations toward third parties – some basic
principles, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995
28
Viz např. recenze C. F. Amerasinghe, uveřejněná v International and Comparative Law Quarterly, Vol.
45, 1996, str. 752-754
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přístup, z důvodu snahy o zřetelné vyjádření souvislostí, kvůli přehlednosti textu práce a
také proto, aby se výsledná práce nestala „jen“ rozšířením komentáře Komise k Návrhu
článků. Ten je samozřejmě jedním z klíčových pramenů práce, spolu s dalšími
dokumenty OSN. Metodou práce je především právní analýza – vychází jak z textu
Návrhu článků, tak z judikatury a odborné literatury.
Výklad bude postupovat od obecných otázek mezinárodních organizací a jejich
odpovědnosti k těm specifickým. Nejprve nastíním definicí mezinárodní organizace
jako organizace mezivládní (tato práce nebude pojednávat o mezinárodních
organizacích nevládních a jejich odpovědnosti, protože tyto nejsou standardně
považovány za subjekty mezinárodního práva). Následovat bude pojednání o
subjektivitě mezinárodních organizací a diskuse o její povaze. Mezinárodně-právní
subjektivita je základní vlastnosti subjektů mezinárodního práva veřejného, bez níž by
tyto nemohly v něm fungovat jako autonomní jednotky, vstupovat do právních vztahů
ani nést odpovědnost. Bez subjektivity by nemohla nastoupit mezinárodní odpovědnost.
Dále bude pojednáno o mezinárodní odpovědnosti obecně, jakož i o vývoji
tohoto konceptu v mezinárodně-právní nauce a soudní praxi v průběhu 20. století
v různých podobách (smluvní a deliktní, v mírových operacích, ochrana práv
jednotlivců). Celkové zhodnocení Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních
organizací (2011) spolu s identifikací klíčových ustanovení (např. definice pravidel
organizace, pojetí protiprávního aktu jako porušení mezinárodního závazku, úprava
přičitatelnosti nebo vztah ke zvláštním smluvním režimům) a hlavních odlišností od
Návrhu článků o odpovědnosti států bude doplněno úvahami o úspěšnosti této
kodifikace do budoucna a také o roli Komise pro mezinárodní právo a jejím přínosu
pro rozvoj mezinárodního práva, jakož pojednáním o neoficiálních kodifikačních
aktivitách.
Text Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací, který je spolu
s jeho komentářem klíčovým zdrojem diplomové práce, jsem z důvodu plynulosti textu
zařadila do přílohy. Domnívám se, že by bylo již na úkor přehlednosti, kdyby vlastní
text diplomové práce obsahoval doslovné citace článků z návrhu vždy, když jsou
zmiňovány.
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Hlavním dílčím zaměřením a snad i přínosem práce bude vztah mezi
odpovědností organizace a jejích členských států. Je zřejmé, že právě tato
problematika je pro praxi nejdůležitější, a možná zároveň nejméně ujasněná. Často je
třeba stanovit, zda má nastoupit odpovědnost organizace, anebo odpovědnost jejího
člena. Pokud jsou kompetence svěřené organizaci jasně odděleny od těch, které
vykonávají členské státy, pravidla přičitatelnosti většinou umožní určit, který subjekt
odpovídá. V případě nepřehledného rozdělení kompetencí nebo sdílených pravomocí
připadá v úvahu sdílená odpovědnost. Než Komise vypracovala svůj návrh článků,
převládalo přesvědčení, že pro to neexistují žádná jasná pravidla,29 a analogie
s vnitrostátním právem (používané v argumentech vlád států jako stran sporu) nestačí.
V odborné literatuře30 zaznívá názor, že je obtížné utvořit jednotná pravidla pro všechny
mezinárodní organizace, vzhledem k jejich velkému počtu a rozdílnému charakteru,
velikosti členské základny, funkcím, svěřeným kompetencím, vytčeným cílům a odlišné
povaze vztahů členských států k organizaci. Čím hlubší spolupráce na poli organizace a
širší kompetenční zmocnění pro ni ze strany států, tím větší je pravděpodobnost, že
organizace se může ve své činnosti dopustit porušení mezinárodně-právních závazků,
které bude mít za následek mezinárodní odpovědnost. Naopak u úzce zaměřených, spíše
odborných nebo technických, mezinárodních organizací, které nepřevzaly mnoho
kompetencí od států, je pravděpodobnost, že si svým vlastním jednáním způsobí
odpovědnost, mnohem menší. Je poukazováno také na to, že praxe mezinárodního
života není ještě dostatečně jednoznačná a souladná, aby vytvořila všeobecně
přijímanou obyčejovou úpravu. Vzájemné odlišnosti různých mezinárodních organizací,
časové i kvantitativní nedostatky relevantní praxe a limity vyplývající z funkční
subjektivity organizací, to jsou možná omezení obecného režimu odpovědnosti
organizací, na která upozorňuje odborná literatura. Domnívám se však, že zcela
v souladu s uvedenými tvrzeními lze říci, že všechny mezinárodní organizace mají
jedno společné – a to je právě jejich základní funkce – koordinovat spolupráci svých
členů v určitém užším či širším výseku jejich činnosti na mezinárodním poli. Stejně

29

BROWNLIE, I., Principles of Public International Law, Clarendon Press, 4. vydání, Oxford, 1990, str. 456
např. viz. DUPUY, R.-J., Manuel sur les organisations internationales, 2. vydání, Martinus Nijhoff
Publishers, Dordrecht - Boston - London, 1998, str. 896
30
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jako se mezinárodní organizace mohou vzájemně velmi odlišovat31 co do velikosti,
pravomocí, charakteru činnosti, liší se i státy velikostí, ústavním zřízením, faktickým
významem v mezinárodní politice, nicméně všechny státy mají společné to, že za
případné porušení svých závazků odpovídají podle mezinárodního práva. To je základní
zásada mezinárodního práva veřejného. Mezinárodní organizace se zřizují právě proto,
že mají jako takové větší význam než jen jako souhrn svých členů32 (L´Union fait la
force). Každá mezinárodní organizace musí ve své praxi – kromě odborných úkolů,
které jí jsou státy svěřeny v zakládací smlouvě - řešit stejné otázky, vyplývající ze
svého vztahu k státům – zakladatelům a členům, jakož i ke třetím subjektům. Proto
právě úprava odpovědnosti je takovým obecným tématem, vhodným pro aplikaci (v
menší či větší míře) v každé mezinárodní organizaci, které vyžaduje kodifikaci ve
smyslu jasné a přesné formulace právní normativity, což přispěje k právní jistotě a
plynulosti mezinárodního života. Lze shrnout, že i když se každá mezinárodní
organizace používá pro plnění svých cílů jiný hmotně-právní výsek mezinárodního
práva, procesní normy užívané v podobných situacích jsou často obdobné (přijímání
členů, jednací řády orgánů, hlasování apod.)
Diplomová práce se bude tedy podrobně věnovat těm článkům, které
rozhraničení odpovědnosti států a organizace upravují, tzn. odpovědnost mezinárodní
organizace v souvislosti s chováním státu a odpovědnost státu v souvislosti s chováním
organizace, včetně analýzy případů z praxe a judikatury mezinárodních soudních
orgánů.
Institut mezinárodní odpovědnosti je složitý multidimenzionální fenomén, a tak
si tato práce neklade za cíl (vzhledem k svému rozsahu ani nemůže) být komplexním
pojednáním o problematice odpovědnosti mezinárodních organizací ve své úplnosti.
Cílem práce je tedy spíše upozornit na některé zajímavé aspekty fungování
mezinárodních organizací ve vztahu k jejich odpovědnosti a kodifikaci Komise pro
mezinárodní právo, které byly vybírány s tím ohledem, aby se jednalo o právní úpravu
31

WOUTERS, J., ODERMATT, J., Are All International Organizations Created Equal?, International
Organizations Law Review, 9/2012, str. 10
32
BLOKKER, N. M., Preparing atricles on responsibility of international organizations: Does the ILC také
international organizations seriously? A mid term review. In: KLABBERS, J., WALLENDAHL, A., Research
Handbook on the Law of International Organizations, Edward Elgar, Northampton- Cheltenham, 2011,
str. 316
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novou, specifickou pro mezinárodní organizace, lišící se od klasické obyčejové úpravy
odpovědnosti států. Tomu také odpovídá zaměření nosné kapitoly této práce –
mezinárodní odpovědnost v případech souvisejícího chování států a mezinárodních
organizací, což je jeden z hlavních přínosů Návrhu článků o odpovědnosti
mezinárodních organizací. Naproti tomu, tato práce se nebude zabývat veškerou
úpravou v tomto návrhu obsaženou, zejména je-li téměř doslovně převzata z Návrhu
článků odpovědnosti států. Z tohoto důvodu nebude tedy pojednáno např. o
problematice okolností vylučujících protiprávnost, která by vzhledem k složitosti a
rozsahu kazuistiky mohla být samostatným tématem práce, stejně jako některé její
aspekty představující zvláštnosti pro mezinárodní organizace (např. odlišení kolektivní
sebeobrany států dle čl. 51 Charty OSN a akcí kolektivní bezpečnosti prováděných
mezinárodními organizacemi, nebo otázka protiopatření poškozeného státu vůči škůdci
- mezinárodní organizaci, které je členem).
Tato práce bude vycházet z pojetí mezinárodní odpovědnosti jako právního
následku mezinárodně-protiprávního chování. Z důvodu omezeného rozsahu proto
nebude pojednáno o problematice odpovědnosti za škodlivé následky činností
nezakázaných mezinárodním právem,33 protože se jedná o samostatné kodifikační téma
Komise pro mezinárodní právo.34 Týkalo se ovšem pouze států, je otázka, zda není
příliš brzy na progresivní rozvoj nových pravidel pro mezinárodní organizace, i když je
jasné, že mají-li organizace určité kompetence, mohou také způsobit škodu
nezakázanými činnostmi stejně jako státy. Nicméně proces utváření obecného
obyčejového práva odpovědnosti bez protiprávnosti je teprve na samém počátku.
Protože Komise pro mezinárodní právo vymezuje mezinárodní odpovědnost
jako právní následek porušení mezinárodně-právního závazku, nedotýká se Návrh
článků o odpovědnosti mezinárodních organizací, právních následků možného porušení
vnitrostátního práva ze strany mezinárodních organizací. To by patrně bylo řešeno
standardní cestou u vnitrostátních civilních soudů, kde by mezinárodní organizace měla
33

Některé světové jazyky odlišují tyto dva instituty i terminologicky – responsiblity vs. liability, resp.
Verantwortung vs. Haftung. Čeština má jen jeden pojem – „odpovědnost,“ někdy se ovšem liability
překládá jako ručení, popř. povinnost k náhradě škody.
34
Výsledkem práce Komise jsou dva návrhy: Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from
Hazardous Activities, 2001, viz UN Doc. A/56/10; Draft Principles on the allocation of loss in the case of
transboundary harm arising out of hazardous activities, 2006, viz UN Doc. A/61/10
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v mezích své subjektivity stejné postavení jako jiná právnická osoba uznaná
vnitrostátním právem. S vnitrostátními soudními spory souvisí otázka jurisdikčních
imunit mezinárodních organizací, o nichž bude pojednáno v kapitole 4.1. Odpovědností
mezinárodních organizací podle práva vnitrostátního se tedy tato diplomová práce bude
zabývat jen stručně.
Problematika odpovědnosti Evropské unie jako zvláštního smluvního režimu35
nemůže být opomenuta z důvodu současného prioritního významu této mezinárodní
organizace v zahraniční politice České republiky a propojenosti právních řádů, což
implikuje stále těsnější spolupráci Unie a států ve všech oblastech vnitřní i zahraniční
politiky, kde má Unie smluvně dané pravomoci. Čím širší toto zmocnění je, tím širší
prostor se otvírá pro případný vznik odpovědnosti organizace. Odpovědnost je upravena
přímo v primárním právu a dotvářena judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Práce
se bude snažit odpovědět na otázku, zda tento koncept zapadá do mezinárodně-právního
pojetí odpovědnosti mezinárodních organizací, jak ho rozvíjí Komise pro mezinárodní
právo, či zda se jedná o výjimku z pravidla, která se nehodí pro kodifikaci.
Závěr práce bude prezentovat výsledky analýzy celé problematiky odpovědnosti
mezinárodních organizací a také nastíní možnosti vývoje odpovědnosti mezinárodních
organizací do budoucna.

35

Z pohledu obecného mezinárodního práva se jedná o partikulární režim založený zakládacími
smlouvami EU – tzn. mnohostrannými mezinárodními smlouvami, které zavazují jen smluvní strany –
členské státy.
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1. KAPITOLA - Definice mezinárodní organizace
1.1. Definice mezinárodní organizace pro účely kodifikace
Pojem „mezinárodní organizace,“ který je dnes zcela běžným pojmem užívaným
v teorii i praxi mezinárodních vztahů, zmínil poprvé skotský právník James Lorimer až
v 19. století.36 Mezinárodní organizace se podle ustálených názorů doktríny
charakterizuje jako sdružení států založené mezinárodní smlouvou (i když existují i
případy dohody delegátů vlád na mezinárodní konferenci nebo rozhodnutí vnitrostátních
parlamentů), které má alespoň jeden orgán jednající vlastní vůlí (volonté distincte), a
řídí se mezinárodním právem.37 První mezinárodní organizace v dnešním slova smyslu
se datují právě do 19. stol. V počátečním období jejich fungování byla snaha je spíše
zařadit někam do již existujících kategorií právního myšlení,38 než začaly být vnímány
jako samostatný fenomén.
Mezinárodní organizace, kterými se zabývá mezinárodní právo veřejné a také
tato diplomové práce, jsou organizace mezivládní, mezistátní. Jen ty jsou totiž subjekty
mezinárodního práva, na rozdíl od organizací nevládních,39 jejichž členskou základnu
tvoří fyzické a právnické osoby a které podléhají, stejně jako jejich členové,
vnitrostátnímu právu.40 Mezinárodně-právní subjektivita znamená vlastní odpovědnost
organizace za její jednání, tzn. za jednání, které je jí přičteno. Je zřejmé, že vymezení
pojmu mezinárodní organizace, který se objevuje v názvu návrhu článků, je nezbytné
pro určení okruhu působnosti v něm zakotvených pravidel.
Návrh článků o odpovědnosti států sice definici státu nepotřebuje, ovšem
kodifikace odpovědnosti mezinárodních organizací se bez ní neobejde, protože je nutno
36

SCHERMERS, H. G., BLOKKER, N. M., op. cit., str. 30
SCHERMERS, H. G., BLOKKER, N. M., op. cit., str. 37
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KLABBERS, J., The Life and Times of the Law of International Organizations, Nordic Journal of
International Law, Vol. 70, 2001, str. 292
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Zajímavou organizací, která zastřešuje spolupráci státních orgánů, ale označuje se jako nevládní, je
např. Meziparlamentní unie, založená r. 1889 se sídlem v Ženevě. Vzhledem k tomu, že jejím úkolem je
především podporovat rozvoj demokracie vzdělávacími a diskusními aktivitami na půdě parlamentů a
zákonodárných sborů, a nedisponuje žádnými výraznými pravomocemi převzatými od států, možnost, že
by řešila otázky mezinárodní odpovědnosti, není velká.
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vymezit, na které typy mezinárodních sdružení se použije. Podle čl. 2 je „pro účely
návrhu článků mezinárodní organizace organizací ustanovenou smlouvou nebo jiným
instrumentem mezinárodního práva41 s mezinárodně-právní subjektivitou, jejíž členové
mohou být vedle států i další entity.“ Není přímo použito pojmu „mezivládní,“ a to
právě proto, že v dnešní době jsou členy organizací, které mohou být odpovědny, nejen
státy a vlády, ale i jiné entity42 – často jiné mezinárodní organizace, nikdy ovšem
soukromé fyzické a právnické osoby z nevládního sektoru, které se řídí vnitrostátním
právem. Státy a jejich zástupci ovšem stále mají rozhodující roli v klíčových otázkách
fungování organizace, jejíž celkový charakter není změněn pouhou přítomností
nestátních členů.43 Státy organizaci založily, uvedly v život její činnost, stanovují
priority, ovlivňují vstup nových členů. Pokud organizace dostane nové kompetence,
kterých se státy vzdávají, je to důsledek rozhodnutí přijatého z vůle států. Členství
nestátních subjektů má praktický význam ve snaze dosáhnout efektivnější mezinárodní
spolupráce v různých oblastech.
Definice mezinárodní organizace jako organizace (převážně) mezivládní
(intergovermental) se objevuje i v předchozích kodifikačních návrzích Komise pro
mezinárodní právo a úmluvách,44 které se mezinárodních organizací týkaly. Jedná se
tedy o ustálený názor. Přesněji řečeno, definice ve Vídeňské úmluvě o smlouvách
uzavíraných mezi státy a mezinárodními organizacemi a mezi mezinárodními
organizacemi navzájem (1986) v čl. 2, odst. 1, písm. i) je stručná a hovoří pouze o
„mezivládní organizaci,“ zatímco na počátku kodifikačních prací na odpovědnosti
organizací dostalo přednost širší pojetí, podle nějž může členská základna zahrnovat i
jiné subjekty, než jen státy, ovšem jejich klíčová role zůstává stejná. Mezinárodní
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Například nezávazným dokumentem, který nemá povahu mezinárodní smlouvy, usnesením
mezinárodní konference států nebo rozhodnutím již existující mezinárodní organizace. Komentář KMP
k Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací (k čl. 2) uvádí organizace, které nebyly
založeny mezinárodní smlovou, např. Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC), nebo Severskou radu
(Nordic Council) – tam byla smlouva uzavřena dodatečně.
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Komentář k Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací výslovně připouští v komentáři
k čl. 2, že subjekty odlišné od států mohou se stát členy mezinárodní organizace, stanoví-li tak pravidla
organizace, a to i tehdy, nemají-li způsobilost uzavírat mezinárodní smlouvy nebo se podílet na přijetí
zakládacího instrumentu.
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Viz zpráva zvláštního zpravodaje, First report on responsibility of the international organizations, UN
Doc. A/CN.4/532, 2003, str. 14
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Tamtéž, str. 7
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organizace mají vzhledem k mezinárodní spolupráci jak funkci stabilizační, tak i
stimulační.45
Mezivládní organizace mají za cíl vykonávat určité funkce, které by jinak
vykonávaly státy, tedy funkce ekvivalentní funkcím vládním. Jedná se o
institucionalizovanou formu spolupráce států. Je žádoucí zaměřit kodifikaci
odpovědnosti mezinárodních organizací právě na takové organizace, aby byla
zachována normativní koherence a kompatibilita s kodifikací odpovědnosti států.
Komentář k článku 2 Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací
sice výslovně upozorňuje na to, že se jedná o definici výlučně pro účely tohoto návrhu,
stejně jako u definic mezinárodní organizace v dřívějších kodifikačních úmluvách,46
zejména z oblasti práva mezinárodních smluv, podle mého názoru ovšem tato definice
v podstatě vystihuje dnešní všeobecně uznávané pojetí mezinárodních organizací jako
subjektů mezinárodního práva. Uvádějí se ale i názory, že definice mezinárodní
organizace je otázkou doktríny, zatímco současné mezinárodní právo žádnou oficiálně
přijímanou definici nezná. Nauka pak vymezuje základní konstitutivní prvky pro
mezinárodní organizaci: (1) zakládací dokument, který má většinou povahu
mnohostranné mezinárodní smlouvy, ale může být i výsledkem konference zástupců
států nebo rozhodnutím jiné, již existující mezinárodní organizace, (2) stálé orgány, (3)
členská základna, (4) samostatná právní subjektivita, která umožňuje organizaci
projevovat svébytnou vlastní vůli (volonté distincte).47 Komentář nicméně zároveň
připouští, že i na organizace, které požadavky definice v čl. 2 nesplňují, se mohou
některá pravidla v návrhu článků o odpovědnosti uplatnit.
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mezinárodními organizacemi a mezi mezinárodními organizacemi navzájem 1986 (čl. 2)
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1.2. Organizace mezinárodní a nadnárodní
Doktrína mezinárodního práva rozděluje mezinárodní organizace na dva typy:48
mezinárodní organizace „v užším smyslu“, kam spadá naprostá většina z těch, které
známe z historie i současnosti mezinárodního společenství, a nadnárodní - nadstátní
organizace. U prvního typu stačí, aby organizace měla nějaké vlastní orgány, jejichž
jednání vyjadřuje vůli odlišnou od vůle členských států, a určité úkoly a cíle, které jí
státy svěřily při jejím vzniku. Hovoří se také o kooperaci a integraci49 – spolupráce
států v rámci základní společné struktury, anebo již snaha o vytváření nové svébytné
entity, společné legislativy a intenzivní právní regulace.
Nadnárodní organizace – a podle mého názoru se dnes tak dá označit pouze
Evropská unie – reguluje právní postavení a právní vztahy občanů svých členských
států přímo svojí legislativou, bez zprostředkování vnitrostátního práva, kdy by občané
byli pouhými destinatáři. Unie tak vykonává některé funkce vlády státu. Společné
orgány jednají nezávisle na členských státech a mohou zavazovat i ty státy, které
projevily vůli opačnou a byly přehlasovány většinou ostatních. Rozhodnutí orgánů Unie
jsou přímo závazná pro orgány členských států. Na příkladu EU jasně vidíme i další
vymezené znaky: vlastní soudní a parlamentní orgán a vlastní financování mimo
příspěvků členů.50 Profesor Ignaz Seidl-Hohenveldern51 už na konci 20. století viděl
postavení Evropské unie „na pomezí mezinárodních organizací v klasickém smyslu a
svazem států, či dokonce spolkovým federativním státem.“ I když ani Evropská unie
není dnes čistě nadnárodní entitou – praxe ukazuje, že stále mají v klíčových otázkách
rozhodující slovo vlády států, především v řešení dopadů recentní finanční a
ekonomické krize. Téměř každá mezinárodní organizace má nějaké dílčí „nadnárodní“
prvky, nejčastěji je to možnost přehlasování menšiny členů v rozhodujících orgánech,
které tak mohou zavázat stát proti jeho vůli. Patrné je to zejména na systému kolektivní
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bezpečnosti OSN. Je proto třeba vnímat pojem „nadnárodní organizace“ spíše
v relativním, nikoli absolutním smyslu.52
V odborné literatuře pocházející z federativních států se objevuje teoretické
srovnání právního poměru Unie a členských států s uspořádáním spolků a zemí
(Německo, Rakousko), popř. se specifickým systémem vztahů „Unie a států“, ovšem
v naprosto

odlišném

kontextu

konstitucionalismu

amerického,

který

vychází

z rozdílného historického vývoje i ústavních paradigmat.53 Rozšiřující se praxe různých
výjimek a zvláštních postupů, které si členské státy v mezinárodních smlouvách
vymiňují z titulu svého členství v EU a přenosu svých suverénních pravomocí na ni
(tzv. EU-friendly exceptions), evokuje odvážnou otázku, zda taková praxe nezakládá
mezinárodní obyčej. I když se dá říci, že i ostatní mezinárodní organizace, např. OSN,
při svém běžném fungování do jisté míry respektují „zvláštnost“ společných postojů
zemí EU, je to spíše sama Unie a její orgány, kdo vysílá ven do světové politiky
upozornění na mimořádnost, jedinečnost konceptu zvláštního, osamostatněného
právního řádu. Přitom mezinárodní právo neobsahuje žádné pravidlo, které by
předepisovalo všem ostatním subjektům Unii z určitého právního důvodu nějaké
výjimečné postavení přiznávat a dívat se na ni jinak, než „jen“ jako na organizaci
vzniklou na základě mezinárodní smlouvy. „Odpověď není složitá: z žádného právního
důvodu, nic v mezinárodním právu je k tomu nezavazuje.“54

1.3. Mezinárodní organizace veřejné a soukromé
Doktrína mezinárodního práva rozlišuje mezinárodní organizace také podle toho,
k jakému účelu byly zřízeny.55 Jedná-li se pouze o obchodní sdružení za účelem
společného podnikání několika států, nemají jim náležet imunity podle mezinárodního
práva, jako veřejným organizacím s politickými úkoly spolupráce bez cíle generovat
52
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ekonomický zisk. Pouze takové veřejné organizace mají mít mezinárodně-právní
subjektivitu, zatímco ty soukromé obchodní zůstávají pouze mezinárodním podnikem,
za jehož závazky nadále odpovídají členské státy, které ho zřídily.
Toto teoretické rozlišení může být v praxi obtížné na aplikaci, právě proto, že
mezinárodní organizace jsou zřizovány, aby vykonávaly funkce států. Ty jsou jak
veřejné a politické, tak i současně soukromé a obchodní. Každý stát je jak svrchovaným
normotvůrcem, tak i adresátem svých vlastních pravidel, když vstupuje jako právnická
osoba do obchodních vztahů. A stejně tak mezinárodní organizace, kterou zakládá, aby
převzala některé státní aktivity.
Z těchto důvodů lze podle mého názoru přijmout dílčí závěr, že převažující
„soukromý“ nebo „veřejný“ charakter činnosti není pro mezinárodní subjektitivitu
organizace příliš určující, protože klíčovým prvkem její definice zůstává zřízení podle
mezinárodního práva – ať už smlouvou, nebo jiným dokumentem. To je (na rozdíl od
teoretického rozlišování účelů) jasně rozpoznatelné praktické hledisko.
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2 . KAPITOLA - Subjektivita mezinárodních organizací56
2. 1. Subjektivita podle mezinárodního práva
Právní subjektivita je základní právní institut, který se objevuje ve všech
právních kulturách a bez nějž by ani právní systém ve svém nejširším pojetí, jak ho
známe, nemohl fungovat. Je esenciální kvalitou entit, které nazýváme právními
subjekty, a které mají způsobilost vstupovat do vztahů upravených právními normami.
Subjekt je (vedle objektu a určitého obsahu) základním a neopominutelným prvkem
každého právního vztahu.57 Bez subjektů a subjektivity by jakákoli právní regulace a
normotvorba postrádala smysl, protože by se neměla na koho vztahovat. V této
diplomové práci bude o mezinárodně-právní subjektivitě pojednáno z toho důvodu, že
se jedná o nezbytný předpoklad odpovědnosti podle mezinárodního práva. Význam
výkladu o subjektivitě na úvod pojednání o odpovědnosti mezinárodních organizací
vyplývá už ze značného prostoru, který mu byl věnován v první zprávě zvláštního
zpravodaje58 prof. G. Gaji vydané v r. 2003. Právní subjektivita, podle čl. 2 Návrhu
článků jeden z klíčových prvků definice mezinárodní organizace, je chápána jako
východisko pro celou práci Komise na odpovědnosti mezinárodních organizací.
Jen ten, kdo je způsobilý mít práva a povinnosti, je může porušit a být za to
odpovědný.59 Výlučně subjekt práva totiž může být nositelem primárních povinností,
z jejichž porušení může vyplynout povinnost sekundární – odpovědnostní. Charakter
subjektivity mezinárodních organizací je určující pro charakter jejich odpovědnosti.
Deliktní způsobilost, tzn. právem stanovená způsobilost nést právní odpovědnost za
protiprávní jednání, být subjektem odpovědnostní povinnosti,60 je jednou ze složek
56
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právní subjektivity, jejím dílčím aspektem.61 Subjektivita a odpovědnost tedy navzájem
vyplývají jedna z druhé. Rozsah odpovědnosti mezinárodních organizací závisí na
rozsahu jejich subjektivity.
Záleží samozřejmě na právním řádu, komu právní subjektivitu přiznává a vytváří
tak okruh právních subjektů. Hlediska, podle kterých zákonodárce rozhoduje, se v čase
mění. To platí jak pro mezinárodní právo veřejné, tak pro vnitrostátní právo.62
V mezinárodním právu chápeme subjektivitu63 jako vlastnost subjektu, která
mu umožňuje být nositelem práv a povinností na úrovni suverénů mezinárodního
společenství64 a tak být plnohodnotným aktérem mezinárodních vztahů se způsobilostí
k právně relevantnímu jednání. Subjekty tradičního mezinárodního práva byly výlučně
suverénní státy, vykonávající zároveň roli normotvůrce i adresáta pravidel, zatímco
v současnosti se jejich okruh rozšiřuje i na jednotlivce65 nebo mezinárodní organizace –
jsme svědky diversifikace

subjektů,

proliferace

mezinárodních organizací

a

všeobecného nárůstu vlivu nestátních entit v mezinárodním společenství. Moderní
mezinárodní právo jakožto koordinační, horizontální systém, založený na zásadě
svrchované rovnosti, je vlastně utvářeno svými subjekty.
Až do doby po 2. světové válce byly jako subjekty mezinárodního práva
pojímány výlučně státy. Mezinárodní subjektivita erga omnes v případě Společnosti
národů

nebyla

naukou

své

doby jednoznačně

uznávána.66

Změnu

chápání

mezinárodního práva jako práva mezistátního přineslo až ustavení OSN.
Obsahem mezinárodněprávní subjektivity jsou jednotlivé její složky, které se
vyvinuly v rámci praxe států v průběhu staletí existence mezinárodního společenství a
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které popsal známý posudek Mezinárodního soudního dvora67 ve věci Náhrady škod
utrpěných ve službách OSN z r. 1949. Tento notoricky známý posudek potvrdil
souvislost mezinárodní subjektivity a odpovědnosti. Z vůle zakládajících států je OSN
vybavena funkcemi a právy, které vyžadují mezinárodně-právní subjektivitu a
způsobilost jednat v mezinárodních vztazích a bez nichž by úkoly, svěřené organizaci
v zakládací smlouvě - Chartě OSN – nemohly být efektivně plněny. Pokud totiž Dvůr
odpověděl kladně na otázku, zda OSN má způsobilost vznášet nároky na obranu svých
práv na mezinárodní scéně, implikuje to řešení jiné otázky, která z ní vyplývá – tzn., že
ostatní subjekty mezinárodního práva mohou vznášet své nároky vůči OSN a ta je
odpovědná za své jednání, realizované prostřednictvím svých zaměstnanců (agents).
Posudek sice hovořil pouze o OSN, jejíž členskou základnu tehdy tvořila většina
mezinárodního společenství, nicméně právě na základě argumentace vzniku
mezinárodních

organizací

jako

subjektů

mezinárodního

práva

podle

potřeb

mezinárodního života a jejich faktického působení lze dospět k závěru, že v důsledku
vývoje, jehož jsme za více než půlstoletí byli svědky, se taková subjektivita vztahuje i
na jiné mezinárodní organizace, jejichž účast v mezinárodních vztazích také vychází
z potřeb a požadavků států a je již dnes normována mezinárodním právem. Podle MSD
tedy subjektivita OSN nebyla objektivní, ale naopak implicitně záležela na vůli
členských států, které ji vybavily pravomocemi a chtěly tak, aby měla subjektivitu
potřebnou k jejich výkonu.68 O půlstoletí později se Mezinárodní soudní dvůr v jiném
posudku vyjádřil stejně, když dovodil, že OSN může nést odpovědnost za škodu
způsobenou OSN nebo jejími zaměstnanci a zmocněnci (včetně zvláštních zpravodajů)
jednajícími v jejím zájmu.69
Co do rozsahu subjektivity mezinárodních organizací se zpravidla uvádí, že je
(na rozdíl od plné a původní, originární subjektivity států) pouze částečná. Mezinárodní
organizace jsou ze své povahy odvozenými subjekty a nedisponují suverenitou jako
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státy.70 Subjekty práva nejsou totožné co do povahy i rozsahu svých práv, ten je
určován požadavky mezinárodního společenství.71 Rozsah určuje, do jaké míry může
subjekt svou způsobilost k právům a povinnostem, popř. k právně relevantnímu jednání,
uplatňovat. A to záleží na tom, jaký rozsah přiznávají organizaci zakládající státy,
z jejichž vůle vznikla. Existují ale i právní názory, podle nichž subjektivita jako taková
omezená být nemůže, protože se jedná o absolutní pojem.72 Omezen může být nikoli
rozsah vlastní subjektivity, ale pouze toliko rozsah okruhu právních norem, k nimž se
tato vztahuje. Na rozdíl od ní pojem způsobilost je pojmem relativním, který se vztahuje
k určitému okruhu úkonů subjektem vykonávaných – říká se „způsobilost k čemu.“73
Co obvykle zahrnuje rozsah subjektivity organizací, tedy okruh norem, ke
kterým se vztahuje? Mezinárodní organizace obvykle mají právo uzavírat mezinárodní
smlouvy (ius contrahendi), právo přijímat a vysílat své zástupce (ius legationis), právo
na výsady a imunity, právo vydávat jednostranné akty, a také práva a povinnosti
vyplývající z mezinárodní odpovědnosti. To je jim třeba k plnění funkcí a zajištění
smysluplnosti jejich existence.
Sovětská doktrína odmítala z důvodu omezeného rozsahu subjektivitu
mezinárodním organizacím vůbec přiznat.74 A to z důvodu, že organizace nemohou na
mezinárodní scéně činit vše, co svrchované státy. To by pak analogicky vylučovalo
subjektivitu ve vnitrostátním právu pro kohokoli jiného, než pro fyzické osoby. I když
na druhou stranu, analogie úpravy mezinárodních organizací a právnických osob podle
vnitrostátními práva není zcela přesná. Vnitrostátní právní řády a postavení právnických
osob, zejm. obchodních společností, v nich a jejich odpovědnost se velmi odlišuje
v různých zemích s různou právní tradicí, a tak těžko může sloužit za základ
70
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Masarykova univerzita, dostupné on-line http://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-publiclaw/files/pdf/mep/Tyc.pdf cit. ke dni 18. 3. 2013
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k právním úkonům, zatímco v současné době platný a účinný občanský zákoník, zákon 89/2012 Sb., se
vrací k tradičnímu pojmu svéprávnost – tj. způsobilost subjektu práva vlastním právním jednáním
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mezinárodnímu právu, které z vnitrostátních právních řádů přejímá, co je jim společné.
Funkce a úkoly obchodních společností jsou naprosto odlišné od mezinárodních
organizací. Navíc právnické osoby jako subjekty práva podléhají regulaci ze strany
státních orgánů, zatímco mezinárodní právo centrální normotvorný a donucovací
institucionální aparát postrádá. To je ovšem obecný rozdíl těchto právních systémů,
který nutně dopadá na všechny jejich instituty.
Podle původu neboli zdroje subjektivity rozlišujeme subjektivitu původní,
prvotní, kterou disponují výlučně státy, a druhotnou, odvozenou, pro ostatní subjekty
vzniklé z vůle států – tzn. mezinárodní organizace, jejichž zakládací dokument, který
vymezuje jejich způsobilost, pravomoci a cíle, má obvykle charakter multilaterální
mezinárodní smlouvy, uzavřené mezi státy. Mezinárodní organizace tedy vzniká jen na
základě vůle států, jiných subjektů, od nichž svou subjektivitu odvozuje. Mezinárodní
organizace mají speciální, funkční subjektivitu.75 Její rozsah ve smyslu způsobilosti tak
odvozujeme

buď

z výslovného

zmocnění

v textu

zakládací

smlouvy,

z vůle

svrchovaných států jako tvůrců smlouvy i organizace, anebo podle teorie implicitních
kompetencí – jako způsobilost k takovému jednání, které je potřebné pro efektivní
naplňování svěřených úkolů a vytčených cílů. Směrnice Evropské unie dokonce
přiznává

mezinárodním

organizacím

postavení

nositelů

mezinárodní

ochrany

uprchlíků.76 Komentář k čl. 2 Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací
uvádí i názor, že mezinárodní subjektivita může být implikována již z faktu, že
organizace převzala závazek podle mezinárodního práva. Subjektivita mezinárodních
organizací bývá tedy většinou implicitně předpokládána, dá se dovodit i výkladem
z textu zakládacího dokumentu, i když někdy je zmíněna výslovně, jako v případě
Evropské unie.77 Dá se ovšem říci, že explicitní vyjádření subjektivity v zakládací
75
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smlouvě má deklaratorní charakter. V novějších zakládacích smlouvách je častější než
dříve, i když jsou i případy, kdy smlouva výslovně stanoví, že mezinárodní organizace
subjektivitu nemá.78
Pro Evropskou unii přinesla výslovné potvrzení subjektivity až Lisabonská
smlouva, vstoupivší v platnost k 1. 12. 2009. I v předchozím období se ale určitá
faktická mezinárodně-právní subjektivita pro Evropskou unii dovozovala implicitně79 z institutu občanství EU, z četných diplomatických zastoupení států i mezinárodních
organizací akreditovaných u EU, z oprávnění uzavírat mezinárodní smlouvy. Z toho
vyplývá, že Lisabonská smlouva spíše petrifikovala výsledky předchozího plynulého
vývoje, než že by vytvořila úplně nový subjekt práva.
Subjektivita Evropské unie,80 ale i OSN,81 má výslovně zakotvenou vnitřní
dimenzi – tzn. povinnost uloženou členským státům v zakládací smlouvě, aby ve svém
vnitrostátním právu uznávaly subjektivitu a způsobilost k právním úkonům pro
organizaci. V sídelní dohodě je taková povinnost zakotvena pro hostitelský stát.
Závazek státu uznávat mezinárodní organizaci za subjekt práva vnitrostátního ovšem
neznamená automaticky subjektivitu v právu mezinárodním.
Proto i normotvorná způsobilost mezinárodních organizací může být pouze
partikulární, zprostředkovaná zmocněním států, které tak zůstávají ústředními
normotvornými

suverény.82

„Omezená

normotvorná

způsobilost

dovoluje

mezinárodním organizacím být pouze subjektem mezinárodních partikularismů, a tak
vstupovat do fragmentárních mezinárodních vztahů.“83
Mezinárodní organizace nemají suverenitu ani nevykonávají veřejnou moc jako
státy. Mohou sice dočasně převzít funkce státu na určitém území, jako např. správa
78
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OSN v Kosovu podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244, ale rozhodně nemají
žádné vlastní území ani obyvatelstvo. Vztah mezinárodních organizací k úředníkům,
jednajícím jejich jménem, je založený smlouvou a je v podstatě „jen“ pracovněprávním
vztahem, na rozdíl od vztahu států k svým občanům. Úředníci mezinárodní organizace
samozřejmě zůstávají občany svých států. Tradiční koncept diplomatické ochrany84 je
vyhrazen pouze státům, které mají své státní příslušníky. Doktrína ovšem připouští
možnost uplatnění tohoto institutu i ve vztahu k mezinárodní organizaci, která například
spravuje určité území a přebírá tak základní funkce státu.85
Klíčovým atributem subjektivity mezinárodních organizací ve vztahu k jejich
odpovědnosti je bezesporu úzká vazba na výkon funkcí svěřených organizaci. Funkční
subjektivita určuje, zda mezinárodní organizace potřebuje být vázána určitým závazkem
z primárního práva a zda ho tedy vůbec může porušit. Zde je patrný přímý vliv na
rozsah odpovědnostních povinností. Rovněž možnosti dovolávat se odpovědnosti pro
konkrétní mezinárodní organizace mohou být omezeny funkcemi organizace, a to i
v případě, že porušený závazek je závazkem vůči mezinárodnímu společenství jako
celku.86
2.2. Jaká je subjektivita mezinárodních organizací – univerzální či partikulární?
Doktrína mezinárodního

práva vypracovala

dva koncepty subjektivity
87

mezinárodních organizací – univerzální a partikulární.

Univerzální subjektivita

vychází z obecného mezinárodního práva, je objektivní a působí erga omnes.
Partikulární subjektivita88 naopak vychází pouze ze zakládacího dokumentu
organizace, který je mnohostrannou mezinárodní smlouvou, a působí pouze subjektivně,
vůči jejím stranám, tzn. inter partes. Navenek, vůči třetím stranám, se subjektivita
organizace uplatňuje jen v případě uznání, ať už výslovného nebo konkludentního
(uzavřením mezinárodní smlouvy nebo jiná forma spolupráce s organizací), které má
84
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konstitutivní účinky. Existují ale univerzální mezinárodní organizace, které aspirují na
co nejširší, pokud možno univerzální členství. Pak by se jejich zakládací smlouvy,
zavazující všechny státy, mohly stát součástí obecného mezinárodního práva89 a
vykročit tak z mezí partikularismu.
Většina autorů se v současnosti přiklání k teorii partikulární, dle prof. Čepelky a
prof. Šturmy90 to vychází z reality existujícího mezinárodního společenství a platného
pozitivního mezinárodního práva. Z toho vyplývá, že mezinárodní organizace nemohou
být vázány obecným mezinárodním právem, protože totiž vůbec nejsou jeho subjektem.
Řídí-li se tyto ve své praxi obsahově stejnými pravidly, pak pouze ze smluvního
titulu, nikoli obyčejového. Pokud tedy Evropská unie deklaruje, že je vázána Úmluvou
OSN o mořském právu z r. 1980,91 pak může být vázána jen smluvně, nikoli už
obyčejovým (a možná obsahově širším) vyjádřením pravidel mezinárodního mořského
práva.
Ze stejného důvodu nelze na mezinárodní organizace uplatnit obyčejovou
mezinárodní odpovědnost,92 nicméně obsah obyčejových pravidel by bylo možno použít
z titulu smluvního. Rovněž obyčejová pravidla o diplomatických výsadách a imunitách,
která se konstituovala tisíciletým vývojem, jsou přímo nepoužitelná, není možno
vyvozovat nárok na výsady a imunity organizace přímo z obecného mezinárodního
práva – je třeba smluvně sjednat příslušný režim tzv. sídelní dohodou, popř. smlouvou o
výsadách a imunitách, aby se organizace a její zaměstnanci vyňala z teritoriální a
osobní jurisdikce hostitelského státu, který by na ni jinak chtěl aplikovat své vnitrostátní
právo. Není-li hostitelský stát státem členským, pak uzavřená sídelní dohoda je aktem
uznání subjektivity mezinárodní organizace ze strany tohoto státu. Není-li sídelní
dohoda sjednána, nebo není-li platná, nelze mezinárodní organizaci výsady a imunity
přiznat. To platí i o jurisdikčních imunitách ve vztahu k vnitrostátním soudům
hostitelského státu. V soudním sporu při neexistenci platné sídelní dohody tyto soudy
nemohou přiznat organizaci imunitu jen na základě odkazu na obyčejové právo nebo
89
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obecné zásady právní.93 Imunity mezinárodní organizace vycházejí z funkčního
charakteru její subjektivity, zatímco imunity státu jsou důsledkem samotné zásady
svrchované rovnosti a nezávislosti států.
Přesvědčení, že mezinárodní organizace nemohou být vázány obecným
mezinárodním právem, je jedním z důvodů, proč Vídeňská úmluva o smluvním právu
mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo mezinárodními organizacemi navzájem
z r. 1986 nevstoupila v platnost pro nedostatek ratifikací. Mimochodem, v její
preambuli je výslovně potvrzena mezinárodní subjektivita mezinárodních organizací a
jejich způsobilost uzavírat smlouvy.
Její text většinou výslovně přebírá slovní znění i strukturu94 velmi úspěšné starší
kodifikace smluvního práva, Vídeňské úmluvy o smluvním právu z r. 1969, a to včetně
čl. 53,95 který je definicí ius cogens. Pokud by mezinárodní organizace totiž mohla
nějakým způsobem porušit ius cogens, pak je jasné, že by jím napřed musela být
vázána. Taková úvaha byla zřejmě obecně nepřijatelná.
Podle čl. 46 odst. 2 této v platnost zatím nevstoupivší smlouvy se mezinárodní
organizace nemůže dovolávat neplatnosti svého souhlasu být smlouvou vázána
z důvodu porušení pravidel organizace týkající se způsobilosti k uzavírání smluv, ledaže
porušení bylo zjevné a týkalo se pravidla základního významu.
Existují ovšem mezinárodní organizace, u nichž by určení, zda došlo k porušení
základního pravidla, mohlo být velmi složité, nikoli jednoznačné – například Evropská
unie, která konstituovala svůj vlastní autonomní právní řád.96 Domnívám se, že v právě
případě evropského práva by se zjevné porušení hledalo těžko – právní formulace jsou
93
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často velmi komplikované, vymezení sdílených pravomocí bývá nepřehledné97 a otvírá
cestu k různým výkladům, mezi kterými autoritativně volí až Soudní dvůr EU při své
posudkové činnosti, ale samozřejmě i v rozhodování předběžných otázek a přímých
žalob. Potom nelze po třetí straně požadovat, aby poznala zjevné porušení, i když samy
orgány Evropské unie potřebují k výkladu pravidel právní servis Soudního dvora.
Soudní dvůr Evropské unie nicméně dovodil, že Evropská unie se cítí být vázána
obyčejovým ekvivalentem pravidel kodifikovaných ve Vídeňské úmluvě o smluvním
právu z r. 1969 a že tato pravidla jsou závazná pro unijní orgány a tvoří pevnou součást
unijního práva.98 Jednalo se problematiku v mezinárodních vztazích velmi důležitou ukončení, resp. pozastavení plnění smluv z důvodu podstatné změny poměrů. Nařízení
Rady, které pozastavovalo obchodní koncese poskytnuté na základě dohody o
spolupráci mezi EHS a Jugoslávií, ponechal Soudní dvůr v platnosti.
Česká doktrína mezinárodního práva setrvává převážně na pozicích partikulární
subjektivity organizací, opačné názory jsou ovšem rovněž zastoupeny. Prof.
Malenovský píše, že „subjektivita mezinárodních organizací překračuje rámec
partikulárního práva a uplatňuje se uvnitř obecného mezinárodního práva.“99 K posudku
Mezinárodního soudního dvora,100 kde bylo zmíněno, že „mezinárodní organizace jsou
vázané jakýmikoli závazky vzniklými pro ně podle obecných pravidel mezinárodního
práva, jejich ústavních instrumentů nebo mezinárodních dohod, jimiž jsou stranami…“
konstatoval prof. Jílek, že „od partikularismu přešel Mezinárodní soudní dvůr
k obecnému mezinárodnímu právu.“101 Příliš univerzalistická interpretace tohoto
posudku, z nějž vychází i Komise pro mezinárodní právo, co se týče charakteru
závazku, jehož porušení způsobí mezinárodní odpovědnost, je ovšem podle mého
názoru omezeno funkční subjektivitou mezinárodních organizací.102 Mezinárodní
soudní dvůr konstatoval, že závazek mezinárodní organizace může mít charakter jak
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pravidla obecného mezinárodního práva, tak i mezinárodní smlouvy - to se týká zdroje,
pramene závazku, ale v žádném případě nemůže znamenat, že každá mezinárodní
organizace je vázána jak veškerým obsahem obecného mezinárodního práva, tak
jakoukoli smlouvou. Komise pro mezinárodní právo posudek MSD cituje v komentáři
k Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací, aby zdůraznila, že
mezinárodní organizace mohou být vázány jakýmkoli pramenem mezinárodního práva,
jak je vystihuje čl. 38 Statutu Mezinárodního soudního dvora: může být původu
obyčejového, smluvního, může se jednat o obecnou zásadu právní. Všechny tyto
prameny jsou ekvivalentně závazné a porušení závazku způsobuje kvalitativně stejnou
mezinárodní odpovědnost.
Mezi zastánce univerzální subjektivity mezinárodních organizací patří
především norský internacionalista Finn Seyersted.103 Vychází z teze neomezené
způsobilosti mezinárodních organizací k právům a právním úkonům, analogicky podle
způsobilosti států. Z posudku MSD ve věci Bernadotte dovozuje, že taková subjektivita
přísluší každé mezinárodní organizaci, která splňuje jím vymezené podmínky (psalo se
ovšem o OSN, která je v řadě aspektů včetně své univerzálnosti teritoriální i věcného
zaměření jedinečná). Podle I. Seidl-Hohenvelderna „tato úvaha odporuje vůli a praxi
členských států.“ 104 Komise pro mezinárodní právo nicméně při vysvětlování základů
mezinárodní odpovědnosti organizací ve svém komentáři vyvozuje z judikatury
Mezinárodního soudního dvora105 „objektivní“ charakter subjektivity organizací. To
znamená, že není třeba uznání subjektivity organizace ze strany poškozeného státu, aby
mezinárodní organizace mohla být shledána odpovědnou podle Návrhu článků, jak
uvádí KMP v komentáři k čl. 2.
Jaká tedy dnes je subjektivita mezinárodních organizací – univerzální, nebo
partikulární? Z hlediska normativního nebo právně-teoretického zřejmě vítězí teorie
partikulární, protože vychází z logicky uceleného konceptu, jehož základem je
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mezinárodní smlouva jako zakládací dokument organizace a její právní účinky, které
zjevně nemohou překročit rámec smluvní závaznosti.
Podle mého názoru v dnešní době celosvětově propojeného mezinárodního
společenství ovšem nelze opomíjet i rovinu faktickou, tzn. utváření mezinárodních
vztahů mezi aktéry vedle konstituce právních pravidel. Někdy dochází k jednání praeter
legem, někdy k vyplňování mezer v otázkách mezinárodním právem neupravených. Lze
říci, že v současnosti, kdy mezinárodní organizace celosvětové i regionální nabývají
rostoucího mezinárodně-politického i ekonomického významu, již nelze redukovat
jejich mezinárodně-právní subjektivitu jen na okruh členských států, popř. institut
uznání. Podle mého názoru je institut uznání spíše deklaratorní.
Je otázka, zda v současné politické realitě by se našel stát, který by neuznával
OSN nebo Evropskou unii jako subjekt práva. V minulosti byla situace jiná – země
RVHP až do r. 1988 odmítaly uznat EHS za svého smluvního partnera a byly ochotné
uzavírat obchodní smlouvy pouze přímo s jednotlivými kapitalistickými státy, přestože
společná obchodní politika už tehdy tvořila výlučnou pravomoc Společenství.
Dnes je pohled na subjektivitu Evropské unie jiný zevnitř (po téměř desetiletí
členství se v naší zahraniční politice jeví jako samozřejmost, že se jedná o jednu
z hlavních priorit) a jiný ze světa, kde evropské právo představuje „jen“ partikulární
součást mezinárodního práva.
Z mezinárodně-právního pohledu je jistě partikulární doktrína přímého účinku,
kterou odvodil dnešní Soudní dvůr Evropské unie již v 60. letech,106 a která se vztahuje
pouze k právním řádům členských států. Evropská unie, ať už je její subjektivita
jakákoli, jistě nemůže vyžadovat po suverénních státech stojících mimo její integrační
projekt, aby uznávaly na svém území, ve svých právních řádech, přímý účinek pramenů
evropského práva.
Z tohoto důvodu Soudní dvůr EU ve své konstantní judikatuře odmítá přiznat
přímý účinek některým mezinárodním smlouvám, které jsou, vzhledem k tomu, že EU
je jejich stranou, součástí unijního právního řádu, např. Všeobecná dohoda o clech a
obchodu (GATT). Cílem SD EU je vyvarovat se při aplikaci evropského práva jisté
106
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nevyváženosti, protože jednou ze základních zásad mezinárodního práva je reciprocita:
příslušníci druhých smluvních stran ve svých státech žádný přímý účinek neznají,
nemohou se u svých vnitrostátních soudů přímo dovolávat práv ze smlouvy, a tak
dovolil-li by to Soudní dvůr unijním občanům, postavil by tak Unii (i členské státy) do
méně výhodné role, obnášející více faktických závazků a povinností, než mají smluvní
partneři ve světě.107 Soudní dvůr odmítl přiznat nárok na náhradu škody, která vznikla
v důsledku aktu vydaného v rozporu s dohodami WTO, protože ho odmítl z tohoto
důvodu uznat za protiprávní. Kritériem legality legislativní činnosti Unie před Soudním
dvorem nemůže být soulad s dohodami WTO. Odpovědnost by mohla vzniknout pouze
v případě neobvyklé, zvláštní škody, která by zasahovala do základních práv ústavního
významu.
Tématem této diplomové práce je odpovědnost mezinárodních organizací.
O jejich subjektivitě bylo pojednáno právě z toho důvodu, že se jedná o nezbytný
předpoklad odpovědnosti. Diskuze mezi zastánci subjektivity univerzální a partikulární
je podle mého názoru otázkou spíše doktrinální, než že by měla určující význam pro
samotnou existenci mezinárodní odpovědnosti organizací. Pro tu je rozhodující, že se
jedná o organizaci mezivládní, která disponuje mezinárodní subjektivitou, přičemž
otázka, zda je partikulární či univerzální, je po mém soudu otázkou, vůči jakému okruhu
dalších subjektů se tato uplatňuje. Odpovědí je pak určení rozsahu působnosti
mezinárodní subjektivity a odpovědnosti, nikoli rozhodnutí o její vlastní existenci, resp.
možnosti vzniku.
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3. KAPITOLA - Odpovědnost v mezinárodním právu
3. 1. Fenomén právní odpovědnosti
Fenomén právní odpovědnosti, který má své nezastupitelné místo v právu
soukromém i veřejném, je klíčovým prvkem, o který se v západních právních kulturách
opírá autorita práva jako závazného normativního systému.108 Efektivita fungování
práva obecně, jakož i práva mezinárodního, závisí na efektivitě úpravy odpovědnostních
vztahů.109 Odpovědnost je jedním ze základních stavebních kamenů práva. Je tedy
zřejmé, že jasná pravidla mezinárodní odpovědnosti a jejich efektivní fungování je
v zájmu plynulého vývoje celého mezinárodního společenství. V současnosti je
mezinárodní odpovědnost jedním z nejvíce dynamických odvětví mezinárodního práva
veřejného.110 Podle A. Pelleta je téma mezinárodní odpovědnosti spolu se smluvním
právem základním pilířem kodifikační práce Komise pro mezinárodní právo OSN.111
Zároveň platí, že obecné právo mezinárodní odpovědnosti je (zatím) méně ustálené a
jednoznačné, než tomu bylo v případě smluvního práva v době jeho kodifikace.112
Právní odpovědností v obecné teorii práva rozumíme právní následek porušení
právní povinnosti - sekundární právní vztah, jehož obsahem je zpravidla nějaká sankční
povinnost, která následuje po porušení povinnosti stanovené v primárním právním
vztahu.113 To znamená, že právní odpovědnost je zvláštním případem povinnosti
subjektu práva.114 Zvláštní odpovědnostní, tj. sekundární a následná, povinnost totiž
nastupuje až tehdy, nenastane-li splnění primární povinnosti, tzn. chování subjektu
v souladu s platnými mezinárodněprávními závazky, ať už obyčejovými nebo
smluvními. Dělení smluv na právotvorné a kontraktuální podle nauky převládající na
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počátku minulého století nemá vliv na platnost závazku. Každá platná mezinárodní
smlouva zavazuje smluvní strany a musí být jimi plněna v dobré víře.115
Odpovědnost je jeden z elementárních právních pojmů, je centrální a nezbytnou
složkou právního systému.116 Základní funkcí práva totiž je regulovat společenské
vztahy a vést subjekty k respektování pravidel vyjádřených právními normami na
základě donucení právní odpovědností.117 Je zřetelná souvislost mezi právní
subjektivitou a právní odpovědností. Právní úprava by postrádala smysl, kdyby se
neměla na koho vztahovat (subjekty), a kdyby se nedala efektivně vynucovat
(odpovědnost).
Co se týče úpravy odpovědnosti v právu vnitrostátním, existuje řada
koncepčních odlišností v právu soukromém a veřejném, v různých právních odvětvích,
v různých státech a právních kulturách,118 ale podstata a základní funkce zůstává stejná
– zajistit dodržování a plnění právních norem. Stejně tak v právu mezinárodním. Tam
má institut odpovědnosti vzhledem k horizontální povaze mezinárodního společenství
bez centrálního donucovacího aparátu o to významnější úlohu, stejně jako zásady plnění
závazků v dobré víře, pacta sunt servanda nebo přátelských vztahů mezi národy.
V různých vnitrostátních kontextech má právní institut odpovědnosti různé
zajímavé podoby: například povinnost bránit se proti žalobě podané u soudu nebo
politickou odpovědnost parlamentu a vlády,119 popř. následky protiprávního jednání
jednotlivců, až už se jedná o občansko-právní delikty nebo trestné činy.120 Odpovědnost
může také znamenat právní vztah mezi právy jednotlivce a jejich omezení ve veřejném
zájmu ve prospěch hodnot zakotvených v ústavě.121 V jiném významu může
odpovědnost (responsibility) být chápána také jako pravomoc, kompetence – např.
115
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podle čl. 24 Charty OSN má Rada bezpečnosti základní odpovědnost za udržování
mezinárodního míru a bezpečnosti.
Moderní sekundární pravidla o odpovědnosti nahradila dřívější přesvědčení o
posvátnosti mezinárodních smluv a možnost volného uchylování se k síle, které dnes
zakazuje kogentní obecné mezinárodní právo.122 O rozvinutém právním institutu
odpovědnosti se také někdy hovoří jako o indikátoru přechodu od tradičního
k modernímu mezinárodnímu právu – zatímco v tradičním systému právo sloužilo
národním zájmům silnějšímu ze suverénů, moderní mezinárodní právo je postaveno na
sdílených zájmech celého mezinárodního společenství.123
Aby mohla být mezinárodní odpovědnost účinně uplatňována, především
judiciálními a arbitrárními orgány v jejich rozhodování konkrétních případů, je třeba
mít k dispozici ucelený a jasný soubor pravidel. A to je úkol Komise pro mezinárodní
právo OSN a její kodifikační činnosti. Mezinárodní organizace jsou dnes klíčovými
aktéry mezinárodního života a o jejich odpovědnosti není sporu, a tak je třeba mít jasná
pravidla. Kodifikace zvyšuje právní jistotu subjektů a legitimní očekávání, tj.
hodnověrné očekávání právních následků jednání. V neposlední řadě se dá říci, že
přehledná právní úprava odpovědnosti motivuje mezinárodní organizace k vytvoření
kvalitních a spolehlivých vnitřních mechanismů, které zpřehlední jednání jejích
jednotlivých orgánů a podrobí je důsledné vnitřní kontrole, ve snaze zabezpečit plnění
závazků a předcházet vzniku mezinárodní odpovědnosti.124 Proces utváření jasných
mezinárodně-právních pravidel, tzn. kodifikace v širším smyslu, začíná u mezinárodněpolitických cílů v zájmu celého mezinárodního společenství a končí u závazných
vynutitelných norem.125
Pojetí je odpovědnosti jako sekundárního právního vztahu, který vzniká jako
následek protiprávního chování, je společné téměř všem vnitrostátním právním řádům, a
tak zakládá v mezinárodním právu obecnou zásadu právní ve smyslu čl. 38 Statutu
Mezinárodního soudního dvora. To vyslovil už Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti
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v r. 1927 v případu Chorzówské továrny.126 Konstatoval tehdy, že je principem
mezinárodního práva, že porušení závazku státu vyžaduje povinnost reparace.127
Tehdejší doktrína mezinárodního práva ještě nebyla jednotná, co se týče uplatňování
tohoto principu,128 zatímco dnes je tato základní zásada všeobecně uznávána.
Nelze opomenout vliv vývoje pojímání institutu odpovědnosti ve vnitrostátních
právních řádech, kde lze vysledovat podobné tendence jako v samotném právu
mezinárodním. Každá právní úprava odpovědnosti je výsledkem vyvažování veřejného
zájmu na sankcionování škůdce a zájmu poškozeného na získání odškodnění. Zatímco
dříve se pozornost zaměřovala hlavně na osobu škůdce, řešilo se, zda má být odpovědný
anebo ne, dnes se spíše klade důraz na zájmy poškozeného a je snaha zajistit, aby se
domohl náhrady vždy, když to situace umožňuje.129 Otázka, kdo je za určité jednání
odpovědný, vlastně v praxi znamená: kdo ponese škodlivé následky tohoto jednání?
Rozhodující je, kdo škodlivé jednání vykonával, to ale nestačí. V každém konkrétním
případě by se mělo také zohlednit, který subjekt měl z předmětného jednání užitky, jaká
je schopnost zúčastěných škodám předcházet a nést jejich následky, jaká je způsobená
újma ve srovnání s potencionální újmou v případě vzniku odpovědnosti, nebo naopak
v případě, kdy poškozený nebude mít k dispozici možnost nápravy apod.130
Základem vzniku mezinárodní odpovědnosti je spáchání mezinárodněprotiprávního chování, které má prvek objektivní - porušení platného závazku, a
prvek subjektivní – přičitatelnost jednání. Obecné mezinárodní právo tedy uplatňuje
odpovědnost za prostou protiprávnost – tj. odpovědnost objektivní (v tomtéž slova
smyslu, jako v českém právu vnitrostátním). Prvek subjektivní131 a objektivní ve svém
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subjektivního – všeobecně přijímáno. Ještě na počátku 20. století byla subjektivní stránka chápána jinak
než dnes, hlavní důraz se kladl na vyloučení zavinění, a mezinárodní odpovědnost byla pojímána hlavně
jako porušení právní normy. (Dnešní koncept subjektivní stránky jako přičitatelnosti se utvořil v 60.
letech 20. stol. v době působení R. Aga v KMP.) Viz ANZILOTTI, La responsabilité internationale des Etats,
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spojení představují dvě nutné podmínky vzniku odpovědnosti: právní subjektivita
subjektu, kterému se jednání přičítá, a existence povinnosti, kterou ukládá mezinárodní
právo – teprve jejím porušením, ev. nesplněním, může dojít k vzniku odpovědnosti.
Porušení právní povinnosti (tj. povinnosti dodržovat platný mezinárodně-právní
závazek) je nezbytným předpokladem vzniku odpovědnosti. Vznik škody naopak není
vyžadovanou podmínkou. Dá se také říci, že škoda, újma, je chápána velmi široce - jako
nezbytný důsledek protiprávnosti, tzn. jako neodmyslitelná součást objektivního prvku.
Každé porušení mezinárodního práva samo o sobě znamená jistou morální újmu
poškozenému subjektu a také mezinárodnímu společenství jako celku, jehož zájmem je
respektování mezinárodního práva. Toto obecné pojetí platí samozřejmě jak pro státy,
tak pro mezinárodní organizace. Jako ustálený obyčej je zakotveno v obou návrzích
článků – v čl. 2 pro státy, ve čl. 4 pro mezinárodní organizace.
Objektivní prvek – tj. protiprávnost - se ovšem liší u států a u mezinárodních
organizací. Zatímco suverénní státy nejsou ve svém jednání omezeny ničím jiným než
právě platným mezinárodním právem, odvozená a funkční subjektivita mezinárodních
organizací (viz výše – 2. kapitola – Subjektivita mezinárodních organizací) má za
následek, že akty mezinárodní organizace mohou být v souladu s mezinárodním právem
jen tehdy, jsou-li učiněny v rámci zmocnění a pravomocí, které státy organizaci svěřily
v její zakládací smlouvě.132 Takové zmocnění se ale nevykládá restriktivně, ale naopak
se může rozšířit ve smyslu implicitních pravomocí. Veškeré legální jednání, které
směřuje

k naplnění

cílů

s mezinárodním právem.
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organizace,

se

presumuje

jako

jednání

v souladu
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by totiž opatrnost, způsobená obavou z takové neplatnosti v budoucnu, mohla závažným
způsobem ovlivnit jednání třetích stran vůči mezinárodním organizacím, a tím i ztížit
plnění jejich cílů.
Pro úplnost dodávám, že odpovědnost je jako multidimenzionální fenomén
předmětem studia dalších společenských věd i mimo právo. Z jazykového hlediska se
slovo odpovědnost (stejně jako responsibity, responsabilité, Verantwortung) odvozuje
od slova odpověď, tj. znamená odpověď na otázku, povinnost obhajovat se proti
vznesenému obvinění.134 Sociologie – zejm. E. Durkheim - zkoumá odpovědnostní
vztahy v různých typech společností - rozdíly ve vnímání odpovědnosti jako
individuální a kolektivní.135

3. 2. Odpovědnost států a mezinárodních organizací
O odpovědnosti státu za mezinárodně protiprávní chování není pochyb. Jedná se
o jedno ze základních pravidel mezinárodního práva veřejného. V současné době ji
upravuje ustálené obyčejové obecné mezinárodní právo, které je všeobecně přijímáno.
Návrh článků o odpovědnosti států, který Komise pro mezinárodní právo schválila v r.
2001 ve druhém čtení po půlstoletí prací – téma bylo zařazeno na program jednání už
v r. 1949, krátce po ustavení Komise jako pomocného orgánu Valného shromáždění – je
prvním autoritativním písemným vyjádřením těchto ustálených obyčejových pravidel.136
Právě díky skutečnosti, že návrh článků do velké míry odráží stávající obyčejové právo,
se tato kodifikace označuje za velmi úspěšnou137 a je široce přijímána nejen v odborné
literatuře, ale i u mezinárodních judiciálních orgánů. Pokud se Mezinárodní soudní dvůr
při formulaci právních názorů opírá nejen o závazné mezinárodní smlouvy, ale i o
deklarace a návrhy článků KMP, vyjadřuje tím přesvědčení o jejich významu a
134
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napomáhá budoucí možné transformaci v text kodifikační úmluvy.138 Ten je ovšem na
místě pouze v případě politické vůle států, které to uznají za vhodné a reálné,
uskutečnitelné,139 což se zatím ve vztahu ke kodifikaci mezinárodní odpovědnosti
nestalo.
Po celá staletí až do doby po 2. světové válce byla problematika mezinárodní
odpovědnosti tradičně spojována pouze se státy, protože ty byly považovány za jediné
subjekty mezinárodního práva. Stejně jako současný stav sekundárních pravidel o
odpovědnosti států, který odráží stav mezinárodního práva jako práva mezistátního a je
výsledkem určitého historického vývoje; i u odpovědnosti mezinárodních organizací lze
do budoucna očekávat postupnou krystalizaci ustálené praxe s ohledem na působení
Návrhu článků. Je samozřejmě možné, že pravidla v něm zakotvená se mohou ještě
změnit působením odlišné praxe v budoucnu. Proces utváření pravidel prostřednictvím
praxe je zřejmě teprve ve svých počátečních fázích vývoje, na rozdíl od úpravy
odpovědnosti států, která se v obyčejové podobě konstituovala po staletí. Zatím panuje
shoda na existenci obecného principu, podle nějž mezinárodní organizace mohou nést
mezinárodní odpovědnost.140 Dnes je pravidlo, podle nějž mezinárodní organizace
odpovídá za své protiprávní akty, součástí mezinárodního obyčeje.141 Je nezbytným
následkem oddělené, svébytné právní subjektivity mezinárodních organizací.142
Mezinárodní odpovědnost je vlastně odrazem mezinárodní odpovědnosti států.143
Koncepce odpovědnosti mezinárodních organizací se vyvíjela postupně teprve po
2. světové válce. V prvních poválečných letech mezinárodně-právní doktrína ještě
odpovědnost jiných subjektů, než států, vůbec nepřijímala. První zpráva Komise pro
mezinárodní právo o vztahu odpovědnosti států a mezinárodních organizací byla
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vypracována už v r. 1963 v rámci prací na odpovědnosti států.144 Podle prof. R. Aga,
druhého zvláštního zpravodaje k tomuto tématu, bylo tehdy sporné, zda mezinárodni
organizace vůbec má způsobilost k protiprávnímu jednání, a vzhledem k tomu, že
mezinárodní organizace obecně byly tehdy teprve nedávným fenoménem, označil jejich
případnou odpovědnost jako téma nevhodné ke kodifikaci. Následně v r. 1973 se
Komise zabývala pouze státy a odpovědnost ostatních subjektů vytkla před závorku pro
případné budoucí zpracování. Úplně první zpráva zvl. zpravodaje k odpovědnosti států
v r. 1955 ovšem identifikovala tři hlavní oblasti odpovědnosti mezininárodních
organizací:145 (1) smluvní odpovědnost k úředníkům a zaměstnancům - je vnitřním
vztahem, který se řeší u správních tribunálů zřízených uvnitř organizace, jejich praxe se
rozvíjí už od 20. let 20. století, s fungováním Společnosti národů a Mezinárodní
organizace práce, (2) odpovědnost za jednání či opomenutí orgánů, za politickou a
vojenskou činnost, (3) odpovědnost za škodu způsobenou třetím subjektům (např.
hostitelskému státu nebo při správě území).
Jasné rozhraničení odpovědnosti států a mezinárodních organizací představuje
článek 57 Návrhu článků o odpovědnosti států. Stanoví, že tyto články se nijak
nedotýkají odpovědnosti mezinárodních organizací podle mezinárodního práva ani
odpovědnosti státu za chování mezinárodní organizace. Podobně čl. 58 vylučuje
z odpovědnosti států podle mezinárodního práva individuální trestní odpovědnost
jednotlivců jako státních představitelů. Čl. 33, v části druhé věnované obsahu
odpovědnostního závazku státu, zmiňuje, že touto úpravou není dotčena možnost, aby
z odpovědnostního závazku státu vzniklo právo ve prospěch jiného subjektu odlišného
od státu. Z těchto ustanovení lze učinit závěr, že Návrh článků o odpovědnosti států
důsledně vymezuje oblast své aplikace na právní vztahy států a nechává úpravu ohledně
mezinárodních organizací zcela na pozdějším Návrhu článků o odpovědnosti
mezinárodních organizací, který navíc logicky navazuje úpravou odpovědnosti státu
v souvislosti s jednáním mezinárodní organizace. Tato jeho 5. část představuje most
mezi oběma ucelenými kodifikačními návrhy. Nebylo by tedy vůbec logické, kdyby
přístup Komise k otázkám odpovědnosti organizací, které jsou v podstatě paralelní
144
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k odpovědnosti států, byl odlišný.146 Za dílčími rozdíly stojí konkrétní zvláštní důvody
pro koncepční odlišnosti v subjektivitě mezinárodních organizací.
Pro úplnost dodávám, že v průběhu prací na odpovědnosti států byly předloženy
návrhy spojující odpovědnost států s mezinárodními organizacemi, zejm. ohledně
přičitatelnosti, jako např. úprava právních následků protiprávního jednání orgánu, který
poskytla mezinárodní organizace k dispozici státu, nebo jednání orgánu mezinárodní
organizace na území státu, ovšem ve výsledném Návrhu článků o odpovědnosti států
schváleném v druhém čtení se neobjevily.147 Vztahy mezi odpovědností států a
organizací totiž spadají mimo rámec těchto článků.148 Čl. 4 a 5 v 1. části, 2. kapitole,
které se týkají přičitatelnosti chování států a hovoří o jednání státního orgánu nebo jiné
osoby či entity, které byl výkon vládních funkcí svěřen, nabízejí teoretickou možnost,
že takovou entitou, která de facto jedná jako orgán státu, by mohl být i orgán
mezinárodní organizace. Tato možnost je ovšem velmi úzká již vzhledem k tomu, že
osoba má být zmocněna vnitrostátním právem státu, jak zdůrazňuje komentář, který se o
mezinárodních

organizacích

nijak

nezmiňuje.

Komentář

k Návrhu

článků

o

odpovědnosti mezinárodních organizací nicméně teoreticky tuto možnost připomíná,
v komentáři k čl. 1, vymezujícímu rozsah aplikace návrhu.

3.3. Odpovědnost mezinárodních organizací v průběhu času

Koncept mezinárodní odpovědnosti se v průběhu staletí proměňoval. Psali o ní
klasikové mezinárodního práva jako Grotius, Vattel, Oppenheim, Lauterpacht.149
Mezinárodní odpovědnost jako teoretický fenomén byla předmětem zájmu doktríny
mezinárodního práva už v 1. polovině 20. stol.,150 tj. v době, kdy mechanismy
umožňující její uplatňování nebyly ještě dostatečně rozvinuty.151 Tehdy se vztahovala
pouze ke státům, po 2. sv. v. se diskutovalo také o případné trestní odpovědnosti
146
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jednotlivců podle mezinárodního práva.152 Ještě v 50. letech bylo pro některé autory153
nepředstavitelné, že by organizace mohly samy sobě přivodit mezinárodní odpovědnost,
protože na rozdíl od států obvykle nedisponují územím ani obyvatelstvem, nad kterým
by vykonávaly jurisdikci (chybí jim souveraineté territoriale). Dnes už o tom, že
mezinárodní organizace odpovídá za porušení mezinárodního práva, není pochyb,
základní principy jejich odpovědnosti jsou shodné se základními principy odpovědnosti
států.154
Pozornost odborné literatury si získala odpovědnost mezinárodních organizací,
které byly zřízeny podle mezinárodního práva, až v 80. letech 20. století v souvislosti
s případy, kdy mezinárodní organizace nebyly schopné či ochotné dostát svým
závazkům – případ úpadku Mezinárodní rady pro cín v r. 1985 a ukončení činnosti
Arabské organizace pro industrializaci. Jednalo se ale spíše o diskuzi o možné
odpovědnosti členských států za závazky organizace, než o samotnou odpovědnost
mezinárodních organizací. Ještě na konci 80. let panovalo v odborné literatuře
přesvědčení, že praxe případů odpovědnosti států za jednání organizace je natolik řídká,
že obyčejové mezinárodní právo v této věci v podstatě neexistuje.155 Stejně opatrný
závěr prezentuje doktrína i o deset let později.156
Mezinárodní rada pro cín (International Tin Council) byla mezinárodním
surovinovým sdružením s vlastní právní subjektivitou,157 které mělo za cíl udržovat
rovnováhu mezi světovou výrobou a spotřebou cínu a předcházet cenovým
fluktuacím.158 Za tím účelem obchodovalo na burze a drahé surovinové nákupy
financovalo bankovními půjčkami. V říjnu 1985 došlo k úpadku organizace, která se
152
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neúspěšně snažila intervenovat ve prospěch nárůstu světové ceny cínu a dlužila bankám
velké částky. Již nebyla schopna své závazky splnit. Věřitelé organizace, třetí smluvní
strany, se domáhali svých nároků jak vůči organizaci, tak vůči členským státům.
Poukazovali na to, že právě členská základna (tj. vyspělé průmyslové země) zajišťovala
důvěryhodnost organizace navenek, a členské státy mají odpovídat za nedostatečný
dohled nad činností organizace, když dopustily, aby tato vstupovala do riskantních
transakcí.159 Odpovědnost členských států byla také vyvozována z charakteru
mezinárodní organizace, která byla založena proto, aby z její činnosti členské státy
ekonomicky profitovaly, čímž se značně odlišuje od většiny mezinárodních organizací,
určených k politické kooperaci.160 Úpadek Mezinárodní rady pro cín byl mj. vyvolán
konfliktem zájmů mezi zeměmi výroby a spotřeby cínu.
Členské státy nebyly ochotné splácet dluhy organizace dobrovolně, a tak se
věřitelé domáhali svých nároků soudní cestou. Argumentovali, že členské státy založily
pouze obchodní sdružení a měly by tak za něj solidárně odpovídat. Zakládací smlouva,
na rozdíl od jiných smluv podobného typu, ručení nebo odpovědnost států vůbec
neupravovala,161 přestože bývá zvykem je smluvně vyloučit nebo alespoň omezit.
Vzhledem k tomu, že ITC měla sídlo v Londýně, rozhodovaly britské soudy, a to podle
vnitrostátního, nikoli mezinárodního, práva. Nejvyšší instance, Sněmovna lordů, nároky
věřitelů s jednou výjimkou zamítla. V tehdejší době nebyly zkušenosti s řešením sporů
s mezinárodními organizacemi. Jednalo se o zdaleka první takový případ.162 Výjimku
představoval spor s jednou bankou, kde se ITC výslovně vzdala svých jurisdikčních
imunit, zaručovaných sídelní dohodou se Spojeným královstvím. Britské soudy se
přiklonily k tomu, že ITC disponovala právní subjektivitou na úrovni mezinárodního
práva a uzavírala obchodní smlouvy vlastním jménem, i když podle vnitrostátního
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britského práva.163 Podle anglického práva tedy členové neodpovídají za organizaci
pouze z titulu svého členství. Lze ovšem dovodit povinnost členů, kteří organizaci
zřídili, přispívat na její provoz a tím pádem ji i zajistit, aby byla schopná dostát svým
závazkům.164 Spor se dostal i k Evropskému soudnímu dvoru,165 ovšem strany se
dohodly ještě před vynesením rozsudku v prosinci 1989 - spor tedy skončil
mimosoudním vyrovnáním s věřiteli.
Ve světle Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací se nabízí
aplikovat na daný případ čl. 59 s tím, že členské státy měly mimořádný vliv na činnost
organizace a vykonávaly nad jejím jednáním faktické řízení a kontrolu. Jak vyplývá
z ustanovení zakládací smlouvy o hlasování delegátů, ti jednali v zájmu svých států a
nikoli v zájmu organizace jako celku. Lze tedy dovodit, že ITC jako mezinárodní
organizace nebyla nezávislá a nemohla vykonávat žádné právní jednání mimo kontrolu
členských států.166 Na druhou stranu, bez aktivního působení členských států by žádná
mezinárodní organizace nemohla vzniknout ani fungovat. Nezbývá tedy než posoudit
intenzitu vlivu členských států na projevování vůle organizace v každém jednotlivém
případě.
V případě Westland Helicopters se jednalo o mezinárodní organizaci, založenou
čtyřmi státy – Spojenými arabskými emiráty, Saúdskou Arábií, Katarem a Egyptem –
která měla za cíl zajistit vyzbrojování arabských armád a za tím účelem uzavřela mj.
smlouvu s britskou společností o nákupu helikoptér. Tato Arabská organizace pro
industrializaci z rozhodnutí svých členů, kteří po uzavření mírových dohod s Izraelem
v r. 1978 nechtěli již dále s Egyptem spolupracovat, ukončila činnost a členové nebyli
ochotni plnit její závazky z obchodní smlouvy, uzavřené jménem organizace. Smluvní
partner,

britská

obchodní

společnost

Westland

Helicopters,

předložila

spor

mezinárodnímu arbitrážnímu tribunálu Mezinárodní obchodní komory, na nějž
odkazovala rozhodčí doložka ve smlouvě.167 Tribunál sice potvrdil právní subjektivitu
organizace, nicméně došel k závěru, že tato ještě nemusí vylučovat odpovědost
členských států za závazky ze smluv uzavřených jménem organizace a nikoli členskými
163
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státy, i v případě, že jejich odpovědnost není v zakládací smlouvě organizace upravena.
Státy totiž založily organizaci s politickými cíli zajistit vyzbrojování svých armád, což
je zájmem každé jednotlivé vlády. Motivací vlád bylo skrýt své jednání za organizaci za
tím cílem zřízenou.168 Jednalo se tedy o účelově úzce zaměřenou a navíc krátkou dobu
fungující entitu. Státy měly v rozhodování organizace klíčovou rozhodující roli, která se
projevila i v ukončení její činnosti. Navíc prostřednictvím memoranda o porozumění
formálně garantovaly plnění závazků organizace. V neposlední řadě se Tribunál
soustředil na postavení třetích stran, kterým by byl v případě opačného rozhodnutí (tzn.,
že členské státy nemají odpovědnost) upřen přístup ke spravedlnosti.169 Zde je patrné,
že pokud nejsou k dispozici ucelená pravidla mezinárodní odpovědnosti organizací,
soudní orgány sahají k zásadám jiných oblastí mezinárodního práva nebo k obecným
zásadám právním.170
V komparaci s organizací zřízenou pro vyzbrojování arabských zemí mají
mezinárodní surovinové dohody mnohem pozitivněji zaměřené cíle, které jsou
v souladu s žádoucím ekonomickým rozvojem ve všech zemích světa. Mají také
dlouhou historii a stabilnější fungování. Případná odpovědnost uložená státům
surovinového sdružení by mohla negativně ovlivnit vývoj jejich hospodářství.171
Před čtvrtstoletím se při pohledu na tyto dva případy nabízel závěr o nezralosti a
neúplnosti mezinárodního práva odpovědnosti členských států a nedostatku právních
prostředků nápravy, které má, nebo spíše nemá k dispozici subjekt, jenž je
s mezinárodní organizací v právním vztahu a chce se domáhat splnění jejího závazku, ať
už na mezinárodní nebo vnitrostátní úrovni.172
Optimistické zhodnocení vývoje kodifikačních snah v nedávných letech a rozvoj
mezinárodní judikatury snad opravňuje k názoru, že mezitím došlo jak ke zpřesnění a
ujasnění právní úpravy, tak k rozšíření a zkvalitnění mechanismů řešení mezinárodních
sporů. Nicméně jeden z důležitých dílčích závěrů, vyplývající z provedené analýzy
dvou sporů proběhlých v 80. letech 20. stol., je, že samostatná právní subjektivita
168
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mezinárodní organizace ještě nevylučuje dílčí odpovědnost členkých států, která může
vzniknout za určitých podmínek.
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4. KAPITOLA – Odpovědnost mezinárodních organizací v různých
odvětvích mezinárodního práva
4.1. Smluvní a deliktní odpovědnost mezinárodních organizací

Mezinárodní organizace jsou subjekty mezinárodního práva a jejich prvotním
účelem je koordinovat spolupráci svých členů na mezinárodní scéně, a tak vstupovat do
vztahů normovaných mezinárodním právem. Nelze ovšem zapomínat, že i ony pro své
běžné fungování potřebují právní vztahy a smlouvy uzavírané na vnitrostátní úrovni.
Bez nich by nemohly své cíle plnit. Smluvní odpovědnost mezinárodních organizací má
tedy obvykle soukromoprávní povahu, vztahuje se k jednotlivcům nebo právnickým
osobám, řídí se vnitrostátním právem (občanským, obchodním, pracovním), zpravidla
právem místa, kde byla smlouva uzavřena – tzn. právem hostitelského státu. Tyto
smlouvy se týkají zajišťování potřeb pro fungování organizací (nákup zboží a služeb,
pracovní smlouvy se zaměstnanci – státními občany svých států). Mezinárodní
organizace sídlí vždy na území nějakého státu a nemůže být izolována, potřebuje
navazovat právní vztahy jako každá jiná právnická osoba. Případné spory ze smluv
spravujících se vnitrostátním právem jsou pochopitelně k řešení před vnitrostátními
soudy a nejedná se tedy o případ odpovědnosti podle mezinárodního práva ve smyslu čl.
1 Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací. Přesto považuji za vhodné
do diplomové práce problematiku vnitrostátních sporů s mezinárodními organizacemi
zahrnout. Především proto, že souvisí s otázkou jurisdikčních imunit, což je důležitá
část práva mezinárodních organizací. I když těchto případů neproběhlo mnoho, nastínily
zajímavé právní problémy. Několik stížností zaměstnanců mezinárodních organizací,
které ovšem vzhledem k uspořádání jeho struktury musely směřovat proti státům, řešil i
Evropský soud pro lidská práva.173 Vzhledem k tomu, že celkově je relevantní
kazuistiky k odpovědnosti mezinárodních organizací málo, může být přínosné se
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zabývat i vnitrostátními případy, i když u vědomí rizika nesouladnosti judikatury soudů
různých zemí. Je možno ovšem dohledat obdobná řešení.
Bylo dovozeno, že jurisdikční imunity mezinárodní organizaci nelze přiznat
pouze na základě obyčejového mezinárodního práva, ale vyžaduje se konkrétní platná
sídelní dohoda, což hovoří jednoznačně ve prospěch partikulární subjektivity
mezinárodních organizací.
Předmětem zkoumání soudů před samotným rozhodováním ve věci bylo, zda
vůbec existuje pravomoc soudu se sporem zabývat, nebo zda může žalovaná
mezinárodní organizace uplatňovat své jurisdikční imunity. Odpověď záleží v hledání
optimální rovnováhy mezi nezávislostí mezinárodní organizace a právem jednotlivce na
spravedlivý proces,174 zakotveným v čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod175 a v čl. 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických
právech, což z něj činí (s ohledem na univerzalitu lidských práv zakotvených v Paktech)
pravidlo kvality obyčejové nebo přinejmenším obecné zásady právní. Státy mají
povinnost zajistit svým občanům možnost domáhat se svých práv v řízení splňujícím
zásady spravedlivého procesu, a to i tehdy, když povinným subjektem, proti němuž
nárok směřuje, je mezinárodní organizace, mající vnitrostátní subjektivitu stejně jako
právnické osoby. Této povinnosti státu, tzn. právu jednotlivce na spravedlivý proces, je
učiněno zadost, je-li možno spor řešit v řízení před orgánem mezinárodní organizace,
které záruky řádného procesu naplňuje. Pokud organizace žádný orgán pro řešení sporů
nemá, nebo tento nesplňuje požadavky nezávislosti a efektivity, soud nemůže brát
ohledy na imunity organizace a musí občanům poskytnout možnost spravedlivého
procesu sám. Zajímavou otázkou je, jak vybrat kritéria, která má mechanismus uvnitř
organizace splňovat.176 Čl. 6 EÚLP je „pouze“ regionální úpravou, zavazuje
samozřejmě pouze smluvní státy a jejich soudy, a tak nelze zcela obecně trvat na tom,
že systémy řešení sporů mezinárodních organizací mají naplňovat podmínky EÚLP,
174
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hovoří se o „srovnatelné“ úrovni ochrany. Právo na přístup k soudu není sice
absolutním právem, ale nelze ho omezit do té míry, že by vlastně vůbec neexistovalo,
jako v případě, že uvnitř mezinárodní organizace žádný systém řešení nároků nefunguje
a u soudu by organizace úspěšně uplatnila imunitu.177 Právo na diplomatické výsady a
imunity vyplývá již z právní subjektivity mezinárodních organizací a je pravidlem
mezinárodního práva stejně jako právo jednotlivce na spravedlivý proces. Úkolem
soudce je tedy nalézt optimální rovnováhu v těchto právech náležejících stranám
sporu.178 Dá se říci, že lidsko-právní perspektivy sdílejí spíše evropské soudy, zatímco
v USA, kde sídlí celá řada důležitých mezinárodních organizací, jejich fungování
nebývá konfrontováno s lidsko-právními standardy.179
Dovodí-li soud svoji pravomoc a odmítne tak jurisdikční imunity organizace,
další otázkou pak je, podle jakých hmotně-právních pravidel se bude vlastně
rozhodovat. V zásadě platí, že soukromoprávní smlouvy uzavírané mezinárodními
organizacemi se řídí tím vnitrostátním právem, podle kterého byly uzavřeny - nejčastěji
je to právo státu, kde byly uzavřeny a kde mají být plněny. 180 Je jen logické, že soudy
rozhodují nejčastěji a nejraději podle práva svého státu, které dobře znají. Nicméně
v případě, že pravidla mezinárodní organizace, tj. mezinárodní právo, poskytují
podrobnou úpravu vztahů, jež jsou předmětem sporu, je užitečné, aby soud rozhodoval
podle nich. Je dosaženo žádoucí rovnováhy, pokud je rozhodováno podle hmotněprávních pravidel organizace, když předtím byla odmítnuta její imunita z důvodu
nedostatků ve vnitřním procesním právu (neexistující nebo deficitní systém řešení
sporů).181 Evropský soud pro lidská práva se vyjádřil, že čl. 6 Úmluvy, který hovoří o
právu na přístup k soudům, ještě automaticky neznamená, že mezinárodní organizace se
podřídí vnitrostátní soudní pravomoci a ještě navíc podmínkám, které předepisuje
vnitrostátní pracovní právo, tzn., že jej nelze interpretovat tak, že je třeba vždy aplikovat
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vnitrostátní právo. Takový výklad by mohl ohrozit správné fungování mezinárodních
organizací.182
Deliktní odpovědnost mezinárodní organizace za škody způsobené jednotlivcům
se většinou řídí právem místa, kde byl delikt spáchán. Existují i zvláštní úpravy, které
jsou zatím spíše řídké183 - odpovědnost Evropské unie za škodu (viz dále - 8. kapitola),
nebo odpovědnost Mezinárodního úřadu pro mořské dno podle Úmluvy OSN o
mořském právu (1982).184 Tato Úmluva dále vyžaduje po smluvních stranách mezinárodních organizacích a jejich členských státech, aby jasně vymezily své
kompetence v oblastech úmluvou upravených, a určuje, že tyto smluvní strany mají
mezinárodní odpovědnost za neplnění závazků nebo porušování úmluvy. 185 Nesplnění
povinnosti podat jednoznačnou informaci, který subjekt za porušení způsobené v rámci
určité kompetence odpovídá, má za následek solidární odpovědnost organizace i členů.
Tato právní úprava odpovídá základní zásadě právní jistoty. Hlavním účelem je, aby se
poškozený subjet mohl domoci náhrady a věděl, na koho se má obrátit.186
Jedním z mála výslovných ustanovení o odpovědnosti v mezinárodní smlouvě,
které se vztahuje i na mezinárodní organizace, je čl. 22 Úmluvy o mezinárodní
odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty187 z r. 1972. Podle něj se
pravidla odpovědnosti v úmluvě zakotvená použijí i na mezinárodní organizace, které
provádějí činnost ve vesmíru a přijaly práva a povinnosti podle úmluvy s podmínkou, že
většina členských států organizace je také smluvní stranou úmluvy. Mezinárodní
organizace ovšem nemohou být smluvními stranami. Úmluva byla přijata teprve několik
let poté, co lidstvo začalo s průzkumem vesmíru, a tak není kodifikací, ale čistě
progresivním rozvojem. Činnost států a mezinárodních organizací v kosmickém
prostoru s právním statusem společného dědictví lidstva bezesporu je činností, kterou
mezinárodní právo aprobuje a reguluje. Odpovědnost za škodu způsobenou kosmickými
182

viz rozsudek ESLP ve věci Waite and Kennedy vs. Německo, bod 72
CZAPLINSKI, op. cit., str. 93
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Viz čl. 6 Přílohy IX. Jedná se o úpravu rozhraničení samotné odpovědnosti (podle kompetencí), to je
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aktivitami tedy spadá do okruhu činností nezakázaných mezinárodním právem. Jde tedy
o odpovědnost bez protiprávnosti (ve smyslu liability). I když samozřejmě by se mohlo
stát, že stát či mezinárodní organizace svým chováním v kosmu mezinárodní právo
poruší a nese za toto porušení a jím způsobenou škodu odpovědnost. Jedná se o
objektivní odpovědnost bez zavinění, pokud došlo k porušení mezinárodního práva, a to
z několika důvodů – činnost ve vesmíru je technicky složitá a může být velmi
nebezpečná, neopominutelný je prevenční prvek, dokazování zavinění pro poškozeného
by bylo příliš náročné. Smluvní mechanismus řešení případných nároků má podobu
diplomatického jednání a zřízení zvláštní komise.

4.2 Mezinárodní odpovědnost a přičitatelnost v mírových operacích OSN

Odpovědnost mezinárodních organizací se v současných mezinárodních vztazích
zmiňuje často v souvislosti s vojenskými operacemi OSN, kam vysílají své jednotky
členské státy. Mezinárodní (a někdy i vnitrostátní) soudní orgány řeší otázky
přičitatelnosti: zda za škodlivé jednání záležející v porušení mezinárodně-právních
závazků má odpovídat stát, který vojenské jednotky vyslal, nebo světová organizace,
jejímiž pomocnými orgány (subsidiary organ) se přechodně stávají. Z právního hlediska
se jedná o problematiku chování orgánu, který byl mezinárodní organizaci dán
k dispozici jiným subjektem, nejčastěji státem, ale může to být i jiná mezinárodní
organizace.188 Návrh článků tuto situaci řeší v rámci pravidel přičitatelnosti v čl. 7 a
rozhodujícím kritériem je výkon efektivní kontroly. Shodla se na tomto kritériu jak
Komise pro mezinárodní právo, tak i mezinárodní judikatura a také odborná
literatura.189 Těžiště zájmu mezinárodní politiky i doktríny o tuto problematiku leží
samozřejmě u vojenských operací a mírových misí mezinárodních organizací, protože
tam jde o vitální zájmy aktérů v mimořádně důležité oblasti mezinárodního míru a
188

Komentář k Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací uvádí např. Světovou
zdravotnickou organizaci a regionální Panamerickou zdravotnickou organizaci (v komentáři k čl. 7).
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bezpečnosti, ovšem na okraj je vhodné připomenout, že stejné zásady se vztahují i na
jiné dočasně poskytnuté orgány, např. útvary zřízené OSN za účelem pomoci
v mimořádných událostech a přírodních katastrofách.
Během vojenských operací, schválených Radou bezpečnosti OSN za účelem
udržení mezinárodního míru a bezpečnosti, docházelo v minulosti často k porušování
mezinárodního práva (pravidel mezinárodního práva humanitárního nebo ochrany
lidských práv) přičitatelnému vojenským jednotkám, které do služeb OSN poskytly
členské státy.190 Ve zprávě o mírových operacích se generální tajemník OSN vyjádřil,
že princip mezinárodní odpovědnosti subjektu, jemuž je škodlivé jednání spočívající
v porušení mezinárodního závazku přičitatelné, je aplikovatelný i na mezinárodní
organizace, což je široce přijímáno.191 Pro přičitatelnost jednání vojenských jednotek
mezinárodní organizaci a vznik její odpovědnosti je třeba, aby organizace vykonávala
efektivní kontrolu nad chováním těchto jednotek, jako např. při mírových misích nebo
kolektivních akcích autorizovaných Radou bezpečnosti OSN. Mírové operace OSN se
řídí vzorovým Model Status-of-forces Agreement (Model SOFA),192 v případě, že není
zvláštní úprava v konkrétní dohodě nebo příslušné rezoluci Rady bezpečnosti, pak platí,
že soukromoprávní nároky vůči jednotkám OSN řeší kompenzační komise, kterou
zřizuje generální tajemník OSN spolu s vládou dotčeného státu.
Není-li uzavřena dohoda podle čl. 43 Charty OSN, ozbrojené síly nadále
podléhají svému vnitrostátnímu právu. Pro rozhraničení konečné odpovědnosti mezi
OSN a vysílající stát se používá koncept operačního velení a kontroly (the rule of
operational command and control). Jednotky, které dávají členské státy k dispozici
OSN, se stávají pomocnými orgány (subsidiary organs) OSN pod jejím efektivním
velením a kontrolou.193 Orgán, který jedná jménem mezinárodní organizace, je součástí
její struktury vymezené zpravidla v zakládací smlouvě (o hlavních a pomocných
orgánech hovoří čl. 7 Charty OSN) a jeho účelem je plnit funkce organizace. Jednání
190

např. v 1. pol. 90. let v Somálsku, Rwandě, Bosně a Hercegovině. Případy byly následně řešeny podle
vnitrostátního práva ve státech, které vojenské jednotky, dopustivší se porušení, poskytly OSN.
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orgánů, které byly mezinárodní organizaci poskytnuty k dispozici jiným subjektem, je
přičitatelné této mezinárodní organizaci, jak vyjadřuje čl. 7 Návrhu článků o
odpovědnosti mezinárodních organizací. Ve svém vyjádření k tomuto článku ovšem
OSN zdůraznila, že podle její ustálené praxe se orgány poskytnuté státy stávají
pomocnými orgány OSN a ta za ně odpovídá jako za své orgány, zejména z politických
důvodů (aniž by bylo nutno zkoumat standard kontroly, zda je skutečně efektivní).194 Již
v 60. letech převzala OSN odpovědnost za škody způsobené příslušníky mírové operace
jednotlivcům během operace v africkém Kongu, formou dohod uzavřených s pěti
evropskými státy, o jejichž občany se jednalo. 195 Kdo vykonává efektivní velení a
kontrolu, je rozhodujícím kritériem v případě joint operations: zda se jedná o operaci
vykonávanou přímo pod velením OSN, nebo zda operace probíhá pod velením jednoho
nebo více států a je OSN autorizována, tj. legalizována. V druhém případě se dané
orgány nestávají pomocnými orgány OSN a ta také konstantně odmítá převzít
odpovědnost za jednání při operacích, které sice Rada bezpečnosti autorizovala, ovšem
probíhají pod velením států, finančně i operativně nezávisle na OSN. Jedná se o
konkrétní posuzování jednotlivých případů.196 Evropská unie se také vyjádřila kriticky
ke znění článku 7 výsledného návrhu, když projevila pochybnosti, zda taková formulace
skutečně vyjadřuje ustálenou praxi hodnou kodifikace, u vědomí skutečnosti, že
judikatura ESLP se tímto směrem neubírá.197 Sdružení pro mezinárodní právo ve své
studii zaměřené na Návrh článků o odpovědnosti mezinárodních organizací v 1. čtení
v r. 2009 doporučuje Komisi více pozornosti na otázky souběžné odpovědnosti států a
organizací (tj. současné přičitatelnosti více subjektům) při mírových operacích.198
V souvislosti s leteckými nálety NATO v Jugoslávii v r. 1999 vyvstala otázka,
zda NATO je vázáno pravidly mezinárodního humanitárního práva. Zkoumat, zda jsou
194
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mezinárodní organizace vázány těmtito primárními pravidly, má význam pro určení,
zda může dojít k jejich porušení, které vyvolá mezinárodní odpovědnost. Domnívám se,
že to vyplývá ze samotného účelu právní úpravy tohoto odvětví. Ženevské úmluvy mají
dnes více smluvních stran než Charta OSN a jejich obsah je považován za vyjádření
obyčejového práva. Jejich cílem je ochrana práv osob za ozbrojeného konfliktu. Pokud
se státy zavázaly taková pravidla dodržovat, je pro efektivní splnění jejich hlavního
účelu nepřípustné, aby v ozbrojených konfliktech, které získaly mezinárodní povahu,
vystupovali další aktéři – tzn. mezinárodní organizace, jež by pravidly mezinárodního
humanitárního práva vázány nebyly. Praxi mírových operací OSN reguluje prohlášení
v bulletinu generálního tajemníka, podle nějž se jednotky OSN řídí mezinárodním
humanitárním právem.199 Podobně se vyjádřili odborníci na půdě Sdružení
mezinárodního práva již v 70. letech v rezolucích, podle nichž se mají aplikovat
pravidla mezinárodního humanitárního práva na operace, kde působí jednotky OSN.200
Již v roce 1951 přijala Severoatlantická aliance vzorovou dohodu NATO SOFA,
která řeší odpovědnost za škodu způsobenou jednotkami NATO. Aliance podle ní
získává imunitu před civilními soudy svých členských států, ovšem způsobená škoda při
vojenských akcích se bude řešit podle vnitrostátního práva státu, kde k ní došlo, a
uhradí ji stát, jenž vyslal jednotky, které škodu způsobily. Je ovšem nutné zdůraznit, že
taková dohoda se může vztahovat pouze na ty subjekty mezinárodního práva, které jsou
stranou Severoatlantické smlouvy, tzn. členské státy. Ve vztahu k nečlenským zemím,
kde se odehrávají aktivity NATO, se uplatní obecná pravidla mezinárodní
odpovědnosti. V některých případech ale dostává přednost lex specialis. Například
Daytonská dohoda z r. 1995, která hovoří o náhradě škod způsobených silami NATO
při operaci v Bosně a Hercegovině.201
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Evropský soud pro lidská práva jednomyslným rozhodnutím Velkého senátu
v případě Banković202 prohlásil stížnost za nepřijatelnou z důvodu chybějící jurisdikce
rationae loci, a tak se k otázkám odpovědnosti ani nemohl dostat. Jednání, které vedlo
ke škodám na lidských životech při bombardování bělehradské televize, by mělo podle
argumentace obviněných vlád být přičteno NATO jako samostatnému subjektu
mezinárodního práva, protože přičítání každému jednotlivému státu, který s operací na
půdě NATO vyslovil souhlas, by značně ohrozilo fungování těchto mírových operací
pod hlavičkou mezinárodních organizací, protože státy, vědomy si této možné
odpovědnosti, by se s nimi napříště zdráhaly souhlasit. Soud se zabýval pojetím místní
působnosti Evropské úmluvy. Ta nebyla přijata proto, aby se vztahovala na chování
svých smluvních stran kdekoli ve světě, ale spíše proto, aby chránila lidsko-právní
standardy osob, které se nacházejí v jurisdikci smluvních států a podléhají tak jejich
suverénní moci. Do takto vymezeného právního prostoru území Jugoslávie nikdy
nepatřilo, protože tato nikdy nebyla smluvním státem EÚLP, a tak se na něj nemůže
vztahovat jurisdikce ESLP. Soud ve své argumentaci vysvětlil rozdíly oproti staršímu
pojetí extra-teritoriální jurisdikce, kterou připustil ve vztahu k území Severního
Kypru,203 kde se jednalo o faktické projevy územní výsosti Turecka, pod jehož
komplexním vlivem byla i veškerá veřejná správa v oblasti, tj. činnosti, za které je
obvykle zodpovědná vláda státu. Naproti tomu v případě Jugoslávie lze hovořit toliko o
dočasném, mimořádném ovládnutí vzdušného prostoru silami NATO, nikoli celého
území. ESLP tedy poskytuje svou ochranu jen tam, kde by dané území za normálních
okolností, kdyby nenastala mimořádná situace, bylo součástí prostoru, na který se
Úmluva vztahuje, a to s cílem, aby tato mimořádná situace nezbavila občany možnosti
se účinné soudní ochrany domáhat. Občané Jugoslávie ovšem nikdy tuto právní ochranu
z titulu členství své země v lidsko-právním společenství Rady Evropy nepožívali, a tak
by se v případě přijatelnosti jejich stížnosti jednalo již o nepřípustnou extenzi ve
výkladu jurisdikce rationae loci ze strany ESLP.
Konflikt v Jugoslávii zapříčinil řadu stížností na státy, které vyslaly své vojenské
jednotky pod patronací OSN a NATO. Přičitatelností mezinárodně-protiprávního
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chování mezinárodní organizaci z hlediska rationae personae se zabýval ESLP také
v případě Berhami a Saramati.204 Také tuto stížnost shledal Velký senát ESLP jako
nepřijatelnou, protože předmětné jednání, resp. opomenutí (smrt a vážná zranění
civilistů v důsledku zanedbání odstranění nevybuchlých bomb, resp. dlouhé policejní
zadržení bez možnosti soudního přezkumu) není možno přičíst státům - smluvním
stranám Evropské úmluvy. Státy poskytly své vojenské jednotky k dispozici pro misi
OSN. Komu tedy přičíst jednání a opomenutí národních vojenských jednotek
působících v Kosovu na základě zmocnění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 z r.
1999, která zřizovala dočasnou civilní správu nad územím (UNMIK205 – tzn. pomocný
orgán OSN vytvořený podle Kapitoly VII. Charty) – zda přímo OSN, anebo NATO,
jehož jednotky KFOR, složené z kontingentů vyslaných národními armádami,
vykovávaly své pravomoci v souladu se zmocněním rezolucí Rady bezpečnosti OSN?
Formálně-právní analýza dovedla Soud k závěru, že státy nejsou odpovědné a že by
odpovídala OSN, které se předmětné skutky přičítají,206 protože v souladu s jedním ze
svých hlavních úkolů – udržovat mezinárodní mír a bezpečnost – stojí světová
organizace na konci řetězu velení a vykonává konečnou kontrolu (ultimate authority
and control) nad celou operací, právě proto, že prvotní zmocnění je obsaženo v rezoluci
Rady bezpečnosti, a také nad územím Kosova jako celkem. Přestože tedy NATO
vykonává efektivní, operativní velení v celé řadě otázek rozhodujících o průběhu
operací, konečná kontrola zůstává v rukou OSN, protože její Rada bezpečnosti vydala
rezoluci, na jejímž základě se operace provádí, a která zajišťuje, že tato je v souladu
s mezinárodním právem. Efektivní velení je ze strany Rady bezpečnosti delegováno.207
Takové institucionální a formální řešení bylo kritizováno v odborné literatuře,208
protože opomíjí faktické prvky a nehledá reálné vykonavatele efektivní kontroly.
Například skutečnost, že národní státy si ponechávají některé důležité pravomoci nad
svými jednotkami (pravomoc disciplinární a trestní), není podle ESLP přesvědčivým
argumentem ve prospěch odpovědnosti států za jejich protiprávní chování – neodehrálo
204
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se na území států ani se nejednalo o akty jejich státních orgánů. Tím ESLP případ
odlišil od případu Bosphorus.209 Rozhodnutí ESLP zřejmě přispělo k hladkému průběhu
těchto mírových operací pod hlavičkou OSN v budoucnu, protože naznačilo směr
v judikatuře ESLP210 – evropské státy nemusí mít obavy vstupovat do mírových misí,
protože není pravděpodobné, že by za chování v souvislosti s nimi byly sankcionovány
před ESLP. Tento rozsudek je zajímavý také tím, že v souvislosti s kritériem „efektivní
kontroly“ poukazoval na dosavadní práci Komise pro mezinárodní právo. Zvláštní
zpravodaj ve svém komentáři dal před konečnou (ultimate) kontrolou přednost spíše
kontole operativní (operational), což značí určitý rozdíl mezi právními názory samotné
KMP při tvorbě návrhu článků, a jejich interpretací před ESLP.211
V případě Berić a ostatní vs. Bosna a Hercegovina,212 se jednalo o práva
reprezentantů politických stran, která byla omezována ze strany správy OSN,
vykonávané na základě rezoluce Rady bezpečnosti č. 1031 z r. 1995. Soud se přiklonil
k přičitatelnosti jednání přímo OSN, protože její rozhodnutí nevyžadovala žádné
prováděcí akty ze strany vnitrostátních orgánů, a tak stížnost proti státu Bosna a
Hercegovina označil za nepřijatelnou.
Novější případ Al-Jedda vs. Velká Británie213 z r. 2011 tento směr v judikatuře
nenásledoval. Velký senát ESLP se více zaměřil na faktické skutečnosti a došel
k závěru, že porušení lidských práv stěžovatele je přičitatelné Velké Británii jako státu,
který velel koaličním jednotkám v Iráku, působícím s následnou autorizací OSN.214 Na
rozdíl od situace v bývalé Jugoslávii OSN nenáležela efektivní kontrola a velení, které
fakticky vykonávaly státní jednotky. Dá se říci, že se jedná o výrazný obrat a odchýlení
se od původního právního názoru,215 stejně jako je možno tuto změnu interpretovat jako
209

rozsudek Behrami a Saramati, bod 151
Na tento rozsudek ESLP navázal v rozhodnutí o přijatelnosti v dalších věcech: Kasumaj vs. Řecko,
rozsudek ze dne 5. 7. 2007, číslo stížnosti 6974/05; Gajić vs. Německo, rozsudek ze dne 28. 8. 2007, číslo
stížnosti 31446/02, Berić a ostatní vs. Bosna a Hercegovina, číslo stížnosti 36357/04
211
Zmínila právnička OSN Blanca Montejo na panelu „The roles and responsibilities of international
organizations“ 25. 3. 2011 v Ženevě, viz American Society for International Law Proceedings, 2011, str.
344
212
rozsudek ve věci Berić a ostatní vs. Bosna a Hercegovina, ze dne 16. 10. 2007, číslo stížnosti 36357/04
213
Rozsudek ve věci Al-Jedda vs. Velká Británie, ze dne 7. 7. 2011, číslo stížnosti 27021/08
214
Viz rezoluce Rady bezpečnosti č. 1546 z r. 2004.
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ŠTURMA, P., Drawing a line between the responsibiity of an international organization and its
member states under international law, Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého,
Vol. 2, 2011, str. 14
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přizpůsobení původní právní koncepce odlišným skutkovým podmínkám. Judikatura
ESLP se vyvíjí v čase stejně jako výklad Evropské úmluvy, konec konců stejně jako
role OSN v plnění jejího klíčového cíle – zajišťování mezinárodního míru a
bezpečnosti. Lze hodnotit pozitivně, že tento posun v nazírání soudu se odehrál ve
prospěch stěžovatele. Soud se snažil rozumným způsobem vyřešit soulad různých
mezinárodních závazků, což je dnes – v důsledku okolností – častým jevem. Proti
přičtení protiprávního jednání vojáků přímo OSN hovoří také argument, že předmětné
jednání bylo provedeno zcela mimo rozsah zmocnění. Výkladem lze dovodit, že Rada
bezpečnosti jistě nezmocnila státy k tomu, aby porušovaly lidská práva.216 Pro úplnost
nutno dodat, že stejný případ o 4 roky dříve rozhodl vnitrostátní soudní orgán –
Sněmovna lordů ve Velké Británii.217 Byly tak vyčerpány vnitrostátní opravné
prostředky, což otevřelo možnost podání stížnosti před ESLP. Oba rozsudky ve věci AlJedda citují práci Komise pro mezinárodní právo na odpovědnosti mezinárodních
organizací. Obdobný případ co do skutkových okolností i právního názoru byl Al-Skeini
a další vs. Velká Británie.218 Finální znění čl. 7 v Návrhu článků jistě je výsledkem
podrobné analýzy zde nastíněné judikatury. Lze tedy říci, že v těchto případech se
projevilo sbližování právního názoru Evropského soudu pro lidská práva a Komise pro
mezinárodní právo OSN.219
Je zřejmé, že ESLP není kompetentní rozhodovat stížnosti proti mezinárodním
organizacím, které nejsou členy Rady Evropy ani smluvními stranami EÚLP. ESLP se
několikrát vyjádřil, že státy-smluvní strany Úmluvy se zakládáním mezinárodních
organizací a převáděním svých kompetencí na ně nezbavují svých závazků střežit lidská
práva, protože by to bylo v rozporu s předmětem a účelem Úmluvy,220 nicméně ještě
nikdy neprohlásil stát za skutečně odpovědný v případě, kdy šlo o jednání mezinárodní

216

rozsudek Al-Jedda vs. Velká Británie, bod 105
rozsudek ve věci R. (on the application of Al-Jedda) (FC) v. Secretary of State for Defence, ze dne 12.
12. 2007
218
rozsudek ve věci Al-Skieni a další vs. Velká Británie ze dne 7. 7. 2011, číslo stížnosti 55721/07
219
MÖLDNER, M., Responsibility of International Organizations, Max Planck Yearbook of United Nations
Law, 16/2012, str. 295
220
Viz např. rozsudek ESLP ve věci Bosphorus Hava Yollari vs. Irsko, ze dne 30. 6. 2005, číslo stížnosti
45036/98, bod 154, nebo Waite and Kennedy vs. Německo, ze dne 18. 2. 1999, číslo stížnosti 26083/94,
bod 67
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organizace.221 Odpovědnost státu za zajištění lidsko-právních standardů podle Úmluvy
trvá i po transferu pravomocí na mezinárodní organizaci; stát má zajistit, aby přenesené
pravomoci byly vykonávány v souladu s jeho mezinárodními závazky, a samozřejmě
také odpovídá za vlastní provádění aktivit organizace.222
Podle soudu nelze EÚLP vykládat tak, aby akty smluvních stran, vykonané na
základě zmocnění RB OSN, byly podrobeny soudnímu přezkumu. To by totiž
znesnadňovalo plnění klíčového cíle OSN a efektivní kontrolu její činnosti za tímto
účelem.223 Závěrem je možno uvést, že právě tato tendence je zřetelná v judikatuře
ESLP, zabývající se účastí evropských zemí na aktivitách mezinárodních organizací
v souvislosti s řešením ozbrojeného konfliktu v Jugoslávii a jeho následků. Jinak tomu
pravděpodobně bude v budoucnu ve vztahu k Evropské unii, která se v primárním
právu224 zavázala se smluvní stranou Úmluvy stát. Složitý proces vyjednávání a
schvalování protokolu k Úmluvě, který přístup EU zajistí, není ani dnes u konce.225
Bude-li Evropská unie stranou Úmluvy, bude tím založena jurisdikce ESLP a Evropská
unie bude před tímto soudem odpovědná za lidsko-právní porušení jejím orgánům
přičitatelná stejně jako státy. Domnívám se, že to přinese – alespoň z počátku – mnoho
nejasností o tom, který subjekt má za jednotlivá lidsko-právní porušení před soudem
odpovídat. Později by bylo možno očekávat postupné utvoření koherentní judikatury. Je
pravděpodobné, že ESLP by ve svém rozhodování aplikoval pravidla přičitatelnosti
z Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací, protože se jedná – jistě
alespoň z části - o kodifikaci závazného obyčeje. Je otázka, jak by případně ESLP
zohlednil lex specialis – úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou jednotlivci
v evropském primárním právu a v judikatuře Soudního dvora EU.
221

RYNGAERT, C., The European Court of Human Rights´ approach to the responsibility of member
states in connection with acts of international organizations, International and Comparative Law
Quarterly, Vol. 60, 2011, str. 998
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To se týká i provádění voleb do Evropského parlamentu. Viz rozsudek ESLP ve věci Matthews ze dne
18. 2. 1999, číslo stížnosti 24833/94, bod 32
223
rozsudek Berhami a Saramati, bod 149
224
čl. 6, odst. 2 Smlouvy o Evropské unii: „Unie přistoupí k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a
základních svobod. Přistoupení k této úmluvě se nedotkne pravomocí Unie vymezených smlouvami“.
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Accession of the European Union to the European Convention on Human Righs, dostupné on-line viz
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/default_en.asp , cit. ke dni 8. 10. 2013
Právní rozbor protokolu a jeho sjednávání srov. viz. KRÁLOVÁ, J., Comments on the draft sgreement on
the accession of the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 2, ČSMP,
Praha, 2011
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Za zmínku stojí i případ226 řešený u vnitrostátních soudů v Nizozemském
království, protože je v něm odkazováno na Návrh článků o odpovědnosti
mezinárodních organizací (zejm. čl. 7) a jedná se o porušení mezinárodního práva,
v souvislosti s působením nizozemských vojenských jednotek v Bosně a Hercegovině
v rámci UNPROFOR.227 Prvoinstanční soud přičetl žalované skutky OSN, protože to
podle něj je záležitost principu, ovšem odvolací soud se v duchu citovaného čl. 7 více
zaměřil na kritérium efektivní kontroly a dospěl k závěru, že odpovědným za smrt
civilistů v důsledku událostí v Srebrenici je nizozemský stát, protože mohl tragickým
následkům zabránit - efektivní kontrola v sobě zahrnuje i schopnost předcházet porušení
závazků.228 Nebylo to ovšem jediné soudní rozhodnutí, které reflektovalo tragické
následky událostí v Srebrenici v době působení nizozemských vojenských jednotek.
V jiném případě, projednávaném v téže době, se občanské sdružení domáhalo
odpovědnosti OSN, což bylo nizozemským soudem zamítnuto, neboť světová
organizace požívá plných jurisdikčních imunit před soudy svých členů. 229 Jurisdikční
imunita má zde svůj smysl – umožnit OSN plnit svůj hlavní cíl, tj. zajištění
mezinárodního míru a bezpečnosti. Pokud by totiž bylo možno sankcionovat OSN za
průběh jejích mírových operací před vnitrostátními soudy, ochota států se na nich
podílet, stejně jako autorita a tím i stabilita celého systému kolektivní bezpečnosti by
byla významně narušena.230

4.3. Odpovědnost mezinárodních organizací za ochranu práv jednotlivců

Zásady, které dovodila Komise pro mezinárodní právo pro odpovědnost
mezinárodních organizací, se odrážejí také v činnosti mezinárodních soudních institucí,
které jsou samy mezinárodními organizacemi, nebo jsou jimi zřizovány jako jejich
226

Sp. zn. 265615/HA ZA 06-1671, prvoinstanční rozsudek ze dne 10. 9. 2008, rozsudek odvolacího
soudu ze dne 5. 7. 2011
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UNPROFOR = United Nations Protection Force
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DANNENBAUM, T., Translating the Standard of Effective Control into a Systém of Effective
Accountability, Harvard International Law Review, vol. 51, 2010, str. 113-157
229
Association of citizens „Mothers of Srebrenica“ vs Netherlands and United Nations, Sp. zn. 295247/
HA ZA 07-2973
230
RYNGAERT, C., The Immunity of International Organizations Before Domestic Courts: Recent Trends,
International Organizations Law Review, 7/2010, str. 121-148
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pomocné orgány.231 Mezinárodní trestní tribunál v případě Tadić232 vysvětlil svoji úlohu
pomocného orgánu jako nástroje k realizaci hlavního cíle OSN – zajišťování
mezinárodního míru a bezpečnosti. Mezinárodní trestní právo představuje úpravu
odpovědnosti jednotlivců, samozřejmě odlišnou od úpravy odpovědnosti mezinárodních
organizací; obě ovšem spojuje klíčová role mezinárodních organizací a je tedy možné
říci, že může dojít k vzájemnému ovlivňování při aplikaci vznikajících pravidel
v praxi.233 Obě dvě právní odvětví navíc čerpají ze stejného okruhu obyčejových
pravidel práva mezinárodních organizací. Shodné závěry, ke kterým dochází jak KMP,
tak mezinárodní trestní tribunály, vypovídají o tomtéž opinio iuris mezinárodního
společenství, z něhož tyto orgány OSN vycházejí.234
Mezinárodní trestní tribunály, které rozhodují o vině a trestu jednotlivců, musí
dodržovat zásady spravedlivého procesu a respektovat subjektivní práva stíhaných osob
stejně jako vnitrostátní soudy – státní orgány. Vyplývá to již ze samotného smyslu a
účelu ochrany lidských práv, která je univerzální. Jinak bychom museli připustit, že
přenecháním jurisdikce nad svými občany mezinárodním institucím se státy zbavují
povinnosti chránit lidská práva, protože mezinárodní organizace tyto povinnosti
formálně-právně nezavazují. A to je formalistický a obsahově nepřijatelný závěr.
V případech235 stížností na nedostatky lidsko-právních záruk před Mezinárodním
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii ovšem Evropský soud pro lidská práva
neshledal pouhý fakt, že tribunál sídlí v Haagu, jako dostatečný podklad pro přičtení
jeho jednání a opomenutí Nizozemskému království, protože se jedná o orgán OSN.
Podobně jako v případě mírových misí, kde OSN přebírá odpovědnost za
jednání vykonávajících jednotek, také v souvislosti s mezinárodní trestní justicí OSN
deklaruje, že bude respektovat zásady spravedlivého procesu a lidsko-právní záruky ve
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Viz. Mezinárodní trestní tribunály - pro bývalou Jugoslávii a pro Rwandu, zřízené rezolucemi Rady
bezpečnosti OSN, rezolucí č. 827 z 25. 5. 1993, resp. rezolucí č. 955 z 8. 11. 1994
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Prosecutor vs. Tadić, rozsudek ve věci IT-94-1-AR72 ze dne 2. 10. 1995, bod 15
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ACQUAVIVA, G., Human Rights Violations before International Tribunals: Reflections on Responsibility
of International Organizations, Leiden Journal of International Law, Vol. 20, 2007, str. 613
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Tamtéž, str. 634
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Viz rozsudky Galić vs. Nizozemsko ze dne 9. 6. 2009, číslo stížnosti 22617/07 a Blagojević vs.
Nizozemsko ze dne 9. 6. 2009, číslo stížnosti 49032/07
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vztahu ke stíhaným osobám.236 Při svém soudním rozhodování se musí tribunály držet
zásad nezávislosti stejně jako každý jiný soud, i když jejich fungování je finančně
závislé na OSN. Dá se říci, že instituce zřízená světovou organizací může být zárukou
nezávislosti při rozhodování politicky citlivých případů (trestní stíhání státních
příslušníků různých států) mnohem více, než kdyby soud zřizovaly přímo jednotlivé
státy. Na jednání a rozhodování tribunálů jako pomocných orgánů OSN se vztahuje čl. 6
Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací, podle nějž je přičitatelné
OSN. Pokud tedy dojde k porušení závazku ve smyslu čl. 10 Návrhu článků, např. jsouli porušena lidská práva stíhané osoby, pak za to odpovídá OSN a je její povinností
osobu odškodnit.237
Závěrem je možno konstatovat, že ačkoli odpovědnost mezinárodních organizací
a odpovědnost jednotlivců – fyzických osob podle mezinárodního práva, jsou dvě
odlišné oblasti mezinárodního práva veřejného, dá se říci, že je spojuje jak klíčové
postavení mezinárodních organizací, tak i názory Komise pro mezinárodni právo a
mezinárodních trestních tribunálů, přičemž obojí jsou pomocné orgány OSN- Valného
shromáždění, resp. Rady bezpečnosti. Aktivity mezinárodních organizací – zřizování
tribunálů jako pomocných orgánů za účelem naplňování cílů – jsou nepochybně
jednáním, které se mezinárodním organizacím přičítá, a jsou za ně odpovědné podle
pravidel kodifikovaných v Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací.
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Zaznělo v projevu předsedy MTT pro bývalou Jugoslávii F. Pocara na Valném shromáždění OSN dne 9.
10. 2006, dostupné on-line viz http://www.un.org/icty/pressreal/2006/p1122e-annex.htm
cit. ke dni 10. 10. 2013
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5. KAPITOLA - Odpovědnost mezinárodních organizací jako
kodifikační téma
5. 1. Význam kodifikace pro mezinárodní právo

Kodifikace mezinárodního práva znamená nejen vytvoření psané normy
z původně nepsaných pravidel, ale také logické uspořádání a utřídění těchto pravidel
v jeden normativní celek a zaplňování bílých míst novými, rozvojovými pravidly, které
jdou nad obsahový rámec původní úpravy. Taková nová pravidla ovšem postrádají
univerzální charakter obyčeje a jsou závazná pouze ze smluvního titulu.238 Žádná
kodifikační úmluva ani jiná mezinárodní smlouva ještě nedosáhla univerzální platnosti,
a tak to může být pouze obyčejové obecné mezinárodní právo, které zavazuje všechny
subjekty mezinárodního společenství.239 Každý návrh článků i kodifikační úmluva
obsahuje určitý podíl rozvojových pravidel. Vzhledem k mezinárodnímu obyčeji je tedy
jeho smluvní kodifikace nejen deklaratorní (autoritativní potvrzení existujícího
pravidla), ale současně i konstitutivní (vznik nových pravidel, které obyčejové právo
nepokrývá).240
Kodifikací mezinárodního práva (tj. kodifikací v užším smyslu) se rozumí
přesnější formulace a systematizace pravidel mezinárodního práva v oblastech, kde již
existuje rozsáhlá praxe států, soudních rozhodnutí a nauky mezinárodního práva.
Progresivní rozvoj pak znamená příprava návrhů úmluv o tom, co ještě nebylo
mezinárodním právem upraveno, nebo kde se právo v praxi států ještě dostatečně
nerozvinulo.241 Obojí je stejně důležité – zatímco kodifikace v užším smyslu těží
z pravidel konstituovaných v minulosti, progresivní rozvoj znamená tvorbu pravidel
nových a vyžaduje relevantní odhad kontextu budoucnosti. V dnešní době rychlého
vývoje mezinárodních vztahů, zejména v oblasti mezinárodních organizací, má
mimořádnou důležitost.
238
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Podle čl. 13 Charty OSN je cílem Valného shromáždění OSN mj. „…posilovat
progresivní

rozvoj

mezinárodního

práva

a

jeho

kodifikaci.“

Dříve

byly

v československé nauce mezinárodního práva diskutovány možnosti překladu
z francouzského a anglického originálu, zda tento rozvoj má být „postupný“ nebo
„pokrokový“, přičemž zamýšlenému smyslu kodifikace odpovídají obě možnosti.242
Dnes se používá pojem „progresivní“, který zahrnuje oba významy, i v češtině.
Funkcí kodifikace je vytvoření normativního rámce, který odráží aktuální vývoj
a změny v mezinárodním společenství,243 jakož i koherentní uspořádání pravidel, která
vznikla postupně spontánním vývojem.244 Hlavním cílem práva obecně je dosažení
stability a právní jistoty.245 Kodifikace je již ze své podstaty univerzálním fenoménem,
který vychází z obecného mezinárodního práva.246 To bezesporu zdůvodňuje potřebu
kodifikace odpovědnosti mezinárodních organizací, která vychází z důležitosti
organizací v dnešním uspořádání mezinárodních vztahů a tedy i potřeb mezinárodního
společenství.

5. 2. Přínos neoficiálních kodifikačních snah

Komise pro mezinárodní právo jako pomocný orgán Valného shromáždění OSN
byla ustavena jeho rezolucí z 21. 11. 1947 a pracovat začala o dva roky později, když
navazovala na činnost svých předchůdců – expertních výborů na půdě předválečné
Společnosti národů i čerstvě založené OSN. Historie snah o kodifikaci mezinárodního
práva sahá mnohem dále do minulosti, a to díky přesvědčení, že právě kodifikace (tzn.
písemné shrnutí a utřídění dosud nepsaných pravidel) zvyšuje právní jistotu a odstraňuje
nejasnosti a rozpory.247 Nejstarší návrhy na kodifikaci mezinárodního práva se objevily
na půdě soukromých vědeckých institucí – např. už od r. 1873 Institut de droit
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DAUDET, Y., op. cit., str. 19
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BARBERIS, J., Droit international américain, Académie de droit international, Recueil des cours, Vol.
235, 1992, str. 95
247
ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., BÍLKOVÁ, V., op. cit, str. 18
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international248 a International Law Association.249 Výsledky jejich odborné činnosti ve
formě studií, zpráv i návrhů pravidel sice nemají a nemohou mít žádnou právní
závaznost, nicméně přispívají k odborné diskuzi nad kodifikačními tématy a mohou tak
ovlivnit

oficiální

kodifikační

aktivity.

Pojednání

o

kodifikaci

odpovědnosti

mezinárodních organizací by podle mého názoru nebylo úplné bez zmínky o přínosu
těchto dvou institucí pro práci Komise pro mezinárodní právo.
Obě tyto učené společnosti se problematikou odpovědnosti mezinárodních
organizací zabývaly. Institut de Droit International vydal už v r. 1995 na svém
lisabonském zasedání rezoluci týkající se právních následků neplnění závazků
mezinárodních organizací vůči třetím stranám pro členské státy.250 V preambuli
rezoluce je zmíněná nejednoznačnost praxe mezinárodních organizací, stejně jako jejich
značná diverzita co do velikosti členské základny i funkcí, což jsou časté argumenty,
které zaznívají v odborné literatuře proti možnosti vytvořit jednotný soubor pravidel
aplikovatelný na všechny mezinárodní organizace; následují doporučení pro praxi ve
formě návrhu článků. Tento návrh rozlišuje solidární odpovědnost (responsabilité
conjointe), kdy si třetí strana může vybrat, bude-li plnění vymáhat na organizaci nebo
jejích členech, a odpovědnost subsidiární (responsabilité subsidiaire), kdy se může
věřitel obrátit na členské státy výlučně tehdy, je-li organizace neschopna plnit.251
Rezoluce konstatuje, že neexistuje žádné pravidlo obecného mezinárodního práva,
podle kterého by státy byly povinny plnit závazky organizace z prostého důvodu svého
členství.252 V zakládacích dokumentech organizací může být obsažena speciální
úprava,253 stát za organizaci odpovídá také tehdy, převzal-li takový závazek nebo jednáli organizace z právního nebo faktického hlediska jako zmocněnec státu.254 Návrh
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2013
249
International Law Association, tedy Sdružení pro mezinárodní právo, viz www.ila-hq.org, cit. ke dni
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vymezuje také podmínky, kdy by stát za organizaci odpovídat neměl.255 Obsahuje také
doporučení pro vývoj do budoucna (évolution souhaitable). Vyjádřil se proti vytvoření
obecného pravidla, podle kterého by odpovídaly za organizaci členské státy, a naopak
pro

posílení

funkční

nezávislosti

organizací

prostřednictvím

jejích

vlastní

odpovědnosti.256 Z důvodu posílení právní jistoty ve vztazích organizací ke třetím
subjektům (mimochodem, jako třetí subjekty jsou považovány i členské státy, pokud
s organizací jednají v jiném vztahu, než který vyplývá z jejich členství257) doporučuje
Institut mezinárodním organizacím zapracovat přesná pravidla (préciser la situation)
pro svoji případnou odpovědnost jak v pravidlech organizace, tak v uzavřených
smlouvách, stejně jako umožnit členským státům učinit jasné a srozumitelné prohlášení,
v němž odpovědnost za jednání organizace vylučují (samozřejmě bez vlivu na závazek
členů podílet se na financování organizace placením příspěvků).258 Závěrečné články se
zabývají subsidiární odpovědností států za finanční závazky organizace v případě jejího
rozpuštění – tato úprava by také měla být obsažena v pravidlech organizace259 – a
konečně řešením sporů260 mezi organizací a členy u mezinárodního arbitrážního orgánu
nebo jinou závaznou cestou. Domnívám se, že vzhledem k časovému zařazení (rezoluce
schválena 1. září 1995) se jedná o zřejmou reakci na rozpad Mezinárodní rady pro cín
(International Tin Council) vedenou snahou podobným případům v budoucnu předejít.
(blíže viz výše – kapitola 3.3.)
Dále považuji za jasně patrný trend, který je z těchto pouhých 12 článků
zřetelný – a to navrhnout cestu partikulární úpravy vztahů ex ante spíše než odkaz na
obecná pravidla, a posílit tak nezávislost mezinárodních organizací v jednání se třetími
subjekty a oddělit následky jejich jednání od právního postavení členských států.
Třebaže takový přístup fakticky zatěžuje organizace odpovědností, dá se říci, že jim
prospívá v tom smyslu, že otvírá prostor pro samostatné jednání organizace, které
nebudou zástupci členských států v kolektivních orgánech blokovat pro obavu
z následné odpovědnosti svého státu. Je nepochybně v souladu s tezí svébytné funkční
255
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subjektivity mezinárodních organizací, potvrzené Mezinárodním soudním dvorem již
v r. 1949, ať již partikulární nebo univerzální. V neposlední řadě je třeba ocenit
iniciativu Institutu k podnícení odborné diskuze o odpovědnosti organizací, která přišla
téměř o desetiletí dříve, než se téma vůbec dostalo na program jednání KMP.
Studie Sdružení pro mezinárodní právo (International Law Association) z roku
2004, která se zabývala odpovědností mezinárodních organizací, nesla ve svém názvu
pojem „accountability.“261 Na rozdíl od právní odpovědnosti (responsibility), která se
standardně pojímá jako právní následky protiprávního chování, nemá tento pojem
v mezinárodním právu žádnou jasnou definici. Je to jeden z nejčastějších pojmů
používaných v současné veřejné správě.262 Do češtiny se překládá také jako
odpovědnost, ve světových jazycích nemá žádný ekvivalent, který by ho odlišoval od
odpovědnosti ve smyslu responsibility. Neexistence překladu odráží neexistenci
právního vědomí o obsahu tohoto konceptu.263 Uvádí se, že accountability má širší
význam než odpovědnost podle mezinárodního práva, protože zahrnuje i odpovědnost
vůči jednotlivcům a jiným entitám, které nejsou subjekty mezinárodního práva, a
vztahy, které se řídí vnitrostátním právem.264 Také Schermers a Blokker (2011) pojímají
accountability jako koncept obsahující jak responsibility jako právní následky
protiprávního chování, tak i liability, což k tomu zahrnuje i následky škod z právem
nezakázaných činností, a navíc různé vnitřní i vnější mechanismy mezinárodních
organizací, které mají za cíl porušením práva a škodlivým následkům předcházet.265
Accountability znamená odpovědnost jak právní, tak i politickou, administrativní nebo
finanční. Cílem studie ILA je podnítit diskusi o opatřeních, která by napomohla
zajištění odpovědnosti mezinárodních organizací vůči dalším subjektům. Pokud se tedy
nejedná o odpovědnosti za protiprávní jednání, tzn. za porušení mezinárodních závazků,
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nespadá již daná problematika do rámce vymezeného obvyklým pojetím mezinárodní
odpovědnosti a kodifikací KMP.
Sdružení pro mezinárodní právo vypracovalo také rozsáhlou zprávu, která byla
určena jako odborné zhodnocení obsahující doporučení pro KMP v souvislosti
s pracemi na odpovědnosti mezinárodních organizací.266 Doporučení směřují hlavně
k zpřesnění nejasných nebo nejednoznačných řešení. ILA upozorňovala mj. na
nedůsledné rozlišování mezi vnitřními vztahy mezinárodních organizací k členům na
jedné straně a vnějšími vztahy na druhé straně, ať už ke třetím státům, nebo i členům
(např. při uzavírání vnějších smluv) a také na to, že přesná a podrobná úprava přenosu
kompetencí států na organizaci nemusí být vždy tak jednoznačná a úplná jako např.
v EU, kompetence jsou často vykonávány současně, což přináší nejasnosti zejm.
v řešení otázek přičitatelnosti.267 ILA se také přidala ke kritice ze strany mezinárodních
organizací268 k nejednotnému postavení „pravidel organizace“ v Návrhu článků o
odpovědnosti mezinárodních organizací, jak o tom bude pojednáno dále (v kapitole
6.2.). Je poukazováno na to, že odborná literatura ve stejném významu užívá také pojmu
vnitřní právo (internal law of the organization), což jasněji vyjadřuje, že se jedná o
vnitřní vztahy v organizaci, které nemají na třetí strany žádný vliv.269

5. 3. Vzájemný vztah oficiální kodifikace odpovědnosti států a mezinárodních
organizací

Problematika odpovědnosti států jako jeden z nejdůležitějších normativních
okruhů v mezinárodním právu hodných kodifikace byla intenzivním předmětem studia
Komise pro mezinárodní právo OSN od samého počátku její činnosti v r. 1949 až do r.
2001, kdy byl po více než půlstoletí práce ve druhém čtení schválen výsledný Návrh
článků o odpovědnosti států.270 Ten je všeobecně považován za vyjádření obyčejových
266
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pravidel obecného mezinárodního práva. Odkazují na něj často vnitrostátní i
mezinárodní soudy, včetně Mezinárodního soudního dvora,271 zejm. při řešení otázek
přičitatelnosti. Sama Komise pro mezinárodní právo ve svém komentáři uznává, že
autorita Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací bude záležet na tom,
jak ho budou přijímat ti, jimž je adresován.272
Odpovědností mezinárodních organizací se začala Komise zabývat hned na
následujícím

zasedání

v r.

2002,

po

doporučení

Valným

shromážděním.273

Z procedurálního hlediska probíhaly práce na tomto tématu zcela standardně.274 Zvláštní
zpravodaj, prof. Giorgio Gaja, vypracoval celkem osm zpráv, kde postupně předkládal
návrhy jednotlivých článků. Do práce Komise se také několikrát promítly komentáře od
vlád a mezinárodních organizací.

Smyslem

bylo

zvážit

názory samotných

mezinárodních organizací a posílit tak návrh článků o ilustrativní příklady ze skutečné
praxe. I když v Komisi se objevila i nesouhlasná stanoviska, upozorňující na nebezpečí
nežádoucího politického ovlivnění tvorby právních názorů.275 Organizací, které svá
stanoviska předložily, nebylo mnoho v poměru k jejich celkovému počtu.276 Přesto se
dá říci, že se jedná o ty celosvětové nebo jinak velmi významné, jako např. OSN, EU,
IAEA, ILO, IMF, WHO, WTO, Světová banka. Proto přínos jejich komentářů
k výsledné práci komise nelze podle mého názoru považovat za marginální jen
s ohledem na jejich podíl na celkovém počtu mezinárodních organizací na světě.
Celkově se postřehy a požadavky prezentované mezinárodními organizacemi dají
označit za vesměs souladné, navrhující podobná řešení a zdůrazňující tytéž problémy.
To platí zejména pro mezinárodní finanční instituce, které svá stanoviska koordinovaly
ještě před jejich poskytnutím Komisi.277
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V srpnu 2011 schválila ve druhém čtení konečný Návrh článků o odpovědnosti
mezinárodních organizací278 a doporučila Valnému shromáždění vzít ho na vědomí.279
Výsledný návrh obsahuje celkem 67 článků (oproti návrhu schválenému v 1. čtení byl
přidán článek 5280), což je o něco více než články o odpovědnosti států, kterých je 59.
Návrh charakterizuje vysoký podíl rozvojových pravidel, protože ustálených obyčejů je
málo a relevantní praxe se rozvíjela teprve nedávno, během krátkého období. Je to
zřejmé již při srovnání komentářů Komise k oběma návrhům článků – v tom prvním lze
nalézt mnohem více konkrétních příkladů z praxe států, zatímco v druhém Komise více
cituje z odborné literatury a neoficiálních kodifikací. Práce netrvaly ovšem tak dlouho
jako u odpovědnosti států, a to z toho důvodu, že se při formulaci slovního znění článků
většinou vycházelo z již hotového souboru článků určeného státům. Může se tedy stát,
že stejně nebo obdobně znějící článek reprezentuje v případě odpovědnosti států
ustálené obyčejové pravidlo, zatímco u mezinárodních organizací se jedná o příklad
progresivního rozvoje.281 Struktura obou návrhů článků je obdobná: oba se zabývají
protiprávním aktem, obsahem a uplatňováním mezinárodní odpovědnosti. To bylo
v odborné literatuře předmětem kritiky a byly vyjádřeny pochybnosti, zda Komise
skutečně dostatečně vzala v potaz zvláštní povahu (special nature) mezinárodních
organizací a jejich fundamentální odlišnosti od států.282
Zvláštní zpravodaj G. Gaja to vysvětlil snahou o kontinuitu v samotné práci
Komise, o koherenci a vytvoření jednotných sekundárních pravidel o odpovědnosti,
jejichž obecnost (level of generality) umožňuje aplikaci na státy i mezinárodní
organizace jako subjekty mezinárodního společenství.283 Aplikovatelnost obecných
pravidel o odpovědnosti států na mezinárodní organizace je dnes všeobecně
přijímána.284 Navíc zvláštní zpravodaj zdůvodnil použití stejného slovního znění,
278
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převzatého z kodifikace odpovědnosti států, v každém jednotlivém případě podrobnou
právní analýzou stávající praxe a právní úpravy mezinárodních organizací, která došla
k závěru, že není důvod se od znění návrhu článků o odpovědnosti států odchylovat.285
Každé jednotlivé ustanovení prošlo během přípravy důkladnou analýzou, zda povaha
mezinárodních organizací a jejich odlišnost od států si žádá spíše analogickou aplikaci
stejného pravidla, anebo zvláštní přístup. Ve prospěch argumentace zvláštního
zpravodaje hovoří i fakt, že nebyly použity ty články z odpovědnosti států, které se pro
mezinárodní organizace nehodí.286 Stejný postup uplatnila Komise pro mezinárodní
právo i při kodifikaci smluvního práva, kdy kodifikační úmluva pro mezinárodní
organizace287 přebírá velkou část slovního znění i struktury dřívější úspěšné Vídeňské
úmluvy o smluvním právu z 23. 5. 1969, týkající se států. Také zde byla značná míra
analogie vedena snahou o jednotné smluvní právo, aby se nemohlo stát, že tatáž
mezinárodní smlouva, jejíž stranou jsou jak státy, tak mezinárodní organizace, by se
měla řídit dvěma odlišnými právními režimy. Komise ovšem připomněla, že specifika
mezinárodních organizací jsou v oblasti odpovědnosti početnější než ve smluvním
právu.288 I tak je ale logické, že pravidla týkající se přičitatelnosti, charakteru
protiprávního aktu nebo okolností vylučujících protiprávnost budou stejná, ať je
odpovědným subjektem stát nebo mezinárodní organizace, protože vytvářejí jednotný
obecný rámec mezinárodní odpovědnosti. Každý výskyt stejného nebo obdobného znění
článku v obou návrzích je nicméně založen na fundované analýze důvodů pro konkrétní
případ, a nikoli pouze na obecném předpokladu, že se vychází ze stejných obecných
zásad.289 Vytvoření jednotného režimu mezinárodní odpovědnosti je řešením, které
předchází nežádoucí fragmentaci mezinárodního práva.
Pokud by byl k dispozici pouze Návrh článků o odpovědnosti států a pro
odpovědnostní případy týkající se mezinárodních organizací by byly mezinárodní soudy
285

viz zprávy zvláštního zpravodaje, např. Second report on the responsibility of international
organizations, UN Doc. A/CN.4/541, str. 27; Third report, UN Doc. A/CN.4/553, str. 11, Fifth report, UN
Doc. A/CN.4/583, str. 17, Sixth report, UN Doc. A/CN.4/597, str. 2-3
286
Např. čl. 5 – jednání osob vykonávajících vládní moc, čl. 10 – jednání povstaleckého hnutí. Byla
vedena diskuse, zda nevynechat také zvláštní úpravu závažného porušení kogentních norem obecného
mezinárodního práva, která nakonec byla zařazena do 3. kapitoly 3. části – čl. 41-42
287
Vídeňská úmluva o smlouvách uzavíraných mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo
mezinárodními organizacemi navzájem z 21. 3. 1986
288
Report of the International Law Commission, UN Doc. A/57/10, 2002, str. 231-232
289
Viz úvodní všeobecný komentář k Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací.
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odkázány na analogii, zvláštnosti a odlišnosti mezinárodních organizací by byly
zohledňovány pouze ad hoc, podle úvahy konkrétního rozhodujícího orgánu, což není
uspokojivé řešení z hlediska právní jistoty.290
Přestože na jednu stranu se objevily některé výhrady vůči práci Komise, která si
svoji úlohu usnadňuje „kopírováním,“291 je zajímavé, že některé mezinárodní
organizace spolu se Sdružením pro mezinárodní právo (ILA) naopak navrhovaly ještě
větší inspiraci odpovědností států a doplnění článků z návrhu z r. 2001, které se
v návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací už neobjevily.
Návrh článků o odpovědnosti států se dočkal kritiky ze strany odborné veřejnosti
zejména z důvodu, že nemá dostatečné ukotvení v ustálené praxi mezinárodních
organizací.292 Objevil se i názor, že neexistuje vůbec žádné obyčejové právo
odpovědnosti mezinárodních organizací.293 Kdybychom ovšem čekali na vytvoření
takové praxe, mohlo by to trvat mnohem více než téměř půlstoletí, jak dlouho trvaly
práce na kodifikaci odpovědnosti států.294 Obyčeje, které první kodifikační návrh článků
mapuje, se totiž vyvíjely po celá staletí. Fungování mezinárodních organizací v takové
intenzitě, jak ho známe dnes, je záležitostí teprve poválečného období. Komise pro
mezinárodní právo se navíc snaží nedostatečné množství příkladů z minulé praxe
kompenzovat doporučeními a prognózami vývoje zaměřenými do budoucna.

5. 4. Odpovědnost mezinárodních organizací a lex specialis

Úlohou kodifikace bezesporu je vytvořit ucelený soubor pravidel, který bude
použitelný univerzálně v různých normativních situacích, bez ohledu na velikost
členské základny, šíři vykonávaných funkcí, způsob vytváření rozhodnutí, vnitřní
290

SCHERMERS, BLOKKER, op. cit., str. 1020
Srov. např. viz AHLBORN, CH., The Use of Analogies in Drafting the Articles on the Responsibility of
International Organizations. An Appraisal of the „Copy-paste Approach“, International Organizations
Law Review, Vol. 9, No. 1, 2012, str. 53-66; D´ASPREMONT, J., The Articles on the Responsibility of
International Organizations: Magnifiyng the Fissures in the Law of International Responsibility,
International Organizations Law Review, Vol. 9, No. 1, 2012, str. 15-28
292
Srov. např. viz ALVAREZ, J. E., Revisiting the ILC´s Draft Rules on International Organisation
Responsibility, American Society for International Law Proceedings, 2001, str. 344-348
293
viz komentář vlády SRN, UN Doc. A/CN.4/556, str. 47
294
MÖLDNER, M., op. cit., str. 326
291
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strukturu a intenzitu vazby organizace na své členy. Přesto některé mezinárodní
organizace295 doporučovaly zaměřit větší pozornost na „principle of speciality“, tzn.
zvláštnosti jednotlivých organizací. Mohou se lišit i co do primárních pravidel
mezinárodního práva, kterými jsou vázány. To by ale bylo již na úkor přehlednosti a
logické koherence celého návrhu, kdyby se Komise na podstatně větším prostoru
pokusila vystihnout tyto rozdíly a vypracovat podrobná, detailní pravidla pro různé
organizace. Navíc obecně se dá říci, že konkrétní, specifické použití obecných pravidel
v různých případech je věcí interpretace a aplikace,296 než samotné formulace slovního
znění norem. Protože ze své podstaty obecný návrh článků nemůže obsáhnout všechny
detaily, je tu prostor, aby si mezinárodní organizace, které na tom mají právní či
politický zájem, upravily své vztahy k členským státům odchylně. A taková úprava
jakožto lex specialis má přednost před pravidly v návrhu – lex generalis. Stanoví ji čl.
64. Tento článek funguje jako jakási „úniková doložka,“ podle níž je možno vyloučit
aplikaci obecných pravidel a použít místo nich zvláštní úpravu, ať už se jedná o pravidla
organizace nebo jiná pravidla mezinárodního práva. Umístění tohoto článku na závěr
celého textu logicky vysvětlil zvláštní zpravodaj297 jako zvyklost nejdříve vyložit
soubor norem a pak vymezit, kdy se nemusí aplikovat, a odmítl tak návrh některých
mezinárodních organizací298 ho pro větší zdůraznění zařadit na úvod.
V poslední době dochází v čím dál větší míře k fragmentaci mezinárodního
práva.299 Zabývala se jí i Komise pro mezinárodní právo OSN.300 Fragmentace znamená
vytváření zvláštních právních režimů, které se oddělují od obecného mezinárodního
práva, nejčastěji na základě mnohostranných mezinárodních smluv. Nauka vymezuje
rozdíl mezi zvláštním režimem (special regime) a uzavřeným, samostatným režimem
(self-contained regime). Na rozdíl od prostého zvláštního režimu obsahuje samostatný
režim navíc vlastní sekundární úpravu právních následků protiprávního chování, která
295

např. Světová zdravotnická organizace – viz komentáře mezinárodních organizací. A/CN.4/637, II.B.26
ŠTURMA, P., Drawing a line between the responsibility of an international organization and its
member states under international law, op. cit., 2011, str. 9
297
Eighth report on responsibility of international organizations, UN Doc. A/CN.4/640, 2011, str. 38-40
298
Návrh Světové zdravotnické organizace, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a další. Viz
A/CN.4/637, II.B.26
299
Srov. např. viz KOSKENNIEMI, M., LEINO, P., Fragmentation of International Law? Postmodern
Anxieties, Leiden Journal of International Law, 15/2002, str. 553–579
300
Téma Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of
international law, 2002-2006, dostupné on-line viz http://legal.un.org/ilc/guide/1_9.htm , cit. ke dni 3.
12. 2013
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vylučuje použití pravidel odpovědnosti podle obecného mezinárodního práva.301 Čl. 64
Návrhu článků má tedy na mysli právě takové případy samostatných režimů, které
obsahují zvláštní sekundární úpravu odpovědnosti.
Speciální pravidla odpovědnosti podle zvláštních smluvních režimů se uplatňují
například v mezinárodním ekonomickém právu. Tam se např. klade důraz na náhradu
způsobené újmy, i v případě, že nedojde k porušení dohod, což má přednost před
formální ochranou legality.302 Systém odpovědnosti v mezinárodním ekonomickém
právu se vyznačuje také významnou rolí mezinárodních organizací (zejm. WTO) a
efektivním mechanismem řešení sporů, z nějž vyplývají specifické právní následky
protiprávního chování (tzn. důsledky rozhodutí orgánu pro řešení sporů mezinárodní
organizace). Právě systém práva WTO je uváděn jako příklad self-contained regime.303
Na druhou stranu nelze vyloučit subsidiární použití obecných pravidel mezinárodní
odpovědnosti i v rámci soustavy dodod WTO, které neobsahují žádnou jejich explicitní
derogaci.304 V rozhodnutích Panelu WTO lze vyčíst jak vliv obecných pravidel a
základních zásad odpovědnosti, tak i konkrétní odkazy na úpravu přičitatelnosti
v Návrhu článků o odpovědnosti států.305
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CRAWFORD, J., PELLET, A., OLLESON (ed.), The Law of International Responsibility, str. 152 – 155;
SIMMA, B., PULKOWSKI, D., Of Planets and the Universe: Self-contained Regimes in International Law,
European Journal of International Law, Vol. 17, 2006, No. 3, str. 493
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ŠTURMA, P., Speciální smluvní režimy odpovědnosti a donuceni v mezinárodním ekonomickém právu,
Právník, 4/2013, str. 313
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Tamtéž, str. 314
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GOMULA, J., Responsibility and the World Trade Organizations, In: CRAWFORD, J., PELLET, A.,
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792-793
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6. KAPITOLA - Návrh článků o odpovědnosti mezinárodních
organizací – základní koncepční prvky
6. 1. Návrh článků a jeho aplikační rozsah

Návrh článků o odpovědnosti mezinárodních organizací se skládá z šesti částí,
přičemž tři z nich v zásadě sledují strukturu Návrhu článků o odpovědnosti států. První
část definuje klíčové pojmy a vymezuje rozsah aplikace článků, druhá část se zabývá
podmínkami, které musí být splněny, aby mohla vzniknout odpovědnost mezinárodní
organizace, třetí část právními následky odpovědnosti (tzn. hlavně obsahem
odpovědnostní povinnosti), čtvrtá část problematikou uplatňování odpovědnosti, pátá
část je věnována odpovědnosti státu v souvislosti s jednáním mezinárodní organizace a
závěrečná šestá část obsahuje obecná ustanovení.
První článek vymezuje, že celý návrh se týká odpovědnosti mezinárodních
organizací za mezinárodně protiprávní akt, jakož i mezinárodní odpovědnosti státu
v souvislosti

s chováním

mezinárodní

organizace,

tzn.

odpovědnosti

podle

mezinárodního práva. Úvodní obecné vymezení aplikačního rozsahu celého návrhu bylo
již dříve použito u prací, z nichž se později staly kodifikační úmluvy.306 Návrh článků o
odpovědnosti mezinárodních organizací se zabývá mezinárodní odpovědností a nijak se
tedy nedotýká možné občanskoprávní odpovědnosti mezinárodních organizací podle
vnitrostátního práva před soudními orgány států.307 Třebaže takové případy byly
v nedávné době řešeny se značným politickým i doktrinálním zájmem (např. úpadek
Mezinárodní rady pro cín), není jasné, zda tato problematika přímo spadá do
mezinárodního práva veřejného a je vhodná pro přípravu kodifikace na půdě KMP.
Navíc by se jednalo z velké části o progresivní rozvoj. Čl. 5 dále potvrzuje, že charakter
aktu jako protiprávního pro účely návrhu článků se posuzuje podle mezinárodního
306

Zejména v právu mezinárodních smluv. Např. Vídeňská úmluva o smluvním právu (23. 5. 1969),
Vídeňská úmluva o smlouvách mezi státy a mezinárodními organizacemi a mezinárodními organizacemi
navzájem (21. 3. 1986), Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám (23. 8. 1978) atd.
307
Viz zpráva zvláštního zpravodaje, First report on responsibility of the international organizations, UN
Doc. A/CN.4/532, 2003, str. 16
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práva. Není ovšem vyloučeno, že by se některá pravidla v článcích nemohla
v případném vnitrostátně řešeném sporu použít – úvaha soudce by tak mohla fakticky
rozšířit normativně určený prostor pro aplikaci návrhu článků. Protože článek 1 jasně
hovoří o odpovědnosti za mezinárodně protiprávní akt, návrh se nevztahuje na
problematiku odpovědnosti za škodlivou činnost nezakázanou mezinárodním právem –
jedná se o samostatné kodifikační téma. Odpovědnost mezinárodních organizací (tj.
responsibility) znamená odpovědnost ve vnějších vztazích, vůči dalším subjektům. Lze
ji tedy jasně odlišit od odpovědnostních vztahů uvnitř organizace, které souvisí
s rozhodovacími a kontrolními procesy (internal accountability).308
Na tomto místě je vhodné znovu zdůraznit, že kodifikace mezinárodní
odpovědnosti znamená kodifikaci pouze sekundárních norem. Úvodní komentář
k Návrhu článků připomíná, že ho nelze vykládat jako implicitní předpoklad existence
primárních norem závazných pro mezinárodní organizace. Návrh článků tedy se nijak
nedotýká okruhu primárních norem, které mohou být porušeny, ale zabývá se toliko
obsahem vztahů, které jsou následkem porušení, tj. obsahem sekunárních právních
vztahů.

6. 2. Pravidla organizace

Klíčovým

institutem

práva

mezinárodních

organizací

jsou

„pravidla

organizace.“ Byly definovány už ve Vídeňské úmluvě o smlouvách uzavíraných mezi
státy a mezinárodními organizacemi a mezi mezinárodními organizacemi navzájem
(1986). V obou kodifikacích se KMP drží stejného přístupu.309 Podle čl. 2, písm. (b)
Návrhu článků se jedná zejména o zakládací instrumenty a rozhodnutí, rezoluce, popř.
další akty mezinárodní organizace přijaté v souladu s nimi, a zavedenou praxi
organizace. Slovo zejména (in particular) dělá z definice jen demonstrativní výčet,
který může být u každé organizace jiný. Podle vyjádření samotných mezinárodních

308

HOLDER, W. E., op. cit., 2003, str. 233
Definice „pravidel organizace“ podle kodifikace smluvního práva a odpovědnosti je téměř totožná.
Novější návrh článků je bohatší pouze o „další akty.“
309
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organizací je vliv ustálené praxe na formování pravidel organizace neopomenutelný.310
Patří tam i judikatura soudních orgánů mezinárodních institucí nebo obecné právní
principy (význam judikatury pro formování práva je značný např. v Evropské unii).
V případech institucionálních odlišností různých mezinárodních organizací poslouží
pravidla organizace jako lex specialis, když přiléhavým způsobem řeší otázky právních
vztahů organizace a jejích členů. Je zřejmé, že komentář k Návrhu článků odkazuje při
vysvětlování pojmů „orgán“ nebo „agent,“ tj. zmocněnec, který za organizaci jedná,
právě na pravidla organizace. Zakotvují také rozdělení kompetencí a výkonu práv a
povinností. Tak např. mohou určovat, že organizace nebo naopak její členové mají
výlučné právo dovolávat se odpovědnosti v případě porušení mezinárodního práva,311
nebo obsahovat zvláštní úpravu přičitatelnosti ve vztahu organizace a členů.312
V komentáři k čl. 2 Návrhu článků se také uvádí, že uvnitř celého korpusu pravidel
organizace může existovat explicitní nebo implicitní hierarchie: např. usnesení přijatá
na půdě orgánů mezinárodní organizace nemohou zpravidla měnit zakládací smlouvu.
Takovým systémem „pravidel organizace“ je i celé evropské právo, vzniknuvší původně
jako partikulární regionální mezinárodní právo, vytvářející hierarchii pramenů
primárních a sekundárních (odvozených). Řada klíčových pravidel a zásad evropského
práva má svůj původ právě v judikatuře Soudního dvora EU. To se týká i odvození
pravomocí k uzavírání vnějších smluv.313
Z teoretického hlediska se vedou spory, zda „pravidla organizace“ jsou
pramenem mezinárodního práva, nebo ekvivalentem vnitrostátního práva státu. Definice
v čl. 2 řadí pravidla organizace spíše do sféry mezinárodního práva. Zakládacím
dokumentem mezinárodní organizace je nejčastěji mnohostranná mezinárodní smlouva;
ta je vždy součástí mezinárodního práva. Proto bylo tradičně právo mezinárodních
organizací pojímáno jako hlavně smluvní právo. Mezinárodně-právní charakter
„pravidel organizace“ podtrhuje komentář k čl. 5, který vysvětluje, že pro mezinárodní
organizace nemůže platit, že posouzení mezinárodní protiprávnosti aktu není ovlivněno
310

Např. podle vyjádření NATO je klíčovým pravidlem této organizace rozhodování konsensem, které
vychází z ustálené praxe, aniž by bylo zakotveno v Severoatlantické smlouvě nebo v jiném formálním
pramenu. Viz UN Doc. A/CN.4/637, sect. II.B.26
311
LAPAŠ, D., RUSAN, R., op. cit., str. 55
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BENGOLO-CARABOT, M., CANDAS, U., CUJO, E. (ed.), Union Européenne et droit international, CEDIN,
Éditions Pedone, Paříž, 2012, str. 351
313
rozsudek SD EU ve věci C-22/70 Komise vs. Rada (AETR)
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souladem s vnitrostátním právem, jako u států. Pravidla organizace totiž nelze od
mezinárodního práva oddělit tak jednoznačně jako vnitrostátní právo státu. Mohou
ovlivnit posouzení aktu jako mezinárodně-protiprávního ve vztahu organizace
k členům, nikoli už k nečlenům. Je možno namítnout, že pro právní jistotu by mohlo být
vhodnějším řešením vliv pravidel organizace na posuzování protiprávnosti přímo
normativně upravit v čl. 5 a vypracovat precizní formulaci, než dané ustanovení
vypustit a zmínit se o něm „jen“ v komentáři. Na různých místech návrhu článků mají
pravidla organizace nestejnou roli. Podle čl. 32 se mezinárodní organizace nemůže
dovolávat

svých

„pravidel

organizace,“

aby

ospravedlnila

neplnění

svých

odpovědnostních povinností. V komentáři Komise výslovně uvádí, že se jedná o
paralelní ustanovení k čl. 32 Návrhu článků o odpovědnosti států, podle nějž se stát za
stejným účelem nemůže dovolávat svého vnitrostátního práva. Tento článek staví
„pravidla organizace“ naroveň vnitrostátnímu právu. Stejný přístup byl zvolen i při
kodifikaci smluvního práva ve dvou samostatných úmluvách. Domnívám se, že je
mírným teoretickým nedostatkem návrhu článků, že si nekladl za cíl vystihnout funkci a
povahu pravidel organizace přesněji a setrval u tohoto spíše nedůsledného přístupu,
který se vydává oběma cestami, už proto, že se jedná o jeden z nejdůležitějších pojmů,
s kterým normativní text návrhu článků operuje.

6. 3. Protiprávní akt

Základní konstrukční prvky obsahu odpovědnostní povinnosti a uplatňování
mezinárodní odpovědnosti jsou shodné s úpravou odpovědnosti států. Čl. 3 (ve shodě
s čl. 1 Návrhu článků o odpovědnosti států) stanoví, že každý mezinárodně-protiprávní
akt způsobí mezinárodní odpovědnost, v tomto případě mezinárodní organizace. Čl. 5,
který byl na doporučení některých mezinárodních organizací 314 nově zařazen v 2. čtení,
stanoví, že posouzení aktu jako protiprávního se řídí mezinárodním právem.
Základní pravidlo, které koncepčně sjednocuje mezinárodní odpovědnost států a
organizací, je zakotveno právě v čl. 3. Jednoduše je konstatováno, že každý

314

Viz. UN Doc. A/CN.4/637, 2011, str. 19
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mezinárodně protiprávní akt mezinárodní organizace způsobí její mezinárodní
odpovědnost. Protože komentář hovoří o aplikovatelnosti tohoto principu na „jakoukoli
entitu,“ dá se dovodit do budoucna možnost vytvoření dalších odpovědnostních režimů
na stejném základu.315 Protiprávním aktem se rozumí konání nebo opomenutí, přičemž
opomenutí je relevantní jen tehdy, když je porušením závazku aktivně konat.
Je jen logické, že podmínky, za nichž se může poškozený subjekt dovolávat
odpovědnosti, se nemohou lišit podle toho, zda odpovědným subjektem je stát, nebo
mezinárodní organizace. Právním následkem protiprávního chování, tj. obsahem
odpovědnostní povinnosti, je tedy povinnost pokračovat v plnění porušeného závazku
(čl. 29), ukončit, popř. poskytnout záruky neopakování protiprávního jednání (čl. 30),
povinnost plné reparace (čl. 31, 34), a to ve formě restituce (čl. 35), kompenzace (čl. 36)
nebo satisfakce (čl. 37). Při stanovení reparace se přihlíží k (spolu)zavinění
poškozeného (čl. 39).

6. 4. Přičitatelnost

Článek 6 Návrhu článků představuje obecné pravidlo přičitatelnosti, které odráží
konsistentní praxi. Co všechno zahrnuje chování přičitatelné mezinárodní organizaci?
Mezinárodní organizace odpovídají za akty svých orgánů a úředníků (agentů),
vojenských jednotek pod svým velením, a to jen tehdy, když vykonávají efektivní
kontrolu nad jejich jednáním316 nebo za akty států (tzn. jiných subjektů), které přímo
zmocnily k určitým úkonům, vykonávaným ovšem jménem organizace stejně, jako by
je vykonávaly její vlastní orgány. Jednání orgánů a úředníků je zcela logicky spojeno
s výkonem funkcí mezinárodní organizace, kterou zastupuje. To je v souladu s funkční
subjektivitou organizací a „zásadou speciality“, jak ji vyjádřil posudek Mezinárodního
soudního dvora.317 Mezinárodní organizace jsou subjektem mezinárodního práva a na
rozdíl od států nemají všeobecnou kompetenci, ale pravomoci, které jim svěřují
zakladatelské státy, jsou limitovány naplňováním funkcí organizace ve společném
315

MÖLDNER, M., op. cit., str. 287
Viz. UN Doc. A/64/10, str. 64-66
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Reports, 1996, str. 78
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zájmu států.318 Důraz na výkon funkcí organizace v souvislosti činností úředníků a
orgánů se stal převažujícím i v souvislosti s čl. 2, který pojem úředníka a orgánu (agent
and organ) definuje. Vychází se tedy z funkcionalistického přístupu, kdy jednání
úředníka nebo třeba vojáka vykonávané jako jeho soukromé, bez vazby na funkce
organizace, nemůže této být přičteno.319 Návrh článků schválený v prvním čtení
obsahoval obecnější vyjádření této definice, podle níž je úředníkem organizace každý,
jehož prostřednictvím organizace jedná.320 Mezinárodní organizace i některé státy spolu
se Sdružením mezinárodního práva321 toto extenzivní vymezení kritizovaly s poukazem
na nežádoucí riziko příliš široké možnosti vzniku odpovědnosti organizace i v případě
slabé vazby jednajícího subjektu na organizaci a navrhovaly, aby se znění článku více
přiblížilo notoricky známému vymezení úředníka v posudku Mezinárodního soudního
dvora ve věci náhrady škod utrpěných ve službách OSN322 z r. 1949, které se opírá
právě o výkon funkcí prováděný subjektem, který za organizaci jedná.323 Při určování
orgánů a úředníků – agentů mohou pomoci pravidla organizace, která vnitřní uspořádání
organizace vymezují. Není ovšem rozhodné, zda je orgán nebo agent jako takový v nich
výslovně označen, nebo zda své postavení odvozuje implicitně podle vykonávaných
funkcí, protože i to může být v souladu s pravidly organizace (in accordance with the
rules of the organization).
Jednání orgánu státu nebo mezinárodní organizace, který byl dán k dispozici jiné
mezinárodní organizaci, je považováno podle mezinárodního práva za její jednání,
pokud nad ním vykonává efektivní kontrolu324 (čl. 7). To je případ mírových operací,
318

Tamtéž - „International organizations are subjects of international law which do not, unlike States,
possess a general competence. International organizations are governed by the ‘principle of speciality’,
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function of the common interests whose promotion those States entrusted to them.”
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Případ vojáka, který způsobil svým kolegům na zahraniční misi škodu nedbalostním jednáním –
způsobením požáru v kasárnách. Nárok na náhradu škody vůči vysílajícímu státu byl zamítnut. Viz N. K.
vs. Rakousko, ILR 77/470, 1980, str. 472, cit. dle DUPUY, R.-J., Manuel sur les organisations
internationales, op. cit., 1998, str. 890
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kdy státy poskytují k využití OSN své vojenské kontingenty, ovšem zachovávají si nad
jejich příslušníky disciplinární a trestní pravomoc. Podrobnosti stanoví dohoda, kterou
OSN uzavírá s vysílajícími státy.325 Dohoda může přímo stanovit rozhraničení
odpovědnosti, tak jako vzorová dohoda (model contribution agreement) mezi OSN a
členskými státy, které jí poskytují své jednotky. Světová organizace podle ní přebírá
odpovědnost vůči třetím stranám, ale vyhrazuje si právo zpětně vymáhat náhradu po
státech v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslného zavinění ze strany personálu
poskytnutého státem.326 Určujícím kritériem je výkon skutečné, převládající kontroly.
Dohoda mezi organizací a státem nemá účinky vůči třetím stranám, které mohou
uplatňovat své nároky podle obecných pravidel. Klíčová role pro kritérium „efektivní
kontroly“ ukazuje, že Komise pro mezinárodní právo promítla do své právní analýzy
závěry judikatury Evropského soudu pro lidská práva. KMP se tedy jednoznačně
přiklonila ke kritériu „efektivní kontroly,“ tedy k přístupu, který přikládá rozhodující
váhu faktickým okolnostem a na druhou stranu opomíjí právní a institucionální vazby,
které mohou existovat mezi kontingenty národních armád a mezinárodní organizací,
které jsou zapůjčeny, i když zůstávají pod národním velením. Tento přístup oslabuje
význam pravidel organizace v otázkách přičitatelnosti v případech mezinárodních
mísrových operací, protože právě „pravidla organizace“ mohou institucionální vztahy
s jednotkami poskytnutými k dispozici upravovat.327
Přičitatelné organizaci je i jednání ultra vires, kdy orgán nebo úředník sice
překročí své zmocnění, ale stále jedná z moci svých kompetencí a v rámci funkcí
organizace (čl. 8). Jednání ultra vires orgánu nebo agenta může být jak v rámci
celkových kompetencí organizace, nebo může překračovat i je. Rovněž jednání, které
mezinárodní organizace uznala za vlastní,328 má být (podle čl. 9) považováno za jednání
dané organizace, i když podle předchozích ustanovení by jí přičitatelné nebylo. Co se
Organizations, 2. vyd., Cambridge University Press, Cambridge, 2005, str. 401-403; KLEIN, P., La
responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens,
Bruylant, Bruxelles, 1998, str. 379-380, International Law Association, Report of the Seventy-First
Conference, Berlin, 2004, str. 200
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SARI, A., UN Peacekeeping Operations and Article 7 DARIO: The Missing Link, International
Organizations Law Review, 9/2012, str. 80
328
Například Evropská unie ve sporu před Panelem WTO převzala odpovědnost za opatření ohledně
tarifních koncesí, která byla ve skutečnosti částečně prováděna i členskými státy. Viz UN Doc. A/66/10,
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týče přičitatelnosti, kodifikace pro mezinárodní organizace nepřebírá ta ustanovení
z návrhu článků ohledně států, která se vztahují ke správě území – případy selhání
veřejné moci a povstaleckého hnutí. I když je možné, aby mezinárodní organizace
správu nad územím ve výjimečné situaci přechodně vykonávala, např. OSN v Kosovu,
pravděpodobnost vzniku těchto situací je tak malá, že není třeba je zvlášť upravovat a
Komise pro mezinárodní právo v komentáři odkazuje na možnost použití analogie.

6. 5. Porušení mezinárodního závazku

Porušení mezinárodního závazku charakterizuje čl. 10. Je jím jednání, které není
v souladu s tím, co vyžaduje platný závazek, bez ohledu na původ či charakter tohoto
závazku. Čl. 11 pak vyžaduje platnost porušeného závazku v čase jednání. Podle odst. 2
čl. 10 je porušením mezinárodního závazku i porušení „pravidel organizace,“ kterého se
organizace dopustí vůči svým členům. Pokud závazky podle „pravidel organizace“ mají
být podle komentáře chápány jako závazky podle mezinárodního práva, pak se uplatní
čl. 10, odst. 2, ovšem není tak tomu vždy. Samotný komentář přiznává, že není jeho
záměrem podat jednoznačný výklad. To lze považovat za jistou nedůslednost a
nedostatek kodifikace, už proto, že zde evidentně mají „pravidla organizace“ mnohem
větší význam, než v kodifikaci smluvního práva, protože podle čl. 10, odst. 2 jsou
rozhodující pro vznik odpovědnosti. Dá se ovšem říci, že vztahy mezinárodní
organizace a členských států, tvořící většinu „pravidel organizace,“ jsou závazky podle
mezinárodního práva, protože se jedná o zahraniční vztahy států. V čl. 32, který stanoví,
že mezinárodní organizace se nemůže dovolávat svých „pravidel organizace,“ aby
zdůvodnila neplnění odpovědnostních povinností (což v zásadě odpovídá obecnému
pravidlu, že odpovědný stát se nemůže dovolávat svého vnitrostátního práva), se ovšem
dále uvádí, že toto obecné pravidlo není na újmu použití „pravidel organizace“ ve
vztazích mezi organizací a jejími členy. Čl. 32 tedy řadí „pravidla organizace“
jednoznačně k vnitřnímu právu mezinárodní organizace, které nemá ovlivňovat vnější
odpovědnostní povinnosti a jejich plnění. Odst. 2 čl. 32 je možno chápat jako jakýsi lex
specialis, zvláštní úpravu, která má přednost a použije se pro vypořádání
odpovědnostních nároků organizace vůči členským státům. To sice dává logiku, ovšem
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v komparaci s čl. 10 tvoří určitý teoretický rozpor, kdy na jednu stranu sice porušení
„pravidel organizace“ jako mezinárodního práva způsobí mezinárodní odpovědnost,
ovšem na druhou stranu fungují „pravidla organizace“ jako vnitřní právo, které reguluje
vnitřní vztahy vyplývající z členství, konec konců vzniknuvší jako následek porušení
jich samých. Některé mezinárodní organizace (např. OSN, Evropská komise, Světová
banka) se k čl. 10 odst. 2 vyjádřily kriticky a dokonce bylo navrženo jeho úplné
odstranění.329
Odst. 2 čl. 10 Návrhu článků tedy stanoví, že porušení mezinárodního práva,
které má za následek mezinárodní odpovědnost, může vzniknout i z porušení „pravidel
organizace.“ Oproti textu schválenému v prvním čtení byla přidána omezující
podmínka, že jen ve vztahu k členským státům. Z pohledu smluvního práva ovšem
mezinárodní organizace sama nemůže být smluvní stranou smlouvy, která ji zakládá, a
tak je sporné, zda z ní může vzniknout mezinárodní závazek pro organizaci.
V souvislosti s tímto článkem byl kritizován nedůsledný přístup Komise pro
mezinárodní právo k „pravidlům organizace“, která v řadě článků tvoří analogii
k vnitrostátnímu právu, zatímco zde jsou jednoznačně zařazena do sféry mezinárodního
práva.330 Přesnější vymezení právní povahy „pravidel organizace“ by umožnilo určit,
zda se na jejich porušení mají aplikovat pravidla mezinárodního práva veřejného, a tím
vlastně vymezit sféru aplikace celého Návrhu článků.331
Porušení mezinárodního závazku může být jak vůči jednomu nebo více státům
nebo jiným mezinárodním organizacím, vůči mezinárodnímu společenství jako celku,
také vůči jednotlivci, který v dnešním mezinárodním právu má parciální subjektivitu.
Fungování mezinárodních organizací přináší případy porušení lidských práv jednotlivců
v souvislosti s vojenskými nebo mírovými operacemi (viz výše – kapitola 4.2.) nebo
v pracovně-právních vztazích se zaměstnanci. (viz výše - kapitola – 4.1.). Právní
následky lidsko-právních porušení vůči jednotlivcům nejsou ovšem oběma Návrhy
článků upraveny, což je doktrínou kritizováno.332 Jednotlivci nepřísluší právo dovolávat
329
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Viz UN Doc. A/CN.4/637 (2011), str. 24-26; UN Doc. A/CN.4/637/Add.1 (2011), str. 22-23
331
International Law Association
332
Srov. např. viz BOGDANDY, A. von, STEINBRÜCK PLATISE, M., DARIO and Human Rights Protection,
International Organizations Law Review, Vol. 9, No. 1, 2012, str. 67-77
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se přímo mezinárodní odpovědnosti, na rozdíl od států a mezinárodních organizací (viz
část 4, kapitola 1 Návrhu článků, o uplatňování mezinárodní odpovědnosti). Čl. 50
výslovně stanoví, že Návrh článků není na újmu (without prejudice) případných nároků
osob nebo entit odlišných od států a mezinárodních organizací.
Oprávnění fyzické osoby uplatňovat své nároky přímo u odpovědné mezinárodní
organizace mohou stanovit zvláštní pravidla (lex specialis). Přímo z Návrhu článků
takové oprávnění nevyplývá a fyzická osoba tak zůstává odkázána na možnost
diplomatické ochrany, kdy stát přebírá nároky svého občana a uplatňuje je na
mezinárodní scéně vůči jiným státům nebo mezinárodním organizacím. Tento tradiční
institut mezinárodního práva s dlouhou historií byl kodifikován jako samostatné
téma,333 i když původně na něm Komise pracovala v rámci odpovědnosti států.
Diplomatickou ochranu mohou vykonávat a nároky svých občanů přebírat jen
státy, mezinárodní organizace nemají žádné vztahy k jednotlivcům, které by se daly
srovnávat se státoobčanským svazkem. (Teoreticky by se dala připustit výjimečná
situace, kdy mezinárodní organizace vykonává správu nějakého území a nahrazuje jeho
obyvatelům funkce obvykle zajišťované státem a jeho vládou, tzn. zejména
administrativní a soudní pravomoc, a tak by bylo možné, aby taková mezinárodní
organizace vykonávala i diplomatickou ochranu pro obyvatele spravovaného území.)
Požadavek vyčerpání dostupných opravných prostředků na národní úrovni se dá
analogicky použít i v případě nároků vůči mezinárodním organizacím, je zakotven v čl.
45, odst. 2 Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací.
V určitých případech souvisejícího chování státu a mezinárodní organizace se
vyžaduje, co se týče protiprávnosti, jistý subjektivní prvek, tzn. povědomí, vědomost o
okolnostech protiprávního aktu, na straně odpovědné mezinárodní organizace.334 Jedná
se o čl. 13 (pomoc a podpora), čl. 14 (řízení a kontrola), čl. 16 (donucení), čl. 17
(obcházení závazku). Blíže bude pojednáno v 7. kapitole. Návrh článků nehovoří sice o
zavinění, ale přesto je teoreticky poměrně obtížné identifikovat obsah tohoto povědomí
a dokázat jeho existenci jako subjektivní kategorie na straně abstraktní entity, jakou je
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mezinárodní organizace. Skutečným významem naplní toto ustanovení až budoucí
praxe, která jej bude užívat v reálných situacích. Prozatím lze vycházet ze skutečnosti,
že dnešní mezinárodní právo běžně užívá prvky autonomní vůle a jejího projevu u států,
a tedy i mezinárodních organizací, podobně jako v teorii práva vnitrostátního projevují
vůli právnické osoby a tyto „subjektivní“ prvky přestaly být tradičně vyhrazeny pouze
fyzickým osobám jako jednotlivcům, lidským bytostem.
Právní následky protiprávního aktu, tzn. obsah odpovědnostní povinnosti, jsou
upraveny v zásadě stejně jako v případě odpovědnosti států. Komise se tedy přiklonila
k tradičnímu

pojetí

mezinárodní

odpovědnosti,

které

reflektuje

mezinárodní

společenství jako systém států, s kterými se v dnešní době mohou srovnávat
mezinárodní organizace, ovšem nikoli jednotlivci nebo další entity.335 Jedná se o trvající
povinnost plnit porušený závazek (čl. 29), povinnost přestat s trvajícím protiprávním
aktem, resp. poskytnout záruky neopakování (čl. 30), povinnost reparace (čl. 31), která
může mít formu restituce (čl. 35), kompenzace (čl. 36) a satisfakce (čl. 37).
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7. KAPITOLA - Mezinárodní odpovědnost v případech souvisejícího
chování státu a mezinárodní organizace
7.1. Vztah odpovědnosti státu a mezinárodní organizace včetně rozdělení
kompetencí a rozhraničení odpovědnosti

Vztah odpovědnosti mezinárodní organizace a odpovědnosti států považuji za
jednu z teoreticky nejzajímavějších a pro praxi nejpřínosnějších částí Návrhu článků o
odpovědnosti mezinárodních organizací. Jedná se totiž o vztah dvou samostatných
subjektů mezinárodního práva. Zatímco členský stát je současně suverénním státem a
přitom členem mezinárodní organizace, vystupují i tyto ve dvojí roli: jako platforma pro
spolupráci států a zároveň jako samostatný subjekt mezinárodního práva.336
Je vyloučeno, aby členské státy automaticky bez dalšího odpovídaly za porušení
mezinárodního práva ze strany organizace, pouze z titulu svého členství, naopak, stát se
musí dopustit určitého vlastního jednání, aby mohl odpovídat za to, čeho se dopustila
mezinárodní organizace. Z tohoto obecného pravidla, které vyjádřil jak Institut
mezinárodního práva, tak Sdružení pro mezinárodní právo,337 vyšla i Komise pro
mezinárodní právo - v čl. 62 Návrhu článků vymezila další podmínky, bez nichž
odpovědnost členského státu za jednání organizace nastat nemůže.
Na druhou stranu, mezinárodní organizace nemají právní prostředky, jak
zabránit, aby se státy nebo jejich orgány dopustily porušení mezinárodního práva při
jednání jménem organizace.338 Pak ovšem stát odpovídá za své vlastní porušení, bez
ohledu na to, k jaké věci se jednání vztahovalo. Řešení poskytují pravidla o
přičitatelnosti chování subjektům.
Odborná literatura zná situace, kdy není jasné, zda odpovídá organizace a/nebo
její členské státy. Podle některých teorií by měla nastoupit subsidiární odpovědnost
členských států v případě, že jejich organizace není schopna ji nést, tj. jakési ručení
336
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(Durchgriffshaftung).339 Nejstarší smluvní úpravou ručení států za závazky organizace
je Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj.340 Hovoří se o tzv. sekundární,
derivativní odpovědnosti členských států za závazky mezinárodní organizace.341
Mezinárodním organizacím se má přiznat mezinárodní subjektivita právě pouze tehdy,
když mají způsobilost stát se odpovědnými.342 Existují také doktrinální názory
podporující koncept vzájemné odpovědnosti (mutual responsibility) mezinárodní
organizace a jejích členských států, např. v případech, kdy zástupci států schválili
protiprávní jednání organizace hlasováním v orgánech organizace.343 Tyto názory
uvádím pro úplnost, domnívám se, že plně nekorespondují s existencí svébytné a
nezávislé (i když odvozené) subjektivity mezinárodních organizací, a tím tedy ani
s pojetím Komise pro mezinárodní právo, která při kodifikaci odpovědnosti
mezinárodních organizací z právní subjektivity vychází jako z neodmyslitelného
konstitutivního prvku definice mezinárodní organizace. Již Oppenheim a Lauterpacht
vysvětlovali rozdíl mezi odpovědností primární za vlastní jednání a odpovědností
odvozenou, tj. za jednání jiného subjektu.344
V realitě současných mezinárodních vztahů ovšem vlastní právní subjektivita a
odpovědnost organizací naráží na skutečnost, že některé mezinárodní organizace nemají
k dispozici příslušné prostředky, aby plnily své závazky finančního charakteru
z odpovědnostních povinností. To se samozřejmě netýká těch největších a
nejdůležitějších organizací, jejichž posláním je vykonávat celou šíři nákladných aktivit
a v mnohém přebírat činnosti příslušející suverénním státům, které je na organizaci
delegovaly z moci své svrchovanosti. Obecně ovšem platí, že příjmy do rozpočtu
mezinárodních organizací jsou tvořeny především příspěvky z rozpočtu členů. Dá se
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tedy hovořit o určitém rozporu mezi právním stavem (tj. nezávislá právní subjektivita) a
stavem faktickým (závislost vyplývající nejen z finančních poměrů, ale také ze
skutečnosti, že organizace nemá své území a nemá nad ním jurisdikci). To není jediná
„mezera mezi realitou a legalitou“ v právu mezinárodních organizací. Dalším případem,
kdy je vlastní právní subjektivita mezinárodní organizace v rozporu s realitou, je případ,
i když v praxi výjimečným, kdy je její jednání pod výlučným vlivem jediného
členského státu, a tak fakticky je třeba na ni hledět jako na orgán tohoto státu.345
Vztah odpovědnosti státu a organizací je často diskutován v situaci, kdy orgány
státu provádějí rozhodnutí mezinárodní organizace, které bylo přijato v důsledku
přenesení pravomocí ze státu na organizaci. Pak se dá říci, že státní orgány jednají
vlastně de facto jako orgány mezinárodní organizace. Odpovědnost ukládaná členským
státům za provádění protiprávních aktů organizace by měla za následek neochotu států
uvádět v život rozhodnutí organizace, aby se vyhnuly případné odpovědnosti. To by
způsobilo značné oslabení mezinárodní spolupráce a bylo by to vlastně proti smyslu
fungování mezinárodních organizací.
Pokud je příslušným závazkem vázána pouze mezinárodní organizace a nikoli
státy, jejichž orgány jej provádějí, pak má mezinárodní organizace povinnost vykonávat
dohled, aby zajistila, že závazek bude splněn v souladu s právem.346
Paralelní integrace států do dvou nezávislých mezinárodních organizací
v evropském prostoru má za následek možnost vzniku normativního konfliktu závazků
– má stát jako smluvní strana EÚLP odpovídat před ESLP za porušení Úmluvy, ke
kterému došlo v rámci provádění rozhodnutí Evropské unie? S touto otázkou se
vyrovnával systém ochrany lidských práv Rady Evropy už v době fungování Komise
pro lidská práva před velkou reformou v r. 1996. Komise se tehdy vyjádřila, že členské
státy Evropské unie jsou vyňaty z jejího přezkumu v těch oblastech, kde byly
kompetence přeneseny na EU.347 Rozhodnutí se opíralo o demokratické standardy
ochrany lidských práv a kontroly jejího dodržování, které EU zajišťuje. Pokud EU
poskytuje ekvivalentní lidsko-právní ochranu, není třeba, aby ji poskytovala podruhé
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Komise pro lidská práva Rady Evropy. Pokud byly pravomoci na EU přeneseny ze
strany státu, bylo by zcela proti smyslu tohoto integračního procesu, kdyby ESLP
přezkoumával, zda členský stát nemá být odpovědný za to, co činí v rámci přenesených
kompetencí, vlastně jménem organizace.348 Již velmi dávno se Komise pro lidská práva
vyjádřila, že hlasování v Radě Evropských společenství (dnešní Radě EU) neznamená
výkon jurisdikce dle čl. 1 Evropské úmluvy a nemůže být tedy v rámci stížnostního
mechanismu řešeno.349
Rozhraničení odpovědnosti mezinárodní organizace a členského státu při
provádění jejího rozhodnutí už v minulosti řešil Evropský soud pro lidská práva
v rozsudku Bosphorus.350 Případ, který byl dříve řešen u Evropského soudního dvora,351
se týkal Evropské unie a Irska. Právo Evropské unie je nejčastěji prováděno a
implementováno orgány členských států. Jednalo se o uvalení sankcí podle evropského
nařízení na jugoslávské letadlo, které si pronajímaly turecké aerolinie, a právě se
nacházelo na území Irska. Soud sice dané protiprávní chování Irské republice přičetl,
neboť se jednalo o akt státních orgánů na základě rozhodnutí ministerstva, spadající do
její jurisdikce, nicméně neshledal ji odpovědnou, protože uznal, že stát neměl
sebemenší možnost uvážení,352 protože pouze prováděl závazné evropské nařízení.
Jednání členských států, které pouze provádí mezinárodní závazky vůči organizaci,
bude vyloučeno z přezkumu soudu, pokud mezinárodní organizace bude zaručovat
srovnatelnou míru lidsko-právní ochrany. Domnívám se, že v případě Evropské unie lze
právní záruky považovat za srovnatelné – k Soudnímu dvoru Evropské unie mají
v přístup i jednotlivci a Listina základních práv EU má dnes stejnou právní sílu jako
primární právo. Pokud ovšem by stát využil možnost uvážení a odchýlil by se od toho,
co od něj mezinárodní organizace vyžaduje, kritérium srovnatelného standardu právní
ochrany by se nepoužilo a byla by možná odpovědnost státu za porušení Úmluvy.353
348
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Komise pro mezinárodní právo zřejmě považuje koncept vymezený rozsudkem
Bosphorus za obecné mezinárodní právo upravující odpovědnost členského státu
mezinárodní organizace, jak se to odráží v čl. 61 Návrhu článků.354
Rozhodování Evropského soudu pro lidská práva ale bylo ovlivněno skutečností,
že Evropská unie (zatím) není stranou Evropské úmluvy na ochranu lidských práv a
základních svobod, ačkoli se k tomu v primárním právu zavázala.355 V takovém případě
by nepřicházela v úvahu ani odpovědnost mezinárodní organizace podle Návrhu článků,
protože by se nejednalo o platný mezinárodně-právní závazek organizace.
V dalších případech ESLP zdůraznil spíše kritérium právní ochrany jednotlivců
v rámci mezinárodní organizace a dovodil, že odpovědnost států by měla nastoupit
tehdy, když organizace vykazuje strukturální mezery v právní ochraně.356
Je logické, že možný rozsah odpovědnosti státu za akty organizace a naopak,
např. za provádění rozhodnutí druhého subjektu, je přímo úměrný rozsahu volnosti
v jednání (scope of discretion), kterou subjekty ve svém vzájemném vztahu mají.357 Při
provádění rozhodnutí organizace orgány členských států je rozhodující šíře uvážení,
která je provádějícím orgánům k dispozici. Není-li žádná a jedná se o prosté provádění
bez možnosti vlastního uvážení, odpovídá organizace. Naopak mají-li vnitrostátní
orgány k dispozici určitou volnost vlastního rozhodnutí, zda a jak budou akt organizace
provádět, a při tomto provádění dojde k porušení práva, odpovídá za něj stát. Teorie
práva o takovém rozhodnutí státu, upřesňujícím podmínky provádění, hovoří jako o
aktu, který přerušuje přímý vztah příčiny a následku mezi původním rozhodnutím
mezinárodní organizace a následně vzniknuvším porušením práva.358
Vztahy mezi organizací a jejími členy, tzn. rozdělení kompetencí včetně
možnosti uvážení, jsou obvykle upraveny zakládací smlouvou nebo pravidly
organizace, zatímco vztahy organizace ke třetím státům jsou většinou regulovány
mnohem méně, a to i v případě, kdy existuje smluvní úprava.359 Pravidla organizace
354
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mohou také přímo uložit členským státům povinnost převzít odpovědnost za činnost
organizace vůči třetím stranám – tzn. na základě souhlasu suverénních států se zakládací
smlouvou organizace. Pravidla organizace jsou tedy důležitým právním pramenem
úpravy vztahů organizace a členů, který nelze při analýze odpovědnostních případů
opomíjet. Mají význam jako lex specialis zejména ohledně přičitatelnosti. Jejich
důležitosti odpovídá i zařazení jejich definice do úvodních ustanovení Návrhu článků
(čl. 2).
Na tomto místě je vhodné se podrobněji zabývat zajímavou a někdy i velmi
složitou situací v Evropské unii, která spolu se svými členskými státy uzavírá smíšené
smlouvy (mixed agreements). Ze smíšených smluv plyne solidární odpovědnost Unie a
členských států, není-li stanoveno jinak – např. rozdělením kompetencí v primárním
právu.360 Pokud jsou kompetence členských států a mezinárodní organizace rozděleny
nejasně, nebo jsou sdílené, jako právě v případě Evropské unie, může být výsledná
situace s nepřesným rozdělením odpovědnosti v rozporu s požadavkem právní jistoty.361
EU tomu předchází vydáváním speciálních „prohlášení o kompetencích,“ které
doprovází uzavřené smíšené smlouvy, zejména v ekonomické oblasti. Mají právní
formu rozhodnutí Rady a slouží k objasnění a specifikaci rozdělení pravomocí
vztahujících se k plnění konkrétní smlouvy, ve vztahu k třetím stranám.362 Tím
přispívají k jistotě určení případné odpovědnosti. Příkladem s čitelným prohlášením o
rozdělení pravomocí je Energetická charta, která je pro Evropskou unii smíšenou
smlouvou.363 Pokud naopak takové prohlášení chybí, může se stát, že ani uvnitř
Evropské unie se nenajde shoda a Soudní dvůr EU prezentuje odlišný právní názor, než
jeho generální advokát.364 Nabízí se otázka, jak je to se stavem legitimních očekávání u
druhé strany smíšené smlouvy, tzn. třetího státu mimo EU, který s ní smlouvu uzavřel.
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Rozdělení odpovědnosti mezi EU a její členské státy je aktuální v nejrůznějších
oblastech, kde došlo k částečnému nebo úplnému přesunu kompetencí na Unii.
V případech, kdy Lisabonská smlouva učinila z původně sdílené kompetence výlučnou,
mohou nastat komplikované situace, jako např. v oblasti smluv o ochraně a podpoře
investic, které byly dříve uzavírány jednotlivými členskými státy s třetími zeměmi.365
Evropská unie ještě takovou dvoustrannou dohodu s třetím státem neuzavřela, jen
několik dohod o volném obchodu (které mají napříště investiční problematiku
upravovat), je také stranou Energetické charty vedle členských států. Situaci do
budoucna upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1219/2012, podle nějž
dvoustranné dohody uzavřené dříve jednotlivými státy zůstavají přechodně v platnosti a
budou postupně nahrazovány dohodami uzavřenými Unií ve stejné věci, za podmínky
notifikace všech platných dohod Evropské komisi. Pokud by to bylo v souladu
s primárním právem, může členský stát vyjednávat změny nebo uzavření úplně nové
dohody, ovšem je k tomu třeba svolení Komise, jakož i k podpisu případné nové
dohody. Tím se naplno projevuje, že zahraniční investice jsou od Lisabonské smlouvy
výlučnou pravomocí EU. Evropská komise navíc připravila návrh nařízení o rozdělění
finanční odpovědnosti plynoucí z řešení sporů mezi investorem a státem, včetně
procesních postupů v případném řízení v souvislosti s řešením sporů.366 Potřeba
specifické úpravy vychází jednak ze skutečnosti, že (zatím) převládají smíšené
smlouvy, a také z toho, že Návrh článků o odpovědnosti mezinárodních organizací
nedává jednoznačnou odpověď, která by byla aplikovatelná na daný případ. Zvláštní
úpava v sekundárním právu EU, to jsou „pravidla organizace“ ve smyslu Návrhu
článků. Uplatňují se ve vztahu k členským státům, protože jen pro ně jsou závazná.
V případě Evropské unie, která se vyznačuje mimořádnou provázaností se
členskými státy, není jednoznačné, který subjekt má být na případnou náhradu škody
žalován. Analýza lidsko-právních a obchodních sporů367 nabídla zobecňující řešení pro
rozhraničení odpovědnosti – koncept tří otázek: (1) který subjekt se dopustil převažující
části škodlivého jednání, (2) kdo má k dispozici právní nástroje k ukončení porušení
365
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mezinárodního práva a (3) který subjekt je vázán mezinárodně-právním závazkem,
k jehož porušení došlo.

7. 2. Případy souvisejícího chování v Návrhu článků

Nejčastější případ odpovědnosti samozřejmě představuje spáchání mezinárodněprotiprávního chování (čl. 10). Realita fungování mezinárodního společenství států,
stejně jako mezinárodních organizací a jejich vzájemných vztahů, ale může přinést i jiné
případy. Proto je vhodné, aby na potřebu této úpravy kodifikace odpovídala.
Odpovědnost mezinárodní organizace nemusí nutně vycházet z chování, které je jí
přičitatelné.368 Z komentáře KMP vyplývá účel úpravy - zatížit odpovědností subjekt,
který je skutečným aktérem protiprávního jednání, a zabezpečit, aby pravý původce, ať
už je to stát, nebo mezinárodní organizace, neunikl odpovědnosti tím, že místo sebe
formálně „nastrčí“ jiný subjekt, který nejedná ze svého vlastního rozhodnutí, ale právě
na základě pomoci, podpory, řízení, kontroly, donucení, rozhodnutí, zmocnění, nebo
zneužití kompetencí organizace ze strany státu. Právní koncept odpovědnosti za jednání
jiného subjektu pochází jak z vnitrostátního práva, tak i z Návrhu článků o odpovědnosti
států.369
Je obecně přijatelným principem, že členský stát nemůže odpovídat za akty
mezinárodní organizace, kde je členem, jen z důvodu pouhého členství.370 Je odpovědný
pouze v případě svého jednání, které zasahuje do jednání mezinárodní organizace a
přispěje ke spáchání protiprávního aktu, nebo pokud projeví vůli vůči poškozenému
subjektu na sebe odpovědnost převzít.
Čtvrtá kapitola druhé části Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních
organizací odpovídá pravidlům kodifikovaným v Návrhu článků o odpovědnosti států.
Představuje normativní vyjádření situací, kdy organizace nese mezinárodní odpovědnost
za jednání, které fakticky vykonal stát, ať už členský nebo nečlenský, nebo jiná
368
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mezinárodní organizace. Návrh článků o odpovědnosti států obsahuje obdobnou úpravu
odpovědnosti státu ve vztahu k jednání jiného státu, nabízí se samozřejmě použití
analogie. Podle mého názoru jí brání již zmiňovaný čl. 57, který vylučuje, aby se návrh
článků dotýkal odpovědnosti mezinárodní organizace nebo státu za její jednání.
Pátá část Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací obsahuje
pravidla, podle nichž stát odpovídá za jednání organizace. Tato část je pojítkem mezi
oběma návrhy článků a vyplňuje prostor, který záměrně zanechal první návrh pro
budoucí úpravu. Zatímco kodifikace odpovědnosti států se nijak nedotýká odpovědnosti
organizací ani jiných subjektů, tato část obsahuje pravidla, podle nichž odpovídá stát
v souvislosti s jednáním mezinárodní organizace. Domnívám se, že právě tato část
návrhu je pro jasnější vymezení vztahu odpovědnosti států a mezinárodních organizací
naprosto klíčová. Právě proto, že praxe rozhodování uvnitř mezinárodních organizací i
před soudními orgány není jednotná, a to ani v rámci jedné instituce,371 je třeba utřídit
možné situace a dát tak do budoucna návod, jak normativní situace rozřešit.
U některých článků v této části nejsou v komentáři Komise pro mezinárodní
právo uvedeny žádné příklady z dosavadní praxe - prostě proto, že se v praxi
mezinárodního života dosud nevyskytly.
Na rozdíl od kodifikace odpovědnosti států, která do velké míry reflektuje
ustálené obyčejové právo a komentář k návrhu článků může čerpat z bohaté kazuistiky
mezistátních vztahů z několika staletí, je relevantní praxe vhodné k citování v komentáři
ke článkům zatím málo. Jak tedy uchopit význam pojmů pomoc, podpora, řízení,
kontrola, donucení atd.? Je nabíledni, že nám odpoví až aplikace článků na skutečné
situace v budoucnu. Prozatím poslouží analogie z vztahů mezi státy, ta ovšem vzhledem
k zvláštnostem mezinárodních organizací není vždy použitelná. Komentář k Návrhu
článků vychází především z odborné literatury a některých soudních rozhodnutí.
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Srov., viz HOFFMEISTER, F., op. cit, str. 730-738 – popis různosti případů, i když závěr článku se snaží
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7.3. Pomoc nebo podpora (aid or assistance)
Čl. 14 je příkladem progresivního rozvoje. Podle čl. 14 odst. 1 je odpovědná
mezinárodní organizace, která poskytuje pomoc nebo podporu státu nebo jiné
mezinárodní organizaci ve spáchání mezinárodně protiprávního aktu, pokud tak činí
s vědomím okolností protiprávního aktu a tento akt by byl protiprávní, kdyby ho
spáchala sama pomáhající mezinárodní organizace. Čl. 58 je zrcadlovým ustanovením,
podle kterého odpovídá stát za pomoc nebo podporu ve spáchání protiprávního aktu
mezinárodní organizace za stejně koncipovaných podmínek. Podle čl. 58 odst. 2 ovšem
úkon členského státu v souladu s „pravidly organizace“ nezpůsobí sám o sobě
mezinárodní odpovědnost. Je třeba mít ovšem na paměti, že „pravidla organizace“ se
uplatňují jen ve vztazích organizace a jejich členů, nemají účinky vůči třetím stranám.
Nelze tedy odst. 2 interpretovat příliš extenzivně, nemá zbavovat protiprávnosti
porušení práva ve vztahu k třetím stranám, i kdyby nebylo v rozporu s „pravidly
organizace.“
Pravidlo o odpovědnosti v případě pomoci a podpory je zakotveno i v Návrhu
článků o odpovědnosti států. Příslušný článek 16 charakterizoval Mezinárodní soudní
dvůr jako obyčejové pravidlo.372 Jak se píše v komentáři k Návrhu článků o
odpovědnosti mezinárodních organizací, jedná se o obecné pravidlo použitelné bez
ohledu na charakter zúčastněných subjektů mezinárodního práva. Stát tedy může
odpovídat za takové jednání jak vůči státu podle Návrhu článků o odpovědnosti států,
tak vůči mezinárodní organizaci podle Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních
organizací.
Jak upozorňuje OSN, pomoc a podpora státům v nejrůznějších oblastech je jedna
z klíčových funkcí mezinárodních organizací.373 Existují mezinárodní organizace, které
byly zřízeny právě proto, aby poskytovaly finanční pomoc státům. Na to upozornil i
Mezinárodní měnový fond.374 Týká se to celé řady mezinárodních finančních institucí.
Je otázka, jak se zřetelem k fungování systému mezinárodních půjček identifikovat
372

Viz.rozsudek MSD Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
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373
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značnou podporu (significant assistance), protože i malá finanční částka může značně
přispět k protiprávnímu chování. Jako vhodné diferenční kritérium se jeví spíše faktická
kontrola a rozhodování v projektech, které mezinárodní organizace financuje.375 Navíc
samotná vědomost o okolnostech protiprávního aktu se může jevit jako příliš vágní
podmínka, může snadno přivodit odpovědnost organizace a odradit tak do budoucna od
poskytování pomoci státům.376
Užší vymezení odpovědnosti obsahuje čl. 16 Návrhu článků o odpovědnosti
států, když stanoví, že stát odpovídá tehdy, kdy záměrně usnadnil spáchání
protiprávního činu využitím pomoci nebo asistence.
Jak odlišit vliv členského státu na rozhodování organizace (které má za následek
protiprávní akt), dosahující intenzity pomoci či podpory podle čl. 58, od běžného
působení delegátů států v organizaci? Odpověď na tuto otázku se bude v různých
mezinárodních organizacích lišit, bude záležet na vnitřním institucionálním uspořádání,
na nastavení vztahů k členským státům, což se dá vyčíst z „pravidel organizace“ a
dalších pramenů práva mezinárodních organizací. Komise v komentáři stručně uvádí, že
skutkové okolnosti jako intenzita členství nebo povaha vlivu státu mají být rozhodné.
Zvláštní zpravodaj zdůraznil obsah porušeného závazku a okolnosti.377 Zatím není jisté,
co to přesně znamená. Dobrým vodítkem může být analýza vlivu konkrétního členského
státu na rozhodování organizace: „Bylo by možné, aby mezinárodní organizace
spáchala daný protiprávní akt i tehdy, kdyby tento stát nebyl jejím členem?“378
Určujícím kritériem zřejmě bude soulad s pravidly organizace, který jednání z možnosti
způsobit odpovědnost jednoznačně vylučuje. Praxe samozřejmě může přinést i případy,
kdy jednání sice bude s pravidly organizace v rozporu, ovšem nebude dosahovat
intenzity pomoci a podpory, sankcionované čl. 58 odst. 1. Jednání delegátů v orgánech
mezinárodní organizace by mělo být v první řadě interpretováno jako jednání utvářející
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vůli mezinárodní organizace, protože chápání každého aktu delegáta jako projevu vůle
jeho státu by do značné míry negovalo svébytnou právní subjektivitu organizace.379
Slovní znění článku 14 hovoří o znalosti okolností protiprávního aktu. Prostý
jazykový výklad by mohl vést k závěru, že pouhá znalost okolností stačí k naplnění
podmínek vzniku odpovědnosti. Komentář ale upřesňuje, že tak tomu není - vyžaduje se
záměr poskytnutou asistencí usnadnit spáchání protiprávního aktu, je třeba, aby
pomáhající mezinárodní organizace k tomuto spáchání významně přispěla. Toto
zpřísnění podmínek, které se objevilo jen v komentáři, a nikoli v samotném znění
článku, lze interpretovat jako snahu o kompromisní výsledek s ohledem na odmítavá
vyjádření mezinárodních finančních institucí,380 s poukazem na riziko vzniku
odpovědnosti při každém poskytnutí finančních prostředků státům, což je hlavní účel
existence těchto organizací, které často nemají k dispozici právní ani mezinárodněpolitické nástroje, aby zabránily použití poskytnutých prostředků na protiprávní účely
spáchané státem – příjemcem. Je zřejmé, že příliš široká interpretace, kdy pouhá
existence vědomosti o okolnostech protiprávních aktů států ze strany organizace by
stačila k vzniku její odpovědnosti, by měla za následek zdrženlivost mezinárodních
finančních institucí poskytovat půjčky státům a tím by došlo k ochromení
mezinárodního finančního systému určeného k pomoci především rozvojovým zemím,
jak se konstituoval po 2. světové válce.381
Na druhou stranu, podmínka, aby spáchaný akt byl protiprávní, i kdyby se ho
dopustila sama mezinárodní organizace, je vzhledem k malému objemu primárních
závazků mezinárodních organizací značně zužující. Pokud by tedy mezinárodní finanční
instituce poskytla státu finanční prostředky u vědomí možnosti jejich použití
k protiprávním účelům, nebyla by odpovědná, pokud by předmětnými závazky, které
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stát za pomoci poskytnutých prostředků porušil, nebyla sama vázána (např. smlouvou
na ochranu lidských práv nebo životního prostředí).
Co se týče čl. 58, komentář KMP už žádné vysvětlení zužujících podmínek,
které jsem popsala výše k čl. 14, neobsahuje.382 Není zde zřejmě, na rozdíl od fungování
mezinárodních finančních institucí v předchozím případě, důvod, který by zúžení
vyžadoval.

7.4. Řízení nebo kontrola (direction or control)

Čl. 15 činí odpovědnou mezinárodní organizaci, která řídí nebo kontroluje stát či
jinou mezinárodní organizaci při páchání protiprávního aktu, pokud tak činí u vědomí
okolností protiprávního aktu a tento akt by byl protiprávní i v případě spáchání první
mezinárodní organizací. Čl. 59 pak upravuje stejnou situaci, kdy je odpovědný řídící a
kontrolující stát ve vztahu k jednání mezinárodní organizace. Odst. 2 opět obsahuje
výjimku pro akty státu, které jsou v souladu s pravidly organizace. V tomto významu
jsou tedy pravidla organizace vnímána jako vnitřní právo mezinárodní organizace
regulující její vnitřní vztahy k členům. Nedá se ovšem striktně říci, že se jedná o
analogii vnitrostátního práva v odpovědnosti států. Tam totiž platí obecné pravidlo, že
soulad nebo nesoulad s vnitrostátním právem nemá žádný vliv na protiprávnost aktu
podle mezinárodního práva, zatímco zde je soulad s pravidly organizace ve funkci
okolnosti vylučující protiprávnost.
Od řízení a kontroly v kontextu čl. 15 je třeba odlišit kritérium efektivní
kontroly, které se uplatňuje při určení přičitatelnosti jednání mezinárodní organizaci,
zatímco zde je mezinárodní organizace odpovědná přímo podle textu článku a navíc za
jednání, které není její vlastní, které se jí nepřičítá. Návrh článků o odpovědnosti států
navíc zmiňuje řízení a kontrolu v souvislosti s přičitatelnosti jednání osob státu, který
nad nimi řízení a kontrolu vykonává (čl. 8). Jedná se o mimořádné skutkové okolnosti,
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protože obecně platí, že jednání soukromých osob se státu nepřičítá. Obdobné
ustanovení v návrhu článků k mezinárodním organizacím nenajdeme.
Řízení a kontrolu ze strany státu ve vztahu k fyzickým osobám definovaly
mezinárodní soudy.383 Stejně jako v kodifikaci odpovědnosti států, je třeba je v kontextu
Návrhu článků vykládat restriktivně. V obou komentářích se dočteme, že kontrola
(control) znamená dominanci, rozhodující vliv na spáchání protiprávního chování, ne
jen dohled, prostý vliv nebo zainteresování. Řízením (direction) se pak rozumí
skutečné, přímé, operativní řízení, nikoli pouhé podněcování, podnět, návrh. Stejně jako
v případě pomoci a podpory nestačí pouhá vědomost o okolnostech protiprávního aktu,
ale vyžaduje se úmysl, záměr dopustit se řízení nebo kontroly ze strany odpovědné
organizace. Protiprávní akt, ke kterému řízení nebo kontrola směřuje, musí být skutečně
spáchán, aby mohlo dojít k odpovědnosti. Také v tomto případě, stejně jako u pomoci
nebo podpory, je třeba odlišit běžnou účast zástupců státu na rozhodování organizace od
vlivu nežádoucí intenzity, který splňuje definici řízení nebo kontroly.

7.5. Donucení (coercion)

Donucení (coercion) (čl. 16 a čl. 60) představuje situaci spíše teoretickou, u níž
není velká pravděpodobnost, že by reálně nastala.384 Mezinárodní organizace odpovídá,
pokud nutí stát nebo jinou organizaci ke spáchání mezinárodně-protiprávního aktu,
který by stejně byl protiprávní, nebýt toho donucení, pro nucený stát nebo organizaci,
přičemž nutící organizace tak činí s vědomím okolností protiprávního aktu. Stejně dle
čl. 60 odpovídá stát, který nutí mezinárodní organizaci. Stát nutící jiný stát pak
odpovídá podle čl. 18 Návrhu článků o odpovědnosti států.
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Komentář k čl. 16 odkazuje na komentář k čl. 18 kodifikace států a stanoví, že
donucení má stejně zásadní charakter, jako vyšší moc (force majeure) podle čl. 23 a
vykládá se úzce jako chování, které usměrňuje vůli donucovaného subjektu tak, že
nedává žádnou skutečnou možnost volby, než se podřídit pokynům subjektu
donucujícího.
Co se týče protiprávnosti spáchaného aktu, na rozdíl jak od pomoci a podpory,
tak řízení a kontroly, není rozhodné, zda by byl protiprávní, kdyby ho spáchala
donucující mezinárodní organizace, nýbrž zda je protiprávní z pohledu donuceného
státu nebo mezinárodní organizace. Logicky zde chybí ustanovení o souladu s „pravidly
organizace“ jako okolnosti vylučující protiprávnost – není pravděpodobné, že jednání
záležející v donucení by mohlo být v souladu s jakýmikoli právními pravidly.
Prokázání donucení může být mimořádně náročné. Zatím se zdá, že praktické
uplatnění tohoto článku bude stejně stručné jako jeho komentáře v odborné literatuře,
kde se mu dostává mnohem méně pozornosti než situacím pomoci a podpory nebo
řízení a kontroly, které se mohou vyskytnout častěji.
Nabízí se otázka, kam zařadit závazné rezoluce Rady bezpečnosti podle kapitoly
VII Charty OSN. Vzhledem k jejich závaznosti a závažnosti by se dalo říci, že jsou de
facto ekvivalentní donucení. Z právního hlediska ovšem závazné rozhodnutí
mezinárodní organizace nemůže být donucením, protože vydání rozhodnutí přecházel
souhlas vyjádřený přistoupením k celému systému zastřešovanému mezinárodní
organizací, tzn. nabytím členství, přistoupením k Chartě OSN, a ta členské státy
zavazuje respektovat rozhodnutí orgánů. Souhlas s budoucími rozhodnutími Rady
bezpečnosti, jsoucími v souladu s Chartou OSN, obsažený v souhlasu s přistoupením
k Chartě OSN, má tedy charakter okolnosti vylučující protiprávnost. KMP ve svém
komentáři k čl. 15 se přiklání k tomu, že závazné rezoluce Rady bezpečnosti podle
kapitoly VII mohou být interpretovány jako „řízení a kontrola,“ když hovoří o
rozhodnutí mezinárodní organizace závazné pro její členy, a zároveň připouští, že
mohou mít, za jiných okolností, i charakter rozhodnutí či zmocnění.
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7.6. Obcházení závazku (circumvention)

Dva články (čl. 17 ve 4. kapitole 2. části a čl. 61 v 5. části), které se týkají
obcházení

mezinárodního

závazku

(circumvention),

jsou

pro

praxi

řešení

odpovědnostních normativních konfliktů nejdůležitější, a současně jsou vnímány
nejkontroverzněji.385 Toto pravidlo v kodifikaci odpovědnosti států nenajdeme, protože
se jedná o způsobilost vydávat jednostranné akty, určené členům, což je zvláštní složka
subjektivity mezinárodních organizací.386
Mezinárodní organizace podle čl. 17 odpovídá za jednání, které vykonal členský
stát (nebo členská mezinárodní organizace) na základě závazného rozhodnutí nebo
zmocnění ze strany organizace členovi určenému, zatímco organizace takovým pro
jednající subjekt závazným rozhodnutím nebo zmocněním obchází svůj mezinárodní
závazek a vyhýbá se tak jeho porušení, kterého by se dopustila, kdyby tak jednala sama.
Přitom nezáleží na tom, zda jednání, kterého se dopustil tento odlišný subjekt – členský
stát nebo organizace, je mezinárodně protiprávní také pro něj, nebo ne. Jedná se tedy o
dvě situace: vydání závazného rozhodnutí, anebo zmocnění, autorizace.387 V prvním
případě mezinárodní organizace si způsobí mezinárodní odpovědnost již samotným
vydáním závazného rozhodnutí, není třeba, aby člen, kterému je určeno, jej
implementoval a protiprávního aktu se skutečně dopustil. V případě zmocnění naopak
se vyžaduje, aby se protiprávní akt v důsledku daného zmocnění uskutečnil.
Podle Komentáře obcházení závazku znamená úmysl odpovědné organizace
zneužít oddělenou právní subjektivitu svých členů. Čím méně volnosti v uvážení
přenechává organizace členům ve svém závazném rozhodnutí, tím zřejmější je její
snaha obcházet závazek.388 OSN odmítla převzít odpovědnost za provádění svých
rozhodnutí, které je vykonáváno orgány států. Pokud je implementace v režii států, pak
je jen logické, aby za vykonávané právní úkony odpovídaly provádějící státy. Ještě
385
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zřejmější to je v případě autorizace, zmocnění, které samostatně uvádějí v život státy,
kterým je adresováno. Soudní dvůr Evropské unie se vyjádřil k implementačnímu
evropskému nařízení provádějícímu sankční rezoluci Rady bezpečnosti v případě
Kadí.389 Soudní dvůr Evropské unie samozřejmě nemohl rozhodovat o legalitě
rozhodnutí Rady bezpečnosti; nařízení Evropského parlamentu a Rady konfrontoval
s lidsko-právními zárukami jednotlivce a právem na spravedlivý proces. Soudní dvůr
musel také najít rovnováhu ve vztahu evropského práva a mezinárodního práva
veřejného, musel vzít na vědomí přednost závazků podle čl. 103 Charty OSN před
ostatními mezinárodními závazky. Pokud by v takovém případě došlo k protiprávnímu
jednání, odpovídala by za něj podle čl. 17 mezinárodní organizace, která rozhodnutí
vydala, a nikoli členské státy, které ho provádějí.390 V odborné literatuře lze ale najít i
názory, které se se řešením KMP rozcházejí, podle nichž by odpovídaly buď výlučně, a
nebo soubežně s organizací provádějící členské státy, a to v závislosti na míře uvážení,
kterou jim přílušný právní akt organizace ponechává.391
Vzhledem k tomu, že úmysl nebo záměr obcházet mezinárodní závazek by se
v praxi velmi těžko dokazoval, uvádí Komise pro mezinárodní právo v komentáři
výslovně, že zvláštní úmysl obcházet závazek se nevyžaduje a lze ho dovodit z
okolností. I když názor, že by úmyslné zneužití pravomocí mělo být vyžadováno, se
také objevil.392 Doktrína spojuje obcházení závazku se zneužitím právní subjektivity
mezinárodní organizace a se zlou vírou.393 Během přípravy byla diskuze o tom, zda
vůbec pojem circumvention, tedy obcházení závazku, pro jeho nejasnost a
nedostatečnou přesnost do formulace článku zahrnout. Jak vysvětlil zvláštní zpravodaj,

389

rozsudek Tribunálu ve věci Kadí vs. Evropská komise, T-05/09 ze dne 30. 9. 2010
Seventh report on responsibility of international organizations, UN Doc. A/CN.4/610, 2009, bod 33
391
TZANAKOPOULOS, A., Disobeying the Security Council: Countermeasures Against Wrongful Sanctions,
Oxford University Press, 2011, str.49-50
392
viz komentář vlády SRN, UN Doc. A/CN.4/636, sect. II.B.14, také PAASIVIRTA, E., op. cit., 2010, str. 5860
393
Srov. např. viz. PAASIVIRTA, E., op. cit., 2010, str. 59-60, KUIJPER, P. J., op. cit., International
Organizations Law Review, 7/2010, str. 29, D´ASPREMONT, J., Abuse of the Legal Personality of
International Organizations and the Responsibility of Member States, International Organizations Law
Review, 4/2007, str. 91-119.
390

107

zařazení pojmu circumvention slouží spíše k vysvětlení situace, o kterou jde, než o
podmínku aplikace tohoto pravidla.394
Článek hovoří o rozhodnutí a zmocnění (decision, authorization). Co se týče
autorizace neboli zmocnění, má obvykle charakter okolnosti vylučující protiprávnost –
to znamená, že určité jednání na základě autorizace by bez ní bylo protiprávní. Jedním
z nejznámějších a také i nejdůležitějších zmocnění jsou zmocnění Rady bezpečnosti
OSN k použití síly za účelem udržení, zajištění a obnovení mezinárodního míru a
bezpečnosti. Za více než půlstoletí fungování tohoto světového systému kolektivní
bezpečnosti byla vydána celá řada zmocňujících rezolucí rozdílného charakteru – jak
velmi obecné, tak velmi konkrétní. Čím konkrétnější podmínky zmocnění v rezoluci
obsahuje, tím více vlivu Rada bezpečnosti na zmocňované subjekty a má a tím více
odpovědnosti by měla za něj nést.395 Implicitně se ovšem předpokládá, že i velmi široké
zmocnění je omezeno na činnost v souladu s mezinárodním právem – zmocnění ke
všem vhodným opatřením je nutno vykládat jako zmocnění ke všem vhodným legálním
opatřením. Co se týče vojenských operací prováděných státy, které autorizace Rady
bezpečnosti sice zbavuje protiprávnosti, ale jsou vykovávány pod velením států, za ně
Rada bezpečnosti OSN odpovědnost odmítá. Kritériem je efektivní kontrola, která při
nich zůstává státům. Naopak za své mírové operace OSN přebírá odpovědnost,396
protože nad nimi zpravidla efektivní kontrolu vykonává. Nicméně komparativní pohled
na judikaturu mezinárodních soudů (viz výše – kapitola 4.2.) v poslední době ukazuje
jistou divergenci, která odráží obtížnost určení odpovědnosti za jednání uskutečněné
v rámci zmocnění v rezolucích Rady bezpečnosti OSN.
Původní verze z 1. čtení obsahovala i doporučení (recommendation), to bylo
vypuštěno s ohledem na četnou kritiku ze strany nauky i mezinárodních organizací,
které se vyjádřily proti nežádoucí extenzi odpovědnosti mezinárodní organizace za
pouhé nezávazné doporučení. Aby se mohlo stát právně závazným, vyžaduje prováděcí

394

viz zpráva zvláštního zpravodaje, UN Doc. A/CN.4/640, Eighth report on responsibility of international
organizations, 2011, str. 19
395
BLOKKER, N. M., op. cit., 2011, str. 326
396
Viz UN Doc. A/CN.4/545, 2004, str. 17-18

108

předpis, tj. další úkon státu, jimž je přerušen přímý vztah příčiny a následku.397 Členský
stát si může vybrat, zda se doporučením bude řídit, nebo ne, klíčové rozhodnutí je tedy
– z právního hlediska - na něm. I když se dá předpokládat, že členské státy mezinárodní
organizace se budou jejími doporučeními spíše řídit, než je ignorovat. Čl. 17 byl
v druhém čtení schválen v upravené verzi, kde oproti původnímu znění z 1. čtení odkaz
na doporučení chybí.
Čl. 61 představuje progresivní rozvoj, když se snaží vytvořit obecné pravidlo,
činící členské státy odpovědnými za akt organizace.398 Podle čl. 61 odpovídá členský
stát, pokud využije, že mezinárodní organizace má kompetence vztahující se k předmětu
jeho mezinárodního závazku, a obchází tento svůj závazek tím, že mezinárodní
organizace učiní určitý úkon, který by, v případě, že by ho vykonal sám tento stát, byl
porušením daného závazku. Podle odst. 2 není rozhodné, zda akt spáchaný mezinárodní
organizací je pro ni samu protiprávní, nebo ne. Jak je zřejmé již ze samotné formulace
znění článku, jedná se o poměrně složitou právní konstrukci. Účelem článku je
postihnout jednání státu, který se chce vyhnout mezinárodní odpovědnosti tím, že
způsobí, že mezinárodní organizace, jíž je členem, se dopustí jednání, které vyvolal a
které by, vykonané daným státem, bylo pro něj protiprávní. Je možno postihnout i více
států najednou, které způsobí dané jednání organizace svým společným postupem.
Také toto ustanovení má zajímavou historii. Protože pojem circumvention byl
kritizován pro svoji nejasnost, objevila se místo něj formulace „seeking to avoid
compliance,“ tj. snaha vyhnout se dodržení závazku, což je možná jasné ještě méně.
V jednom z prvních návrhů KMP měl být členský stát stižen odpovědností jen za to, že
přenese na organizaci pravomoci související s jeho mezinárodním závazkem a následně
mezinárodní organizace se dopustí jednání, které by jako jednání státu bylo porušením
jeho závazku.399 Ve snaze zajistit, aby nastala odpovědnost za vzniklé porušení, by tak
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stát byl sankcionován za to, že přenesl svou kompetenci na jiný subjekt, a navíc jednání,
kterého se dopustil tento jiný subjekt, nebylo ve vztahu k jednajícímu protiprávní.
Z mezinárodně-právní nauky i judikatury sice vyplývá, že v některých případech může
nastat odpovědnost státu v případě přenesení kompetencí na mezinárodní organizace,400
je ovšem zřejmé, že původní formulace zacházela příliš daleko a nežádoucím způsobem
rozšiřovala možnost vzniku odpovědnosti. Vlastně by znemožňovala fungování
mezinárodních organizací v řadě důležitých případů. Například, jak upozorňuje Blokker
(2011), v případě extenzivního výkladu původního znění dnešního čl. 61, by státy
mohly odpovídat za akce Rady bezpečnosti OSN za účelem udržení mezinárodního
míru a bezpečnosti, které by, pokud by je vykonaly státy bez zmocnění Rady
bezpečnosti, byly zakázaným použitím síly.401 Z toho vyplývá, že budoucí možnost
vzniku odpovědnosti států za jednání organizace, na kterou byly přeneseny kompetence,
by znamenala nedostatek politické vůle zakládat mezinárodní organizace a vybavit je
potřebnými pravomocemi. Co se týče časového hlediska, lze dovodit, že rozhodující
bude doba, kdy dojde ke spáchání protiprávního aktu, a nikoli doba, kdy stát převádí své
kompetence na organizaci. Ta se většinou shoduje s přistoupením k organizaci a může
to být, vzhledem k protiprávnímu jednání organizace, už před desetiletími. Zatím se
mohly mezinárodně-politické poměry zásadně změnit a stát, který měl v době svého
vstupu značný vliv na rozhodování v organizaci, už dnes může být, například
v důsledku rozšíření členské základny, zcela bez možnosti způsobit, aby organizace
provedla určitý úkon.402
Podle komentáře KMP k čl. 17 má pojem circumvention znamenat, že porušení
závazku státu není jen nevědomým vedlejším produktem přenesení kompetencí na
organizaci, ale je snahou státu o zneužití svých práv. Je třeba, aby protiprávní akt byl
opravdu státem spáchán, a vyžaduje se – dle komentáře k čl. 61) významná spojitost
(significant link) mezi jednáním státu, který má úmysl zneužít oddělenou právní
subjektivitu mezinárodní organizace, a jednáním dané organizace.
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7.7. Odpovědnost člena za jednání mezinárodní organizace
Nejvýznamnější otázkou, která byla v Návrhu článků o odpovědnosti států
vynechána, je otázka odpovědnosti státu z titulu členství v mezinárodní organizaci,
upravená v čl. 62 Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací. Členské
státy mají především povinnost v dobré víře plnit své závazky vůči organizaci. Jak se to
promítá do případného plnění jejích odpovědnostních povinností? Stát sice může
odpovídat za protiprávní akt spáchaný organizací, jíž je členem, ovšem nikdy za pouhé
členství: musí být splněna další podmínka – buď stát přijal odpovědnost za protiprávní
akt ve vztahu k poškozenému subjektu (explicitně nebo implicitně, před nebo po vzniku
odpovědnosti mezinárodní organizace), anebo jinak způsobil, že poškozený spoléhá na
jeho odpovědnost – například nejasným, neurčitým prohlášením, které poškozený
oprávněně interpretoval jako prohlášení o převzetí odpovědnosti, přestože jeho
náležitosti nesplňovalo. Další podmínky, jak má dané prohlášení vypadat, už znění
článku ani komentář neuvádí. Není tedy úplně jasné, kdy by bylo možno spoléhat se na
odpovědnost státu za akt mezinárodní organizace.403 Je ovšem zřejmé, že se musí jednat
o něco více, než jen o prosté vyjádření členství v dané organizaci.
Jedná se vždy o odpovědnost subsidiární. Jak vysvětlil zvláštní zpravodaj G.
Gaja, státu může vzniknout povinnost reparace jen tehdy, když organizace není s to ji
splnit.404 Princip, že nelze automaticky vyvodit odpovědnost z pouhého členství, vystihl
už Institut de Droit International v r. 1995 a Komise pro mezinárodní právo jeho
rezoluci cituje ve svém komentáři. Obecné pravidlo neodpovědnosti za pouhé členství
lze implicitně vyložit ze znění čl. 62, který z něj představuje dvě konkrétní výjimky.
Vyjadřuje a zároveň chrání samostatnou právní subjektivitu mezinárodních organizací.
Je rovněž ochranou dobré víry a legitimních očekávání, což jsou základní zásady
mezinárodní spolupráce. Jak už bylo dříve pojednáno k čl. 61 – kdyby členské státy
mohly předpokládat, že budou odpovídat za jednání organizací, buď by jejich
prostřednictvím nechtěly spolupracovat vůbec, nebo by se snažily ovlivňovat naprosto
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každé rozhodování v organizaci.405 Není pochyb, že obě situace by měly za následek
značné narušení nezávislosti a efektivity fungování mezinárodních organizací. Objevily
se i názory, že implicitně odvoditelné obecné pravidlo pro právní jistotu nestačí a bylo
by lepší ho explicitně do znění článku promítnout.406
Řešení zvolené Komisí pro mezinárodní právo představuje kompromis mezi
respektem k oddělené právní subjektivitě organizací i států a právem jednotlivce na
právní ochranu.407 Mezinárodní organizace dnes zatím většinou nedisponují efektivními
mechanismy, na které by se mohli poškození přímo obracet s žalobami na odškodnění, a
tak odkázat je na odpovědnost státu je jediná možnost, jak jim zajistit možnost nápravy.
Podle čl. 18 může odpovídat mezinárodní organizace za jednání jiné
mezinárodní organizace, jejímž je členem.
Dalším případem, kdy by členský stát nebo mezinárodní organizace mohly
odpovídat z titulu svého členství v mezinárodní organizaci, by byl samozřejmě ten,
kdyby tak explicitně stanovila „pravidla organizace“ – jako lex specialis.

7.8. Zajištění povinnosti reparace

Při výkladu o vztahu mezinárodní organizace a jejích členů nelze opominout
také čl. 40, který se týká zajištění splnění povinnosti reparace. Navazuje na úpravu
obsahu odpovědnostní povinnosti a jejích forem. (3. část Návrhu článků). Mezinárodní
organizace má podle něj provést všechna vhodná opatření v souladu s pravidly
organizace, aby zajistila, že jí členové poskytnou prostředky pro efektivní splnění jejích
povinností. Členové mají pak provést opatření podle pravidel organizace, aby
organizaci umožnily splnit odpovědnostní povinnost. Členové tedy nemusí být jen
členské státy, ale v duchu definice v čl. 2 i jiné entity, nejčastěji jiné mezinárodní
organizace. Oproti znění původního čl. 39 schváleného v 1. čtení byl konečný čl. 40
405
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rozdělen na dva odstavce a na první místo byla zařazena povinnosti odpovědné
mezinárodní organizace a teprve na ni navazuje povinnost členů. Změna byla
motivována právním názorem, že odpovědnost mezinárodní organizace znamená
především povinnosti pro ni a nemá být ukládána další dodatečná povinnost členům.408
Zejména z důvodu, že vztahy k členům jsou vnitřní záležitostí organizace, zatímco
mezinárodní odpovědnost, která je kodifikována, se týká vnějších vztahů k třetím
subjektům. Výsledná formulace je zřejmě kompromisním řešením. Podle mého názoru
není úplně platná analogie s kodifikací odpovědnosti států, která samozřejmě
neupravuje, jakým postupem svých orgánů bude stát plnit odpovědnostní povinnosti.
Jedná se o kompetence státních orgánů, tj. sféru normovanou výlučně vnitrostátním
právem (ústavním, popř. správním). Vnitřní vztahy členských států k mezinárodní
organizaci jsou ovšem mezinárodními vztahy států, normované mezinárodním právem. I
v tomto článku se odráží nejen důležité postavení, ale také jasný mezinárodně-právní
charakter „pravidel organizace.“ Výsledná formulace tohoto článku je podle mého
názoru vhodným vyjádřením rovnováhy mezi faktickým a právním stavem – respektuje
jak oddělené právní subjektivity organizace a členů, tak i reálnou situaci závislosti
organizace na členech ohledně finančních zdrojů. Princip, že členský stát neodpovídá
bez dalšího za závazky organizace z titulu členství, se odráží i zde - v úpravě obsahu
odpovědnostní povinnosti, a to konkrétně kompenzace finančního charakteru. Komise
pro mezinárodní právo odmítla názory doktríny,409 podle nichž by členové s ohledem na
faktickou neschopnost organizací disponovat potřebnými finančními prostředky měli
mít automaticky subsidiární odpovědnost za závazky organizace, a spíše vyslyšela
předložená stanoviska národních vlád a mezinárodních organizací.
Zařazení článku má i praktický důvod – v minulosti se objevily situace, kdy
členské státy odmítly plnit své povinnosti přispívat do rozpočtu organizace, a to
s odůvodněním, že nesouhlasí s účelem jejich použití (platby reparace). Proto má čl. 40
za cíl zvýšit efektivitu a vymahatelnost odpovědnostních povinností organizace. 410
Jedná se totiž o odpovědnostní závazky mezinárodní organizace, a je-li v společném
zájmu členů podporovat fungování své organizace, kterou založily a kterou potřebují
408

Fifth report on responsibility of international organizations, UN Doc. A/CN.4/583, bod 10
Srov. např. viz MENG, W., Internationale Organisationen im völkerrechtlichen Deliktsrecht, Zeitschrift
für ausländisches offentliches Recht und Völkerrecht, 45/1985, str. 338
410
BLOKKER N. M., op. cit., 2011, str. 327
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jako platformu pro svou spolupráci, pak si již nemohou vybírat, na jaké účely poskytnou
organizaci příspěvky do jejího rozpočtu a na které ne. Účelové určení rozpočtu je již
záležitostí organizace. „Legal personality cannot be used to escape responsibility.“411
Z pohledu teorie mezinárodního práva je čl. 40 zajímavý i z toho důvodu, že ho
lze hodnotit i jako pravidlo charakteru primárního závazku.412 Ukládá totiž konkrétní
povinnost členským státům ve vztahu k organizaci, zatímco sekundární pravidla, která
se striktně týkají následků protiprávního aktu, regulují vztahy mezi mezinárodní
organizací, která se dopustila porušení závazků, a poškozeným subjektem. To ovšem
podle mého názoru nebrání zařazení tohoto pravidla do kodifikace, protože obsahově se
k úpravě zajištění plnění odpovědnostních povinností hodí.
V případě, kdy za porušení mezinárodního závazku odpovídá mezinárodní
organizace spolu s dalšími státy nebo organizacemi (např. v případě vnějších smluv
EU), nastupuje podle čl. 48 Návrhu článků společná, solidární odpovědnost, pokud
zvláštní pravidlo, obsažené např. ve smlouvě, nestanoví jinak ohledně rozdělení
odpovědnosti. Odpovědnostní nároky mohou být vzneseny vůči kterémukoli
odpovědnému subjektu. Článek 48 dále upravuje subsidiární odpovědnost dalších
odpovědných subjektů a možnosti vypořádání mezi nimi.

411
412

Tamtéž, str. 327
MÖLDNER, M., op. cit., str. 308
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8. KAPITOLA - Odpovědnost Evropské unie za škodu – výjimka
z pravidla?
Mnoho výslovných ustanovení o odpovědnosti v partikulárních smluvních
režimech mezinárodních organizací nenajdeme.413 Evropská unie již od svých počátků
v 50. letech představuje výjimku. Zařazení problematiky odpovědnosti EU do této
diplomové práce odpovídá dlouhodobému významu evropských záležitostí v žebříčku
priorit české zahraniční politiky a vlivu unijního práva na právní řád i mezinárodní
závazky České republiky. Cílem této kapitoly tedy bude odpověď na otázku, zda je
možno tento zvláštní smluvní režim využít pro kodifikaci odpovědnosti mezinárodních
organizací obecně, či zda se jedná o výjimku z pravidla.
Primární právo EU zakotvuje zvláštní institut odpovědnosti Evropské unie za
škodu, a to odpovědnosti smluvní i mimosmluvní. Naopak odpovědnost členských
států za škodu způsobenou porušením evropského práva primární právo nezná. Vychází
toliko z ustálené judikatury Soudního dvora,414 v nedávné době se jí zabýval i Nejvyšší
soud ČR.415 Jednalo se o škodu, která vznikla soukromému subjektu pozdní
implementací evropského předpisu ze strany Ministerstva zemědělství ČR. Nejvyšší
soud všechny předchozí rozsudky zrušil, vyslovil závazný právní názor a věc vrátil
k dalšímu řízení k soudu 1. stupně. Dovodil totiž, že „systém odpovědnosti za porušení
unijního práva je systémem autonomním, postaveným na odlišných podmínkách, než
jaké předpokládá zákon 82/1998 Sb.“, a tak při vědomí přímého účinku a principu
přednosti evropského práva (vč. judikatury SD EU) konkrétní podmínky, kdy vzniká
jednotlivci právo na náhradu škody, musí být posuzovány podle ustálené evropské
judikatury, a ne podle českého vnitrostátního zákona, který upravuje náhradu škody
způsobené nesprávným úředním postupem. Ten se použije pouze tehdy, je-li
s evropským

právem

v souladu,

nebo

413

na

otázky

jím

neupravené.

SCHERMERS, H., G., BLOKKER, N. M., op. cit., str. 1009
především rozsudky C-6/90 a 9/90 Francovich, C-46/93 a 48/93 Brasserie du pêcheur
415
rozsudek ze dne 20. srpna 2012, sp. zn. 28 Cdo 2927/2010
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Třetím

odpovědnostním konceptem v právu EU je pak odpovědnost jednotlivce jako právního
subjektu. 416
Ustanovení o odpovědnosti Evropského společenství uhlí a oceli obsahovala již
Pařížská smlouva v r. 1952. V tehdejší době se jednalo o zcela mimořádný fenomén,
neboť v doktríně mezinárodního práva panovalo přesvědčení, že mezinárodní
organizace si samy nemohou přivodit mezinárodní odpovědnost.417 Důvodem, proč se
takto progresivní institut ve smlouvě objevil, byly pragmatické požadavky velkých
producentů uhlí a oceli mít i po vzniku ESUO přístup ke stejné soudní ochraně, jako
podle vnitrostátního práva.418 Vzhledem k čerstvé paměti Evropy na tragické zkušenosti
s německým právním systémem za 2. světové války byl evropský integrační projekt po
právní stránce od začátku budován podle francouzských vzorů. Celý systém soudní
ochrany prostřednictvím žalob, jaký zná Soudní dvůr Evropské unie i dnes, má svůj
předobraz ve francouzském správním právu. Proto nepřekvapí, že i odpovědnost ESUO
za škodu se vyvinula z konceptu faute – odpovědnosti za škodu způsobenou činností
veřejné správy419. Přestože se většinou legislativní činnost na evropské úrovni srovnává
s vnitrostátním zákonodárstvím, ve skutečnosti má většina aktivit Unie správní
charakter, a tak Soudní dvůr EU je v podstatě správním soudem.
Také dnešní odpovědnost EU za škodu je institutem primárního práva, a tak není
nezbytné spoléhat se pouze na judikaturu. Podle čl. 340 odst. 1 SFEU se smluvní
odpovědnost Unie řídí právem rozhodným pro příslušnou smlouvu. Jedná se o
smlouvy, které Evropská unie uzavírá v mezích své právní subjektivity a způsobilosti

416

Tento koncept je teprve na počátku svého vývoje – první rozsudek SD EU ve věci C-453/99 Courage
and Crehan. Jednotlivec je oprávněn požadovat náhradu škody za porušení evropského práva nejen od
členského státu, ale i od jiného jednotlivce – díky přímému účinku ustanovení Smluv o ochraně
hospodářské soutěže
417
Srov. např. EAGLETON, C., op. cit., 1950, str. 319-424
418
LAGRANGE, M., La Cour de Justice des Communautes européennes. Du Plan Schuman à l´Union
européenne, In: Mélanges Fernand Dehousse, díl 2, Paris, 1979, str. 128, citováno podle MALÍŘ, J., op.
cit., str. 547
419
Francouzský koncept odpovědnosti veřejné správy se terminologicky značně liší od našeho. Například
objektivní odpovědnost ve francouzském pojetí znamená odpovědnost, jejímž předpokladem není
protiprávní jednání, ale je podmíněna vznikem kvalifikované škody zvláštní intenzity. Jedná se tedy o
odpovědnost, která může vzniknout i při legálním výkonu veřejné správy. Nijak nesouvisí s neexistencí
zavinění jako v českém právním kontextu. V mezinárodním právu veřejném odpovídá objektivní
odpovědnosti za škodu ve smyslu liability. Viz: MALÍŘ, J., op.cit., str. 573
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k právnímu jednání420 za účelem plnění svých úkolů a cílů, např. pracovní smlouvy se
zaměstnanci, nabývání majetku, dodávky zboží a služeb, různé úkony při provádění
politik EU, prováděné orgány EU na základě zmocnění v sekundárním právním aktu,
atd.
Rozhodné právo se určuje podle pravidel mezinárodního práva soukromého pro
smluvní závazkové vztahy, tzn. podle Nařízení Řím 1,421 přičemž v praxi bude
nejčastějším řešením volba práva (ve prospěch práva belgického, neboť většina
administrativních aktivit EU se soustřeďuje v Bruselu), spolu s rozhodčí doložkou pro
řešení sporů ze smlouvy před Soudním dvorem Evropské unie (rozhoduje Tribunál).
Bez ní by se spor řešil před civilními soudy některého členského státu, určeného podle
norem mezinárodního práva procesního.
Podle čl. 340 odst. 2 SFEU pak v případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí
Unie v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států škody
způsobené jejími orgány nebo zaměstnanci při výkonu funkce. Odpovědnost EU za
škodu je důsledkem bezprostřední použitelnosti a přímého účinku evropského práva
vůči jednotlivcům.422
Odkaz na obecné zásady, které jsou součástí systematiky pramenů práva EU,
znamená, že nárok na náhradu škody zde vyplývá přímo z evropského práva, nikoli –
jako v předchozím případě – ze (soukromoprávní) smlouvy - kontraktu, tzn. z právního
úkonu učiněného na základě zmocnění zakotveného v právu EU.
Čl. 268 SFEU v oddíle o Soudním dvoru Evropské unie přiznává tomuto
pravomoc rozhodovat spory o náhradu škody podle druhého podostavce čl. 340 (nikoli
však již prvního – tam jen na základě rozhodčí doložky). Jedná se o samostatné řízení
na náhradu škody, na základě zvláštní přímé žaloby, jejíž podání není podmíněno
žalobou na neplatnost aktu, ani předchozím prohlášením neplatnosti aktu, na jehož
základě byla škoda způsobena.

420

viz. čl. 335 SFEU: „Unie má v každém z členských států nejširší způsobilost k právům a právním
úkonům, jakou jejich vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám.“
421
nařízení Evropského parlamentu a Rady 593/2008 ze dne 17. 6. 2008 o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy
422
TICHÝ, L., a kol., Evropské právo, 4. vyd., C. H. Beck, Praha, 2011, str. 98
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Judikatura vymezila kumulativní podmínky přípustnosti žaloby na náhradu
škody způsobené EU. Jsou poměrně přísné, většina podaných žalob bývá zamítnuta pro
jejich nesplnění. I tak je těchto žalob málo, týkají se většinou ekonomických politik.
Jedná se o souhrn specifických podmínek, na rozdíl od obecného mezinárodního práva,
kde odpovědnost znamená odpovědnost za protiprávnost – tzn., že již samo porušení
platného mezinárodního závazku zakládá odpovědnostní vztah. Toto jasné pravidlo
přináší určitou právní jistotu a předvídatelnost výsledku sporu. Naproti tomu
partikulární systém odpovědnosti EU za škodu je velmi restriktivní – přiznává nárok na
náhradu škody jen za splnění souboru podmínek a ještě se tak neděje často, spíše
výjimečně. Tento závěr kontrastuje s rétorikou Evropské unie, popisující evropské
právo jako autonomní, samostatný právní řád, jehož úroveň právní ochrany a soudní
kontroly je vyšší než v obecném mezinárodním právu, od nějž se oddělilo, kde
vzhledem k horizontálnímu, koordinačnímu uspořádání ani nemůže být jiná.423 Navíc
Listina základních práv EU prohlašuje právo na náhradu škody způsobené unijní
administrativou za základní právo, které přísluší každému.424 Úspěšných žalob na
náhradu škody způsobené EU bylo mnohem méně, než těchto žalob proti členským
státům. Znamená to, že přístup k soudní ochraně je v EU ve skutečnosti spíše omezený,
nebo se dá rozdíl vysvětlit nepochybně vyšší úrovní unijních úředníků a kultury veřejné
správy ve srovnání s obvyklým standardem členských států? Soudní dvůr EU k tomu
vyslovil, že výkon veřejné moci nemůže být omezován soudní kontrolou a žalobami na
náhradu škody všude tam, kde je třeba ve veřejném zájmu přijmout opatření, která se
dotýkají zájmů jednotlivců.425 To je podle mého názoru jasný vzkaz Soudního dvora, že
(v rozporu s deklarovanou prioritou lidských práv a soudní ochrany) dostávají přednost
zájmy samotné EU a jejích institucí před zájmy jednotlivců.
Obecný závěr, že pojetí unijní mimosmluvní odpovědnosti, jak je utvářeno
judikaturou SD EU, je spíše restriktivní, podporuje i skutečnost, že stejně jako Soudní
dvůr odmítá normám plynoucím z členství EU ve WTO přiznat přímý účinek, tak i
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MALÍŘ, J., op. cit., str. 546
čl. 41 odst. 3 Listiny základních práv EU: „Každý má právo na to, aby mu Unie v souladu s obecnými
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425
rozsudek ve věci FIAMM a další v. Rada a Komise, spojené případy C-120/06 P a C-121/06 P ze dne 9.
9. 2008, bod 174
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odmítá připustit, že by se jednalo o normy, které zakládají práva jednotlivcům.426
Soudní dvůr potvrdil, že není oprávněn přezkoumat legalitu jednání EU z hlediska
pravidel WTO. Pokud není legislativní akt, který je v rozporu s dohodami WTO,
prohlášen za protiprávní, pak ani nemůže založit nárok na náhradu škody. V nedávné
době ale tento přístup Tribunál zvolil i v případě jiné vnější smlouvy – dohody o
přidružení.427 Z toho může vyplývat, že se utváří obecný postup k vnějším smlouvám.428
Zakladatelský rozsudek z počátku 70. let ve věci Schöppenstedt429 pojmenoval
základní podmínku dostatečně závažného porušení a odlišil tuto žalobu od žaloby na
neplatnost. Další rozsudky pak definovaly přesněji určené podmínky. Protiprávnost –
jednání v rozporu s evropským právem – nestačí. Základem každé odpovědnosti za
škodu je škodná událost – vznik škody zde způsobené jednáním orgánu EU nebo
zaměstnanců430 při výkonu funkcí (konání či opomenutí), které je přičitatelné EU – a
příčinná souvislost. Co se týče přičitatelnosti, unijní soudy přebírají pravidla obecného
mezinárodního práva.431 Bylo judikováno, že členský stát odpovídá za škodu bez ohledu
na to, který jeho orgán se porušení práva dopustil. Vztahuje se nejen na činnosti
správních úřadů nebo soudů, které nesprávně aplikují evropské právo v individuálních
případech, ale i na zákonodárné orgány, jejichž konání nebo opomenutí má za následek
stav právní úpravy, který je s evropským právem v rozporu. Takové pojetí se může
použít i na samotnou EU jako mezinárodní organizaci. Otázka přičitatelnosti
předmětného jednání orgánům EU nutně zahrnuje otázku na rozhraničení odpovědnosti
mezi členským státem a Unií. Řeší se podle toho, který subjekt se převážně podílel na
vzniku škody, čí povinností bylo daný právní akt vydat nebo provádět. V případě
spoluodpovědnosti EU i členského státu judikatura dovodila, že žalobce musí nejprve
vyčerpat opravné prostředky směřující proti státu432 a pak teprve Soudní dvůr EU bude
426
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rozhodovat o zbytkové odpovědnosti Unie. Bylo to vysvětleno na základě přičitatelnosti
– Soudní dvůr může rozhodovat pouze o odškodnění za porušení, kterých se dopustily
orgány Unie při výkonu svých funkcí, zatímco o náhradě škody za porušení ze strany
členských států rozhodují jejich vnitrostátní soudy.
Podmínkou, která brání úspěchu většiny žalob o náhradu škody a propustí jen
malou část z nich, je dostatečně závažné porušení základního pravidla, ochraňujícího
jednotlivce,433 které mu přímo zakládá práva nebo chrání jeho zájmy.434 Pokud ovšem
rozhodující orgán nedisponuje žádnou diskreční pravomocí, stačí v podstatě jakékoli
porušení právní normy, stačí protiprávnost jednání,435 zatímco pouhá skutečnost, že
prostor pro uvážení je značný, nemůže vést k popření nároku na náhradu škody
z důvodu, že výše škody je kvůli tomu neurčitá (stačí, že je prokázána samotná
existence škody).436
V duchu zásady účinné soudní ochrany Soud dovodil, že stejná ochrana náleží
nejen v případě způsobené škody, ale i bezdůvodného obohacení.437 V rozsudku
Bergaderm,438 který představuje jistý obrat ve vývoji judikatury týkající se
mimosmluvní odpovědnosti EU, Soudní dvůr dovodil, že podmínky, za kterých může
členský stát nést odpovědnost za škodu způsobenou jednotlivci, se nemohou bez
zvláštního odůvodnění lišit od podmínek, za kterých odpovídá EU (tehdy ES). Jedná se
totiž v pokaždé o porušení téhož evropského práva. V obou případech pak určil
rozhodné kritérium pro posouzení, kdy je porušení práva EU dostatečně závažné, a tím
je míra právě diskreční pravomoci. Pokud je diskrece státu či Unie široká, je třeba
k vzniku nároku na náhradu škody určité překročení tohoto uvážení. Kde je ale toto
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z GATT, Dohody o WTO a dalších smluv s mezinárodně-obchodním významem.
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uvážení vyloučené, pak stačí pouhá protiprávnost. Odpovědnost je objektivní, tj.
nezáleží na zavinění.439
Žalobu na porušení povinnosti může podat každá fyzická nebo právnická osoba,
jíž byla škoda způsobena, směřuje proti Evropské unii jako subjektu práva. Nárok se
promlčuje v pětileté lhůtě. Žalovat lze pouze na náhradu škody, popř. ušlý zisk nebo
náhradu morální újmy v penězích. Je možná i dohoda stran o konkrétní výši částky, a to
v případech, kdy předmětnou škodu nelze objektivně vyčíslit. Od r. 1993 rozhoduje o
všech žalobách podaných jednotlivci o náhradu mimosmluvní škody Tribunál (dříve
Soud prvního stupně).
Soudní dvůr Evropské unie je při řešení předběžných otázek a vysvětlování
nejasností při výkladu unijních předpisů často konfrontován se střetem právních
formulací a odlišnostmi nároků, které občanům Unie přiznávají jak samotné unijní
normy, tak povinnosti EU plynoucí z jejích mezinárodních závazků. EU je smluvní
stranou Montrealské úmluvy,440 unifikující vnitrostátní občansko-právní odpovědnost
provozovatelů letecké dopravy. Mezinárodní smlouva, kterou je Evropská unie vázána,
přiznává cestujícím v letecké dopravě určitá práva, stejně jako přímo použitelná unijní
nařízení. A tak se Soudní dvůr v minulosti zabýval i výkladem právního pojmu škoda,
újma441 nebo vyjasněním rozdílů v úpravě podmínek nároku na odškodnění cestujících
v obou pramenech.442 Tendence, která jasně vyplývá z argumentace Soudu, je snaha o
nalezení souladu a možnosti paralelní, nerozporné aplikace evropských i mezinárodních
norem.
Evropská unie může také odpovídat za škodu způsobenou jednostrannými
opatřeními sankční povahy zaměřenými proti jednotlivcům za účelem boje proti
terorismu. V tomto případě443 ovšem Tribunál vymezil podmínky odpovědnosti ještě
přísněji než obyčejně. Pokud EU nemá žádnou diskreční pravomoc, nenastává její
odpovědnost automaticky při každém porušení práva, ale jen tehdy, pokud rozhodující
instituce nedodržuje standardy dobré správy a řádného hospodaření. Malá ochota
439
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Soudního dvora konstatovat porušení a přiznat nárok na náhradu škody je zdůvodněna
motivací neodrazovat orgány EU od ukládání sakcí, které nemá být zatíženo potenciální
povinností k náhradě škody.444 I zde se potvrdilo, že získat náhradu škody není snadné.
Čl. 340 SFEU hovoří o „obecných zásadách společných právním řádům
členských států.“ Ve 28 členských státech EU můžeme ovšem najít velmi rozdílné
zásady, podle kterých stát odpovídá za škodu způsobenou občanům. Má na ně vliv jak
právní kultura, tak politická rozhodnutí v legislativním procesu a historické zkušenosti.
To implikuje, že použitelné zásady, k nimž může Soudní dvůr při řešení konkrétních
žalob sáhnout, jsou různé. Ukazuje se, že nejasná formulace měla svůj záměr – totiž
umožnit Soudnímu dvoru flexibilně rozhodovat podle konkrétních právních i
skutkových okolností jednotlivých případů.445 V neposlední řadě tyto obecné zásady
představují nejen právní principy, na nichž stojí psané právo, které náhradu škody
způsobené činností veřejné správy upravuje, ale také trendy v rozhodování takových
případů u národních soudů. Proto je třeba, aby unijní judikatura tento vývoj
reflektovala.446
Rozbor judikatury k institutu mimosmluvní odpovědnosti EU ukazuje, že tento
koncept vychází z vnitrostátního práva členských států, především z francouzského
pojetí (stejně jako celá řada dalších evropských správně-právních institutů), spíše než
z pojetí odpovědnosti v mezinárodním právu. Vlivy vnitrostátního práva na úpravu
odpovědnosti EU jsou silnější než vlivy mezinárodního práva, třebaže evropské právo
vzniklo jako jeho subsystém. Proto se jedná o více méně jedinečný institut, jenž se
podle mého názoru nehodí pro účely kodifikace práva odpovědnosti mezinárodních
organizací, která je vyjádřením obyčejových pravidel a ustálené mezinárodní praxe.
Stejně tak sama Evropská unie připomíná, že Návrh článků o odpovědnosti
mezinárodních organizací je natolik obecný, že nebere – a vzhledem k účelu kodifikace
ani nemůže brát - dostatečně zřetel na specifika Evropské unie a mimořádnou intenzitu
a hloubku její integrace, a proto nelze Návrh článků považovat za zcela kompatibilní se
zásadami, na nichž spočívá systém judikatury SD EU k odpovědnosti Unie za škodu.
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Navíc francouzský koncept faute, popř. faute grave, od počátků jsoucí základem
unijní mimosmluvní odpovědnosti, není pro aplikaci v mezinárodním právu vhodný pro
svoji nejednoznačnost a značnou volnost v subjektivním uvážení soudu při rozhodování.
Mezinárodní odpovědnost by neměla být nejednoznačná, protože se jedná o základní
institut ovlivňující autoritu celého mezinárodního práva.447 Významný rozdíl
představuje také skutečnost, že na rozdíl od mezinárodní odpovědnosti, která se
uplatňuje v zásadě v rámci vztahů suverénů mezinárodního společenství, mimosmluvní
odpovědnost EU má význam spíše pro jednotlivce (i když teoreticky není vyloučeno, že
poškozeným subjektem, který by se domáhal odškodnění, by byl členský stát).
Mezinárodní odpovědnosti podle obecného mezinárodního práva se naopak nemohou
dovolávat jednotlivci, a tak zvláštní režim odpovědnosti EU představuje významnou,
ne-li jedinečnou, výjimku.
Je otázka, jakým směrem se bude ubírat unijní judikatura k mimosmluvní
odpovědnosti EU v budoucnu. Vzhledem k restriktivnímu pojetí nároku na náhradu
škody a vývoji, který je patrný ve vnitrostátních právních řádech členských států, lze
očekávat trendy faktického rozšíření možností náhradu škody získat. Nelze vyloučit, že
posun blíže k pojímání odpovědnosti jako objektivní, tj. za protiprávní jednání bez
dalšího, bude inspirován pravidly obecného mezinárodního práva, podobně jako se to
v minulosti dělo u dílčích otázek, například přičitatelnosti jednání státům.
Není v žádném případě vyloučeno, aby Evropská unie ve svých vnějších
vztazích odpovídala podle obecných pravidel mezinárodního práva veřejného, stejně
jako každá jiná mezinárodní organizace s právní subjektivitou.

447

DAILLIER, P., FORTEAU, M., PELLET, A., Droit international public, 8. vydání, Paris, 2009, str. 854, cit.
dle: MALÍŘ, J., op. cit., str. 579

123

Závěr
Význam odpovědnosti mezinárodních organizací vychází z důležitosti institutu
odpovědnosti v mezinárodním právu i role mezinárodních organizací v dnešních
mezinárodních vztazích. Úprava odpovědnostních vztahů odráží stav celého právního
odvětví jako normativního systému. Mezinárodní organizace jako institucionalizovaná
forma spolupráce, která přesahuje společné zájmy svých členů a jedná z moci své
právní subjektivity vlastním jménem, je v současném mezinárodním právu již
neodmyslitelným prvkem a významným aktérem, který v poslední době nabývá na
důležitosti. Okruh subjektů mezinárodního práva veřejného již dnes není omezen na
svrchované státy. Proto je odpovědnost mezinárodních organizací velmi vhodným
kodifikačním tématem a byla podle mého názoru i vhodným tématem této diplomové
práce. Odpovědnost je důležitý fenomén fungování mezinárodních organizací a lze
zkoumat z jiných hledisek, nejen z toho mezinárodně-právního.
Závěrem lze říci, že zpracovat ucelený Návrh článků o odpovědnosti
mezinárodních organizací, který by se v budoucnu v případě politické vůle mohl stát
předlohou kodifikační úmluvy, je mimořádně náročný úkol. Cílem Návrhu článků
bezesporu je vystihnout ucelenou právní úpravu a zaplnit co nejvíce mezer, kdy není
jasné, zda a kdo za protiprávní jednání odpovídá. Problematika odpovědnosti jakožto
systému pravidel sekundární povahy je sama o sobě právně-filosoficky i normativně
obtížnější na zpracování než pravidla primární. Navíc, jak bylo v této diplomové práci
mnohokrát poukázáno, nedostatek relevantní souladné praxe, ustálené judikatury či
přinejmenším krátká doba, po kterou se tato formuje, spolu s velkou variabilitou a
diversitou mezinárodních organizací co do funkcí a charakteristik činí cestu k obecně
aplikovatelným pravidlům složitější, než v případě států. Komise pro mezinárodní právo
si je vědoma toho, že autorita výstupů její činnosti bude záviset především na tom, jak
budou přijaty samotným mezinárodním společenstvím, z jehož potřeb vychází a jemuž
jsou určeny. Návrh článků o odpovědnosti států, z něhož se při práci na odpovědnosti
organizací z teoretických a podrobně analyzovaných důvodů často doslovně vycházelo,
byl přijat mezinárodně-právní naukou (samozřejmě s dílčí kritikou) i judiciálními
orgány vcelku dobře, za více než desetiletí své existence se dočkal mnoha citací a
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odkazů při řešení sporů, zejména v otázkách přičitatelnosti jednání státu, nicméně ke
svolání diplomatické konference a vzniku kodifikační úmluvy z návrhu článků zatím
nedošlo. Dá se očekávat, že ani v případě odpovědnosti mezinárodních organizací se tak
v nejbližší době nestane – zatím to mezinárodní společenství vzhledem ke krátké době,
kdy se pravidla utvářela, nepovažuje za vhodné. U vědomí obtížnosti tohoto
kodifikačního úkolu se dá říci, že (s výhradou některých kritických názorů v literatuře)
je Návrh článků o odpovědnosti mezinárodních organizací kvalitním výstupem. Síla
přesvědčivosti komentáře k článkům se opírá o relevantní odbornou literaturu i
kazuistiku. Vzhledem k tomu, že soudních případů i jiné praxe je zatím málo, hledání
mohlo být někdy velmi složité (např. rozsudky vnitrostátních soudů), a tak si Komise
jistě zaslouží kladné hodnocení. Je dobře, že formulace článků vycházela také
z převažujících směrů recentní judikatury, a tak byla snaha dostat do souladu pohled
Komise pro mezinárodní právo a důležitých mezinárodních soudních orgánů, např.
ESLP. Do budoucna se dá očekávat, že praxe mezinárodních organizací i soudních
orgánů bude Návrh článků jako zdroj poznání právní úpravy využívat čím dál častěji a
tím fakticky posilovat jeho normativní závaznost.
Na druhou stranu lze ovšem říci, že ani jasně formulovaná, komplexní a detailní
pravidla odpovědnosti v některých případech nejsou dostatečnou ochranou právních
zájmů třetích stran, kterým hrozí újma. Například v oblasti energetiky nebo životního
prostředí je jako řešení navrhováno povinné pojištění, z nějž by se hradily případné
škody. 448
Původním úmyslem při volbě tématu diplomové práce bylo zaměřit se na Návrh
článků o odpovědnosti mezinárodních organizací Komise pro mezinárodní právo OSN
jako hlavní práci v oblasti kodifikace této mezinárodně-právní normativity. Analýza
zpracování mezinárodní odpovědnosti organizací v komentáři Komise, v rozhodovací
praxi a zejména v doktríně však ukázala, že pro fundované pojetí tématu je třeba
věnovat pozornost také neoficiálním kodifikačním pracím, mezinárodním smlouvám,
dokumentům OSN a ve značné míře i judikatuře, zejména Evropského soudu pro lidská
práva, ale i Mezinárodního soudního dvora, Soudního dvora Evropské unie a některých
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vnitrostátních soudů. Nastínila jsem jak obecné teoretické zakotvení odpovědnosti, tak i
speciální smluvní režimy, mezi nimiž svou důkladností vyniká koncept mimosmluvní
odpovědnosti EU. Hlavním výstupem kodifikace je samozřejmě analyzovaný Návrh
článků o odpovědnosti mezinárodních organizací Komise OSN pro mezinárodní právo,
ovšem není jediným návrhem na toto téma – již dříve se mu věnoval jak Institut
mezinárodního práva (IDI), tak Sdružení pro mezinárodní právo (ILA), které navíc
zpracovalo problematiku odpovědnosti v širším pojetí jako accountability. Jak ukázal
komentář Komise, výstupy neoficiálních kodifikačních aktivit byly pro KMP cenným
přínosem do odborné diskuse.
Protože jako hlavní dílčí zaměření práce jsem si zvolila odpovědnost v případě
souvisejícího chování států a mezinárodních organizací, analyzovala jsem vztah
odpovědnosti těchto subjektů nejen v perspektivě práce Komise pro mezinárodní právo,
ale i v širším kontextu, zejména s důrazem na mírové mise OSN, což je problematika
s mimořádným právním i mezinárodně-politickým významem.
Kodifikace vystihuje určité typové případy odpovědnosti související s chováním
jiného subjektu. Z provedené analýzy vyplývá, že pomoc nebo podpora, popř. řízení a
kontrola jsou situace, které se mohou v mezinárodních vztazích běžně vyskytnout –
pomoc a podpora je aktuální zejména v mezinárodním ekonomickém právu; kritérium
efektivní kontroly je navíc určujícím kritériem přičitatelnosti. Naproti tomu donucení je
marginální situace, obtížná na dokazování, která zřejmě zůstane bez většího praktického
využití. Otázka obcházení závazku pak je velmi zajímavá pro svou souvislost se
vztahem organizace a jejích členů, což se týká praktického provádění rozhodnutí a
zmocnění vydaných organizací, které by se ve faktické rovině neobešly bez spoluúčasti
orgánů členských států.
Přestože některé jednotlivé články mohou být dílčím způsobem vnímány nejasně
nebo vágně, jako celek působí Návrh článků koherentně a logicky. Lze říci, že se
Komisi podařilo vytvořit soubor obecných sekundárních pravidel – obecných v tom
smyslu, že je bude lze použít bez ohledu na obsah různých primárních norem nebo
okruh jejich subjektů.
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Jedním z koncepčně nedořešených normativních pojmů nicméně jsou „pravidla
organizace.“ Vzhledem k tomu, že se jedná o klíčový pojem práva mezinárodních
organizací, lze říci, že jde o jistou nedůslednost. Pojetí nastíněné v čl. 2 směřuje
jednoznačně k mezinárodnímu právu, protože zakládací smlouva organizace jakožto
mezinárodní smlouva nemůže být jiné povahy než mezinárodně-právní. V některých
článcích mají pravidla organizace postavení pramene mezinárodního práva, zatímco
jinde jsou spíše analogií k vnitrostátnímu právu států. Je škoda, že zevrubná a
dlouhodobá právní analýza KMP nevedla k přesnějšímu určení funkce „pravidel
organizace“ a neumožnila jednoznačnější závěr, než že „vztah pravidel organizace
k mezinárodnímu právu je natolik složitým jevem, že jej nelze obecně vyjádřit,“449 což
bylo známo již na počátku kodifikačních snah.
Na druhou stranu je nutno uvážit, jak právně složitý problém musela Komise
řešit, a ocenit, že výsledná formulace článků, kde mají „pravidla organizace“ význam
pro určení, zda je jednání protiprávní či nikoli, je výsledkem fundované analýzy.
V různých situacích mají pravidla organizace roli analogickou spíše k právu
mezinárodnímu a jindy naopak k vnitrostátnímu, či spíše, přesněji řečeno, k právu
vnějších vztahů, či k vnitřnímu právu mezinárodní organizace. Z toho vyplývá, že
právní úprava se liší v odpovědnostních vztazích mezinárodní organizace k jejím
členům na jedné straně, a k třetím subjektům na druhé straně.
K dalšímu studiu, které by bylo svým rozsahem nad rámec této diplomové práce,
lze doporučit vedle zmíněného rozdvojení právního režimu pro členy a nečleny např.
okolnosti vylučující protiprávnost nebo protiopatření, a to s důrazem na specifika
vztahu organizace a členských států.
Nelze uzavřít jinak, než že teprve přijetí Návrhu článků ze strany mezinárodních
soudních orgánů a samotných mezinárodních organizací v průběhu času zhodnotí jeho
normativní kvalitu a potenciál být respektovanou a v praxi použitelnou kodifikací.
Stejně jako samotná praxe v oblasti odpovědnosti mezinárodních organizací, tzn. např.
řešení otázek přičitatelnosti, vznášení odpovědnostních nároků nebo plnění povinnosti
reparace, čeká na svůj budoucí vývoj také systém právních prostředků, které mají mít
k dispozici subjekty poškozené protiprávním jednáním mezinárodních organizací. Zatím
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jich mnoho není. Situace se v budoucnu může měnit, např. převzetím některých
důležitých mezinárodních závazků ze strany mezinárodních organizací. Vzhledem
k závazku v primárním právu lze očekávat, že Evropská unie se jednou stane smluvní
stranou EÚLP. Pak bude možno ji žalovat před ESLP za porušení smlouvy stejně jako
státy. Vymahatelnost jejích odpovědnostních povinností tak dostane zcela nový rozměr.
Lze také očekávat, že ucelená kodifikace zakotvující celou škálu situací, kdy
může nastat mezinárodní odpovědnost, jakou Návrh článků bezesporu je, bude
motivovat mezinárodní organizace k zavedení efektivních vnitřních mechanismů
kontroly, stejně jako k udržování transparentních vztahů se svými členy, s cílem
maximalizovat koordinaci rozhodování a minimalizovat možnost vzniku odpovědnosti
plynoucí z porušení závazků. To je vlastně naplnění jednoho z hlavních účelů existence
sekundárních právních pravidel.
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A/66/10
Návrh článků o odpovědnosti států
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of the International Law Commission, 2001, vol. 2, Part Two, Report of ILC, UN Doc.
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SFEU = Smlouva o fungování Evropské unie
WTO = Světová obchodní organizace
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Abstrakt
Odpovědnost mezinárodních organizací
Tématem této diplomové práce je odpovědnost mezinárodních organizací jako důsledek
mezinárodně-protiprávního jednání, jako projev mezinárodní subjektivity, a jako
předmět oficiální a neoficiální kodifikace. Diplomová práce definuje mezinárodní
organizace jako organizace mezivládní, projednává povahu jejich mezinárodní
subjektivity (univerzální a partikulární) a vysvětluje podstatu právního institutu
mezinárodní odpovědnosti včetně hlavních rozdílů mezi odpovědností států a
mezinárodních organizací. Dále se práce věnuje odpovědnosti mezinárodních organizací
v různých odvětvích mezinárodního práva – diskutuje otázky smluvní a deliktní
odpovědnosti, otázky přičitatelnosti v mírových misích OSN a otázky práva jednotlivců
na

spravedlivý

proces

při

řešení

odpovědnostních

vztahů

s mezinárodními

organizacemi. Následuje analýza významu kodifikace pro mezinárodní právo a přínosu
neoficiálních kodifikačních aktivit pro práci Komise pro mezinárodní právo jako
hlavního kodifikačního orgánu Organizace spojených národů. Návrh článků o
odpovědnosti mezinárodních organizací, který je spolu s komentářem Komise a
odbornou literaturou hlavním zdrojem diplomové práce, je představen jako celek včetně
stručného nastínění vývoje mezinárodní odpovědnosti a její kodifikace, jsou uvedena a
podrobněji rozebrána jeho klíčová ustanovení – vztah ke zvláštním režimům (lex
specialis), definice pravidel organizace, pojetí mezinárodně-protiprávního chování jako
porušení mezinárodního závazku, úprava přičitatelnosti. Hlavním dílčím zaměřením
práce je mezinárodní odpovědnost v případech souvisejícího chování států a
mezinárodních organizací (pomoc a podpora, řízení a kontrola, donucení, obcházení
závazku, možná odpovědnost členů za protiprávní jednání mezinárodní organizace).
Jako zvláštní smluvní režim je představena odpovědnost Evropské unie za škodu, která
je ovšem postavena na odlišných základech než odpovědnost podle obecného
mezinárodního práva, a proto není vhodná pro kodifikaci.
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The Responsibility of International Organizations
The subject of this thesis is the responsibility of international organizations as a
consequence of internationally wrongful acts, as a manifestation of international
personality, and as the subject-matter of official and unofficial codification. This thesis
defines the international organization as an intergovernmental organization, discusses
the character of its international personality (universal and particular) and explains the
legal nature of international responsibility, including the main differences between the
responsibility of States and international organizations. The thesis then focuses on
responsibility of international organizations in various branches of international public
law – it discusses questions of contractual and tort liability, of attribution in UN
peacekeeping missions, and of the rights of individuals to due process when dealing
with responsibility of international organizations. The following is an analysis of the
importance of codification of international law and the contribution of non-official
codification activities for the work of the International Law Commission as the main
codification organ of the United Nations. Draft articles on the Responsibility of
International Organizations, which was, together with the Commission's commentaries
and relevant literature, the major source for this thesis, is presented as a whole,
including a brief outline of the development of international responsibility and its
codification. The key articles are described in more detail – relations with special
regimes (lex specialis), the definition of the rules of the organization, the concept of
internationally wrongful acts as a breach of an international obligation, the rules of
attribution. The thesis is focused on international responsibility in cases of connected
conduct of States and international organizations (aid and assistance, direction and
control, coercion, circumvention, the possible responsibility of members for wrongful
acts of international organizations). As a special regime, the responsibility of the
European Union for damages is presented. It is based differently than responsibility
under general international law, and therefore it is not suitable for codification.
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Příloha
– Návrh článků o odpovědnosti mezinárodních organizací

Draft articles on the responsibility of international organizations
2011

Adopted by the International Law Commission at its sixty-third session, in 2011, and
submitted to the General Assembly as a part of the Commission’s report covering the
work of that session (A/66/10, para. 87). The report will appear in Yearbook of the
International Law Commission, 2011, vol. II, Part Two.
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Responsibility of international organizations
Part One Introduction
Article 1 Scope of the present draft articles
1. The present draft articles apply to the international responsibility of an international
organization for an internationally wrongful act.
2. The present draft articles also apply to the international responsibility of a State for an
internationally wrongful act in connection with the conduct of an international
organization.
Article 2 Use of terms
For the purposes of the present draft articles,
(a) “international organization” means an organization established by a treaty or other
instrument governed by international law and possessing its own international legal
personality. International organizations may include as members, in addition to States,
other entities;
(b) “rules of the organization” means, in particular, the constituent instruments, decisions,
resolutions and other acts of the international organization adopted in accordance with
those instruments, and established practice of the organization;
(c) “organ of an international organization” means any person or entity which has that status
in accordance with the rules of the organization;
(d) “agent of an international organization” means an official or other person or entity, other
than an organ, who is charged by the organization with carrying out, or helping to carry
out, one of its functions, and thus through whom the organization acts.
Part Two The internationally wrongful act of an
international organization
Chapter I General principles
Article 3 Responsibility of an international organization for
its internationally wrongful acts
Every internationally wrongful act of an international organization entails the international
responsibility of that organization.
Article 4 Elements of an internationally wrongful act of an
international organization
There is an internationally wrongful act of an international organization when conduct
consisting of an action or omission:
(a) is attributable to that organization under international law;
and
(b) constitutes a breach of an international obligation of that organization.
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Article 5 Characterization of an act of an international
organization as internationally wrongful
The characterization of an act of an international organization as internationally wrongful is
governed by international law.
Chapter II Attribution of conduct to an international
organization
Article 6 Conduct of organs or agents of an international
organization
1. The conduct of an organ or agent of an international organization in the performance of
functions of that organ or agent shall be considered an act of that organization under
international law, whatever position the organ or agent holds in respect of the
organization.
2. The rules of the organization apply in the determination of the functions of its organs and
agents.
Article 7 Conduct of organs of a State or organs or agents of
an international organization placed at the disposal of
another international organization
The conduct of an organ of a State or an organ or agent of an international organization that is
placed at the disposal of another international organization shall be considered under
international law an act of the latter organization if the organization exercises effective
control over that conduct.
Article 8 Excess of authority or contravention of instructions
The conduct of an organ or agent of an international organization shall be considered an act of
that organization under international law if the organ or agent acts in an official capacity
and within the overall functions of that organization, even if the conduct exceeds the
authority of that organ or agent or contravenes instructions.
Article 9 Conduct acknowledged and adopted by an international organization as its
own
Conduct which is not attributable to an international organization under articles 6 to 8 shall
nevertheless be considered an act of that organization under international law if and to
the extent that the organization acknowledges and adopts the conduct in question as its
own.
Chapter III Breach of an international obligation
Article 10 Existence of a breach of an international
obligation
1. There is a breach of an international obligation by an international organization when an
act of that international organization is not in conformity with what is required of it by
that obligation, regardless of the origin or character of the obligation concerned.
2. Paragraph 1 includes the breach of any international obligation that may arise for an
international organization towards its members under the rules of the organization.
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Article 11 International obligation in force for an
international organization
An act of an international organization does not constitute a breach of an international
obligation unless the organization is bound by the obligation in question at the time the
act occurs.
Article 12 Extension in time of the breach of an international
obligation
1. The breach of an international obligation by an act of an international organization not
having a continuing character occurs at the moment when the act is performed, even if
its effects continue.
2. The breach of an international obligation by an act of an international organization having a
continuing character extends over the entire period during which the act continues and
remains not in conformity with that obligation.
3. The breach of an international obligation requiring an international organization to prevent
a given event occurs when the event occurs and extends over the entire period during
which the event continues and remains not in conformity with that obligation.
Article 13 Breach consisting of a composite act
1. The breach of an international obligation by an international organization through a series
of actions and omissions defined in aggregate as wrongful occurs when the action or
omission occurs which, taken with the other actions or omissions, is sufficient to
constitute the wrongful act.
2. In such a case, the breach extends over the entire period starting with the first of the actions
or omissions of the series and lasts for as long as these actions or omissions are repeated
and remain not in conformity with the international obligation.
Chapter IV Responsibility of an international organization
in connection with the act of a State or another
international organization
Article 14 Aid or assistance in the commission of an
internationally wrongful act
An international organization which aids or assists a State or another international
organization in the commission of an internationally wrongful act by the State or the
latter organization is internationally responsible for doing so if:
(a) the former organization does so with knowledge of the circumstances of the
internationally wrongful act; and
(b) the act would be internationally wrongful if committed by that organization.
Article 15 Direction and control exercised over the
commission of an internationally wrongful act
An international organization which directs and controls a State or another international
organization in the commission of an internationally wrongful act by the State or the
latter organization is internationally responsible for that act if:
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(a) the former organization does so with knowledge of the circumstances of the
internationally wrongful act; and
(b) the act would be internationally wrongful if committed by that organization.
Article 16 Coercion of a State or another international
organization
An international organization which coerces a State or another international organization to
commit an act is internationally responsible for that act if:
(a) the act would, but for the coercion, be an internationally wrongful act of the coerced State
or international organization; and
(b) the coercing international organization does so with knowledge of the circumstances of
the act.
Article 17 Circumvention of international obligations
through decisions and authorizations addressed to
members
1. 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.
2. An international organization incurs international responsibility if it circumvents one of its
international obligations by authorizing member States or international organizations to
commit an act that would be internationally wrongful if committed by the former
organization and the act in question is committed because of that authorization.
3. Paragraphs 1 and 2 apply whether or not the act in question is internationally wrongful for
the member States or international organizations to which the decision or authorization
is addressed.
Article 18 Responsibility of an international organization
member of another international organization
Without prejudice to draft articles 14 to 17, the international responsibility of an international
organization that is a member of another international organization also arises in
relation to an act of the latter under the conditions set out in draft articles 61 and 62 for
States that are members of an international organization.
Article 19 Effect of this Chapter
This Chapter is without prejudice to the international responsibility of the State or
international organization which commits the act in question, or of any other State or
international organization.
Chapter V Circumstances precluding wrongfulness
Article 20 Consent
Valid consent by a State or an international organization to the commission of a given act by
another international organization precludes the wrongfulness of
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that act in relation to that State or the former organization to the
extent that the act remains within the limits of that
consent.
Article 21 Self-defence
The wrongfulness of an act of an international organization is precluded if and to the extent
that the act constitutes a lawful measure of self-defence under international law.
Article 22 Countermeasures
1. Subject to paragraphs 2 and 3, the wrongfulness of an act of an international organization
not in conformity with an international obligation towards a State or another
international organization is precluded if and to the extent that the act constitutes a
countermeasure taken in accordance with the substantive and procedural conditions
required by international law, including those set forth in Chapter II of Part Four for
countermeasures taken against another international organization.
2. Subject to paragraph 3, an international organization may not take countermeasures against
a responsible member State or international organization unless:
(a) the conditions referred to in paragraph 1 are met;
(b) the countermeasures are not inconsistent with the rules of the organization; and
(c) no appropriate means are available for otherwise inducing compliance with the obligations
of the responsible State or international organization concerning cessation of the breach
and reparation.
3. Countermeasures may not be taken by an international organization against a member State
or international organization in response to a breach of an international obligation under
the rules of the organization unless such countermeasures are provided for by those
rules.
Article 23 Force majeure
1. The wrongfulness of an act of an international organization
not in conformity with an international obligation of that
organization is precluded if the act is due to force majeure,
that is, the occurrence of an irresistible force or of an
unforeseen event, beyond the control of the organization,
making it materially impossible in the circumstances to
perform the obligation.
2. Paragraph 1 does not apply if:
(a) the situation of force majeure is due, either alone or in
combination with other factors, to the conduct of the
organization invoking it; or
(b) the organization has assumed the risk of that situation occurring.
Article 24 Distress
1. The wrongfulness of an act of an international organization not in conformity with an
international obligation of that organization is precluded if the author of the
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act in question has no other reasonable way, in a situation of
distress, of saving the author’s life or the lives of other
persons entrusted to the author’s care.
2. Paragraph 1 does not apply if:
(a) the situation of distress is due, either alone or in combination with other factors, to the
conduct of the organization invoking it; or
(b) the act in question is likely to create a comparable or greater peril.
Article 25 Necessity
1. Necessity may not be invoked by an international organization as a ground for precluding
the wrongfulness of an act not in conformity with an international obligation of that
organization unless the act:
(a) is the only means for the organization to safeguard against a grave and imminent peril an
essential interest of its member States or of the international community as a whole,
when the organization has, in accordance with international law, the function to protect
the interest in question; and
(b) does not seriously impair an essential interest of the State or States towards which the
international obligation exists, or of the international community as a whole.
2. In any case, necessity may not be invoked by an international organization as a ground for
precluding wrongfulness if:
(a) the international obligation in question excludes the possibility of invoking necessity; or
(b) the organization has contributed to the situation of necessity.
Article 26 Compliance with peremptory norms
Nothing in this Chapter precludes the wrongfulness of any act of an international organization
which is not in conformity with an obligation arising under a peremptory norm of
general international law.
Article 27 Consequences of invoking a circumstance
precluding wrongfulness
The invocation of a circumstance precluding wrongfulness in accordance with this Chapter is
without prejudice to:
(a) compliance with the obligation in question, if and to the extent that the circumstance
precluding wrongfulness no longer exists;
(b) the question of compensation for any material loss caused by the act in question.
Part Three Content of the international responsibility of an
international organization
Chapter I General principles
Article 28 Legal consequences of an internationally wrongful
act
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The international responsibility of an international organization which is entailed by an
internationally wrongful act in accordance with the provisions of Part Two involves
legal consequences as set out in this Part.
Article 29 Continued duty of performance
The legal consequences of an internationally wrongful act under this Part do not affect the
continued duty of the responsible international organization to perform the obligation
breached.
Article 30 Cessation and non-repetition
The international organization responsible for the internationally wrongful act is under an
obligation:
(a) to cease that act, if it is continuing;
(b) to offer appropriate assurances and guarantees of non-repetition, if circumstances so
require.
Article 31 Reparation
1. The responsible international organization is under an obligation to make full reparation for
the injury caused by the internationally wrongful act.
2. Injury includes any damage, whether material or moral, caused by the internationally
wrongful act of an international organization.
Article 32 Relevance of the rules of the organization
1. The responsible international organization may not rely on its rules as justification for
failure to comply with its obligations under this Part.
2. Paragraph 1 is without prejudice to the applicability of the rules of an international
organization to the relations between the organization and its member States and
organizations.
Article 33 Scope of international obligations set out in this
Part
1. The obligations of the responsible international organization set out in this Part may be
owed to one or more States, to one or more other organizations, or to the international
community as a whole, depending in particular on the character and content of the
international obligation and on the circumstances of the breach.
2. This Part is without prejudice to any right, arising from the international responsibility of
an international organization, which may accrue directly to any person or entity other
than a State or an international organization.
Chapter II Reparation for injury
Article 34 Forms of reparation
Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall take the form of
restitution, compensation and satisfaction, either singly or in combination, in
accordance with the provisions of this Chapter.
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Article 35 Restitution
An international organization responsible for an internationally wrongful act is under an
obligation to make restitution, that is, to re-establish the situation which existed before
the wrongful act was committed, provided and to the extent that restitution:
(a) is not materially impossible;
(b) does not involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution
instead of compensation.
Article 36 Compensation
1. The international organization responsible for an internationally wrongful act is under an
obligation to compensate for the damage caused thereby, insofar as such damage is not
made good by restitution.
2. The compensation shall cover any financially assessable damage including loss of profits
insofar as it is established.
Article 37 Satisfaction
1. The international organization responsible for an internationally wrongful act is under an
obligation to give satisfaction for the injury caused by that act insofar as it cannot be
made good by restitution or compensation.
2. Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a
formal apology or another appropriate modality.
3. Satisfaction shall not be out of proportion to the injury and may not take a form humiliating
to the responsible international organization.
Article 38 Interest
1. Interest on any principal sum due under this Chapter shall be payable when necessary in
order to ensure full reparation. The interest rate and mode of calculation shall be set so
as to achieve that result.
2. Interest runs from the date when the principal sum should have been paid until the date the
obligation to pay is fulfilled.
Article 39 Contribution to the injury
In the determination of reparation, account shall be taken of the contribution to the injury by
wilful or negligent action or omission of the injured State or international organization
or of any person or entity in relation to whom reparation is sought.
Article 40 Ensuring the fulfilment of the obligation to make
reparation
1. The responsible international organization shall take all appropriate measures in
accordance with its rules to ensure that its members provide it with the means for
effectively fulfilling its obligations under this Chapter.
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2. The members of a responsible international organization shall take all the appropriate
measures that may be required by the rules of the organization in order to enable the
organization to fulfil its obligations under this Chapter.
Chapter III Serious breaches of obligations under
peremptory norms of general international law
Article 41 Application of this Chapter
1. This Chapter applies to the international responsibility which is entailed by a serious breach
by an international organization of an obligation arising under a peremptory norm of
general international law.
2. A breach of such an obligation is serious if it involves a gross or systematic failure by the
responsible international organization to fulfil the obligation.
Article 42 Particular consequences of a serious breach of an obligation under this
Chapter
1. States and international organizations shall cooperate to bring to an end through lawful
means any serious breach within the meaning of article 41.
2. No State or international organization shall recognize as lawful a situation created by a
serious breach within the meaning of article 41, nor render aid or assistance in
maintaining that situation.
3. This article is without prejudice to the other consequences referred to in this Part and to
such further consequences that a breach to which this Chapter applies may entail under
international law.
Part Four The implementation of the international
responsibility of an international organization
Chapter I Invocation of the responsibility of an international
organization
Article 43 Invocation of responsibility by an injured State or
international organization
A State or an international organization is entitled as an injured State or an injured
international organization to invoke the responsibility of another international
organization if the obligation breached is owed to:
(a) that State or the former international organization individually;
(b) a group of States or international organizations including that State or the former
international organization, or the international community as a whole, and the breach of
the obligation:
(i) specially affects that State or that international organization; or
(ii) is of such a character as radically to change the position of all the other States and international
organizations to which the obligation is owed with respect to the further performance of
the obligation.
Article 44 Notice of claim by an injured State or
international organization
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1. An injured State or international organization which invokes the responsibility of another
international organization shall give notice of its claim to that organization.
2. The injured State or international organization may specify in particular:
(a) the conduct that the responsible international organization should take in order to cease the
wrongful act, if it is continuing;
(b) what form reparation should take in accordance with the provisions of Part Three.
Article 45 Admissibility of claims
1. An injured State may not invoke the responsibility of an international organization if the
claim is not brought in accordance with any applicable rule relating to the nationality of
claims.
2. When the rule of exhaustion of local remedies applies to a claim, an injured State or
international organization may not invoke the responsibility of another international
organization if any available and effective remedy has not been exhausted.
Article 46 Loss of the right to invoke responsibility
The responsibility of an international organization may not be invoked if:
(a) the injured State or international organization has validly waived the claim;
(b) the injured State or international organization is to be considered as having, by reason of
its conduct, validly acquiesced in the lapse of the claim.
Article 47 Plurality of injured States or international
organizations
Where several States or international organizations are injured by the same internationally
wrongful act of an international organization, each injured State or international
organization may separately invoke the responsibility of the international organization
for the internationally wrongful act.
Article 48 Responsibility of an international organization
and one or more States or international organizations
1. Where an international organization and one or more States or other international
organizations are responsible for the same internationally wrongful act, the
responsibility of each State or organization may be invoked in relation to that act.
2. Subsidiary responsibility may be invoked insofar as the invocation of the primary
responsibility has not led to reparation.
3. Paragraphs 1 and 2:
(a) do not permit any injured State or international organization to recover, by way of
compensation, more than the damage it has suffered;
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(b) are without prejudice to any right of recourse that the State or international organization
providing reparation may have against the other responsible States or international
organizations.
Article 49 Invocation of responsibility by a State or an
international organization other than an injured State
or international organization
1. A State or an international organization other than an injured State or international
organization is entitled to invoke the responsibility of another international organization
in accordance with paragraph 4 if the obligation breached is owed to a group of States
or international organizations, including the State or organization that invokes
responsibility, and is established for the protection of a collective interest of the group.
2. A State other than an injured State is entitled to invoke the responsibility of an international
organization in accordance with paragraph 4 if the obligation breached is owed to the
international community as a whole.
3. An international organization other than an injured international organization is entitled to
invoke the responsibility of another international organization in accordance with
paragraph 4 if the obligation breached is owed to the international community as a
whole and safeguarding the interest of the international community as a whole
underlying the obligation breached is within the functions of the international
organization invoking responsibility.
4. A State or an international organization entitled to invoke responsibility under paragraphs 1
to 3 may claim from the responsible international organization:
(a) cessation of the internationally wrongful act, and assurances and guarantees of nonrepetition in accordance with draft article 30; and
(b) performance of the obligation of reparation in accordance with Part Three, in the interest
of the injured State or international organization or of the beneficiaries of the obligation
breached.
5. The requirements for the invocation of responsibility by an injured State or international
organization under draft articles 44, 45, paragraph 2, and 46 apply to an invocation of
responsibility by a State or international organization entitled to do so under paragraphs
1 to 4.
Article 50 Scope of this Chapter
This Chapter is without prejudice to the entitlement that a person or entity other than a State
or an international organization may have to invoke the international responsibility of
an international organization.
Chapter II Countermeasures
Article 51 Object and limits of countermeasures
1. An injured State or an injured international organization may only take countermeasures
against an international organization which is responsible for an internationally
wrongful act in order to induce that organization to comply with its obligations under
Part Three.
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2. Countermeasures are limited to the non-performance for the time being of international
obligations of the State or international organization taking the measures towards the
responsible international organization.
3. Countermeasures shall, as far as possible, be taken in such a way as to permit the
resumption of performance of the obligations in question.
4. Countermeasures shall, as far as possible, be taken in such a way as to limit their effects on
the exercise by the responsible international organization of its functions.
Article 52 Conditions for taking countermeasures by
members of an international organization
1. Subject to paragraph 2, an injured State or international organization which is a member of
a responsible international organization may not take countermeasures against that
organization unless:
(a) the conditions referred to in article 51 are met;
(b) the countermeasures are not inconsistent with the rules of the organization; and
(c) no appropriate means are available for otherwise inducing compliance with the obligations
of the responsible international organization concerning cessation of the breach and
reparation.
2. Countermeasures may not be taken by an injured State or international organization which
is a member of a responsible international organization against that organization in
response to a breach of an international obligation under the rules of the organization
unless such countermeasures are provided for by those rules.
Article 53 Obligations not affected by countermeasures
1. Countermeasures shall not affect:
(a) the obligation to refrain from the threat or use of force as embodied in the Charter of the
United Nations;
(b) obligations for the protection of human rights;
(c) obligations of a humanitarian character prohibiting reprisals;
(d) other obligations under peremptory norms of general international law.
2. An injured State or international organization taking countermeasures is not relieved from
fulfilling its obligations:
(a) under any dispute settlement procedure applicable between it and the responsible
international organization;
(b) to respect any inviolability of organs or agents of the responsible international
organization and of the premises, archives and documents of that organization.

Article 54 Proportionality of countermeasures
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Countermeasures must be commensurate with the injury suffered, taking into account the
gravity of the internationally wrongful act and the rights in question.
Article 55 Conditions relating to resort to countermeasures
1. Before taking countermeasures, an injured State or international organization shall:
(a) call upon the responsible international organization, in accordance with draft article 44, to
fulfil its obligations under Part Three;
(b) notify the responsible international organization of any decision to take countermeasures
and offer to negotiate with that organization.
2. Notwithstanding paragraph 1 (b), the injured State or international organization may take
such urgent countermeasures as are necessary to preserve its rights.
3. Countermeasures may not be taken, and if already taken must be suspended without undue
delay if:
(a) the internationally wrongful act has ceased; and
(b) the dispute is pending before a court or tribunal which has the authority to make decisions
binding on the parties.
4. Paragraph 3 does not apply if the responsible international organization fails to implement
the dispute settlement procedures in good faith.
Article 56 Termination of countermeasures
Countermeasures shall be terminated as soon as the responsible international organization has
complied with its obligations under Part Three in relation to the internationally
wrongful act.
Article 57 Measures taken by States or international
organizations other than an injured State or
organization
This Chapter does not prejudice the right of any State or international organization, entitled
under article 49, paragraphs 1 to 3, to invoke the responsibility of another international
organization, to take lawful measures against that organization to ensure cessation of the
breach and reparation in the interest of the injured State or organization or of the
beneficiaries of the obligation breached.
Part Five Responsibility of a State in connection with the
conduct of an international organization
Article 58 Aid or assistance by a State in the commission of
an internationally wrongful act by an international
organization
1. A State which aids or assists an international organization in the commission of an
internationally wrongful act by the latter is internationally responsible for doing so if:
(a) the State does so with knowledge of the circumstances of the internationally wrongful act;
and
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(b) the act would be internationally wrongful if committed by that State.
2. An act by a State member of an international organization done in accordance with the
rules of the organization does not as such engage the international responsibility of that
State under the terms of this article.
Article 59 Direction and control exercised by a State over the
commission of an internationally wrongful act by an
international organization
1. A State which directs and controls an international organization in the commission of an
internationally wrongful act by the latter is internationally responsible for that act if:
(a) the State does so with knowledge of the circumstances of the internationally wrongful act;
and
(b) the act would be internationally wrongful if committed by that State.
2. An act by a State member of an international organization done in accordance with the
rules of the organization does not as such engage the international responsibility of that
State under the terms of this draft article.
Article 60 Coercion of an international organization by a
State
A State which coerces an international organization to commit an act is internationally
responsible for that act if:
(a) the act would, but for the coercion, be an internationally wrongful act of the coerced
international organization; and
(b) the coercing State does so with knowledge of the circumstances of the act.
Article 61 Circumvention of international obligations of a
State member of an international organization
1. A State member of an international organization incurs international responsibility if, by
taking advantage of the fact that the organization has competence in relation to the
subject-matter of one of the State’s international obligations, it circumvents that
obligation by causing the organization to commit an act that, if committed by the State,
would have constituted a breach of the obligation.
2. Paragraph 1 applies whether or not the act in question is internationally wrongful for the
international organization.
Article 62 Responsibility of a State member of an
international organization for an internationally
wrongful act of that organization
1. A State member of an international organization is responsible for an internationally
wrongful act of that organization if:
(a) it has accepted responsibility for that act towards the injured party; or
(b) it has led the injured party to rely on its responsibility.
2. Any international responsibility of a State under paragraph 1 is presumed to be subsidiary.
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Article 63 Effect of this Part
This Part is without prejudice to the international responsibility of the international
organization which commits the act in question, or of any State or other international
organization.
Part Six General Provisions
Article 64 Lex specialis
These draft articles do not apply where and to the extent that the conditions for the existence
of an internationally wrongful act or the content or implementation of the international
responsibility of an international organization, or of a State in connection with the
conduct of an international organization, are governed by special rules of international
law. Such special rules of international law may be contained in the rules of the
organization applicable to the relations between an international organization and its
members.
Article 65 Questions of international responsibility not
regulated by these draft articles
The applicable rules of international law continue to govern questions concerning the
responsibility of an international organization or a State for an internationally wrongful
act to the extent that they are not regulated by these draft articles.
Article 66 Individual responsibility
These draft articles are without prejudice to any question of the individual responsibility
under international law of any person acting on behalf of an international organization
or a State.
Article 67 Charter of the United Nations
These draft articles are without prejudice to the Charter of the United Nations.
---
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