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Úvod 
Každý lékař by jistě potvrdil, že prevence je lepší než léčba. U ochrany lidských 

práv to platí také a jedním z prostředků prevence jsou zde předběžná opatření. Tento 

pojem je známý především z vnitrostátních řízení, kde se v rámci soukromého i 

veřejného práva
1
 jedná o poměrně běžnou záležitost. V případě mezinárodního práva 

veřejného jsou předběžná opatření spojována především s Mezinárodním soudním 

dvorem a s problematikou mezinárodních arbitráží v investičních sporech. Tato práce si 

klade za cíl ukázat, že předběžná opatření jsou zajímavým nástrojem a prostředkem 

ochrany jednotlivců či skupin obyvatelstva mezinárodními soudy a kvazisoudními 

orgány (dále v této práci také společně jen jako „mezinárodní fóra“ nebo „zkoumané 

orgány“) v kontextu ochrany lidských práv. 

Impulsy pro zaměření práce tímto směrem byly dvojího druhu. Jednak studijní 

pobyt autorky na nizozemské univerzitě, kde se v předmětech věnovaných 

mezinárodněprávní ochraně lidských práv poprvé s touto tematikou setkala, jednak 

související uvědomění si křehkosti ochrany lidských práv a nutnosti poskytnutí 

efektivní ochrany všem, kteří se domáhají spravedlnosti.  

Byť se jedná na první pohled o okrajové téma, kterým se mezinárodní právo 

netvoří, a které ho ani ho významně neovlivňuje, je třeba si uvědomit, že primární 

hodnotou, kterou předběžná opaření chrání, je spravedlivý soudní proces, resp. právo na 

individuální stížnost. Vzhledem k rozmachu rozhodovací praxe
2
 rozličných orgánů 

v oblasti lidských práv a přibývajícímu počtu jednotlivci podaných stížností, které 

souvisí jak s procesem humanizace mezinárodního práva, tak s rostoucím počtem 

mezinárodních fór, které jejich podávání umožňují, se jedná rovněž o téma velmi 

aktuální. 

Konkrétním cílem diplomové práce je nalezení úprav, na základě kterých jsou 

předběžná opatření v oblasti lidských práv ukládána
3
, s následným důrazem na 

zkoumání právní závaznosti vydaných předběžných opatření. Dále pak ukázání 

                                                 
1
 Vnitrostátní úpravu nalezneme jak v soukromém, tak veřejném právu. 

2
 V práci se často vyskytuje výraz „rozhodnutí“ či „rozhodování“, a to i v souvislost s praxí 

kvazisoudních orgánů, u kterých je právní závaznost výstupů sporná. Tato slova tedy nejsou míněna 

striktně v tomto smyslu, používána jsou pouze pro zjednodušení. 
3
 V práci se rovněž často vyskytují v souvislosti s předběžnými opatřeními slova „uložit“ a „vydat“, byť 

tato evokují jejich právní závaznost. Opět nejsou tato slova míněna striktně v tomto smyslu a jedná se o 

zjednodušující výrazy. 
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některých typických druhů předběžných opatření uplatňovaných mezinárodními soudy a 

kvazisoudními orgány na univerzální úrovni, resp. v různých světových regionech 

v lidskoprávních případech. Rovněž bude kladen důraz na zhodnocení míry využívání 

tohoto institutu jednotlivými zkoumanými orgány. Cílem práce není detailní zkoumání 

jednotlivých soudních a kvazisoudních orgánů zabývajících se lidskými právy a jejich 

vývoje, nýbrž zmapování jejich základních rysů a poskytnutí přehledu s důrazem na 

výše uvedená hlediska. Předmětem práce není ani zkoumání míry dodržování 

předběžných opatření ze strany států a druhy jejich reakcí na ně, byť by to jistě bylo 

velmi zajímavé téma, ovšem pro rozsah předkládané diplomové práce příliš obsáhlé. 

Z tohoto důvodu nelze ani zhodnotit, zda měla předběžná opatření konkrétní dopad na 

efektivitu ochrany lidských práv obecně. Z příkladů v uváděných v předkládané práci je 

však zřejmé, že pokud nejsou dodržována, může být důsledkem mnohdy i ztráta 

lidských životů, tudíž je lidskoprávní perspektiva v kontextu předběžných opatření 

důležitým tématem. 

Vzhledem k velkému množství různých soudních a kvazisoudních orgánů po 

celém světě a k tomu, že primárním účelem předběžných opatření v rámci ochrany 

lidských práv vždy je a bude ochrana jedinců, bude rozsah limitován na ty orgány, kde 

mají fyzické osoby petiční právo. Jedinou výjimkou, kde bude zkoumána i teorie a 

praxe orgánu, který neumožňuje proceduru individuálních stížností, bude Mezinárodní 

soudní dvůr, neboť se jedná pravděpodobně o nejvýznamnější rozhodovací fórum 

mezinárodního práva, jehož judikatura měla navíc na vývoj předběžných opatření 

zásadní vliv, a nelze ho proto ponechat stranou. 

Otázka, kterou si tedy autorka pokládá je, která lidskoprávní mezinárodní fóra 

umožňující podání individuální stížnosti mohou předběžná opatření ukládat, na jakém 

základě, jaká mají vydaná předběžná opatření právní status, a zda tak soudy a 

kvazisoudní orgány v oblasti ochrany lidských práv skutečně činí, případně v kterých 

případech nejčastěji.  

Hlavní metodou práce bude pozitivistická analýza s komparativním přesahem. 

Vzhledem k relativnímu nedostatku sekundární literatury v této oblasti a zaměření 

práce, která se spíše než o hlubší rozbor pokusí o zmapování zakládacích smluv, 

jednacích řádů a praxe jednotlivých orgánů, bude práce založena především na 

primárních pramenech s tím, že teoretické základy budou čerpány z článků 
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publikovaných v odborných periodikách a několika monografiích. Část výzkumu pro 

tuto práci byla provedena v zahraničí a bibliografie je z tohoto důvodu z větší části 

v anglickém jazyce.
4
 

Práce je členěna do šesti kapitol, z nichž první pojednává o předběžných 

opatřeních v lidskoprávních případech obecně. Následující čtyři kapitoly se zabývají 

specifickými úpravami rozličných geograficky tříděných mezinárodních soudů a 

kvazisoudních orgánů (univerzální úroveň, Severní a Jižní Amerika, Evropa a Afrika). 

Tyto kapitoly jsou následně členěny na podkapitoly dle konkrétních orgánů, ve kterých 

je věnována pozornost především dokumentům, ze kterých orgány dovozují pravomoc 

předběžná opatření ukládat, a jejich závaznosti. Rovněž je u každé kapitoly krátce 

rozebrána míra, do jaké příslušné orgány institut předběžných opatření pro ochranu 

lidských práv využívají, a uvedeny příklady nejtypičtějších ukládaných předběžných 

opatření. Poslední, šestá kapitola, následně shrnuje zjištěné druhy předběžných opatření. 

Jinými slovy je převážná část práce (s výjimkou první kapitoly a krátkých 

pojednání o ukládaných druzích v rámci hodnocení míry využívání v každé kapitole) 

věnována procesním aspektům předběžných opatření, a pro ilustraci praktického využití 

je zařazena šestá kapitola zabývající se spíše hmotným hlediskem. Jednotlivé kapitoly 

věnující se různým lidskoprávním mezinárodním fórům neobsahují vždy stejné druhy 

informací (s výjimkou těch stěžejních), ale spíše zajímavé aspekty pro ten který region. 

Nabyté poznatky jsou shrnuty v závěru, který obsahuje syntézu problematických částí a 

stručné nastínění možného řešení. Součástí práce jsou i přílohy, které pro lepší 

představu obsahují statistiky ukládání předběžných opatření jednotlivými zkoumanými 

soudy a kvazisoudními orgány. 

                                                 
4
 Použité překlady jsou vlastní. 
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1. Předběžné opatření 

1.1. Pojem 
V úvodu je třeba vyjasnit pojmosloví, neboť v anglické i české verzi se 

setkáváme s několika podobami označujícími stejný institut. V anglickém jazyce je to 

podoba trojí – provisional measures, interim measures a precautionary measures
5
. 

Naproti tomu francouzská terminologie je jednotná, pro pojem předběžné opatření se 

používá výraz mesures conservatoires.
6
 V českých textech se pak setkáváme jak 

s výrazem předběžná opatření
7
, tak se spojením zatímní, případně mezitímní opatření. 

Snad jen kromě Mezinárodního soudního dvora, kde je odborná literatura
8
 a Statut MSD 

ve shodě a hovoří o zatímních opatřeních, není terminologie plně jednotná. Vzhledem 

k tomu, že se pro práci nejedná o stěžejní problém, který by bylo třeba podrobněji 

zkoumat, používá autorka výše uvedené výrazy promiscue.  

Co se konkrétní podoby týče, mohou být předběžná opatření buď taková, že 

adresát je povinen dočasně něco konat, nebo naopak se dočasně něčeho zdržet, přičemž 

druhá varianta převažuje. Ve všech případech se jedná o záležitosti urgentní a jejich 

projednávání má proto přednost před všemi ostatními, které snesou odklad.  

Důležitým znakem předběžného opatření, který je z podstaty věci zřejmý, 

nicméně pro úplnost je třeba jej uvést, je ten, že uložení předběžného opatření nevytváří 

překážku věci rozsouzené (res iudicata). Také je třeba podotknout, že je nutné striktně 

rozlišovat předběžné opatření a mezitímní rozsudek. 

1.2. Účel 
Hlavním smyslem předběžného opatření je zachování práv stran do té doby, než 

soud nebo kvazisoudní orgán meritorně rozhodne. Žádná ze stran sporu nemůže 

předvídat výsledek sporu, proto je třeba provést jakési „zmražení“ stavu na počátku 

řízení a vyčkání do meritorního rozhodnutí. Hlavní funkce těchto preventivních opatření 

je tedy zajištění smysluplného výsledku případu a zabránění gradace (zhoršení či 

                                                 
5
 Například Meziamerický soud pro lidská práva používá termín provisional measures, zatímco 

kvazisoudní orgány systému OSN a Evropský soud pro lidská práva výraz interim measures. Termín 

precautionary measures je spjat s činnosti Meziamerické komise pro lidská práva. 
6
 ČERNÁ, Pavlína. Předběžné opatření v mezinárodním právu procesním. 2012. Diplomová práce. 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Vedoucí práce Vladimír Balaš, s. 10. 
7
 Toto spojení se užívá především, nikoliv však výlučně, v rámci vnitrostátního práva. 

8
 Srov. např. ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2008, s. 561. 
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rozšíření) sporu. Funkce obsahují více vrstev, a sice zachování práv jednotlivých stran, 

nastolení statutu quo, předejití nenapravitelné újmě, ať už z hlediska tvrzeného 

hmotného nároku nebo soudního řízení. V kontextu rozhodování v oblasti lidských práv 

je potřeba chránit práva osob o to větší, že se jedná o fundamentální nezcizitelná práva.  

Pokud by k „zakonzervování“ stavu na počátku řízení nedošlo, mohlo by se 

velmi snadno stát, že konečné rozhodnutí ve sporu bude nevykonatelné, neboť okolnosti 

již budou zcela jiné. Pravděpodobnost vzniku takové situace velmi umocňuje fakt, že 

soudy a kvazisoudní orgány rozhodující v lidskoprávních případech trpí tradičně 

velkým nápadem a délka řízení tomu odpovídá. Takové rozhodnutí by bylo nicotné, 

neboť by se vymykalo aktuálnímu stavu věcí. Proto jsou předběžná opatření důležitým 

nástrojem, kterým soudy zajišťují, že budou moci vykonávat své pravomoci a vynášet 

vykonatelná rozhodnutí ve věci samé. Předběžná opatření tedy v podstatě ochraňují 

samotný účel řízení neboli spravedlivé rozhodnutí.  

Důvod, proč je třeba předběžná opatření vydávat, je ten, že hrozí újma tak 

závažná, že její následná kompenzace by byla nedostatečná.  Je důležité, aby soud při 

jejich vydávání hájil zájmy obou stran. Z povahy věci je zřejmé, že mají-li být 

předběžná opatření efektivní, musí jejich vyřizování dostat přednost před ostatními 

případy
9
 a musí být nařízena co nejrychleji. Jedině tak lze minimalizovat zpoždění a 

zasáhnout dostatečně rychle. 

1.3. Vztah k předmětu sporu 
Důležité je zdůraznit, že na základě stanoviska mezinárodního fóra 

v předběžném opatření nelze předvídat výsledek sporu. Přesto je třeba alespoň 

v hrubých obrysech identifikovat práva, která jsou ohrožena. Mezi takto nalezenými 

právy a uplatněnými předběžnými opatřeními musí existovat jasná souvislost. Pokud je 

v následném meritorním posuzování věci zjištěno, že by jednání předběžným opatřením 

zakázané nebo nařízené mělo za následek porušení lidských práv, pak se obsah 

předběžného opatření stane obsahem meritorního rozhodnutí. Substance obou institutů 

bude tedy stejná, ale účel zcela jiný – u předběžného opatření je to vyhnutí se situace, že 

by takové zjištění postrádalo možnost efektivního dopadu, protože k porušení práva již 

došlo. Veškeré prvky sporu, které je však možné ponechat k řešení v meritorním 

                                                 
9
 Jejich priorita je zakotvena např. v čl.74 Jednacího řádu Mezinárodního soudního dvoru. 
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rozhodnutí, by měly být v průběhu procesu ukládání předběžného opatření nechány 

stranou.
10

 

1.4. Podmínky ukládání předběžných opatření 
Ačkoliv tato diplomová práce pojednává o rozličných mezinárodních fórech 

s kompetencí řešit případy porušování lidských práv, vykazují podmínky, za kterých 

orgány ukládají předběžná opatření, společné znaky. Různé úpravy různých soudů a 

kvazijudiciálních orgánů užívají pochopitelně různé výrazy, z nichž některé byly 

dokonce dovozeny až judikaturou, ale základ zůstává stejný, nebo minimálně velmi 

podobný.  

1.4.1. Pravomoc 

Kompetence vydávat předběžná opatření je základním předpokladem, abychom 

vůbec mohli hovořit o dalších podmínkách. Konkrétní podklady se odlišují fórum od 

fóra a budou diskutovány v jednotlivých kapitolách zvlášť. Zde je dobré jen uvést, že 

dokumenty, ve kterých úpravu nalezneme, mohou být jak smlouvy zakládající příslušný 

orgán jako takový, tak pouze procedurální pravidla přijatá již činností takových orgánů. 

Druhá varianta má mnohdy za následek podkopávání legitimnosti a především právní 

závaznosti vydaných předběžných opatření, a je proto spíše nežádoucí, byť častější. 

V každém případě je pravomoc ukládat předběžná opatření nezbytným předpokladem 

pro ochranu lidských práv mezinárodními soudními a kvazisoudními orgány.
11

 

1.4.2. Jurisdikce 

Pravomoc mezinárodních soudů a kvazisoudních orgánů vydat předběžné 

opatření je zakotvena buď v samotném zakládacím dokumentu, nebo v jednacím řádu a 

vyplývá z jejich tzv. „vedlejší jurisdikce“ („incidental jurisdiction“). Ta se vyznačuje 

řádným zahájením řízení a příslušností, na základě které může soud či jiný orgán 

přijmout všechna nezbytná opatření směřující k vedení soudního řízení a k regulaci 

stran sporu v souvislosti s předmětem sporu.
12

 Vedlejší řízení definoval MSD 

                                                 
10

 RIETER, Eva. Preventing irreparable harm: provisional measures in International human rights 

adjudication. Portland: Intersentia, 2010, s. 881. 
11

 PASQUALUCCI, Jo M. Interim Measures in International Human Rights: Evolution and 

Harmonization. Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2005, č. 38, s. 11. 
12

 ROSENNE, Shabtai. Interpretation, revision, and other recourse from international judgments and 

awards. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007, s. 189, citace převzata z ČERNÁ, Pavlína, op. cit., s. 

11. 
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v rozsudku případu El Salvador proti Hondurasu
13

 jako takové řízení, které je vedlejší 

k řízení, které již před soudem probíhá. Nesmí nijak změnit jeho obsahovou stránku, ani 

probíhat mezi jinými účastníky. Vždy je tedy nutné zachovat jednotu ratione personae 

a ratione materiae.
14

 

Podmínkou je ovšem nejen zahájení řízení a zachování obou uvedených jednot, 

ale i „zřejmá“ nebo také „zjevná“ příslušnost – prima facie jurisdikce. Jednoduše řečeno 

jde o to, že má-li soud efektivně chránit zájmy stran, nemůže do detailů zkoumat, zda je 

ve věci příslušný či nikoliv. Proto se zkoumá jen splnění nejzásadnějších podmínek 

jurisdikce a tím se zajistí promptnost nařízení předběžných opatření. Obsahem je 

obvykle pouhé zjištění, zda příslušný stát je smluví stranou mezinárodní smlouvy 

zakládající rozhodovací pravomoc orgánu a zda je stěžovatel oprávněn k podání 

individuální stížnosti. Zjistí-li však orgán na základě předložených důkazů, že 

jednoznačně postrádá prima facie jurisdikci, tedy že není oprávněn rozhodovat ani o 

věci samé, nesmí předběžné opatření uložit a musí řízení zastavit.
15

 V opačném případě, 

tedy poté, co zde existuje předběžné opatření, probíhá druhá fáze zkoumání příslušnosti, 

tentokrát již bez časového tlaku a tak, jak by probíhala bez existence urgentní situace.  

Samozřejmě se může stát, že mezinárodní fórum přistoupí k uplatnění 

předběžného opatření a následně zjistí, že není příslušný spor posuzovat. Takový vývoj 

událostí je v pořádku, protože pokud by neměl možnost uložit předběžné opatření pouze 

na základě prima facie jurisdikce, mohlo by v průběhu posuzování příslušnosti dojít 

k nenapravitelné újmě. Důsledkem takového zjištění je samozřejmě okamžitý zánik 

předběžného opatření. Všechny orgány by se však měly vyvarovat zneužívání této 

možnosti v případech, kdy zcela zjevně příslušnost postrádají, neboť by tím do 

budoucna snížily autoritu svých rozhodnutí. 

1.4.3. Naléhavost 

J. Elkind ve svém pojednání o předběžných opatřeních uvádí, že „hranice 

zatímní ochrany definuje zoufalství.“
16

 Zajisté tomu tak je, nicméně toto zoufalství je 

třeba nějak definovat, kalibrovat, aby bylo možné určit tenkou linii mezi situací, kdy je 

                                                 
13

 Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras), Application to Intervene, 

Judgment, I.C.J. Reports 1990, s. 134. 
14

 ČERNÁ, Pavlína, op. cit., s. 11. 
15

 PASQUALUCCI, Jo M. Interim Measures in International Human Rights: Evolution and 

Harmonization. Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2005, č. 38, s. 38. 
16

 ELKIND, Jerome B. Interim protection: a functional approach. Boston: Nijhoff, 1981, s. 258. 
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předběžné opatření třeba a kdy naopak ještě ne. Toto zoufalství se v jazyce rozhodovací 

praxe mezinárodních soudů a kvazisoudních orgánů nazývá urgentnost, neboli naléhavé 

okolnosti. Mezinárodní fóra proto v průběhu rozhodování, zda předběžné opatření udělit 

či nikoliv, berou v úvahu pouze okolnosti vztahující se k naléhavému riziku způsobení 

nenapravitelné újmy (irreparable harm). Pokud se později objeví důkazy, že naléhavost 

není dostatečná, pak je nutné předběžné opatření zrušit.
17

 

1.4.4. Nezbytnost 

Jak již bylo řečeno, je procedura vydání předběžného opatření subsidiární 

k procesu týkajícího se hlavního nároku. Jejím účelem je jednoduše řečeno pouze 

zachovat práva, o která se spor vede.
18

 Jinými slovy je jejich smyslem zajistit ochranu 

právům všech stran. K tomu používají orgány předpoklad možnosti vzniku 

nenapravitelné újmy (irreparable harm) na právech dotčených soudním nebo jiným 

řízením
19

. Jde o újmu, která později nemůže být uspokojivě napravena žádnou finanční 

kompenzací a situaci nelze ani nijak uvést do původního stavu
20

. Příklady, o kterých 

v kontextu předběžných opatření uplatňovaných mezinárodními soudy a kvazisoudními 

orgány v oblasti lidských práv hovoříme, jsou vykonání trestu smrti, vyhoštění a 

následné mučení stěžovatelů, vystěhování domorodého obyvatelstva, zavraždění 

obránců lidských práv a další. Pokud má být uplatněna možnost vydání předběžného 

opatření je nutné, aby bylo prokázáno, že takové opatření je nezbytné pro zachování 

práv, protože bezprostředně hrozí vznik nenapravitelné újmy, které nelze zabránit jiným 

způsobem.
21

 

1.4.5. Vydávání na žádost a proprio motu 

V zásadě lze říci, že převážná většina předběžných opatření je nařízena na 

základě žádosti stěžovatelů. Nicméně nelze nezmínit fakt, že orgány tak mohou učinit i 

z vlastní iniciativy - proprio motu, tedy bez toho, aby existovala specifická žádost o 

                                                 
17

 Comparative Analysis of the Practice of Precautionary Measures Among International Human Rights 

Bodies: Submitted to Special Meeting of the Permanent Council of the Organization of American States 

by the Center for Justice and International Law (CEJIL) and International Human Rights Law Clinic, 

University of California, Berkeley, School of Law, Berkeley, California, United States, s. 7. Dostupné z: 

https://www.law.berkeley.edu/files/Precautionary_Measures_Research_Paper_(FINAL)_121210.pdf  
18

 RIETER, Eva. op. cit., s. 39. 
19

 Srov. Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali), Order of 10 January 1986, I.C.J. 

Reports 1986, odstavec 13. 
20

 Viz např. US legal definitions, dotupné online: http://definitions.uslegal.com/i/irreparable-harm/   
21

 PASQUALUCCI, Jo M. Interim Measures in International Human Rights. op. cit., s. 17. 

https://www.law.berkeley.edu/files/Precautionary_Measures_Research_Paper_(FINAL)_121210.pdf
http://definitions.uslegal.com/i/irreparable-harm/
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jejich vydání.
22

 Taková možnost je velmi praktická, neboť pokud by bylo nutné čekat na 

obdržení formální žádosti, mohlo by mezitím dojít k situaci, kdy by již nebylo možné 

posoudit případ meritorně.
23

 Je proto nezbytné, aby okamžitě po každém doručení 

individuální stížnosti docházelo ve velmi krátkém časovém horizontu automaticky 

k pečlivému zvážení všech okolností a následně k případnému vydání předběžného 

opatření. Pokud se soudci, resp. členové kvazijudiciálního orgánu rozhodnou předběžné 

opatření neudělit, nelze je za to žádným způsobem hnát k odpovědnosti, ale lze o vydání 

opakovaně žádat. 

1.5. Následky nerespektování 
Velkou otázkou spojenou s touto problematikou je, co se stane v případě 

nepodřízení se předběžným opatřením ze strany státu
24

, což je pochopitelně jednání, 

které může mít fatální důsledky. Pohybujeme se na poli mezinárodního práva veřejného, 

proto je jakékoliv vynucování rozhodnutí komplikované, nicméně lze usuzovat, že by se 

mohlo jednat o mezinárodní protiprávní čin, ze kterého lze odvozovat mezinárodní 

odpovědnost.
 25

 Zároveň se v judikatuře Mezinárodního soudního dvoru vyskytuje názor 

propagující existenci obecného právního principu, který říká, že strany jsou povinny 

zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mělo škodlivý vliv na výkon konečného 

rozhodnutí či by bylo způsobilé prohloubit daný spor.
26

 Připustíme-li existenci tohoto 

principu, pak musíme nutně dojít k závěru, že se v určitých případech může dostat do 

rozporu se svrchovaností států. Na opačném konci stojí akademická názorová skupina, 

                                                 
22

 Slovní spojení proprio motu znamená v překladu z latiny něco jako „vlastní návrh“ či „vlastní pohyb“. 
23

 Comparative Analysis of the Practice of Precautionary Measures Among International Human Rights 

Bodies: Submitted to Special Meeting of the Permanent Council of the Organization of American States 

by the Center for Justice and International Law (CEJIL) and International Human Rights Law Clinic, 

University of California, Berkeley, School of Law, Berkeley, California, United States of America. 2012, 

s. 9. Dostupné online: https://www.law.berkeley.edu/files/Precautionary_Measures_Research_Paper_

(FINAL)_121210.pdf   
24

 Hovoříme o mezinárodních soudech a kvazisoudních orgánech, „žalovanou“ stranou, které bude 

předběžné opatření nařizováno, bude tedy vždy stát. 
25

 Mezinárodní protiprávní čin je definován jako konání či opomenutí, k němuž měl stát povinnost podle 

mezinárodního práva, a které je porušením mezinárodního závazku – viz  Draft Articles on the 

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, International Law Commission, OSN 

dokument A/56/49(vol. I)/Corr.4. 
26

 ČERNÁ, Pavlína, op. cit, s. 52. Autorka zde odkazuje např. na spor Aegean Sea Continental Shelf 

(Greece v. Turkey), Interim Protection, Order of 11 September 1976, I.C.J. Reports 1976. 

https://www.law.berkeley.edu/files/Precautionary_Measures_Research_Paper_(FINAL)_121210.pdf
https://www.law.berkeley.edu/files/Precautionary_Measures_Research_Paper_(FINAL)_121210.pdf
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jejíž členové považují za zdroj pravomoci vydávat jakákoliv rozhodnutí v rámci 

mezinárodních řízení smluvní právo a existenci obecných principů právních zavrhují.
27

 

 

                                                 
27

 Viz. např. BERNHARDT, Rudolf. Interim Measures Indicated by International Courts. Berlin: 

Springer, 1994, s. 29. 
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2. Univerzální úroveň - systém Organizace spojených národů 

2.1. Mezinárodní soudní dvůr 
Mezinárodní soudní dvůr („MSD“, v této kapitole také jen „Soud“) jakožto 

hlavní soudní orgán Organizace spojených národů („OSN“) nechrání primárně lidská 

práva, ani nepřijímá individuální stížnosti, nýbrž řeší spory mezi státy, tudíž se jeho 

zařazení do této práce může jevit poněkud překvapivě. Nicméně jeho vyvíjející se 

judikatura týkající se zatímních opatření ukazuje na rostoucí tendenci MSD rozpoznat 

za oponou mezistátních sporů lidskou realitu.
28

 Navíc se nepochybně jedná o orgán, 

který svými právními názory ovlivňuje celé mezinárodní právo, což lze ostatně sledovat 

i na rozhodovací praxi některých zkoumaných mezinárodních fór, která na zásadní 

rozhodnutí MSD týkající se předběžných opatření v několika případech odkazují. Proto 

ho nelze nechat stranou a je třeba se jím a jeho rozhodovací praxí alespoň v krátkosti 

zabývat.  

2.1.1. Právní základ předběžných opatření MSD 

MSD se může zabývat individuálními právy pouze v rozsahu, v jakém je 

uplatňuje jedna ze stran sporu. V kontextu lidských práv může stát v rámci sporu 

s jiným státem požádat na základě institutu diplomatické ochrany MSD o vydání 

zatímního opatření na ochranu jedinců. Vždy se tedy jedná o ochranu odvozenou od 

vztahu mezi jednotlivcem a státem.
29

 Ukládání zatímních opatření je zakotveno v čl. 41 

Statutu Mezinárodního soudního dvora
30

 (v této kapitole „Statut“), který tvoří nedílnou 

část Charty OSN. Podrobnější procedurální úprava je obsažena v jednacím řádu MSD.
31

 

Strany sporu před MSD mají mimo jiné možnost požádat, aby jejich případ 

nebyl rozhodován celým Soudem, ale pouze jeho senátem složeným ze členů Soudu na 

základě tajného hlasování všech soudců.
32

 Na rozhodnutí takové senátu se podle Statutu 

hledí, jako by ho učinil Soud.
33

 Nejasné bylo, zda mají senáty všechny pravomoci 

Soudu a tedy zda mohou rovněž indikovat zatímní opatření. Prvním případem, kde senát 

                                                 
28

 HIGGINS, Rosalyn. Interim Measures for the Protection of Human Rights. 36 Columbia Journal of 

Transnational Law. 1997, č. 91, s. 108. 
29

 RIETER, Eva, op. cit., s. 22. 
30

 Článek 41 odst. 1 Statutu MSD zní: „ Má-li Dvůr za to, že okolnosti toho vyžadují, je oprávněn určit 

zatímní opatření, jež je třeba učinit k zachování práv každé strany.“ 
31

 Rules of Court, přijaté 14. dubna 1978, účinné od 1. července 1978, čl. 73 – 78. 
32

 The International Court of Justice: Handbook [vydává MSD]. Fifth edition. The Hague, 2004, s. 32. 
33

 Statut MSD, čl. 27. 
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Soudu nařídil zatímní opatření, byl spor Frontier Dispute (Burkina Faso proti Mali). 

Zároveň konstatoval, že má-li Soud jako takový na základě Statutu pravomoc vydávat 

zatímní opatření, má ho i kterýkoliv jeho senát.
 34 

2.1.2. Předběžná opatření MSD a lidská práva  

MSD jakožto soud, který nemá primárně za úkol chránit lidská práva, byl 

v případě Nikaragua proti USA požádán, aby vydal předběžné opatření k ochraně 

životů, svobody a bezpečnosti nikaragujských občanů. Soud předběžné opatření sice 

vydal, ale nikoliv z těchto důvodů – omezil se na prosté vyslovení požadavku, aby se 

státy vyvarovaly jakéhokoliv jednání, které by mělo za následek poškození práv stran 

sporu.
35

 

O pouhé dva roky později, v případě Frontier Dispute
36

, již svůj postoj 

přehodnotil. Předmětem sporu byla nejasná hranice mezi dvěma zeměmi. Burkina Faso 

i Mali požadovaly vydání zatímního opatření k prevenci zničení důkazních materiálů a 

pozdější nemožnosti implementace soudního rozhodnutí v důsledku ozbrojeného 

konfliktu, který hrozil vypuknout v napjaté atmosféře, která mezi státy panovala. Senát 

vytvořil pozoruhodnou argumentační linku mezi předmětem sporu (hraniční čárou) a 

tvrzenými incidenty, kdy odkázal nejen na ničení důkazů, ale i na nový a širší faktor, 

který vzal v úvahu – na civilní obyvatelstvo žijící v pohraničí a jejich majetek.
37

 

Doslovná formulace senátu zněla, že „fakta, která vedla obě strany k podání žádostí o 

vydání zatímních opatření, nasvědčují tomu, že osoby a majetek ve sporné oblasti, stejně 

jako zájmy obou států na daném území, jsou vystaveny vážnému nebezpečí 

nenapravitelné újmy“.
38

 MSD si tedy poměrně vynalézavě nalezl cestu k ochraně 

jedinců, jejichž práva rozhodně nebyla hlavním předmětem žádosti států o vydání 

předběžného opatření.  Podobně učinil i v dalších případech. Například v dalším sporu o 

území, v případě Kamerun proti Nigérii označil Soud osoby žijící na daném území za 

součást práv, o které se spor vedl.
39

 

                                                 
34

 Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali), Order of 10 January 1986, I.C.J. 

Reports 1986. 
35

 Case Concerning Military and ParamilitaryA ctivities In and Against Nicaragua (Nicaragua v. USA), 

Order of 10 May 1984, I.C.J. Reports 1984. 
36

 Ibid. 
37

 HIGGINS, Rosalyn, op. cit., s. 101. 
38

 Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali), op. cit., s. 10 odst. 21. 
39

 The Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Order of 15 

March 1996, I.C.J. Reports 1996. 
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Dalším relevantním případem, na kterém lze sledovat určitou humanizaci 

nařízení zatímních opatření MSD je Tehran Hostages case, tedy známý případ obsazení 

americké ambasády v Teheránu íránskými protestujícími studenty.
40

 Soud vydal 

předběžné opatření, ve kterém nařídil okamžité propuštění všech zaměstnanců 

ambasády s americkým občanstvím, kteří byli drženi jako rukojmí. Hrozící smrt těchto 

osob byla shledána jako potenciální újma USA.
41

 Rovněž v případech Breard
42

 a 

LaGrand
43

 se MSD rozhodl navzdory své limitované jurisdikci nařídit zatímní opatření, 

která měla za cíl chránit lidská práva jednotlivců. V obou těchto případech šlo o 

pozdržení výkonu trestu smrti, ke kterému byli jak Francisco Breard, tak Walter 

LaGrand odsouzeni v USA. V obou případech existovalo podezření, že USA porušila 

závazky plynoucí z Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích
44

, neboť neinformovala 

odsouzené o jejich právu kontaktovat konzulární úředníky své země.
45

 

Nakonec možná nejjasnější příklad ochrany lidských práv MSD byl v případě 

Application of the Genocide Convention, kde Soud nařídil žalované straně, aby učinila 

vše co je v jejích silách, aby zabránila spáchání zločinu genocidia. Nařízení zatímního 

opatření výslovně odkazuje na Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidia a snaží 

se chránit lidské životy.
46

 

Tento příklon MSD k ochraně lidských práv se samozřejmě neobešel bez svých 

odpůrců a podporovatelů. Kupříkladu soudce S. Oda ve svém stanovisku k případu 

LaGrand uvedl, že Soud se vzdaluje od své primární funkce hlavního soudního orgánu 

OSN, který má za úkol urovnávat spory mezi státy o jejich práva a povinnosti, což 

nemůže přehlížet. Soud by podle něj neměl, byť pod hlavičkou ochrany lidských práv, 

činit taková zatímní opatření, která se tomuto vymezení vymykají.
47

 Naopak podle A. 

                                                 
40

 Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (USA v. Iran), Order of 15 

December 1979, I.C.J. Reports 1979. 
41

 DUXBURY, Alison. Saving Lives in the International Court of Justice: The Use of Provisional 

Measures to Protect Human Rights. California Western International Law Journal. 2000, č. 31, s. 157. 
42
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Duxbury jsou práva států a jedinců neoddělitelná, a je proto logické, že Soud musí 

reflektovat obojí.
48

 

Lze konstatovat, že navzdory tomu, že je MSD jakožto fórum rozhodující spory 

mezi státy limitován, zdá se, že si uvědomuje důležitost ochrany skupin a jedinců.
49

 

Podle D. Moeckli lze tento vývoj částečně přičíst tomu, že několik soudců MSD bylo 

dříve členy smluvních nebo jiných lidskoprávních orgánů OSN.
50

 Naznačený vývoj 

samozřejmě přináší celou řadu otázek, na které Soud zatím neodpověděl. Například zda 

může stát požadovat vydání zatímního opatření v případě, že bude tvrdit, že došlo 

k porušení práv erga omnes.
51

 

2.1.3. Závaznost předběžných opatření MSD 

Vzhledem k nepříliš jasné formulaci článku 41 Statutu MSD, který stanovuje, že 

soud je „oprávněn určit zatímní opatření, jež je třeba učinit k zachování práv každé 

strany“
52

 se ohledně závaznosti zatímních opatření MSD vedly rozsáhlé akademické 

diskuze. Někteří se přikláněli k interpretaci, že jsou závazné z titulu obecné zásady 

právní.
 53

 R. Bernhardt se kloní spíše k názoru nezávaznosti, podle něj rozsudky MSD 

jsou závazné na základě smluvního práva, ale zároveň soud pouze deklaruje obecné 

mezinárodní právo, takže existují dvě paralelní povinnosti – primární povinnost 

vyplývající z obecného mezinárodního práva jištěná sekundární povinností ve smlouvě. 

U nařízení zatímních opatření je však dle jeho názoru situace odlišná. Zde totiž 

nedochází k definování práv stran sporu z titulu obecného mezinárodního práva, ale 

pouze se předpokládá, že taková práva existují a je třeba je chránit. V žádném případě 

však nedochází k deklaraci existence těchto práv, primární základ zde tedy chybí. 

Z toho důvodu se domnívá, že nařízení zatímního opatření by mohlo být závazné pouze 

na základě smluvního práva a vzhledem k formulaci ve Statutu MSD se spíše zdá, že 

záměrem států nebylo, aby byla zatímní opatření závazná.
 54
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Soud sám na toto téma dlouho mlčel, ale náznaky ze starší judikatury spíše 

svědčí o tom, že v minulosti nebyl o závaznosti zatímních opatření příliš přesvědčen.
55

 

V roce 2001 však vydal přelomový rozsudek LaGrand
56

, který je považován za aktivní, 

ale plně ospravedlnitelný krok vpřed na poli mezinárodní práva.
 57

 MSD v něm 

konstatuje, že účelem Statutu je umožnit soudu plnit jeho funkce, především tu hlavní, 

tedy urovnávání mezinárodních sporů závaznými rozhodnutími.
58

 Kontext, ve kterém se 

musí podle argumentace v rozsudku LaGrand hledět na článek 41, je takový, že má za 

úkol zabránit tomu, aby byl Soud omezován ve výkonu svých funkcí tím, že by 

příslušná práva stran nebyla zachována.
59

 Soud řešil problematiku v kontextu dvou 

autentických verzí textu, anglického a francouzského, které se liší
60

, a pomohl si 

Vídeňskou úmluvou o smluvním právu, jejíž ustanovení považuje za obyčejové právo a 

která v článku 33 stanoví, že „byla-li smlouva původně vyhotovena ve dvou nebo více 

jazycích, má její text stejnou platnost v každém z těchto jazyků, pokud smlouva 

nestanoví nebo se strany nedohodnou, že v případě rozdílnosti je rozhodující určitý text. 

Dojde-li při porovnání původních textů k rozdílnostem ve významu, které nemohou být 

odstraněny použitím článků 31 a 31
61

, přijme se, s výjimkou případu, kdy určitý text je 

rozhodující, ten význam, který se zřetelem k předmětu a účelu smlouvy tyto texty nejlépe 

sbližuje“.
62

 Soud dále argumentoval, že předmět a účel Statutu, stejně jako formulace 

čl. 41, pokud se na něj díváme v kontextu, s sebou, co se zatímních opatření týče, nesou 

požadavek, aby byla závazná. Soud získal tuto pravomoc s ohledem na nezbytnost 

zamezení nenapravitelné újmy, pokud podmínky nasvědčují tomu, že by k ní mohlo 

dojít. Pokud by nebyla závazná, bylo by to podle soudu v přímém rozporu s předmětem 

a účelem zkoumaného článku.
63

 Zároveň přiznal straně nárok požadovat odškodnění za 
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mezinárodní protiprávní jednání, jestliže druhá strana nesplní povinnosti pro ni 

vyplývající z předběžného opatření.
64

 Závaznost zatímních opatření následně potvrdil 

MSD například v případě Avena.
65

 

2.2. Smluvní orgány 
Členské státy přijaly v průběhu existence OSN deset klíčových mezinárodních 

úmluv o lidských právech, z nichž v současné době každá vytváří orgán, který má za 

úkol monitorovat její dodržování. Pohledem do historie zjistíme, že starší úmluvy 

k dílčím aspektům lidských práv zpravidla nekonstituovaly žádné zvláštní, tzv. 

implementační orgány. Postupem času ano, nicméně jejich činnost se omezovala jen na 

zhodnocení zpráv a informací, které obdržely od smluvních států.
66

 Postupně se však 

prosadila tendence, aby byl slabý kontrolní mechanismus (projednávání zpráv o plnění) 

doplněn o mechanismus individuálních stížností
67

, což se, jak lze vidět na výčtu níže, 

v mnoha případech skutečně podařilo.  

Na množství orgánů, které umožňují podávat tzv. communications, tedy 

individuální stížnosti
68

, lze velmi dobře pozorovat trend posilování postavení 

jednotlivce v mezinárodním právu veřejném. Právo jedince podávat mezinárodním 

orgánům oznámení a jiné iniciativy je významným atributem jeho subjektivity 

v mezinárodním právu.
69

 Lidé už nejsou pouhými destinatáři výhod, nýbrž se 

v některých oblastech, jako je například přístup k smluvním orgánům OSN, stávají 

aktivními hráči na mezinárodněprávním poli. 

Také je třeba upozornit na skutečnost, že kvazisoudní orgány systému OSN 

nevydávají rozsudky, ale stanoviska (views), tedy pouze jakési názory, kterými jejich 
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členové hodnotí jednotlivé situace a jejichž právní závaznost je, jak je popsáno níže, 

sporná.
70

 

2.2.1. Právní základ stanovisek a předběžných opatření smluvních 
orgánů OSN 

Z hlediska traktované problematiky jsou relevantní právě ty smluvními orgány, 

které mají zakotvenou úpravu individuálních stížností. Tímto zúžením se dostáváme 

k devíti orgánům, ze kterých však musíme vyloučit Výbor pro migrující pracovníky
71

 a 

Výbor pro práva dítěte
72

, u kterých je úprava individuálních stížností dosud neúčinná. 

Celkem je tedy v současné době možné v rámci systému OSN podávat individuální 

stížnosti u sedmi orgánů, které lze nazývat kvazisoudními. Prvním takovým orgánem je 

Výbor pro lidská práva („HRC“)
73

, dalšími jsou Výbor pro hospodářská, sociální a 

kulturní práva („CESCR“)
74

, Výbor pro odstranění diskriminace žen („CEDAW“)
75

, 

Výbor proti mučení („CAT“)
76

, Výbor pro odstranění rasové diskriminace („CERD“)
77

, 
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against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, United Nations, 



23 

 

Výbor pro práva osob se zdravotním postižením („CRPD“)
78

 a Výbor pro nucená 

zmizení („CED“)
79

. Zkoumáním jednotlivých úmluv, opčních protokolů a jednacích 

řádů stížnostních procedur sedmi uvedených orgánů zjistíme, že všechny mají výslovně 

definovanou pravomoc ukládat předběžná opatření, ale že všechny články předběžných 

opatření se týkající nalezneme v jednacích řádech. 

Úprava však není ve všech jednacích řádech totožná, což může mít na jednotlivé 

případy určitý dopad. Proces posuzování individuálních stížností smluvními orgány 

OSN je rozdělen do dvou stádií – prvním je stanovení, zda je stížnost přípustná, a teprve 

druhým je samotné meritorní posuzování případu.
80

 Toto rozfázování s sebou může 

přinášet zajímavé implikace pro ukládání předběžných opatření. Například jednací řád 

CAT umožňuje, aby byla předběžná opatření státu navržena kdykoliv během řízení, 

tedy v kterémkoliv okamžiku po doručení individuální stížnosti, což znamená, že 

mohou být navržena v prvním i druhém stádiu.
81

 Stejně tak jednací řád HRC stanoví, že 

předběžná opatření lze indikovat v průběhu celého řízení.
82

 Nikoliv však jednací řád 

CERD. Zde naopak nelze předběžná opatření vydávat kdykoliv, nýbrž až pokud je 
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stížnost uznána přípustnou.
83

 Vzhledem k délce řízení před smluvními orgány, která se 

konkrétně v případě CERD uvádí okolo 2 let
84

, je zřejmé, že pokud bude tento orgán 

předběžná opatření v budoucnu používat, mohou kvůli této úpravě nastat komplikace. 

2.2.2. Závaznost stanovisek smluvních orgánů 

Pro otázku právní závaznosti předběžných opatření kvazijudiciálních orgánů 

systému OSN je důležité zabývat se i otázkou závaznosti samotných stanovisek. Je třeba 

si uvědomit, že výše uvedené orgány nejsou soudy, a tudíž rozhodnutí, která vydávají, 

nejsou rozsudky jako takové. Rovněž nedisponují žádnými prostředky, kterými by 

mohly svá rozhodnutí vynucovat. Nicméně některé z nich projevily názor, že jejich 

rozhodnutí jsou závazná.
85

 Například Výbor pro lidská práva ve svém rozhodnutí Koné 

proti Senegalu již v roce 1989 konstatoval, že přijetím opčního protokolu smluvní stát 

uznal kompetenci HRC posuzovat, zda došlo nebo nedošlo k porušení práv jednotlivce a 

tento je tudíž povinen se názoru HRC podrobit.
86

 Pohled samotného Výboru pro lidská 

práva na tuto důležitou otázku se zdá být, i s ohledem na následné aktivity
87

, které po 

vydání stanovisek provádí, takový, že očekává, že adresáti se budou chovat v souladu 

s nimi. Jasným signálem je například věta, kterou od určité doby HRC připojuje jako 

součást všech stanovisek a ve které ukládá státu, aby ve stanovené době poskytla 

informace, jaká opatření v souvislosti s rozhodnutím učinil. Zároveň s tím upozorňuje, 

že stát je smluvní stranou opčního protokolu a jako takový přijal kompetenci Výboru 

pro lidská práva rozhodnout, zda byl nebo nebyl porušen Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech, a je povinen respektovat petiční právo jedinců.
88

  

HRC se navíc k této otázce vyjádřil v jednom ze svých „obecných komentářů“ 

(general comments), kde uvedl, že se sice nejedná o soudní orgán v pravém slova 
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smyslu, ale že jím vydaná stanoviska naplňují některé důležité znaky soudních 

rozhodnutí, jako je například nestrannost a nezávislost členů HRC, skutečnost, že jsou 

považována za výklad mezinárodní smlouvy a určující charakter rozhodnutí.
89

 

Závaznost rozhodnutí kvazisoudních orgánů si tedy orgány samotné dovozují 

převážně ze smluvního práva, nicméně nauka se přiklání spíše k opačnému názoru. 

Např. prof. Šturma zastává názor, že pravomoc Výboru pro lidská práva je limitována 

na pouhé konstatování, že k případnému porušení skutečně došlo. V postupné praxi si 

ovšem Výbor osvojil poněkud širší pravomoc, takže jeho konstatování zpravidla 

obsahuje i doporučení, jak v budoucnu obdobné situaci předejít. I když se novější 

stanoviska Výboru svou formulací podobají „jakoby rozsudkům“, neboť konstatují 

povinnost státu, těmto stanoviskům chybí právní relevance závazného rozsudku.
90

  

V minulosti si kontroverzní status stanovisek uvědomily i některé státy, které 

odmítaly podřídit se zatímním opatřením Výboru pro lidská práva s odkazem na právní 

názor, že meritorní rozhodnutí nejsou závazná, a tím pádem nemohou být závazná ani 

předběžná opatření. Například podle Jamajky je „zřejmé, že opční protokol neukládá 

žádnou právní povinnost podřídit se názorům Výboru pro lidská práva. Jamajka si vždy 

byla vědoma, že jim je třeba věnovat náležitou pozornost a každé rozhodnutí HRC 

zkoumá, ovšem pokud dojde k závěru, že nejsou opodstatněná, nejedná podle nich“.
91

  

Naproti tomu např. E. Reiter má na otázku závaznosti stanovisek HRC jasně 

vyhraněný názor. Podle ní je zřejmé, že v době přijímání protokolu bylo nejvyšším 

možným získání dohledového výboru, který bude přijímat určité názory. Nicméně 

s ohledem na funkce vzniklého orgánu a vývoj, ke kterému od roku 1966 došlo, získala 

dle jejího názoru legální pravomoc a do určité míry je nutné na jeho rozhodnutí pohlížet 

jako na právně závazné. Závaznost je podle E. Reiter třeba odvozovat ze smluvního 

práva – státy svou ratifikací opčního protokolu vyjádřily vůli být textem úmluvy 

vázány. Bez ohledu na zavádějící název rozhodnutí (views) se ve skutečnosti podle 

jejího názoru jedná o soudní rozhodnutí řešící právní konflikt vydaná kompetentními a 
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nezávislými experty. Pokud by se rozhodnutím neřídily, ztratilo by právo na 

individuální stížnost jakýkoliv význam.
 92

 

2.2.3. Závaznost předběžných opatření smluvních orgánů 

Vzhledem k faktu, že nepanuje shoda nad právní závazností stanovisek 

smluvních orgánů je zřejmé, že není ani nad předběžnými opatřeními těchto orgánů 

vydanými v rámci řízení, jehož výsledkem jsou právě stanoviska. 

Svou argumentaci týkající se právní závaznosti stanovisek smluvních orgánů 

dostává E. Reiter až k bodu, kdy tvrdí, že i kdybychom připustili, že v případě 

stanovisek právní závaznost absentuje, tak to neznamená právní nezávaznost 

předběžných opatření vydaných v rámci stejného řízení. Rozhodnutí smluvních orgánů 

předcházet možné nenapravitelné újmě, nebo ji neprohlubovat, musí být respektováno 

za jakýchkoliv okolností. Bez toho by se nedalo vůbec hovořit o dodržování smlouvy, 

proto je jednání v souladu s nařízeným předběžným opatřením podle ní minimem, které 

může stát udělat pro to, aby bylo právu na individuální stížnost učiněno zadost.
93

  

Samotné smluvní orgány, u nichž je pravomoc zabývat se oznámeními jedinců 

založena opčními protokoly, se k závaznosti svých předběžných opatření opakovaně 

vyjádřily v tom smyslu, že odmítnutí postupovat v souladu s předběžným opatřením je 

porušením opčního protokolu jako takového, což je skutečnost, která je nezávislá na 

rozhodnutí v meritu věci.
94

  

Poprvé se k této otázce HRC vyjádřil v roce 1994 v případě Glen Ashby proti 

Trinidadu a Tobagu, když stát odmítl věnovat předběžnému opatření ukládající mu 

pozastavení výkonu trestu smrti jakoukoliv pozornost. Výbor pro lidská práva upozornil 

Trinidad a Tobago, že je smluvní stranou opčního protokolu, jako takový se zavázal 

kooperovat a této povinnosti se nijak nezbavil.
95

 O pět let později rozvinul HRC 

zajímavou argumentaci v případu Piandiong v. Filipíny. Došlo zde k situaci, kdy HRC 

vydal předběžné opatření, kde žádal Filipíny, aby nepopravily stěžovatele, dokud bude 

případ posuzovat. Stát však požadavek ignoroval a výkon provedl, což HRC ve 

stanovisku o meritu věci reflektoval tak, že stát svým jednáním vážným způsobem 
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porušil své závazky plynoucí z opčního protokolu.
96

 Jednalo se o první meritorní 

rozhodnutí, ve kterém se Výbor pro lidská práva vyjádřil jednoznačně ve smyslu 

závaznosti svých předběžných opatření.
97

 Svůj postoj poté potvrdil ve stanovisku k 

případu Sholam Weiss proti Rakousku.
98

 

Rovněž CAT vyjadřuje v případech, kdy se adresovaný stát předběžnému 

opatření nepodřídí své znepokojení. Například v případě peruánské občanky, která byla, 

i přes existující předběžné opatření, vyhoštěna do Venezuely CAT uvedl, že stát 

„nejednal v souladu s duchem úmluvy a principem dobré víry, protože pokud se výbor 

rozhodne uplatnit předběžné opatření, je to proto, že to považuje za nezbytné pro 

ochranu stěžovatele před nenapravitelnou újmou, která by mohla mimo jiné učinit 

výsledek procesu nulitním“.
99

 Také ve stanovisku k případu T.P.S. proti Kanadě
100

 CAT 

zdůrazňuje, že ačkoliv nedošlo navzdory nedodržení předběžného opatření v podobě 

zastavení vyhoštění k porušení práv stěžovatele, je velmi znepokojující, že stát tuto 

výzvu nerespektoval. Podle CAT je „zásadní chránit osoby před nenapravitelnou 

újmou, která by navíc mohla zmařit výsledek řízení před Výborem proti mučení.“
101

. 

Oba zmíněné Výbory se navíc shodují, že jednání v přímém rozporu s jimi vydaným 

předběžným opatřením má za následek, že při následném zkoumání přípustnosti nelze 

nadále argumentovat nevyčerpáním vnitrostátních opravných prostředků.
102

  

Porušením předběžného opatření se tedy podle názorů obsažených ve 

stanoviscích smluvních orgánů státy dopouští porušení svých povinností obsažených 

v opčních protokolech, neboť jednají v rozporu s obecnou zásadou právní pacta sunt 

servanda, ale nikoliv porušení hmotněprávních ustanovení smluv samotných.
103
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2.2.4. Využívání předběžných opatření smluvními orgány OSN 

Zkoumáním stanovisek a výročních zpráv všech relevantních smluvních orgánů 

lze zjistit, že ačkoliv všechny mají možnost předběžná opatření ukládat, ne všechny je 

v praxi přijaly plně za vlastní. Například u CED lze nalézt jedinou zmínku týkající se 

předběžných opatření u zprávy z 1. a 2. zasedání. Tato se navíc omezuje na pouhé 

konstatování, že bylo rozhodnuto o ustanovení zpravodaje, který bude mít na starosti 

jejich vydávání.
104

 Rovněž CRPD je v souvislosti s institutem předběžných opatření 

poměrně skoupý na slovo. Zmiňuje se o nich v posledním reportu, kde shrnuje, že vydal 

rozhodnutí o žádosti o vydání předběžného opatření.
105

 V praxi CERD nelze dokonce za 

více než 40 leté působení tohoto orgánu nalézt vůbec žádné pro tuto problematiku 

relevantní informace. A to i přesto, že o něj prokazatelně minimálně v jednom případě 

bylo požádáno.
106

 Zde je však nutné upozornit na skutečnost, že navzdory poměrně 

vysokému počtu smluvních stran, které ratifikovaly článek umožňující podávání 

individuálních stížností
107

, není rozhodovací činnost tohoto orgánu příliš obsáhlá.
108

 

V případě CESCR se dozvíme, že se 4 roky po začátku fungování tento orgán rozhodl, 

navzdory absenci výslovného zmocnění ukládat předběžná opatření v opčním 

protokolu, přijmout jejich úpravu ve svém jednacím řádu. CESCR se ve své úvaze, proč 

by měl mít možnost opatření ukládat, odvolává na praxi HRC.
109

 Smluvními orgány, 

které tedy skutečně institut předběžného opatření aktivně využívají, a u kterých lze 

sledovat určité typy, které vydávají, a zkoumat argumentační vývoj, jsou HRC, CAT a 

CEDAW, přičemž u posledního uvedeného je počet uložených předběžných opatření 

poměrně nízký (nejvíce jich vydal v roce 2011, konkrétně pět). Z hlediska četnosti 

využívání institutu je z těchto tří orgánů nejaktivnější CAT.
110

  

Transparentnost praxe předběžných opatření je v případě smluvních orgánů OSN 

nepříliš veliká. V jednotlivých stanoviscích a ve výročních zprávách se lze dočíst, že 

došlo k jejich vydání, případně zda stát postupoval v jejich souladu či ne, ale vždy jde o 

informace ex post. Navíc podíváme-li se na poměr uložených předběžných opatření a 
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žádostí o ně, vidíme v případě Výboru pro lidská práva značný nepoměr. Je možné, že 

tuto statistiku by pomohla zlepšit právě větší transparentnost, resp. pokyny, kdy je 

vhodné o ně žádat a kdy naopak ne.
111

 

Nejčastějšími případy, kdy HRC předběžná opatření uplatňuje, jsou kauzy 

týkající se trestů smrti a nespravedlivého soudního procesu. V takových případech jsou 

státy požádány, aby trest nevykonaly, dokud bude případ posuzován. Dalším častým 

typem jsou případy, kdy stěžovateli hrozí vyhoštění nebo extradice, které by ho mohlo 

vystavit reálnému nebezpečí porušení práv chráněných Mezinárodním paktem o 

občanských a politických právech.
112

 Doplňkem k těmto nejčastějším typům jsou 

případy, ve kterých HRC chrání kulturní a náboženská práva původních obyvatel nebo 

nařídí propustit člověka z detence, pokud je vážně nemocný.
113

 V případě CAT je 

nejčastějším typem rovněž pozastavení vyhoštění nebo extradice, pokud stěžovateli 

hrozí v cílové zemi porušení práv chráněných Úmluvou proti mučení.
114

 

2.3. Dílčí závěr 
Jak vidno, MSD je soud, který nebyl zřízen, aby chránil lidská práva, ani aby 

řešil individuální podání jednotlivců. Na druhé straně jsme viděli, že MSD čas od času 

využil institut zatímního opatření i z důvodů, které se ne zcela týkaly práv, o které se 

vedl spor. To naznačuje, že MSD si postupem času vypěstoval jistou senzitivitu na 

osudy lidí, na které dopadá konflikt mezi státy. Zdá se, že původní dělení účelu 

předběžných opatření na zamezení nenapravitelné újmy tvrzenému nároku a řízení, se 

v řízeních před MSD v určitých případech rozšířilo o zamezení nenapravitelné újmy 

jedincům, kteří nejsou jádrem sporu.
115

 Z hlediska působení judikatury na praxi dalších 

zkoumaných fór a především na efektivitu předběžných opatření je pravděpodobně 

nejdůležitější rozsudek LaGrand, ve kterém soud precizně vyargumentoval, proč jsou 

jím vydaná předběžná opatření právně závazná.  
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Na druhé straně stojí předběžná opatření smluvních orgánů, které sice 

argumentačními konstrukty, podpořenými některými akademiky, dochází k závěrům 

závaznosti, nicméně tato otázka zůstává nedořešená a panují kolem ní spory. Podle 

autorčina názoru se lze přiklonit k pohledu, že povinností států je jednat v dobré víře a 

podřídit se svým závazkům vyplývajícím z opčních protokolů a úmluv, což vede i 

k požadavku, aby státy respektovaly stanoviska jednotlivých kvazisoudních orgánů 

z titulu pacta sunt servanda. Ovšem při posunu o stupeň dále, tedy v případě 

předběžných opatření, kde je úprava obsažena v jednacích řádech přijatých právě oněmi 

orgány a nikoliv smluvními státy, není odpověď tak jednoduchá, byť např. E. Rieter 

uvádí, že „texty mezinárodních smluv musí být dynamicky interpretovány ve světle 

jejich kontextu, předmětu a účelu, a to především tak, aby přinášely zamýšlený efekt…to 

vyžaduje, aby se státy podřizovaly předběžným opatřením a vyvinuly určitou činnost, či 

se něčeho zdržely, je-li to nutné v zájmu zachování efektivního výkonu práva na 

individuální stížnost.“
116

 J. Harrington se přiklání na stejnou stranu, když argumentuje, 

že „způsobením nenapravitelné újmy dochází k vykuchání individuální stížnosti, která je 

tak zbavena veškeré užitečnosti, protože i když je následně shledáno porušení 

příslušného lidského práva, nelze již dosáhnout nápravy.“ Dále dodává, že nehledě na 

dohady okolo právního statusu stanovisek smluvního orgánu, je pro jednání státu 

v dobré víře nezbytné, aby se choval v souladu s vydanými předběžnými opatřeními a 

tím umožnil naplňování závazků, které přistoupením k příslušným mezinárodním 

dokumentům přijal.
117

 

Co se míry využívání institutu předběžných opatření jednotlivými smluvními 

orgány týče, nalézáme velmi širokou škálu. Od absolutního neužívání (např. CESCR), 

přes využívání v malé míře (CEDAW), až po obsáhlou rozhodovací praxi (HRC a 

CAT). 
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3. Regionální úroveň: Severní a Jižní Amerika 
Na americkém kontinentě fungují dva orgány mající jako primární úlohu 

ochranu lidských práv. Oba spadají pod Organizaci amerických států („OAS“)
118

. 

Konkrétně se jedná o Meziamerickou komisi pro lidská práva („Meziamerická komise“, 

v této kapitole také jen „Komise“) a Meziamerický soud pro lidská práva 

(„Meziamerický soud“, v této kapitole také jen „Soud“). Komise byla vytvořena 

rozhodnutím OAS v roce 1959
119

, Soud byl založen na základě textu Americké úmluvy 

o lidských právech („Americká úmluva“)
120

 o deset let později. Meziamerický systém 

ochrany lidských práv vyvíjí činnost na principu kombinace vyšetřovacího a smírčího 

orgánu, tedy Komise, a rozhodovacího orgánu, tedy Soudu. Aktivní účast jedince 

v meziamerickém systému je umocněna jeho právem obracet se na Komisi i bez 

speciálního přijetí této formy jurisdikce příslušnou smluvní stranou.
121

 

3.1. Meziamerická komise pro lidská práva 
Jak již bylo zmíněno v úvodu, byla Komise pro lidská práva založena dříve, než 

vešla Americká úmluva o lidských právech v platnost, a jedná se o orgán založený 

Chartou OAS
122

. Hlavní funkcí Komise je podporovat dodržování a ochranu lidských 

práv a sloužit jako poradní orgán OAS v těchto věcech.
 123

 Podle Americké úmluvy 

posuzuje Komise případy vznesené jednotlivci, skupinami jednotlivců a nevládními 

neziskovými organizacemi.
124

 Následně se může rozhodnout, že případ předá 

k projednání Meziamerickému soudu, ovšem ten je příslušný pouze v případě, že 

žalovaný stát přijal jeho jurisdikci. Komise přijímá jak rozhodnutí o přípustnosti, tak 

v meritu věci, a v naléhavých případech může vydat i předběžné opatření. V případech, 

kdy projednávaný stát uznal působnost Soudu a Komise tak uzná za vhodné, může se 
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 Organization of American States (OAS). 
119

 Meziamerická komise pro lidská práva byla založena rezolucí 5. setkání konzultací ministrů 

zahraničních věcí, která byla přijata v Santiagu v Chile v roce 1959 (resolution of the Fifth Meeting of 

Consultation of Ministers of Foreign Affairs in Santiago, Chile, 1959). 
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 American Convention on Human Rights, „Pact of San José, Costa Rica“. OAS, Treaty Series, No. 36. 
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 MALENOVSKÝ, Jiří. op. cit., s. 274. 
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obrátit přímo na Soud, aby předběžné opatření přijal on.
125

 V takovém případě začíná 

hrát Komise dvojí roli – kromě nezávislého rozhodce sporu mezi státem a jednotlivcem 

či skupinou jednotlivců, se stává také jakýmsi zástupcem stěžovatele, který se snaží, aby 

byla jeho práva zachována, než sám o sporu rozhodne (nebo se ho rozhodne předat 

Soudu úplně). Pravomoc Komise vydávat vlastní předběžná opatření je odvozena od její 

funkce rozhodovacího orgánu a formálně je stanovena v jednacím řádu Komise.
126

  

Výhodou Komise je, že zatímco Soud může posuzovat pouze stížnosti na státy, 

které uznaly jeho jurisdikci, Komise má kompetenci ve vtahu ke všem členům OAS a 

nepotřebuje k tomu žádné výslovné zmocnění. To znamená, že v případě, že Komise 

chce nařídit předběžné opatření, může tak učinit i vůči státům, které nejsou signatáři 

Americké úmluvy o lidských právech. Vůči takovým státům má dokonce monopol na 

vydávání prozatímních opatření.  

Relace mezi jurisdikcemi Komise a Soudu je ve vztahu k individuálním 

stížnostem taková, že Soud může přezkoumávat jen taková podání, která předtím prošla 

přezkumem u Komise. Ta je tedy prvotním posuzovatelem všech podání ze strany 

jednotlivců. Nevýhodou pro urgentní situace může být, že i v případě států, které přijaly 

pravomoc Soudu, je stěžovatel závislý na rozhodnutí Komise, která dokud neusoudí, že 

její vlastní předběžné opatření je nedostatečné a nepožádá Soud o vydání dalšího, 

nemusí učinit nic.  

3.1.1. Závaznost předběžných opatření Meziamerické komise 

Pravomoc Meziamerické komise vydávat předběžná opatření není obsažena ani 

v Chartě OAS, ani v Americké úmluvě, ale v jednacím řádu Komise.
127

 Opírá se tedy 
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 čl. 19 odst. c Statutu Meziamerické komise pro lidská práva stanoví: „the Commission shall have the 
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127 Čl. 25 jednacího řádu Meziamerické komise pro lidská práva. 

http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/statuteiachr.asp
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/rulesiachr.asp


33 

 

pouze o procesní pravidla, která nepřijaly státy, ale členové tohoto orgánu. V podstatě 

to znamená, že si Komise tuto pravomoc upravila sama, což s sebou pochopitelně 

přináší pochybnosti o jejich právní závaznosti. 

Sami členové Komise prohlašují, že povinnost předběžná opatření dodržovat je 

založena na povinnosti států respektovat a zajistit lidská práva všech osob spadajících 

do jejich jurisdikce. Zdůrazňují, že všeobecná praxe jejich dodržování ze strany většiny 

států je založena především na tom, že státy je jako závazné budou chápat. Rovněž 

vyzdvihuje argument, že státy vytvořením Komise prostřednictvím Charty OAS a tím, 

že jí Statutem Komise pověřily zabezpečováním ochrany lidských práv, přijaly 

implicitně i povinnost dodržovat všechna opatření, která jsou k tomu třeba, tedy i 

preventivní opatření.
 128

 Například v případě Abu-Ali Abdur' Rahman proti USA Komise 

uvedla, že pokud stát neimplementuje její preventivní opatření, dopouští se tím 

přehlížení svých základních povinností založených Chartou OAS a souvisejících 

dokumentů, zejména porušení práva jednotlivce na individuální stížnost.
129

 

K problematice se vyjádřil i Meziamerický soud, který v rozsudku v případě Loayza 

Tomayo proti Peru uvedl, že stát má povinnost učinit všechno pro to, aby byla všechna 

doporučení Komise určená k ochraně lidských práv aplikována.
130

 

Některé státy se s touto argumentací neztotožňují, s čímž může souviset i 

skutečnost, že zveřejňování reakcí států na preventivní opatření Komise jsou různá - 

někdy Komise vydá tiskovou zprávu a někdy naopak nikoliv. Důvodem může být 

obava, že státy by mohly v budoucnu používat nedodržování preventivních opatření ze 

strany jiných států jako argument pro vlastní nedodržování.
131

  

3.2. Meziamerický soud pro lidská práva 
V případě Meziamerického soudu pro lidská práva je právní základ předběžných 

opatření zcela explicitně stanoven. Pravomoc soudu stanoví ve svém čl. 63 odst. 2 již 
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 Rezoluce Meziamerické komise č. 1/05, odst. 9, kde je navíc ještě zdůrazněno, že:  „The IACHR must 

reiterate that precautionary measures are an important working mechanism of the Inter-American 
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 REITER, Eva. op. cit., s. 169. 
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samotná Americká úmluva o lidských právech.
132

 Toto zmocnění je dále rozvedeno v čl. 

26 jednacího řádu Soudu, který ve svých deseti odstavcích poměrně podrobně nastiňuje, 

jakým způsobem mají být předběžná opatření vydávána. Co se týče základu pro 

vydávání, opakuje jednací řád podmínky uvedené v Americké úmluvě, tedy případy 

extrémně závažné, naléhavé a pouze pokud hrozí nenapravitelná újma člověku.  

Velmi zajímavá je již zmíněná úprava obsažená v čl. 63 odst. 2 Americké 

úmluvy a rovněž v čl. 26 odst. 2 jednacího řádu, a sice že i pokud případ není 

projednáván před Soudem, mohou být předběžná opatření Soudem nařízena na žádost 

Komise. Ve svém důsledku jde o poměrně pozoruhodnou situaci, díky které se 

předběžná opatření Meziamerického soudu pro lidská práva vydaná na žádost Komise 

v případě, který se před Soud ještě nedostal, stávají v podstatě samostatně stojícími. 

Mohou být tedy uplatněna bez toho, aby se Soud zabýval meritem věci. Toto je 

umožněno i díky faktu, že je primární právní základ obsažen již v Americké úmluvě 

samotné a pravomoc Soudu vydávat předběžná opatření se tak nemusí odvozovat od 

práva na individuální podání, jako je tomu například u HRC či CAT. Tuto možnost 

obsahuje pro úplnost i Statut Meziamerické komise pro lidská práva a jedná se tedy o 

komplexně zakotvenou úpravu.
133

  

Ani tak se však nevyhýbá určitým pochybnostem. Otázkou například zůstává, co 

znamená slovo „yet“ v poslední větě ustanovení.
134

 Možnost interpretace je dvojí možná 

– situaci lze vykládat tak, že Komise může požadovat vydání předběžného opatření 

pouze v případě, že později věc předloží Soudu. To by ovšem bylo v budoucnosti těžko 

vymahatelné a nepraktické z hlediska již vydaného opatření, pokud by 

k následnému předložení Soudu nedošlo. Druhá, pravděpodobnější možnost je, že se 

jednoduše jedná o rozlišení mezi případy, které již před Soudem jsou, a těmi, které jsou 

zatím pouze před Komisí. Ono slovo by v druhém případě pouze vyjadřovalo 

předpoklad, nikoliv však nutnost, že k postoupení věci Soudu dojde.
135

  

Soud ve své rozhodovací praxi vyvinul požadavek, aby Komise vždy nejprve 

uplatnila své vlastní předběžné opatření a až v případě, že se ukáže jako neefektivní, se 
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obrátila na Soud.
136

 Například v případech Chunimá a Chipoco došlo k tomu, že 

Komise tak neučinila a Soud sice předběžné opatření vydal, nicméně v odůvodnění 

uvedl, že tímto jednáním porušila ustanovení jednacího řádu.
137

 Komise někdy volí 

řešení jako v případě Bustios-Rojas, kdy vydala své předběžné opatření a současně 

požádala o totéž Soud.
138

 

Dokud je případ v kompetenci Komise, nemůže se jednotlivec do procesu 

vydání či nevydání předběžného opatření nijak zapojit. Jakmile je však případ Komisí 

Soudu předložen, poskytuje jednací řád stěžovateli o něco nezávislejší roli a kromě 

Komise může i sám jednotlivec požadovat vydání předběžného opatření. V případech, 

kde mohou dny sehrát rozhodující roli (např. vykonání trestu smrti), může tato zdánlivě 

marginální rozdílnost znamenat velký rozdíl. Soud může v této fázi řízení také nařídit 

předběžné opatření proprio motu.
139

 Vzhledem k tomu, že Soud nezasedá nepřetržitě, 

tak jak to známe například u Evropského soudu pro lidská práva, a čekání by mohlo mít 

pochopitelně dalekosáhlé následky, které by mohly být přičítány k tíži Soudu, je to 

obvykle prezident Soudu, kdo v naléhavých případech podnikne příslušné kroky. 

3.2.1. Závaznost předběžných opatření Meziamerického soudu 

Formulace článku 63 odst. 2 Americké úmluvy je poměrně silná, když 

stanovuje, že v případech extrémní naléhavosti „Soud přijme“ předběžné opatření 

(„Court shall adopt“). I pokud bychom tedy měli určité pochybnosti, zda se nejedná o 

pouhé procedurální pravidlo umístěné v Americké úmluvě, které nezakládá právní 

závaznost předběžných opatření, je tato formulace důkazem, že smluvní strany měly 

vůli, aby Soud předběžná opatření skutečně vydával a aby se jim státy podřizovaly.
140

 

V mezinárodní úmluvě výslovně uvedená pravomoc Soudu vydávat předběžná 

opatření je pro jejich legitimitu nespornou výhodou, navíc s tak silnou formulací, a 

z pohledu Soudu by pravděpodobně nebylo třeba se otázkou více zabývat. Navzdory 
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tomu Soud již ve svém prvním vydaném předběžném opatření v roce 1988 v případě 

Velásquez Rodríguez zmínil povinnost států respektovat a zajistit práva v Americké 

úmluvě obsažená
141

, jejich odpovědnost za ochranu obyvatelstva a z toho plynoucí 

povinnost dodržovat předběžná opatření, i kdyby v Úmluvě nebyla možnost jejich 

ukládání přímo zakotvená. V podstatě tím ponížil význam příslušného ustanovení 

Americké úmluvy na pouhé konstatování již existujících povinností států. Na druhou 

stranu díky tomu, že se Soud neopírá výhradně o skutečnost, že úprava je obsažená 

přímo v mezinárodní úmluvě, napomáhá pohlížení na předběžná opatření vydaná 

Komisí. 

Meziamerický soud uvedl v mnoha případech, že dodržování předběžných 

opatření je nezbytné pro efektivitu jeho meritorních rozhodnutí (viz např. případ 

Chunimá
142

, Loayza Tamayo
143

 nebo Alvarez
144

). Rovněž se několikrát odvolal na 

nutnost podřídit se předběžným opatřením z titulu zásady pacta sunt servanda (např. 

případ Mayagna
145

). V případě James a další proti Trinidadu a Tobagu Soud uvedl, že 

povinnost zachování práv obsažných v Americké úmluvě, kterou na sebe státy vzaly, 

obsahuje i povinnost vyvarovat se veškerému chování, které by mohlo mít za následek 

nevratné porušení práv stěžovatelů.
146

  

Rovněž nauka se vyjadřuje ve smyslu závaznosti.
147

 Jedná se tak o jeden ze 

zkoumaných orgánů, u kterých v podstatě nejsou pochybnosti, že jím vydaná předběžná 

opatření mají atribut právní závaznosti. 

3.3. Využívání předběžných opatření Meziamerickou komisí a 
Meziamerickým soudem 

Oba lidskoprávní orgány amerického kontinentu vytvořily za své působení velké 

množství rozhodnutí o předběžných opatřeních, včetně rozsáhlé argumentace. V případě 

Soudu nejsou dostupná data o množství podaných žádostí, tudíž nelze komentovat 

poměr, ale počty vydaných opatření za posledních 10 let svědčí o nárůstu používání 
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tohoto institutu (což může pochopitelně souviset se zvýšením nápadu stížností jako 

takových). U Komise existuje od roku 2005, kdy jsou dostupná data o množství 

podaných žádostí, značný nepoměr mezi těmito žádostmi a skutečně vydanými 

předběžnými opatřeními. Zajímavé je i porovnání počtu předběžných opatření vydaných 

přímo Komisí a těch, které vydal na její žádost Soud. Tato čísla se v některých letech 

dokonce téměř rovnají (např. v letech 2004 a 2005).
148

 

Z hlediska obsahu rozhodovací praxe je zajímavé, že Soud zpočátku zaujal 

poměrně kontroverzní stanovisko ohledně míry, do jaké musí být osoby chráněně 

předběžnými opatřeními specifikovány. Nejprve omezil předběžná opatření na osoby 

jmenovitě uvedené. Tento postoj později přehodnotil s odůvodněním, že spíše než 

kýženou ochranu, by mohl osobám přinést represe. K obratu došlo v případu Juvenile 

Reeducation Institute proti Paraguayi, když judikoval, že potenciální oběti musí být 

identifikovatelné, ale není nutné je uvádět jménem.
149

 Díky tomuto obratu mohou být 

předběžnými opatřeními chráněny i komunity (jako tomu bylo např. v případě Peace 

Community de San José de Apartadó), což Soud i Komise nezřídka využívají.
150

 

Nejčastěji dochází k nařízení, aby stát přijal veškerá opatření nezbytná k ochraně života 

a osobní integrity členů komunity původního obyvatelstva, umožnil, aby mohli dále žít 

na svém území a využívat půdu, a poskytnout možnost těm, kteří byli nuceni se 

odstěhovat, aby se mohli vrátit.
151

 Pokud stěžovatelé tvrdí, že kromě vyhrožování smrtí 

došlo i k dokonaným vraždám, nařídí Soud provést vyšetřování.
152

 

Soud rovněž v některých případech, nejčastěji právě v kauzách týkajících se 

celých komunit obyvatelstva, nařizuje, aby se stát poradil s příjemci ochrany, jaká 

opatření by podle nich byla v jejich případě nejvíce efektivní. Například v případě 

Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community vynesl požadavek, aby „stát umožnil 
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stěžovatelům, aby se účastnili plánování a implementace opatření a dohodnuté kroky 

oznámil Soudu“.
153

 

Soud kromě předběžných opatření v případech, jako je hrozba vyhoštění nebo 

extradice a následný trest smrti či mučení a jiné nelidské zacházení a výše uvedené 

ochrany domorodých komunit, nařizuje i poměrně inovativní typy. Jeden příklad za 

všechny – případ televize Globovisión. Zaměstnancům televize bylo vyhrožováno a 

proběhlo několik útoků na její majetek a prostory. Soud nařídil Venezuele, aby provedla 

opatření nezbytná k ochraně života, osobní integrity a práva na svobodu projevu 

novinářů a všech ostatních zaměstnanců televize. Důraz byl kladen na zajištění 

pokračování reportérů v jejich práci a Venezuela byla vyzvána, aby jim poskytla 

ochranu i při práci mimo sídlo televizní stanice. Rovněž byla povinna poskytnout 

ochranu majetku televize, vyšetřit události kolem celé kauzy a vyvarovat se 

nadměrného užívání vysílání médií k přenosu vládních zpráv, neboť tato praktika by se 

podle Soudu mohla stát nástrojem k cenzuře.
154

 Nejčastějším typem předběžných 

opatření v meziamerickém systému je však ochrana svědků, ať už budoucích nebo těch, 

kteří svědčili v již skončených kauzách.
155

 Často jsou rovněž chráněni obránci lidských 

práv a aktivisté.
156

 

Soud také provádí hodnocení, zda státy předběžná nařízení dodržují a v případě, 

že tomu tak není, vyzve je k nápravě. Zároveň dochází v případě potřeby k prodloužení 

opatření či jejich revizi. Celý tento mechanismus je založen na poměrně pozoruhodném 

řešení – součástí nařízení předběžného opatření je povinnost státu předkládat Soudu 

pravidelné reporty.  

Meziamerický soud, na rozdíl od téměř všech ostatních orgánů zmiňovaných 

v této práci, zveřejňuje všechna svá předběžná opatření samostatně, tedy nikoliv pouze 

jako součást meritorního rozsudku, a to včetně odůvodnění. Z hlediska transparentnosti 

se tedy jedná o orgán, který je hodný následování. Zveřejňování předběžných opatření 

v probíhajících případech, včetně jejich případného prodlužování a tím vzniklá stálá 
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hrozba strhnutí pozornosti na daný případ může mít podle některých názorů preventivní 

efekt samo o sobě.
157

 Ačkoliv nikdy nemohou sloužit jako řešení lidskoprávních 

problémů na západní polokouli, ukázala se podle některých autorů předběžná opatření 

Meziamerického soudu pro lidská práva být nad očekávání efektivní.
158

 A to navzdory 

faktu, že v rámci rozpočtu OAS je financování Soudu i Komise marginální položkou a 

Soud nezasedá nepřetržitě.  

3.4. Dílčí závěr  
U meziamerického systému existuje pozoruhodné rozdělení úloh mezi 

Meziamerický soud a Meziamerickou komisi, přičemž předběžná opatření mohou 

vydávat oba tyto orgány. Jejich právní závaznost se ovšem v důsledku dokumentu, ve 

kterém je pravomoc zakotvena, liší. Zatímco Soud je oprávněn vydávat předběžná 

opatření přímo na základě Meziamerické úmluvy159, Komise si musela tuto možnost 

upravit sama ve svém jednacím řádu, což znamená slabší právní status jejích 

předběžných opatření.160 Výsledkem je kontrast mezi závazným charakterem 

předběžných opatření Soudu oproti nedostatku výslovné závaznosti preventivních 

opatření Komise, který je činí méně efektivními.
 161

 

Mezi těmito dvěma orgány je na poli předběžných opatření propojení. Komise 

má možnost požádat Soud o vydání předběžného opatření, a to i v případě, který ještě 

nebyl Soudu postoupen. Tato úprava je například podle J. Pasqualucci „nejvíce 

inovativní pokrok v oblasti předběžných opatření v lidskoprávních případech“.
162

 

Patrně největší výhodou je, že Soud může okamžitě zasáhnout a autoritativním zásahem 

zabránit nevratnému porušení lidských práv a nemusí čekat, než Komise případ uzavře. 

Nevýhodou tohoto systému může být určité snížení významu předběžných opatření 

vydaných Komisí samostatně a přehlcení Soudu.  
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Požadavek, aby Komise nejprve vydala předběžné opatření, které se může 

ukázat jako neefektivní z důvodu názoru adresáta, že jím není vázán a následné ne 

implementace z jeho strany podkopává samotnou podstatu předběžných opatření – 

jednat v urgentních případech rychle a autoritativně.
163

 Soudce Cançado Trindade 

několikrát uvedl, že v případech krajní naléhavosti a závažnosti, je lepší směřovat 

žádost o vydání předběžného opatření rovnou Soudu bez toho, aby Komise trvala na 

tom, že nejprve vydá své vlastní preventivní opatření, které postrádá smluvní závaznost, 

kterou naopak ta Soudem vydaná mají.
 164

 Lze se proto přiklonit k názoru, že pro 

efektivnější fungování meziamerického systému by bylo praktičtější, aby předběžná 

opatření vydaná Komisí byla závazná. Soud i Komise institut využívají poměrně 

frekventovaně a míra transparentnosti je v tomto regionálním systému na velmi dobré 

úrovni.  
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4. Regionální úroveň: Evropa 
Zakládající smluvní rámec regionální ochrany lidských práv byl v Evropě dán již 

v roce 1950, kdy byla státy Rady Evropy přijata Evropská úmluva o lidských právech a 

základních svobodách
165

 („Evropská úmluva“), a jedná se tak o nejstarší regionální 

systém na světě. Hlavním implementačním orgánem, který vznikl na jejím základě a 

který je vybaven nikoliv jen nezávaznými mediačními kompetencemi, ale naopak 

pravomocí rozhodovací, je Evropský soud pro lidská práva („ESLP“, v této kapitole 

také jen „Soud“).
166

  

Kromě Rady Evropy tvoří systém ochrany lidských práv na evropském 

kontinentě i Evropská unie, která se především po povýšení Listiny základních práv 

Evropské unie (někdy též nazývané Chartou základních práv) na závaznou poté, co 

v roce 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, stala důležitým hráčem na poli 

lidských práv.
167

 Lisabonská smlouva navíc uložila Evropské unii povinnost přistoupit 

k Evropské úmluvě.
168

 Až se tak stane, budou moci jednotlivci žalovat Evropskou unii u 

ESLP. Nicméně vzhledem k tomu, že nyní je množství podání jednotlivců k Soudnímu 

dvoru Evropské unie minimální
169

 a že rozhodovací praxe není pro problematiku 

předběžných opatření v lidskoprávních případech zvláště významná, jako je tomu 

například u MSD, nebude unijní ochrana dále zkoumána. 

4.1. Evropský soud pro lidská práva 
Evropský soud pro lidská práva byl ustaven až devět let po přijetí Evropské 

úmluvy, tedy v roce 1959. Jednotlivcům bylo umožněno iniciovat řízení před Soudem 

až Protokolem č. 9, který vstoupil v platnost v roce 1994. Díky němu může i jednotlivec 

ve své věci podat podnět k zahájení řízení před Soudem. Do té doby se mohl se svou 

stížností obrátit jen na Evropskou komisi pro lidská práva („Evropská komise“, v této 

kapitole také jen „Komise“), ta však měla jen pravomoc rozhodnout o přijetí této jeho 

stížnosti, případně ji předat k soudnímu projednání. Protokolem č. 11
170

 byl celý 
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mechanismus v roce 1998 reformován a nyní existuje pouze jeden kontrolní orgán, 

kterým je Soud.
171

 Důležitým procedurálním rozdílem v porovnání s meziamerickým a 

africkým regionálním systémem je tzv. victim requirement. Znamená to, že aby mohla 

být individuální stížnost shledána přípustnou, musí přímo stěžovatel tvrdit, že to byla 

právě jeho práva, která byla porušena.
172

  

4.2. Úprava předběžných opatření ESLP 
Evropská úmluva o lidských právech jako taková neobsahuje žádnou zmínku o 

předběžných opatřeních nebo podobném institutu. Pro úpravu musíme jít tedy o něco 

dále, a sice do Pravidel soudu
173

, která stanoví pravomoc Soudu vydávat předběžná 

opatření, uzná-li to za vhodné v zájmu stran nebo řádného řízení.
174

 Zajímavé je i další 

ustanovení Pravidel soudu, které umožňuje dát přednost jednomu případu před dalšími, 

pokud to situace vyžaduje.
175

 Soud tento postup využívá nejen v případech, kdy zároveň 

nařídí předběžné opatření, ale i v těch, kde tak neučiní.
176

 Vedle institutu předběžného 

opatření má tedy Soud další možnost prevence případné újmy, což je žádoucí, neboť i 

krátký čas hraje někdy v projednávaných případech kruciální roli. Například v případu 

Shamayev a ostatní proti Gruzii a Rusku se jednalo doslova o necelou hodinu, která 

chyběla, aby bylo rozhodnutí o předběžném opatření doručeno a stěžovatelé nebyli 

vyhoštěni, což se však bohužel mezitím stalo.
177

 Z tohoto a dalších důvodů vydal soud 

Směrnici pro praxi žádostí o předběžná opatření, ve které uvádí požadavky na formální 

stránku žádostí o předběžná opatření a nabádá k včasnému podávání, nejlépe v průběhu 

úředních hodin, a poskytování všech potřebných informací o situaci stěžovatelů.
 178
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4.3. Závaznost předběžných opatření ESLP 

4.3.1. Interpretace před rozsudkem ve věci Mamatkulov 

ESLP prodělal během své historie zásadní změnu pohledu na právní závaznost 

svých předběžných opatření. Nejspíš prvním případem, kde tuto otázku řešil, byla kauza 

Cruz Varas a další proti Švédsku
179

. Zde se soud pravděpodobně poprvé vyjádřil 

k tomu, zda má chování v rozporu s vydaným předběžným opatřením za následek 

porušení Evropské úmluvy. Případ probíhal ještě v době, kdy existovala Evropská 

komise pro lidská práva, nicméně vzhledem k použité argumentaci to na situaci nic 

nemění. 

Soud si položil otázku, zda se švédská vláda vyhoštěním chilského občana za 

situace, kdy zde existovalo předběžné opatření vydané Evropskou komisí
180

, dopustila 

zásahu do petičního práva
181

 stěžovatelů. Na celou problematiku se Soud díval 

prizmatem právního statusu jednacího řádu Komise a absence pravomoci k vydávání 

předběžných opatření přímo v Evropské úmluvě, díky čemuž dospěl k názoru, že za této 

situace nemohou předběžná opatření představovat pro smluvní strany právně závazný 

instrument. Soud posuzoval i možnost, zda dlouhodobá praxe, kdy se státy chovaly 

v souladu s Evropskou komisí vydanými předběžnými opatřeními, mohla vést k tomu, 

že je lze považovat za závazné z titulu obyčejová práva. Ovšem i zde došel k závěru, že 

tomu tak není. Po shrnutí všech těchto důvodů ještě upozornil na skutečnost, že 

neexistuje jediný důkaz o tom, že provedené vyhoštění jakýmkoliv způsobem narušilo 

průběh procesu.
182

 Soud tedy zaujal postoj jednoznačné právní nezávaznosti 

předběžných opatření. Za povšimnutí stojí samostatné stanovisko soudce De Meyera, 

který byl názoru, že situace v Chile, kam byli stěžovatelé vyhoštěni, je takového rázu, 

že stěžovateli reálně hrozí nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a vyhoštěním 

došlo tedy podle jeho názoru k porušení čl. 3 Evropské úmluvy.
183
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Na rozsudek odkazovaly později státy různých kontinentů, které potřebovaly 

ospravedlnit své chování v rozporu s předběžnými opatřeními rozličných orgánů.
184

 

Příkladem je argumentace Kanady v případu řešeným CAT T.P.S. proti Kanadě, která 

uvedla, že jak „dokazuje nejen formulace ustanovení jednacího řádu, ale také 

rozhodnutí ESLP ve věci Cruz Varas, jsou předběžná opatření pouze doporučením, a 

nikoliv nařízením, jak se má stát chovat“.
185

 Soud samotný svůj závěr ještě několikrát 

potvrdil, mimo jiné i v níže uváděném případu Čonka proti Belgii
186

. A činil tak i 

v době, kdy ostatní zkoumané soudní, a některé kvazisoudní orgány již dospěli 

k opačnému závěru. Na tento svým způsobem zpátečnický přístup lze podle některých 

autorů pohlížet s pochopením. Pravidla soudu mají přece jen odlišný charakter než čl. 

41 Statutu MSD či čl. 63 odst. 2 Americké konvence, jež jsou mezinárodními 

smlouvami a výslovně zakotvují pravomoc vydávat předběžná opatření.
187

 

4.3.2. Interpretace po rozsudku ve věci Mamatkulov 

V roce 2006 se udál důležitý zvrat v rozhodovací praxi, neboť ve snaze posílit 

rozhodnutí o předběžných opatřeních začal Soud odkazovat na skutečnost, že pokud je 

budou státy ignorovat, dopustí se porušení práva na individuální stížnost.
188

 Tento zlom 

se odehrál v případě Mamatkulov a Askarov proti Turecku. Opět šlo o případ vyhoštění 

navzdory vydanému předběžnému opatření, tentokrát do Uzbekistánu. Tento akt 

způsobil, že Soud nebyl schopen odpovídajícím způsobem případ meritorně posoudit. 

Poprvé ve své historii tedy vyslovil interpretaci, kterou zastává dodnes, tedy že 

nerespektováním předběžného opatření se stát dopouští porušení Evropské úmluvy. 

Konkrétním článkem, který je takovým jednáním nedodržen, je čl. 34 – právo na 

individuální stížnost. Tento článek mimo jiné ukládá státům povinnost vyvarovat se 

jakéhokoliv jednání, které by bylo překážkou k efektivnímu uplatnění tohoto práva.  

Nedodržení předběžného opatření musí být podle Soudu považováno za právě takovou 

překážku, neboť mu zabraňuje v účinném posouzení stěžovatelova případu. Zároveň 

Soud vyzdvihl důležitost předběžných opatření při zabraňování nevratných situací, které 
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by mohly zabránit stěžovatelům brát se za svá práva, jak jim Evropská úmluva 

umožňuje.
189

 Pozoruhodné je, že Soud předtím, než k uvedenému závěru došel, provedl 

analýzu, jak se na otázku závaznosti předběžných opatření dívá MSD a téměř všechny 

v této práci zkoumané mezinárodní lidskoprávní orgány (HRC, CAT, Meziamerický 

soud, Meziamerická komise) a zabýval se Vídeňskou úmluvou o smluvním právu
190

 a 

obecnými zásadami mezinárodního práva.
191

 Nejen tedy, že ESLP byl ze všech 

zkoumaných fór poslední, který vyřkl, že jím vydaná předběžná opatření jsou závazná i 

přesto, že pravomoc je vydávat není zakotvena přímo v mezinárodní smlouvě, která 

zakládá právo na individuální podání, ale došel k tomuto závěru až poté, co zjistil, že 

stejné stanovisko zaujala i další mezinárodní fóra rozhodující v oblasti lidských práv. 

I v tomto případě se objevilo několik samostatných stanovisek. Například soudce 

Cabral Barreto uvádí, že navzdory tomu, že lituje, že smluvní státy nedaly Soudu 

pravomoc vydávat závazná předběžná opatření, není možné takto mechanicky nalézat 

porušení práva na individuální stížnost.
192

 Soudci Caflisch, Türmen a Kovler zase 

nesouhlasí z toho důvodu, že si nemyslí, že by od rozsudku ve věci Čonka proti Belgii 

došlo k nějakým změnám, které by odůvodňovaly odklon soudu od vlastní judikatury 

tak dramatickým způsobem. Navíc je podle nich nepřípustné, aby Soud svévolně 

ukládal státům povinnosti, které nejsou součástí Evropské úmluvy. Všichni tři považují 

za žádoucí, aby byla předběžná opatření vydávaná ESLP závazná, ale podle jejich 

názoru o tom musí rozhodnout smluvní strany. Pokud se státy rozhodly neudělit Soudu 

zmocnění závazná předběžná opatření ukládat, pak je třeba toto jejich rozhodnutí 

respektovat. Jedinou možností, kdy by to tak nemuselo být, by bylo prokázání existence 

mezinárodního obyčeje, k jeho vzniku však podle nich chybí jednotná praxe států.
193

 

Soud jako celek se od vydání rozsudku svého precedentu drží a v mnoha případech ho 

již potvrdil.
194

 V případě Aoulmi proti Francii dokonce ESLP konstatoval, že závazná 
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jsou i předběžná opatření nařízená před vydáním rozsudku ve věci Mamatkulov.
195

 

V dalších případech projevil Soud názor, že k porušení práva na individuální stížnost 

dojde i pokud následkem nerespektování předběžného opatření k žádné nenapravitelné 

újmě nedojde
196

 nebo pokud dojde k vyhoštění osoby ještě před tím, než Soud stihl 

předběžné opatření nařídit.
197

 

Z dostupné odborné literatury je relevantní přihlížet pouze k té, která byla 

napsána až po vydání rozsudku Mamatkulov, protože v ní lze nalézt zvažování obou 

pohledů na věc.
198

 Pravděpodobně nejkomplexnější analýzu poskytuje E. Rieter, která 

se připojuje k argumentům použitým Soudem a navíc se vypořádává s disenty. 

V souvislosti s nimi se zabývá především problematikou mezinárodních obyčejů, kde 

však dochází k opačnému závěru než disentující soudci. Podle jejího názoru je třeba se 

na vývoj mezinárodního obyčejového práva dívat tak, jako MSD ve svém rozsudku 

Nicaragua proti USA, kde stanovil, že praxe států nemusí být nutně jednotná, postačí, 

když příslušnou praxi dodržuje většina smluvních států.
199

 Z toho důvodu dochází E. 

Rieter k závěru, že to, že se některé státy předběžným opatřením nepodřizují, nemá na 

jejich status vliv.
200

 

4.4. Využívání předběžných opatření ESLP 
ESLP je v rámci zkoumaných orgánů jedním z těch, který předběžná opatření 

aktivně využívá. V drtivé většině případů se jedná o pozastavení vyhoštění nebo 

extradice cizinců, pokud je v zemi, kam by měli být předáni, ohrožen jejich život nebo 

psychická či fyzická integrita.
201

 Byly však zaznamenány i ojedinělé případy jiných 

typů předběžných opatření, jako například v případě Ilaşcu a další proti Moldavsku a 

Rusku, kde Soud vyzval stěžovatele, kteří se dožadovali lepších podmínek v detenčním 
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zařízení, aby ukončili protestní hladovku.
202

 Tím zcela výjimečně rozšířil adresáty 

předběžných opatření, kterými se staly ne státy, ale jednotlivci.  

Podle Informačního listu o předběžných opatřeních, který Soud nedávno vydal, 

jsou předběžná opatření nejčastěji nařizována Velké Británii, Francii, Nizozemsku a 

Švédsku.
203

 Tato statistika koresponduje s uvedenými nejčastějšími situacemi, protože 

právě tyto země jsou známé velkým počtem žádostí o azyl. Lze u nich také pozorovat 

skokové zvýšení počtu vydaných zatímních opatření v roce 2010.
204

 

Stěžovatelé ve svých žádostech prokazují v některých případech pozoruhodnou 

vynalézavost. Například v roce 2007 čelil ESLP náporů žádostí o vydání předběžného 

opatření v souvislosti s rozhodnutím Francie nevyhlásit referendum o Lisabonské 

smlouvě. Soud v souladu se svou praxí v žádném z těchto případů nevyhověl a projevil 

podezření, že se jedná o organizovanou kampaň. Zároveň upozornil, že takové cílené 

nevhodné využívání procedury ukládání předběžných opatření může mít dalekosáhlé 

důsledky, neboť Soud kvůli nim nemusí z kapacitních důvodů stihnout vyřídit 

opodstatněné případy.
205

 

Analyzovat využívání předběžných opatření v probíhajících případech je 

poměrně složité. Rozhodnutí o jejich uložení nejsou publikována samostatně a 

informace jsou většinou pouze součástí meritorního rozsudku nebo rozhodnutí o 

nepřípustnosti stížnosti. Občasné zmínky o jejich použití lze najít v „Informačních 

poznámkách o judikatuře soudu“
206

, které jsou zveřejňovány zhruba každý měsíc na 

internetových stránkách Soudu, a ve výročních zprávách Soudu. Chtělo by se tedy říct, 

že co se transparentnosti týče, není Evropa zrovna v konkrétním případě předběžných 

opatření příliš zářným příkladem. Na druhou stranu Soud začal zpětně zveřejňovat 

statistiky přijatých a odmítnutých žádostí, včetně stratifikace podle jednotlivých 

členských států. Ohledně již uzavřených případů je tedy transparentnost míry využívání 

na velmi dobré úrovni a informace chybí pouze o probíhajících případech. 
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Pohledem na statistiky uložených předběžných opatření a žádostí o ně lze zjistit, 

že v posledních letech nastal enormní nepoměr těchto dvou údajů.
207

 Podle 

Informačního listu
208

 bylo v letech 2008-2011 odmítnuto zhruba 70% žádostí a v první 

polovině roku 2012 to bylo dokonce 90%. Mezi lety 2006 a 2010 byl zaznamenán 

4000% nárůst žádostí.
209

 V návaznosti na to vydal prezident Soudu Jean-Paul Costa 

prohlášení, v němž vyzývá stěžovatele a jejich právní zástupce jednak k větší kooperaci 

ve smyslu poskytování všech pro konkrétní situaci relevantních podkladů, a rovněž 

k uvážlivému využívání institutu pouze pokud skutečně hrozí nezvratná újma.
210 

Na 

jejich obranu je nutno podotknout, že Soud obvykle vydání či nevydání předběžného 

opatření příliš neodůvodňuje, tudíž lze poměrně těžce odhadnout, kdy je opodstatněné o 

předběžné opatření požádat.   

4.5. Dílčí závěr 
ESLP je jedním z orgánů, jejichž zakládací smlouva nezakládá pravomoc 

vydávat předběžná opatření, a který si tudíž musel tuto možnost sám upravit v 

Pravidlech soudu. Z toho důvodu také pokládal svá předběžná opatření nejprve za 

nezávazná, nicméně i on se nakonec přiklonil k interpretaci, že povinnost zabránit 

způsobení nenapravitelné újmy zavazuje státy, aby přijaly v průběhu probíhajícího 

sporu určitá opatření. Pokud jsou tato opatření doporučená v podobě předběžného 

opatření vydaného Soudem, je jejich respektování vyžadováno jako součást povinností 

vyplývajících z přistoupení států k úpravě stanovující individuální stížnostní 

proceduru.
211

  Pro účely komparace praxe jednotlivých mezinárodních fór je zajímavé 

zmínit, že původní potvrzení interpretace nezávaznosti předběžných opatření ESLP 

v případu Čonka proběhlo pouhých několik měsíců před tím, než MSD vydal rozsudek 

LaGrand, ve kterém MSD naopak poprvé potvrdil jejich závaznost.  

Vzhledem k tomu, že ESLP trpí, především v posledních letech, enormním 

převisem nevyřízených stížností, je pochopitelné, že patří mezi nejaktivnější i co se 

počtu vydaných předběžných opatření týče. Dle dostupných dat nemá v tomto ohledu 
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mezi sledovanými orgány konkurenci.
212

 Naopak na poli zveřejňování informací o 

ukládání předběžných opatření v probíhajících případech nemůže konkurovat oběma 

orgánům meziamerického systému. 

                                                 
212
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5. Regionální úroveň: Afrika 
Prvním orgánem zabývajícím se lidskými právy na africkém kontinentě byla 

kvazisoudní Africká komise pro lidská práva a práva národů
213

 („Africká komise“, 

v této kapitole také jen „Komise“). Vytvořena byla na základě Africké charty lidských 

práv a práv národů
214

 („Africká charta“) přijaté tehdejší africkou mezivládní Organizací 

africké jednoty
215

. Sdružující platformou africký států je v současné době Africká unie 

(„AU“)
216

, která vznikla v roce 2001 jako nástupkyně Organizace africké jednoty. 

Nejedná se o organizaci, jejímž úkolem by bylo primárně chránit lidská práva
217

, ale 

určitý důraz na ně kladen je a jejich naplňování je jedním z jejích cílů
218

. K Africké 

chartě byl v roce 1998 přijat protokol
219

, kterým byl zřízen Africký soud pro lidská 

práva a práva národů
220

 („Africký soud“, v této kapitole také jen „Soud“). Ten však 

nabyl účinnosti až v roce 2004, tedy již za existence AU.
221

 

5.1. Africká komise pro lidská práva a práva národů  
Právo individuální stížnosti není v Africké chartě výslovně zakotveno, nicméně 

v praxi Africká komise přijímá podání jednotlivců
222

 na základě formulace obsažené 
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v Africké chartě „sdělení jiná než od členských států“
223

. Stanoviska Komise obvykle 

deklarují, zda byla nebo nebyla porušena práva zakotvená v Africké chartě a navrhují 

způsob nápravy. Jsou považována za doporučující a tedy (na rozdíl od rozsudků 

Afrického soudu) právně nezávazná, ačkoliv je jim přisuzována určitá váha. Na druhou 

stranu, jak správně poznamenává D. Juma, je samozřejmě představa, že je to pouze 

rozdíl v právním statusu výstupu, který určuje, zda se mu stát podrobí či ne, zcela 

lichá.
224

 

Se zřízením Afrického soudu přibyla Komisi důležitá úloha předkládat mu 

případy. Kolem této pravomoci panovala nejistota, nebylo jasné, ve které fázi 

posuzování může Komise případ Soudu předložit. Situaci objasnila revidovaná verze 

jednacího řádu
225

, která stanovila několik scénářů postupu. Jednou z variant je i situace, 

kdy Komise vydá předběžné opatření vůči státu, který je smluvní stranou protokolu 

zřizujícího Soud, a následně dospěje k názoru, že se adresát chová v rozporu s takovým 

opatřením.
226

 Pak může požádat Soud, aby případ převzal. 

Samotnou úpravu předběžných opatření nenalezneme přímo v Africké chartě, 

ale je obsažena v jednacím řádu Komise. Komise podle něj může vydat předběžné 

opatření kdykoliv od okamžiku, kdy je jí doručena stížnost. Může tak učinit na žádost 

nebo proprio motu, uzná-li to za nezbytné k předejití nenapravitelné újmy.
227

 

V platnosti je i procedurální pravidlo stanovující, že stát je povinen do 15 dnů od 

obdržení stanoviska o předběžném opatření podat zprávu, jaké kroky v návaznosti na 

něj učinil.
228

 

5.1.1. Závaznost stanovisek a předběžných opatření Africké komise 

Právní status stanovisek Africké komise není specifikován. Některé státy 

bohužel zneužívají názorů, že stanoviska Komise nejsou závazná, k tomu, aby 

podkopávaly i předběžná opatření.
229

 Toto tvrzení použila například Nigérie v případu 
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Saro-Wiwa
230

, čímž předběžná opatření, kterými se Komise snažila chránit práva jejich 

obyvatel, pozbyla jakéhokoliv efektu, neboť se adresát rozhodl je absolutně ignorovat. 

Komise se k otázce závaznosti svých předběžných opatření vyjadřuje poněkud 

stroze a nijak svůj postoj neodůvodňuje. Například ve zmiňovaném případu Saro-Wiwa 

poukázala Komise na skutečnost, že byla zřízena, aby pomáhala státům při 

implementaci Africké charty. Tím, že Nigérie popravila osoby, které měly být chráněny 

předběžným opatřením, znemožnila Komisi tuto svou úlohu plnit a způsobila 

nenapravitelnou újmu, za což byla ve stanovisku ostře kritizována.
231

 V závěru 

stanoviska se však Komise omezuje na pouhé konstatování, že nerespektováním 

předběžných opatření se stát dopustil porušení čl. 1 Africké charty, který stanoví 

povinnost smluvních stran přijmout legislativní a jiná opatření, díky kterým se práva, 

povinnosti a svobody zakotvené v chartě naplní.
232

  

Tento způsob výkladu bohužel Komise neprovádí konstantně. Je znám i velmi 

obdobný případ, kdy se opět jednalo o hrozící trest smrti, tentokrát to však byla 

Botswana, kdo navzdory existujícímu předběžnému opatření popravu provedl.
 
Ve svém 

pozdějším stanovisku však Komise tentokrát neshledala, že došlo k porušení Africké 

charty.
 233

 V odůvodnění uvedla, že vzhledem k tomu, že neexistuje důkaz, že faxová 

zpráva obsahující výzvu, aby Botswana pozdržela popravu, byla doručena, nedošlo 

k porušení předběžného opatření ani hmotného práva. Lze zde nalézt jasný rozpor mezi 

oběma příklady a přiklonit se k názoru D. Jumy. Ten tvrdí, že i v druhém případě mohla 

Komise dospět k závěru porušení čl. 1 Africké charty
234

, a to hned ze dvou 

procedurálních důvodů. Zaprvé alibi Botswany, že neobdržela fax s předběžným 

opatřením, implikuje, že tato nejsou účinná, dokud nejsou státu doručena. Zadruhé, 

otázka by neměla znít, zda je zde důkaz, že fax byl obdržen představiteli státu, ale zda 
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byla předběžná opatření prokazatelně odeslána správné instituci či osobě.
235

 

Pravděpodobně jedinou cestou, jak mohou být předběžná opatření Komise považována 

za závazná napříč africkými státy, je názorové ustálení ve prospěch závaznosti jejích 

stanovisek, což je nepravděpodobné, případně výslovné ustanovení závaznosti 

předběžných opatření. 

5.2. Africký soud pro lidská práva a práva národů 
Africký soud byl zřízen, aby doplňoval ochranný mandát Africké komise

236
. 

Aby mohl jednotlivec bojovat za svá práva před tímto soudem, musí příslušný stát 

ratifikovat článek zřizovacího protokolu, který individuální stížnosti umožňuje
237

. 

Naproti tomu Africká komise a africké mezivládní organizace mají k soudu automatický 

přístup.
238

 Je zde tedy jistá podobnost s americkým regionálním systémem ochrany 

lidských práv, kde je Meziamerická komise rovněž oprávněna podávat žaloby k soudu.  

Vzhledem k tomu, že ke dni uzavření rukopisu této práce učinilo deklaraci 

pouhých 7 států, je hlavní cestou, jak se dostat k Africkému soudu, v současné době 

právě Komise. Pokud Soud uzná za vhodné, má pravomoc postupovat během stádia 

posuzování přípustnosti stížnosti případy Komisi, a to jak v situacích, kdy případ vzešel 

právě od Komise, tak i pokud nikoliv.
239

 Tato úprava je zároveň pojistkou proti jevu 

zvanému forum shopping, mezi těmito dvěma orgány.
240

 Obrácenou stranou mince je 

však absence směrnice nebo podobného dokumentu, který by poskytl vodítko, které 

případy by si měl Soud ponechat a které delegovat na Komisi, což může vést k tendenci 

Soudu vybírat si zcela svévolně.
241

 Co se předběžných opatření týče, má Africký soud 
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úpravu obsaženou přímo ve svém zřizovacím protokolu
242

 a následně rozvedenou v 

jednacím řádu
243

. 

5.2.1. Závaznost předběžných opatření Afrického soudu 

Africký soud je soudní orgán, který vydává bezesporu závazné rozsudky (byť 

pochopitelně nedisponuje žádnými nástroji, kterými by je vynucoval).
244

 Otázka je, jaká 

je povaha předběžných opatření a zda sdílí právní závaznost s rozsudky. Vzhledem 

k tomu, že rozhodovací praxe tohoto afrického orgánu je v oblasti předběžných opatření 

ještě nepříliš rozvinutá, nelze se odvolat na postoj samotného Soudu.  

Ani akademické prameny neskýtají v tomto ohledu mnoho názorů, snad lze jen 

zmínit názor D. Jumy, který považuje za závazná jen některá předběžná opatření. 

Konkrétně taková, která lze zároveň považovat za rozsudky.
245

 Ovšem jeho názor lze 

považovat spíše za minoritní a lze se přiklonit k názorové větvi brojící za právní 

závaznost předběžných opatření mezinárodních soudů z důvodu dodržování smluvního 

práva s odkazem na výklad smluv s ohledem na jejich účel. Postavení předběžných 

opatření Afrického soudu navíc významně posiluje skutečnost, že jsou upraveny 

v samotném zakládacím protokolu, nikoliv jen v jednacím řádu, jak je tomu například u 

Evropského soudu pro lidská práva. 

Reálný dopad předběžných opatření však je a vždy bude závislý na vůli státu se 

jim podřídit a Soud by na to měl pamatovat a k problematice závaznosti svých 

předběžných opatření zaujmout jasný postoj a řádně ho odůvodnit. 

5.3. Využívání předběžných opatření Africkým soudem a Africkou 
komisí 

Co se praxe obou africký lidskoprávních orgánů týče, nelze provést příliš 

důkladnou analýzu, neboť data o předběžných opatřeních z větší části chybí, resp. 

zatímní opatření nejsou prozatím příliš využívána. 
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Africký soud využil tento institut poprvé od svého zřízení (2004) v roce 2011, a 

to vůči Libyi.
246

 V oblasti předběžných opatření na africkém kontinentě se jednalo o, 

svým způsobem, přelomové rozhodnutí. Nejen proto, že to bylo první zatímní opatření 

vydané Soudem, ale také proto, že se jedná o případ, který byl Soudu postoupen 

Komisí, přičemž ten si prakticky okamžitě uvědomil závažnost a naléhavost situace a 

zatímní opatření vydal  proprio motu. Podivné je, že neziskové organizace, které se 

původně obrátily na Komisi, již od začátku vydání předběžného opatření Komisí 

požadovaly, ta se však obrátila na Soud, aniž by ho o předběžné opatření rovněž 

požádala. Zdá se tedy, že Soud se rozhodl napříště v případě masového porušování 

lidských práv zasahovat ze svého vlastního popudu a že Komise ne vždy reaguje zcela 

tak, jak by se dalo ve vážné situaci očekávat.  

Africká komise má rozhodovací praxi kolem předběžných opatření o poznání 

bohatší. Ve své historii má několik nešťastných kauz, jako například případy týkající se 

původního obyvatelstva v nigerijských oblastech s nalezišti ropy. Zde došlo k situaci, 

kdy navzdory tomu, že jim hrozil trest smrti, nepožádali stěžovatelé o předběžné 

opatření a ani Komise žádná proprio motu nevydala. Stěžovatelé byli následně skutečně 

odsouzeni ke kapitálnímu trestu, na což za pár dní zareagovali žádostí o předběžná 

opatření, která Komise vydala a žádala v nich pozdržení poprav.
247

 Nigérie nijak 

nereagovala a o týden později v tichosti všechny tresty smrti vykonala.
248

 Komise 

následně při posuzování meritorního hlediska případu konstatovala, že stát svým 

jednáním porušil celou řadu článků Africké charty
249

, přičemž nedodržení předběžných 

opatření bylo shledáno porušením čl. 1 Africké charty
250

. 

Z hlediska typologie předběžných opatření je tato série případů zajímavá tím, že 

Komise se rozhodla chránit celé skupiny obyvatel. Stejně tak Komise učinila i v dalších 

případech. Například v kauze komunity Endorois se rozhodla do předběžného opatření 
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zahrnout skupinu keňského domorodého obyvatelstva čítajícího na 60 000 osob. Tento 

případ je pozoruhodný i tím, že stěžovatelé se dožadovali pozastavení vystěhování 

nejen z důvodu jeho nezákonnosti, ale i kvůli právu na vyznání a kulturní identitu, což 

Komise shledala legitimním. Keňa se však bohužel předběžnému opatření nepodřídila a 

již v průběhu posuzování stížnosti začala stavět přes území Endorois silnici.
251

 Dále 

Komise několikrát využila, tak jako téměř všechny ostatní zkoumané orgány, institut 

předběžného opatření k ochraně osob před vyhoštěním do jiného státu
252

 a nezákonnou 

vazbou
253

. 

Z hlediska četnosti používání institutu oběma africkými orgány lze na základě 

dostupných dat konstatovat, že Africký soud si ho prozatím příliš neosvojil. Africká 

komise až do nedávné doby také ne, ale v roce 2013 lze sledovat výkyv, kdy udělila 

předběžné opatření v 23 případech, což je výrazně více než shodně po jednom v letech 

2009 a 2011.
254

 Bude zajímavé sledovat, zda se jednalo o výjimečnou situaci, či zda si 

Komise uvědomila užitečnost předběžných opatření a začne je po vzoru ostatních 

regionálních a univerzálních kvazisoudních orgánů využívat hojněji. 

5.4. Dílčí závěr 
Předběžná opatření nacházejí své místo i v rozvíjejícím se sytému ochrany 

lidských práv na africkém kontinentě. Ačkoliv judikatura zde, alespoň v případě 

Afrického soudu, není téměř žádná, můžeme vidět v posledních letech pokrok v podobě 

prvního použití tohoto důležitého institutu Soudem v roce 2011 a následně ještě dvakrát, 

jednou v roce 2012 a jednou v roce 2013. Africká komise předběžná opatření využila 

v loňském roce více než dvacetkrát, nicméně nelze odhadnout, zda se bude jednat o 

trvalejší jev, a navíc jí lze vytknout určitou nekonzistentnost následných stanovisek 

v případě, že stát předběžné opatření neimplementuje. Co se právní závaznosti týče, je 

situace v této regionální úpravě velmi podobná systému meziamerickému. Opět se 

opakuje model, kdy lze usuzovat, že Soud vydává závazná předběžná opatření, neboť 

jejich úprava je obsažena přímo v mezinárodní smlouvě zřizující orgán. Na druhé straně 

                                                 
251

 Viz Centre for Minority Rights Development (Kenya) v. Kenya, stanovisko Africké komise, Comm. 

no. 276/2003, 27th Activity Report of African Commission on People´s and Human Rights.  
252

 Např. případ Amnesty International v. Zambia, Africká komise, Comm. no. 212/98. 
253

 Např. Liesbeth Zegveld v. Eritrea, Africká komise, Comm. no. 250/02. Tento případ je zajímavý mimo 

jiné i tím, že se jednalo o vazbu 11 politických odpůrců, kteří byli bývalými členy eritrejské vlády. 
254

 Viz přílohy. 



57 

 

je Komise, kde je sporný už právní status stanovisek zabývajících se substantivní 

složkou případu, natož pak předběžných opatření tohoto orgánu.  
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6. Shrnutí typů předběžných opatření 
Rozdílem od „běžného“ rozhodování příslušných orgánů v případech 

s lidskoprávním rozměrem je to, že se nerozhoduje o tom, zda nějaké jednání 

v minulosti bylo porušením příslušných práv, ale je to nebezpečí, že k takovému 

porušení dojde v budoucnu, které vyvolá vydání předběžného opatření.
255

 Jeho 

konkrétní podoba záleží na mezinárodním fóru, žádný ze zkoumaných orgánů nemá 

typově určená předběžná opatření, která má uplatňovat. Rovněž v případě, že stěžovatel 

požádal o vydání konkrétního typu předběžného opatření, není příslušný orgán touto 

žádostí limitován. 

I proto je překvapivé zjištění, že typy předběžných opatření se u různých orgánů 

napříč kontinenty opakují a lze nalézt hned několik průsečíků, které se v minulosti 

vyskytly u všech nebo téměř všech zkoumaných mezinárodních fór. Konkrétně se jedná 

o zastavení vyhoštění či extradice v rámci ochrany principu non-refoulment
256

, 

zastavení výkonu trestu smrti v případech, kdy stěžovatel tvrdí, že řízení neprobíhalo 

v souladu se zásadami spravedlivého procesu, a případy, kdy je ohroženo zdraví nebo 

důstojnost osob v detenčních zařízeních. Existence společných typů uplatňovaných 

předběžných opatření napříč světem přináší výhodu větší přesvědčivosti tohoto 

institutu. Uvedená výhoda však není samospasná a pro zachování autority orgánů je 

důležité, aby měly jasně nastavená kritéria pro jejich ukládání.  

Nárůst využívání předběžných opatření lze zaznamenat u situací, kdy jsou 

v ohrožení komunity domorodého obyvatelstva. Tento druh předběžných opatření je 

typický pro meziamerický a africký systém, ale v posledních letech ho lze pozorovat 

například i u HRC. Typická pro meziamerický a africký systém společně s HRC je i 

ochrana kulturních a náboženských práv pomocí předběžných opatření. Zde je ovšem 

vysvětlení, proč tomu tak například u ESLP není, jednoduché – Evropská úmluva tato 

práva nezakotvuje. Co je naopak výlučné pro meziamerický systém jsou předběžná 

opatření, která mají za úkol nejen ochranu, ale i zajištění pokračování v práci novinářů a 

obránců lidských práv. V tomto systému se rovněž objevily případy týkající se 

nucených zmizení, která jsou typická pro jihoamerický region. Situace, kterými se oba 
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americké orgány obecně nejčastěji zabývají, jsou ochrana svědků
257

, obránců lidských 

práv a dalších osob proti vyhrožování smrtí
258

. Lze tedy pozorovat jak společné typy 

uplatňovaných předběžných opatření, které převažují, tak občasné výkyvy v podobě 

specifických druhů využívaných jen v určitém regionu.  

Na traktované problematice lze rovněž dobře sledovat aktuální vývojový trend 

mezinárodního práva veřejného, kterým je takzvané „křížové obohacování“, neboli 

cross-fertilization. Rozličné mezinárodní soudy a kvazisoudní orgány na sebe navzájem 

odkazují, judikaturou jednoho soudu je argumentováno v rozhodnutích soudu jiného, a 

živoucí organismus jménem mezinárodní právo lidských práv se vyvíjí nikoliv 

regionálně, nýbrž ve vzájemném kontextu všech regionů. Pravděpodobně 

nejexplicitnějším případem v tomto směru je rozsudek ESLP Mamatkulov a Askarov 

proti Turecku, kde soud v jediném rozhodnutí provedl analýzu rozhodovací praxe téměř 

všech v této práci zkoumaných mezinárodních fór. Podle odůvodnění rozsudku lze říci, 

že nezáleží na tom, ve kterém právním systému se pohybujeme. Řádný výkon 

spravedlnosti vyžaduje, aby v průběhu projednávání případu nedošlo k nenapravitelné 

újmě na právech stran.
259

 Za povšimnutí stojí, že ESLP zkoumal všechny v této práci 

uvedené orgány, kromě Africké komise a Afrického soudu. Důvodem je pravděpodobně 

skutečnost, že tyto dva orgány nezaujaly k problematice závaznosti odůvodněný postoj, 

a tudíž nebyly pro rozsudek relevantní. V této souvislosti stojí za zmínku i skutečnost, 

že nejen že mezinárodní soudy berou v potaz rozhodovací praxi smluvních orgánů 

OSN, ale že je to tomu i naopak. Smluvní orgány byly dlouhou dobu v tomto směru 

svým způsobem izolované, což vedlo k rozdílným interpretacím podobných případů
260

, 

tudíž lze tento vývoj, který přináší skutečně univerzální výklad lidských práv, vnímat 

veskrze pozitivně.
 261
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Závěr 
Poměrně přesnou analýzu obecné povahy předběžného opatření provedl 

v jednom ze svých stanovisek generální advokát Evropského soudního dvora G. 

Tesauro. Podle jeho názoru právo, kterého se stěžovatel domáhá, již v okamžiku podání 

právního prostředku existuje a celé řízení pouze odkládá jeho působení a plné zavedení 

do života.
262

 V některých případech přijde ovšem rozhodnutí příliš pozdě a v takovém 

případě je užitečnost a efektivnost soudní ochrany příslušného práva oslabena.
263

 

Mezitímní ochrana je podle G. Tesaura instrument, jehož „objektivním smyslem je 

zajistit, aby čas, který je k nalezení práva třeba, neměl v konečném důsledku za následek 

nenapravitelné zbavení příslušného práva jedince jeho obsahu, neboť osoba ztratí 

jakoukoliv možnost ho vykonávat.“ Mezitímní ochrana je proto „fundamentální a 

nepostradatelný nástroj jakéhokoliv soudního systému, který se snaží eliminovat 

případy, kde má délka řízení za následek nulitu reálného dopadu konečného rozhodnutí 

a jako taková zajišťuje základní smysl každého právního sytému – efektivitu právní 

ochrany.“
264

 

Z porovnání úpravy předběžných opatření jednotlivých zkoumaných 

mezinárodních fór vyplývá, že existují dva modely – buď je pravomoc ukládat 

předběžná opatření stanovena přímo v mezinárodní smlouvě, jako je tomu u MSD, 

Meziamerického soudu a Afrického soudu, nebo takové ustanovení chybí a je nutné, 

aby si pravomoc upravil orgán ve svém jednacím řádu sám, jako je tomu u smluvních 

orgánů OSN, Americké komise, ESLP a Africké komise. U všech orgánů, kde je 

pravomoc vydávat předběžná opatření založená na druhém modelu, je důsledkem 

zpochybňování jejich právní závaznosti. Panují-li kolem závaznosti a pravomoci 

ukládat předběžná opatření dohady, může to významně snižovat míru podřízení se ze 

strany adresátů. 

V souhrnu proto nelze než souhlasit s názorem, že každý mezinárodní soud by 

měl mít kompetenci vydávat předběžná opatření pevně zakotvenou přímo v zakládacím 
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dokumentu. Taková ustanovení by měla jasně deklarovat, že předběžná opatření jsou 

pro své adresáty právně závazná.
265

 V případě kvazisoudních orgánů lze tuto tezi, 

vzhledem ke komplikovanosti chápání právní (ne)závaznosti jejich stanovisek jako 

takových, aplikovat poněkud obtížněji, nicméně i v jejich případě je nutno mezitímní 

opatření považovat za důležitý nástroj, který může významným způsobem přispět 

k ochraně lidských práv jednotlivce a který by měl být jasně zakotven a jednotně 

vykládán. 

Pokusíme-li se na mezinárodním poli nalézt orgán, kde je pravomoc i právní 

závaznost zakotvena přímo v mezinárodní smlouvě, mezi orgány chránícími primárně 

lidská práva ho nenalezneme. Zjistíme však, že Mezinárodní tribunál pro mořské 

právo
266

, resp. Úmluva OSN o mořském právu
267

 obsahuje úpravu, která nejen že 

stanoví pravomoc tribunálu ukládat předběžná opatření, pokud tento shledá, že má ve 

vztahu ke sporu prima facie jurisdikci, ale zároveň stanovuje i povinnost stran se 

předběžnému opatření neprodleně podřídit.
268

 Z použití termínu prima facie jurisdikce 

lze dovozovat, že navrhovatelé tohoto odstavce se pravděpodobně nechali inspirovat a 

poučit judikaturou MSD. 

Ideální úprava u všech lidskoprávních, ale i jiných, mezinárodních fór, by byla 

pravděpodobně stejná jako u tohoto tribunálu – tedy výslovně závazná předběžná 

opatření, ovšem nikoliv příliš vyčerpávající popis podmínek, za kterých budou 

ukládána, ani jejich konkrétních znaků či druhů. Taková snaha by totiž mohla 

významně podkopat ochranu lidských práv, kterou předběžná opatření jednotlivcům a 

skupinám poskytují, neboť jak se říká „šedá je teorie a zelený strom života“ a nikdy by 

nebylo možné pamatovat na všechny situace, které mohou nastat.  

Poměrně překvapivé je zjištění, jak málo se liší konkrétní typy nejčastěji 

ukládaných předběžných opatření napříč geografickými systémy ochrany lidských práv. 

Snad jen s výjimkou meziamerického, kde existuje početná skupina specifických 
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nařízení týkajících se ochrany skupin původního obyvatelstva a nucených zmizení, lze 

konstatovat, že situace, ve kterých se soudy a kvazisoudní orgány rozhodnou zasáhnout 

v podobě předběžného opatření, jsou průřezové. Naproti tomu míra využívání tohoto 

institutu se liší velmi výrazně, od případů, kdy je orgán v podstatě nevyužívá (jako např. 

Africký soud), až po desítky či dokonce stovky uložených předběžných opatření ročně 

(jako v případě ESLP). Obecně lze konstatovat, že tam, kde je již ochrana 

prostřednictvím předběžných opatření rozvinutá, dochází v posledních několika letech 

ke stagnaci či mírnému poklesu. Naopak tam, kde se institut teprve rozvíjí, lze sledovat 

nárůst (příkladem je Africká komise).
269

 Uvedené tendence je samozřejmě nutné brát 

s určitou rezervou. Dostupná data nejsou vždy kompletní, mnohdy úplně chybí údaje o 

počtu žádostí a čísla týkající se individuálních stížností obecně. Rovněž nelze směšovat 

počet vydaných předběžných opatření s počtem chráněných osob, protože mnohá 

předběžná opatření jsou vydána ve prospěch více osob či celých komunit.  

Na rozmachu rozhodovací praxe soudů a kvazisoudních orgánů s ius standi 

jednotlivých fyzických osob lze pozorovat zvyšující se roli jedince v mezinárodním 

právu veřejném. Jejich procesní způsobilost je odvozena z mezinárodní smlouvy, která 

jim možnost obracet se na příslušný orgán přisuzuje, nicméně osoby přestávají být 

pouhým destinatářem práv či výhod a mohou vystupovat vlastním jménem.
270

 Rostoucí 

počet žádostí o předběžná opatření v oblasti lidských práv tomuto vývoji odpovídá, 

neboť je zřejmé, že jedinci aktivně využívají své marginální mezinárodněprávní 

subjektivity.
271

 

Velmi se také liší míra a způsob zveřejňování. Nejtransparentnější je v tomto 

ohledu meziamerický systém, kde jsou předběžná opatření samostatně zveřejňována i 

s odůvodněním. U ostatních orgánů jsou většinou zmínky o předběžných opatřeních 

pouze součástí meritorního rozhodnutí a výročních zpráv. Jako možný důvod 

nezveřejňování opatření v probíhajících případech se nabízí zachování důvěrnosti, 

ovšem lze se jen dohadovat. 

Důležité je zdůraznit, že jakkoliv se jedná o důležitý nástroj, bez kterého by bylo 

mnoho rozhodnutí prázdných, neboť se již stala nenapravitelná újma, je třeba 
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k předběžným opatřením přistupovat s opatrností a důrazem na fakt, že se jedná a vždy 

by se mělo jednat o speciální opatření, která lze vydávat pouze za specifických 

podmínek. Ostatně E. Dumbauld již v roce 1932 poukázal na skutečnost, že předběžná 

opatření „vždy představují výjimečný prostředek“.
272

 Pokud by byla nadužívána a stala 

se běžnou součástí rozhodovacího procesu, pouze jedním z obvyklých nástrojů orgánů, 

které je uplatňují, ztratila by tento svůj výjimečný charakter. V důsledku toho by bylo 

mnohem pravděpodobnější, že na ně nebude adresáty brán zřetel nebo budou 

dodržována pouze zčásti. Jejich efektivnost je na jejich speciálnosti a výjimečnosti 

přímo závislá, protože jen tak mohou svým způsobem šokovat, překvapovat a mít 

odpovídající efekt i na veřejné mínění. A v konečném důsledku je to podle některých 

autorů právě veřejnost, která má velký vliv na to, zda se stát bude nebo nebude chovat 

v souladu s daným rozhodnutím.
273

 Zároveň veškeré aspekty sporu, které mohou být 

součástí konečného rozhodnutí, by měly být ponechány stranou a příslušný orgán by se 

měl koncentrovat výhradně na okolnosti, které nesnesou odkladu. 

Bez ukládání a především respektování předběžných opatření, se mohou 

rozhodnutí jednotlivých mezinárodních fór stát velmi snadno prázdnými frázemi, které 

nikomu nepomohou, pouze jakýmisi skořápkami bez reálného dopadu a s nulovým 

efektem. Nicméně při jejich ukládání je třeba mít na paměti jejich výjimečný charakter 

a dbát na něj při stanovování podmínek, za kterých se budou předběžná opatření 

ukládat. Rovněž je třeba vždy šetřit práva obou stran a uvážlivě rozhodnout, zda je 

pravděpodobné, že by mohlo dojít k nenapravitelné újmě. Vzhledem k tomu, že tato 

rozhodnutí budou probíhat pod časovým tlakem a je možné, že v případě zaváhání už 

nebude právo, které mělo být předběžným opatřením chráněno existovat, lze orgánům 

spíše odpustit vydání předběžného opatření, které se později ukáže jako nepodložené, 

než nečinnost s fatálními následky. Velmi důležité je, aby předběžná opatření byla 

považována za závazná, neboť v tuto chvíli se jedná o důležitý instrument ochrany 

lidských práv, jehož efektivitu však právě spekulace o právní nezávaznosti oslabují. 
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Seznam zkratek 
 

Africká charta   Africká charta lidských práv a práv národů 

Africká komise  Africká komise pro lidská práva a práva národů 

Africký soud   Africký soud pro lidská práva a práva národů 

Americká úmluva  Americká úmluva o lidských právech 

AU    Africká unie 

CAT    Výbor proti mučení (Committee against Torture) 

CED Výbor pro nucená zmizení (Committee on Enforced 

Disappearances) 
 

CEDAW Výbor pro odstranění diskriminace žen (Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women) 
 

CERD Výbor pro odstranění rasové diskriminace (Committee on 

the Elimination of Racial Discrimination) 
 

CESCR Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva 

(Committee on Social, Economic and Cultural Rights) 
 

CRPD Výbor pro práva osob se zdravotním postižením 

(Committee on the Rights of Persons with Disabilities) 
 

ESLP    Evropský soud pro lidská práva 

Evropská komise  Evropská komise pro lidská práva 

Evropská úmluva Evropská úmluva o lidských právech a základních 

svobodách 
 

HRC    Výbor pro lidská práva (Human Rights Committee) 

Meziamerická komise  Meziamerická komise pro lidská práva 

Meziamerický soud  Meziamerický soud pro lidská práva 

MSD    Mezinárodní soudní dvůr 

OAS Organizace amerických států (Organization of American 

States) 
 

OSN    Organizace spojených národů 
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Míra využívání předběžných opatření soudními a kvazisoudními 

orgány 

 
Následující grafy znázorňují míru využívání institutu předběžných opatření 

zkoumanými mezinárodními fóry. Grafy mají sloužit k získání základní představy a 

vzhledem k tomu, že v mnoha případech nejsou relevantní data dostupná, je možné, že 

nejsou zcela přesné. V případě, že v grafech některé sloupce chybí, není to proto, že by 

se příslušný údaj rovnal nule, ale právě z důvodu absence dat. 
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Abstract 
 

Provisional measures indicated by international courts and quasi-judicial 

organs in human rights cases 

 

Whenever human rights are at stake there should be quick response of the 

authority dealing with the situation. Provisional measures are therefore useful tool how 

to prevent irreparable harm. The aim of my thesis is to analyse provisional measures 

indicated by various human rights adjudicators from different continents. Main focus is 

put on legal provisions empowering international courts and quasi-judicial organs to 

indicate provisional measures, examining whether provisional measures are legally 

binding, exploring the extent to which international forums indicate provisional 

measures and highlighting some specific types of provisional measures. The approach is 

description with elements of comparison.  

The thesis is composed of six chapters. Chapter one is introductory and defines 

the concept of provisional measures and its main characteristics and conditions for use. 

Chapters two to five are dealing with various courts and quasi-judicial organs on the 

universal level and in Europe, Africa and the Americas.  Chapter two is subdivided into 

two parts. Part one examines International Court of Justice, which is not strictly 

speaking human rights adjudicator and is not allowing individual complaints, but its 

case law is very relevant for discussed topic. Part two concentrates on United Nations 

treaty bodies. Sixth chapter reviews types of provisional measures discussed in previous 

chapters and providing comparison with the conclusion of surprisingly similar types 

used worldwide (with several exceptions). Types most often used by various human 

rights adjudicators are for example halting expulsions, protecting witnesses and human 

rights defenders, protection indigenous peoples etc.  

General conclusions are provided in the last part, which suggests that in order to 

provide effective protection the provisional measures of all discussed international 

forums should be explicitly legally binding. Concerning the extent to which 

international courts and quasi-judicial organs indicate provisional measures there are 

big differences. 
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