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1. Úvod 
Problematika humanitárnej intervencie a následne zodpovednosti za ochranu je v teórií 

prítomná už od vzniku OSN, do popredia medzinárodného záujmu sa však dostala až 

v posledných dekádach. Jedným z dôvodov, pre ktoré je diskusia a prax o zodpovednosti 

za ochranu a možnosť ozbrojenej intervencie tak komplikovaná je, že ide 

o multidisciplinárnu otázku, presahujúcu odbor medzinárodného práva verejného. Práve 

zmes právnych, politických a etických aspektov robí uvedené koncepty vo svetle 

svetových udalostí v posledných desaťročiach zaujímavými a nesmierne dôležitými 

témami pre teoretikov. Do hry pri ich premýšľaní vstupuje vzájomná dynamika často 

v protiklade stojacich pojmov, ako napr. suverenita a ochrana ľudských práv, legalita 

a legitimita, zaistenie bezpečnosti jednotlivcov, medzinárodného mieru a parciálnych 

záujmov štátov.  

V dobe, keď som uvažovala o téme svojej práce, práve vrcholili úvahy o možnej intervencii 

vojsk USA do Sýrie po odhalení (neskôr preukázaných) podozrení o použití chemických 

zbraní v rámci bojov i proti civilným obyvateľom. Humanitárna intervencia aj 

zodpovednosť za ochranu boli v tých dňoch neustále skloňované médiami, ktoré však 

prednostne hľadeli na politický rozmer udalostí. Práve v súvislosti s nedostatočne 

podchytenou právnou stránkou celej krízy som sa rozhodla preskúmať legálne aspekty 

viažúce sa k R2P v Sýrií. 

1.1 Obsah a zámer práce 

Text sa delí na niekoľko menších častí, ktoré rôznym spôsobom približujú hlavnú tému. 

V úplnom úvode budú načrtnuté niektoré aspekty medzinárodného práva, ktoré poslúžia 

ako rámec pre celú prácu a najmä pre úvahy o humanitárnej intervencii a R2P. Jedná sa 

o popis konštrukcie systému OSN ustanoveného Chartou, ktorá kladie dôraz na suverenitu 

štátov a zakazuje neautorizované intervencie a stručné predstavenie ochrany ľudských 

práv v medzinárodnoprávnom kontexte. 
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Cieľom druhej časti je v časovom slede predstaviť vývoj myšlienky humanitárnej 

intervencie a najmä jej nástupníckeho konceptu - zodpovednosti za ochranu (R2P), keďže 

práve na postupnom pretváraní právneho myslenia je možné najlepšie ukázať príčiny 

súčasného diskurzu viažúceho sa k R2P. Bude ukázaná postupná premena v uvažovaní 

o humanitárnej intervencii, podčiarknutá prípadom ozbrojeného zásahu NATO v Kosove. 

Následne bude podrobne popísaná zodpovednosť za ochranu a pokračujúce vyjednávanie 

jej podoby a postavenia v práve a v myslení (i konaní) medzinárodného spoločenstva – 

od správy Medzinárodnej komisie pre intervenciu a štátnu suverenitu, cez výsledky 

Summitu OSN v roku 2005 až po jej do dnešného dňa najznámejšie uplatnenie v prípade 

Lýbie. Časť o humanitárnej intervencii aj časť venovaná zodpovednosti za ochranu 

obsahuje kapitolu, v ktorej je na základe predstavených informácií analyticky zhodnotené 

ich postavenie. 

V ďalšej časti v prípadovej štúdii práca zmapuje právne a čiastočne aj najzásadnejšie 

politické aspekty prebiehajúcich udalostí v Sýrii od začiatku krízy a pokúsi sa osvetliť 

otázku postavenia R2P v medzinárodnom práve a v rozhodovaní či uvažovaní členov 

medzinárodneho spoločenstva v súvislosti s konfliktom.  

Záverečná časť sa bude venovať problému, či je možné koncept R2P aplikovať v Sýrii 

a ktoré jeho aspekty aplikované boli. Vzhľadom k merítku, v ktorom došlo v krajine 

k porušovaniu ľudských práv a relatívne miernym reakciám (či priamo nečinnosti) 

medzinárodného spoločenstva vo vzťahu k ochrane práv obyvateľov, sa práca tiež pokúsi 

hľadať odpoveď na otázku, či s konceptom zodpovednosti za ochranu môžeme počítať 

do budúcnosti, alebo sýrska nečinnosť poukazuje na jeho skorý odchod z výslnia. Bude 

tiež načrtnutých niekoľko návrhov a možností naznačujúcich vývoj R2P v najbližších 

mesiacoch a rokoch. 
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1.2 Použitá literatúra 

Medzi základnú literatúru, ktorá bola použitá pri spracovávaní témy, patrí práca Veroniky 

Bílkovej o zodpovednosti za ochranu,1 či publikácie viažúce sa k humanitárnej intervencii 

neraz s dôrazom na etické otázky sprevádzajúce tému ako napr. od MacQueen,2 

MacDonald a Alston3 alebo Holzgrefe a Keohane.4 Vzhľadom k povahe témy a jej 

aktuálnosti tvoria podstatnú časť bibliografie akademické články, komentáre, prípadne 

taktiež mediálne správy. Za najzásadnejšie články venujúce sa problematike, citované 

v diplomovej práci považujem najmä práce Zifcaka5, Cronoguea6 a Bermana 

a Michaelsena7. Z autorov, ktorí sa neradia medzi právnikov a právnych teoretikov, som 

čerpala mnohé postrehy napríklad od Evansa8 a Thakura9, ktorí majú vzhľadom k ich 

pôsobeniu v Medzinárodnej komisii pre intervenciu a štátnu suverenitu výnimočný vhľad 

do problematiky.  

Z primárnej literatúry som pracovala najmä so zdrojmi z prostredia OSN, typicky 

s relevantnými rezolúciami Rady bezpečnosti a Valného zhromaždenia a zápismi z jednaní, 

vďaka ktorým je možné bližšie osvetliť pozície jednotlivých štátov viažúce sa 

k humanitárnej intervencii či R2P. Ďalšie použité zdroje zahŕňajú správy generálnych 

tajomníkov, správy Komisie pre ľudské práva k Sýrii a dokumenty viažúce sa k práci 

Medzinárodnej komisie pre intervenciu a štátnu suverenitu. Ako dôležité pramene tiež 

poslúžili niektoré medzinárodné zmluvy, a to hlavne Charta OSN, Dohovor o zákaze 

                                                                   
1 BÍLKOVÁ, V. Odpovědnost za ochranu (R2P). Nová naděje nebo staré pokrytectví? Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010.  

2 MACQUEEN, N. Humanitarian Intervention and the United Nations. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011. 

3 MACDONALD, E., ALSTON P. Human Rights, Intervention, and the Use of Force. New York: Oxford University Press, 2008. 

4 HOLZGREFE, J.L., KEOHANE, R.O. Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

5 ZIFCAK, S. The Responsibility to Protect after Libya and Syria. Melbourne Journal of International Law. vol. 13, str. 1-35. Dostupné z: 

http://responsibilitytoprotect.org/libyasyria%20mjil-FINAL%20.pdf.  

6 CRONOGUE, G. Responsibility to Protect: Syria The Law, Politics, and Future of Humanitarian Intervention Post-Libya. International Humanitarian Legal 

Studies. 3/2012, str. 124-159. 

7 BERMAN D., MICHAELSEN Ch. Intervention in Libya: Another Nail in the Coffin for the Responsibility to Protect?. International Community Law Review. 

2012, 14., str. 337-358. 

8 EVANS, G. The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All. Washington: Brookings Institution Press, 2008. 

9 THAKUR, R. The Responsibility to Protect: Norms, Laws and the Use of Force in International Politics. New York: Routledge, 2011., str. 77-78. 

http://responsibilitytoprotect.org/libyasyria%20mjil-FINAL%20.pdf
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vývoja, výrobe, hromadenia a používania chemických zbraní a ich zničení či Dohovor 

o prevencii a trestaní zločinu genodícy. 

1.3 Metodológia 

Práca zahŕňa pasáže popisného charakteru, dopĺňané následnými analytickými časťami. 

Popisná časť sa zameriava najmä na predstavenie časového vývoja konceptov 

humanitárnej intervencie a zodpovednosti za ochranu a popis situácie v Sýrii, s dôrazom 

na aspekty, ktoré zohrávajú úlohu pri hodnotení aktuálnej podoby R2P. Analytické pasáže 

sa zaoberajú najmä diskusiou predstavených konceptov a zodpovedaním hlavného 

problému práce – aké je aktuálne postavenie R2P vo svetle prebiehajúcej sýrskej krízy.  

Vzhľadom k charakteru vytýčenej práce boli pri jej spracovávaní využité výhradne 

kvalitatívne metódy práce s informáciami – tj. nepokúšala som sa vytvárať z dát kategórie 

či kvantifikovať svoje zistenia, dostupné zdroje som naopak hĺbkovo analyzovala 

a priznávala im kvalitu samým o sebe.10 Je v nej tiež použitá prípadová štúdia sýrskej krízy 

a jej významu pre vývoj R2P. Robert K. Yin vo svojej učebnici pracuje s definíciou metódy 

prípadových štúdií ako s výskumami, ktoré sa zaoberajú nejakými súčasnými fenoménami 

v kontexte reálneho sveta11 – rovnako v práci bude ukázaný reálny príklad postupného 

vývoja situácie v Sýrii a prejavy R2P, ktoré ho sprevádzajú. 

 

  

                                                                   
10 BÍLKOVÁ, V. op.cit., str. 25. 

11 Yin, R.K. Case Study Research: Design and Methods. Newbury Park: Sage, 1984, str. 23. 
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2. Východiská medzinárodného práva  

V úvodnej časti textu budú stručne popísané niektoré zásadné pojmy a východiská 

medzinárodného práva dôležitého pre tému práce, na ktoré bude ďalej odkazované. 

Jedná sa najmä o niektoré aspekty medzinárodného práva, ktoré sú relevantné 

pre porozumenie rozpracovaným konceptom, konkrétne o zákaz použitia sily a dôraz 

na vnútornú právomoc štátov obsiahnuté v Charte OSN či popis ukotvenia ochrany 

ľudských práv v medzinárodnom práve.  

2.1 Zákaz použitia sily a suverenita štátov v Charte OSN 

Charta OSN, definitívne schválená 24. októbra 194512 je dnes pravdepodobne 

najdôležitejším dokumentom medzinárodného práva – ide o zmluvu, ktorá zakladá právo 

nielen pre signatárov, ale aj rozširuje povinnosti pre tretie strany.13 Práve v nej je 

zakotvený jeden zo základných stavebných kameňov súčasného systému medzinárodného 

práva, zákaz použitia sily, ktorým sa vylučuje použitie sily v prípadoch neodobrených 

Radou Bezpečnosti či v sebaobrane. V článku 2 (4) Charta stanovuje, že „všetci členovia 

Organizácie Spojených národov sa vystríhajú vo svojich medzinárodných stykoch hrozby 

silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti každého 

štátu, ako aj každého iného spôsobu nezlučiteľného s cieľmi Organizácie Spojených 

národov.“ 14 Rozpútanie útočnej vojny podľa medzinárodného práva zakladá zločin proti 

mieru.15 

V Charte nenachádzame moderačný článok, ktorý by naznačoval, že humanitárne dôvody 

by mohli byť vnímané odlišne od iných dôvodov dávajúcim za vznik ozbrojeným útokom. 

Zákaz dokonca zahŕňa už samotné hrozenie použitím sily – odrážajúc náladu 

na konferencii, kde sa účastníci pokúšali navrhnúť systém, ktorý by dokázal zabrániť 

                                                                   
12 San Francisco Conference [online]. History of the United Nations. Dostupné z: http://www.un.org/en/aboutun/history/sanfrancisco_conference.shtml 

13 BROWNLIE, I. Principles of public international law; Oxford; Clarendon Press; 1998., str. 620-630. 

14 Charta OSN. 24.10.1946., čl. 2 odst.4. 

15 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné: Zvláštní část. Praha: C.H.Beck, 2006, str. 3. 
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budúcim vojnám.16 Dôraz bol pri tom kladený najmä na nedotknuteľnosť suverenity 

štátov – ich teritoriálnej integrity a politickej nezávislosti, bez ohľadu na ich veľkosť 

či silu.17 

Charta navyše v článku 2 (7) posilňuje dôraz na suverenitu štátov a stanovuje že „nijaké 

ustanovenie tejto Charty nedáva Organizácii spojených národov právo zasahovať do vecí, 

ktoré podstatne patria do vnútornej právomoci štátov, ani nezaväzuje jej členov, aby 

takéto veci podrobovali riešeniu podľa Charty.“ 18 

2.1.1 Rola OSN pri autorizovaní použitia sily 

Rada bezpečnosti môže dať súhlas k použitiu opatrení, ktoré považuje za nutné a to 

vrátane vojenskej sily, za podmienok stanovených v kapitole VII. Charty OSN, čím je 

stanovená výnimka z kogentného zákazu použitia sily a hrozby silou19 - t.j. v prípade, 

že dôjde k ohrozeniu mieru, porušeniu mieru alebo útočnému činu a za účelom udržania 

alebo obnovenia mezinárodného mieru a bezpečnosti.20 Z uvedeného vyplýva, že Rada 

bezpečnosti dáva autorizáciu aj k prípadnému využitiu sily na humanitárne účely, ak iné 

opatrenia neboli dostačujúce. Nevyhnutnou podmienkou je súhlasné hlasovanie aspoň 

deviatich z pätnástich členov.21 Stáli členovia Rady Bezpečnosti (USA, Rusko, Británia, 

Čína, Francúzsko) (článok 23) však môžu kedykoľvek vetovať návrhy prejednávané v rade 

a zabraňovať tak prijatiu krokov, ktoré by nezodpovedali ich záujmom.22 

Práve poistka v prospech povojnových veľmocí v podobe práva veta by mala zaručiť 

legitimitu rozhodnutí prijatými najmocnejším orgánom OSN, prostredníctvom vynúteného 

hľadania širokého konsenzu vyhovujúceho všetkým stranám. Cronogue podotýka, 

                                                                   
16 San Francisco Conference [online]. op.cit..  

17 CRAWFORD, J., BROWNLIE, I.. Brownlie’s Principles of Public International Law. 8th edition. London: Oxford University Press, 2012, str.754. 

18 Charta OSN. op.cit., čl. 2 (7). 

19 MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné: Jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému. Brno: Doplněk, 2008, str. 

381. 

20 Charta OSN. op.cit., čl. 27,42. 

21 Charta OSN. op.cit,. čl. 27. 

22 Charta OSN. op.cit., čl. 23. 
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že akokoľvek je súčasné usporiadanie náchylné k zasekávaniu v dôsledku sledovania 

geopolických záujmov štátov, ide stále o nesmierne pragmatické nastavenie fungovania.23 

Vzhľadom k tomu, že akákoľvek intervencia voči tretiemu štátu predstavuje nákladný 

a riskantný zásah a štáty, dbajúce o svoje vlastné záujmy takto majú možnosť zvážiť, 

do akej miery je pre nich z politického a pragmatického hľadiska zmysluplný.24 

Manévrovací priestor tiež zabezpečuje, že v prípade, že sa štáty na niečom dohodnú, sú 

skutočne ochotné dohodu plniť – v prípade, že by im nejaký nepolitický orgán vynucujúci 

medzinárodné právo nariaďoval jednanie (alebo dokonca ukladal povinnosť intervencie), 

pravdepodobne by nebol rešpektovaný.25 

Jednou z otvorených otázok dôležitých pre humanitárnu intervenciu zostáva, aké situácie 

môžeme klasifikovať ako „ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti.“ Kým jazykový 

výklad ustanovenia v súvislosti s dôrazom na suverenitu v Charte poukazuje na úsilie 

delegátov zamerať sa najmä na cezhraničné spory, napríklad Corten upozorňuje, že 

znenie jedného z prahových kritérii autorizácie použitia sily Radou bezpečnosti nadobudlo 

v praxi oveľa flexibilnejší charakter a Rada v minulých rezolúciách ako ohrozenie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti vnímala radu príčin vrátane humanitárnych kríz, 

škodlivých rozpadov štátnych štruktúr, porušení dohôd o ukončení vnútorných konfliktov 

atď.26 Na základe praxe je teda možné konštatovať, že ozbrojená intervencia v internom 

konflikte v záujme ochrany ľudských práv je v súlade s Chartou možná. 

Na záver je vhodné spomenúť, že okrem Rady bezpečnosti je teoreticky možné, aby 

ozbrojenú intervenciu odsúhlasilo aj Valné zhromaždenie na základe rezolúcie Zjednotení 

za mier.27 Rezolúcia z roku 1950 rieši situáciu, kedy sa Rada bezpečnosti nedokáže 

                                                                   
23 CRONOGUE, G. op.cit., str.158 

24 Ibid. 

25. Ibid. 

26 CORTEN, O. The Law Against War: The Prohibition on the Use of Force in Contemporary International Law. Oxford: Hart Publishing, 2012, str.320. 

27 UNGA Res 377 A(V). Uniting for Peace. 3.11.1950. 
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zhodnúť na reakcii v prípadoch, v ktorých existuje hrozba alebo porušenie mieru.28 Valné 

zhromaždenie vtedy môže vec prejednať a predložiť odporúčania, v nevyhnutnom prípade 

tiež zahrňujúce použitie sily.29 

2.2 Ochrana ľudských práv v medzinárodnom práve 

V kontexte medzinárodného práva je možné konštatovať výrazný prienik ľudských práv 

do medzinárodnoprávnej normativity, ktorý sa prejavuje ich zakotvením v mnohých 

písaných i obyčajových pravidlách. 

Je nepochybné, že okrem zabraňovania budúcich vojen patrí ochrana základných ľudských 

práv a slobôd medzi najdôležitejšie ciele existencie OSN, deklarované už v preambule 

Charty.30 Rovnako ako zákaz použitia sily, zákaz porušovania práv jednotlivca môžeme 

považovať za jednu z kogentných noriem medzinárodného práva, ktoré sú dnes vnímané 

ako súčasť obyčajového práva31 a v súvislosti s tým za povinnosť erga omnes.  

Charta OSN v článku 55 časti c) stanovuje, že OSN bude podporovať „obecnú úctu 

k ľudským právam a základným slobodám pre všetkých, bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka 

alebo náboženstva a jeho zachovania“32 a článok 56 obsahuje záväzok všetkých členov, že 

budú jednať spoločne i jednotlivo v súčinnosti s OSN v záujme dosiahnutia cieľov 

vytýčených v predchádzajúcom článku.33 Ďalšie ustanovenie Charty viažúce sa k ochrane 

ľudských práv nachádzame v čl. 68, na základe ktorého „hospodárska a sociálna rada 

zriaďuje komisie... pre podporovanie ľudských práv...“ 34 

                                                                   
28 UNGA Res 377 A(V). op.cit. A.1. 

29 Ibid. 

30 Charta OSN. op.cit., preambula. 

31 ŠTURMA, P. ČEPELKA, Č. Mezinárodní právo veřejné. Praha:Eurolex Bohemia, 2003, str.387. 

32 Charta OSN. op.cit., čl. 55. 

33 Charta OSN. op.cit., čl. 56. 

34 Charta OSN. op.cit,. čl. 68. 
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Počet ďalších medzinárodných zmlúv ustanovujúcich kogentný zákaz porušovania 

ľudských práv sa obzvlášť od druhej polovice dvadsiateho storočia rozširoval, za všetky 

spomeňme napríklad Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966),35 

Medzinárodný dohovor o potlačení a trestaní apartheidu (1973)36, Dohovor o zabránení 

a trestaní zločinu genocídy (1948)37 atď. Za súčasť obyčajového medzinárodného práva 

dnes považujeme aj ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948).38 Mnohé 

z prijatých zmlúv zahŕňajú kontrolné mechanizmy v podobe rôznych výborov, 

prejednávaní správ o plnení či mechanizmy individuálnych sťažností atď., pričom viaceré 

z nich sú obzvlášť efektívne najmä na regionálnej úrovni ochrany.39 

Na základe hore uvedeného je nepochybné, že ochrana ľudských práv predstavuje jednu 

z dôležitých zložiek medzinárodného práva verejného, pre potreby práce zaoberajúcej sa 

humanitárnou intervenciou a zodpovednosťou za ochranu však môže byť pripomenuté 

tvrdenie Ondrovičovej, že napriek celkovému nárastu miery ochrany ľudských práv, 

žiadny z nástrojov k tomu určených nepredpokladá možnosť využitia sily v záujme 

vynútenia ich dodržiavania.40 V nasledujúcej argumentácií však uvádza, že v prípadoch 

rozsiahleho porušovania ľudských práv je podľa nej právne i logicky neprípustné ignorovať 

váhu právnych noriem zabezpečujúcej ochranu ľudských práv a vždy uprednostňovať 

zásadu nepoužívania sily a dôraz na štátnu suverenitu.41  

  

                                                                   
35 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach; UNGA Res 2200 (XXI) 16.12. 1966. 

36 Medzinárodný dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy. 18.7.1973 

37 Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídia, 8.12. 1948. 

38 Všeobecná deklarácia ľudských práv; UNGA 217 (III) z 10.12. 1948. 

39 ŠTURMA, P. ČEPELKA, Č. op.cit., 2003., str..387-405. 

40 ONDROVIČOVÁ, J. Humanitárna intervencia z pohľadu medzinárodného práva. Dizertačná práca. Právnická fakulta univerzity Karlovy. Praha 2012, 

str. 46. 

41 ONDROVIČOVÁ, J. op.cit., str. 47-48. 
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3. Od Humanitárnej Intervencie k zodpovednosti za ochranu 

Neschopnosť medzinárodného spoločenstva konať v záujme zabránenia humanitárnych 

katastrof v dôsledku masívnych porušovaní ľudských práv vo vnútri niektorých štátov sa 

obzvlášť v priebehu 90-tych rokov stala morálne neúnosnou. V roku 1994 bol svet 

zhrozený genocídou v Rwande, ústiacou v smrť približne 800 000 obyvateľov patriacich 

medzi Tutsiov.42 Následne misia OSN tragicky zlyhala v Srebrenici, kde nedokázala 

zabrániť masakru približne sedem tisíc miestnych mužov.43 

Oba prípady mali spoločné nielen masívne porušovanie ľudských práv vo vnútri hraníc 

štátov, ale aj priamy dohľad mierových jednotiek OSN a medzinárodného spoločenstva,44 

ktorí však nedokázali a v rámci platných medzinárodno-právnych noriem ani nemohli 

tragédiám zabrániť. Nakoľko Rada bezpečnosti OSN neodobrila použitie sily, v Rwande sa 

nikto sa neodhodlal k protiprávnemu zásahu do suverenity iného štátu; v Kosove nakoniec 

bez súhlasnej rezolúcie zasiahli vojská NATO, čo dodnes patrí medzi široko diskutované 

a kontroverzné rozhodnutia.45 Možno práve vzhľadom k tomu, že na rozdiel od minulosti, 

mohol svet vďaka rozsiahlemu mediálnemu pokrytiu46 pozorovať katastrofy stíhajúce 

civilných obyvateľov doslova v priamom prenose, sa rozprúdila diskusia, ktorej cieľom 

bolo hľadať východisko zo súčasného stavu a pokúsiť sa v budúcnosti zabezpečiť ochranu 

civilistov v zlyhávajúcich štátoch. Jedným z najzásadnejších konceptov objavujúci sa 

v debatách bola práve humanitárna intervencia. 

                                                                   
42 Genocide in Rwanda [online]. United Nations Human Rights Council. Dostupné z: 

http://www.unitedhumanrights.org/genocide/genocide_in_rwanda.htm 

43 Timeline: The Siege of Srebrenica [online]. BBC News [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/675945.stm. 

44 History of peacekeeping: Post Cold War Surge [online]. United Nations Peacekeeping. [cit. 2014-04-02]Dostupné z: 

http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/surge.shtml. 

45 BROOKS, R. The UN Security Council and Civilian Protection. Georgetown University Law Centre. 2013, str. 11, 14. 

46 O role médií obzvlášť počas zásahu v Kosove sa napísalo mnoho, viď napr. prácu Philipa Hammonda a Edwarda Hermana - Degraded Capability: The 

Media and the Kosovo Crisis. Pluto Press, 2000. 
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3.1 Humanitárna intervencia  

Niektorí teoretici nachádzajú náznaky úvah o humanitárnej intervencii už od prvých 

moderných diplomatických usporiadaní štátov, počnúc Vestfálskym mierom a medzi prvé 

čiastočne humanitárne motivované akcie radia napríklad britskú a francúzsku námornú 

blokádu zabezpečujúcu ich vyhlášky o zákaze obchodu s otrokmi či „humanitárnu“ 

podporu kresťanských obyvateľov žijúcich v Osmanskej ríši na území dnešného Balkánu.47 

Iní premýšľajú nad prirodzenoprávnymi základmi otázky ochrany civilných obyvateľov 

v čase vojny – zaujímavá je napríklad poznámka Iana Hurda, že podľa mnohých teoretikov 

bola pred prijatím Charty OSN humanitárna intervencia v rámci obyčajového 

medzinárodného práva teoreticky možná v prípadoch hrubého porušovania ľudských práv 

(viď teória o tzv. just war – spravodlivej vojne), po roku 1945 je však právne vylúčená.48 

Práve zdanlivá nepriechodnosť akýchkoľvek pokusov o právne uchopenie problému 

humanitárnej intervencie po vzniku systému OSN v súvislosti s nespočetnými 

humanitárnymi krízami, ktoré sa od polovice minulého storočia odohrali, robí 

z problematiky jednu z veľkých teoretických a politických výziev našej doby. V ďalších 

riadkoch krátko popíšem podstatu myšlienky humanitárnej intervencie a jej kritiku, ktorá 

predchádzala vzniku nástupníckeho konceptu v podobe zodpovednosti za ochranu. 

3.1.1 Definícia humanitárnej intervencie 

Definícia humanitárnej intervencie ako ju uvádza Holzgrefe a Keohane stanovuje, že sa 

za ňu považuje „vyhrážka alebo použitie sily naprieč štátne hranice štátom (alebo 

skupinou štátov), ktorých cieľom je zabrániť alebo ukončiť rozsiahle a vážne porušovanie 

základných ľudských práv jednotlivcov, ktorí nie sú občanmi daných štátov a to 

bez povolenia štátu, na ktorého území je sila použitá.“49 V teórii sa ešte donedávna 

vyskytovali aj zmienky o humanitárnej intervencii v súvislosti s prírodnými katastrofami – 

                                                                   
47 MACQUEEN, N. op.cit.str. 2-4. 

48 HURD, I. Is Humanitarian Intervention Legal? The Rule of Law in an Incoherent World. Ethics and International Affairs. 2011. no.3, s. 293 – 313. 

Dostupné z: http://faculty.wcas.northwestern.edu/~ihu355/Home_files/is%20hi%20legal.pdf. str. 298.; pozn. Všetky úryvky z cudzojazyčných zdrojov sú 

preložené autorkou. 

49HOLZGREFE, J.L., KEOHANE, R.O. Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. s. 18.  
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pracovala s nimi dokonca aj Medzinárodná komisia zaoberajúca sa intervenciou a štátnou 

suverenitou, avšak OSN aj odborníci zaoberajúci sa témou humanitárnej intervencie 

postupne a obzvlášť po nástupe zodpovednosti za ochranu odstúpili od tohto výkladu 

a termín bol fakticky zúžený na hore uvedenú definíciu.50  

Pre lepšie pochopenie humanitárnej intervencie je možné krátko predstaviť jeden 

z najzásadnejších myšlienkových konceptov s ňou spájaných - tzv. právo intervenovať 

alebo právo na intervenciu, ako ho znovupoužil Bernard Kouchner, spoluzakladateľ 

Lekárov bez hraníc (termín právo na intervenciu bol totiž prvýkrát použitý už v roku 

1840).51 Právo na humanitárnu intervenciu (le droit d´ingérence) reformuloval v súvislosti 

s novovzniknutou situáciou v medzinárodnej komunite v 90. rokoch, po páde predelu 

medzi Východným a Západným blokom.52 Nakoľko krátku dobu sa zdalo, že svet je 

svedkom fukuyamovského konca histórie, bol ideálny čas na otvorenie debaty o konsenze 

na možnosti účinných zásahov vo vnútri štátov v prípadoch humanitárnych kríz. Myšlienka 

práva na intervenciu začala postupne rezonovať a stala sa obzvlášť citovanou 

po intervencii v Somálsku vedenej USA v roku 1992.53 

3.1.2 Diskusia k humanitárnej intervencii 

Ako bolo ukázané v predchádzajúcej sekcii o zákaze použitia sily v Charte, formalistickou 

optikou medzinárodného práva môže byť otázka humanitárnych intervencií vyriešená 

jednoducho v ich neprospech, keďže v rámci tradičného právneho rámca predstavuje 

akákoľvek intervencia, ktorá nebola odobrená Radou bezpečnosti, prípadne konaná 

v sebaobrane, porušenie zákazu použitia sily. Bolo by však neproduktívne ignorovať 

súčasný vývoj v medzinárodných vzťahoch a nevšímať si teoretické úvahy, 

ospravedlňujúce vojenské intervencie v prípadoch masového porušovania ľudských práv, 

                                                                   
50 BAJORIA J., MCMAHON R. The Dilemma of Humanitarian Intervention. Dostupné z: http://www.cfr.org/humanitarian-intervention/dilemma-

humanitarian-intervention/p16524. Publikované 12.6.2013 (navštívené 15.3.2014) 

51 EVANS, G. op. cit. str., 22-23. 

52 Ibid. 

53 Ibid. 

http://www.cfr.org/humanitarian-intervention/dilemma-humanitarian-intervention/p16524
http://www.cfr.org/humanitarian-intervention/dilemma-humanitarian-intervention/p16524
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hoci aj nad rámec kogentných ustanovení medzinárodného práva. Niektorí odborníci 

na medzinárodné právo dokonca hovoria o novo sa formujúcich pravidlách 

v medzinárodnej komunite.54 

Práve tu je dôležité podotknúť, že diskusia o tom, či sa v prípade humanitárnej intervencie 

jedná alebo jednalo o formujúcu sa nepísanú výnimku zo zákazu použitia sily vytýčenému 

Chartou OSN je jednou z hlavných právnych otázok, ktoré sa k nej viažu. Profesori Šturma 

a Čepelka vo svojej učebnici medzinárodného práva popisujú konštitutívne prvky tvorby 

medzinárodného obyčaja – ustálená prax (usus generalis) a obecné povedomie 

o nevyhnutnosti takejto praxe, inak povedané, obecnú akceptáciu pravidla ako práva 

(opinio necesisitatis generalis).55 Len a jedine v prípadoch, kedy dôjde k splneniu obidvoch 

podmienok môžeme hovoriť o novovzniknutom záväznom obyčajovom pravidle 

medzinárodného práva. Ďalšími nevyhnutnými podmienkami, ktoré vychádzajú z dvoch 

základných pilierov je obecné prijatie určitého druhu správania, spolu s „rozšírenou, 

reprezentatívnou... opakovanou, rovnorodou, nepretržitou a dlhšiu dobu trvajúcou“ 

praxou (usus longaevus).56 Pre prácu zaujímavým aspektom obyčajovej normotvorby je 

fakt, že nie všetky vznikajúce pravidlá musia mať nevyhnutne univerzálnu podporu 

naprieč štátmi. Pravidlo sa môže stať súčasťou medzinárodného práva, pričom štát alebo 

štáty, ktoré sústavne voči nemu vyjadrujú negatívny postoj, sa môžu svojím konaním 

vyňať z dosahu aplikácie pravidla.57 Ústredná diskusia o tom, či môžeme humanitárnu 

intervenciu považovať za formujúce sa pravidlo bude zhodnotená v závere podkapitoly 

venovanej tejto problematike. 

                                                                   
54 HEINEGG, von W.H. (2013) Viewpoints: Is there legal basis for military intervention in Syria? [online]. [cit. 2014-03-05] Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/news/world-23847169  

55 ŠTURMA, P. ČEPELKA, Č. op.cit.. str..125-127., viď tiež DAVID, V., SLADKÝ, P., ZBOŘIL, F. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. Praha: Leges, 2008, 

str. 105. 

56 ŠTURMA, P. ČEPELKA, Č. op.cit.. str..125-127.; 

Brownlieho princípy medzinárodného práva popri uvedenom upozorňujú, že za predpokladu, že prax používania pravidla vykazuje konzistentnosť 

a obecnosť (generality), obyčaj môže vzniknúť v relatívne krátkom čase, čo možno doložiť napríklad rýchlym vznikom pravidiel týkajúcich sa vesmíru či 

kontinentálneho šelfu, viď CRAWFORD, J., BROWNLIE, I. op.cit., str.24. 

57 CRAWFORD, J., BROWNLIE, I. op.cit., str.28.; Autori tiež pripomínajú, že princíp je v dnešnej dobe málokedy uplatňovaný na pravidlo ako celok, 

protestujúce štáty zvyčajne skôr vyberú časť z rozsahu či cieľa pravidla, ktorá v ich prípade nebude uplatňovaná, ibid. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-23847169
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Jeden z prístupov naklonených možnosti humanitárnej intervencie, vychádzajúci 

z realistických pozícií napríklad argumentuje tým, že vzhľadom k mnohopočetným 

porušeniam zákazu použitia sily, článok 2 (4) v Charte OSN stratil na sile. Napríklad 

Ian Hurd cituje prácu Glenna a Francka, ktorí upozorňujú na úplný kolaps zákazu použitia 

sily v systéme OSN a podotýkajú, že štáty príliš nezmenili svoje správanie ohľadom 

vedenia vojen v porovnaní s dobou pred prijatím Charty.58 V medzinárodnom práve a ešte 

viac v medzinárodnej politike je relatívne bežné oslabenie alebo úplné odstránenie 

pravidla, v prípade, že prestalo byť rešpektované, čo v zásade potvrdzuje aj Viedenská 

konvencia o zmluvnom práve z roku 1969.59 Napriek tomu, že žiaden zo štátov do 

dnešného dňa nepoužil túto argumentáciu na ospravedlnenie svojho útoku, každé 

použitie sily v rozpore s Chartou OSN nás k nemu pravdepodobne približuje.60  

Iní pohľad zas spočíva v rezignácií na snahu pokúsiť sa nájsť legálne odôvodnenie 

pre humanitárne definície a odkazuje viac na najrôznejšie právne teórie zaoberajúce sa 

vzťahom legality a legitimity. Pravdepodobne nie je možné aktuálne očakávať reformu 

systému OSN ani radikálnu premenu nálad v medzinárodnom spoločenstve – na druhej 

strane je však morálne neúnosné prijať stav, v ktorom by bol bez odobrenia Rady 

bezpečnosti vylúčený zásah v prospech civilistov, ktorých ľudské práva sú masívne 

porušované. Navyše, ako bolo ukázané medzi východiskami medzinárodného práva, 

v posledných desaťročiach sme boli svedkami nebývalého rozvoja (minimálne 

manifestného) dôrazu na ochranu individuálnych ľudských práv jednotlivca a táto zmena 

paradigmy môže mať vplyv aj na prax humanitárnych zásahov štátov. Napríklad Fernando 

Tesón vyvodzuje, že zákaz použitia sily neplatí v prípadoch, kedy sa jedná o ochranu 

ľudských práv.61 Tvrdí, že intervencia, ktorá zastavuje vážne porušenia ľudských práv, slúži 

                                                                   
58 HURD, I. op. cit., str. 302-303.. 

59 Ibid. 

60 Ibid. 

61 TESÓN, F. Collective Humanitarian Intervention. Michigan Journal of International Law. 1995–96. no. 17, str. 323, 331-332. 
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pôvodnému účelu OSN a určite nejde proti myšlienke systému medzinárodného 

spoločenstva.62 

Niektorí teoretici tiež špekulovali, že na humanitárnu intervenciu sa nemusí vzťahovať 

článok 2 (4), nakoľko pri nej v ideálnom prípade nedochádza k narušeniu územnej 

celistvosti alebo politickej nezávislosti iného štátu – intervencia by nemala skončiť ako 

okupácia a jej hlavným cieľom by nemala byť zmena politického režimu.63 Táto 

interpretácia je však v mnohých prípadoch odmietaná ako účelové prekrúcanie znenia 

Charty.64 Napríklad Oscar Schachter v súvislosti s tým poznamenal, že „predstava, že by 

vojny začaté za dobrú vec, ako demokracia a ľudské práva, nezahŕňali porušenie územnej 

integrity alebo politickej nezávislosti, vyžaduje orwellovskú konštrukciu spomínaných 

termínov.“ 65 

Za slepú uličku konceptu odporcovia humanitárnych intervencií považujú aj snahu 

odvolávať sa na zmienky o ľudských právach, základných slobodách atď. v znení Charty, 

typicky preambuly.66 Nakoľko tieto ustanovenia majú výhradne charakter soft law 

a neviažu sa k nim žiadne vynútiteľné právne záväzky pre signatárov, právne 

argumentovať na ich základe v prospech vojenského zásahu podľa nich nie je možné.67 

V rámci Charty totiž predstavujú skôr ideál, ku ktorému majú štáty a medzinárodné 

spoločenstvo smerovať a je nepravdepodobné, že by vlády, ktoré odsúhlasili znenie 

Charty v roku 1945, boli pristúpili na myšlienkový konštrukt, na ktorého konci sa nachádza 

legálna cesta použitia sily v záujme ochrany ľudských práv.68 Ako píšu Crawford a 

                                                                   
62 Ibid. 

63 HOLZGREFE, J.L., KEOHANE, R.O. op.cit., str.38. 

64 Ibid. 

65 SCHACHTER, O. The Legality of Pro-democratic Invasion. American Journal of International Law. 1984., str. 645 – 650. str. 649. 

66 HURD, I. op. cit., str. 299. 

67 Ibid. 

68 Ibid. 



18 
 

Brownlie, akokoľvek úctyhodné môžu byť podobné úvahy, priestor vytýčený článkom 2 (4) 

v Charte OSN pre ne nenecháva žiadne miesto.69 

Kritici intervencií tiež upozorňujú na fakt, že štáty majú tendenciu vlastné záujmy skrývať 

za šľachetné, humanitárne ciele.70 Jedným z príkladov je, že aj Hitler pri obsadzovaní 

Československa argumentoval nutnosťou chrániť životy a slobodu nemeckých občanov 

na území republiky.71 Štáty, ktoré chcú zasahovať, tiež nepostupujú voči každému rovnako 

a vždy prihliadajú v prvom rade k svojim vlastným záujmom.72 V prípade, že by sa 

pristúpilo na obhajobu humanitárnych zásahov z čisto etických dôvodov, po správnosti by 

navyše mali byť potrestané všetky režimy porušujúce vo veľkom merítku práva svojich 

občanov a nie len niektoré z nich.73 Napr. by sa tak stala neznesiteľnou nečinnosť 

medzinárodnej komunity voči Severnej Kórey, ktorá však z geopolitických dôvodov nie je 

v hľadáčiku štátov inak naklonených intervenciám.  

Práve absolútny zákaz sily je tak podľa mnohých jedinou funkčnou zárukou 

pred zneužívaním možných výnimiek zo strany silných štátov, ktoré by sa častejšie 

pokúšali hľadať zámienky pre svoje vojenské zásahy. Ako to pri svojom vystúpení v Rade 

Bezpečnosti zhrnula švédska delegácia už v roku 1976, „akékoľvek formálne výnimky 

dovoľujúce použitie sily, akokoľvek chvályhodného, by boli odsúdené k zneužívaniu, 

obzvlášť veľkými a mocných a predstavovali by hrozbu, najmä pre malých a slabých.“74 

Podobným spôsobom je možné argumentovať platnosťou medzinárodných zmlúv 

dbajúcich na medzinárodnú ochranu ľudských práv. Skvelým príkladom je Dohovor 

o zabránení a trestaní genocídy z roku 1948, ktorý vo svojich ustanoveniach nabáda 
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70 BELLAMY, A. J., WHEELER, N. J. Humanitarian Intervention in World Politics [online]. [cit. 2014-03-10] Reader. Dostupné z: 
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74 GRAY, CH.D. International Law and the Use of Force. Oxford University Press, 2008., str. 32. 
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signatárov, aby zabraňovali a trestali genocídne jednanie.75 Napriek Dohovoru o genocíde 

a mnohým ďalším medzinárodným záväzkom, nabádajúcim k zabraňovaniu porušovaní 

ľudských práv, táto myšlienková línia naráža na znenie článku 103 v Charte, ktorý 

stanovuje že: „Ak by došlo k stretu záväzkov Organizácie Spojených národov podľa tejto 

Charty s ich záväzkami podľa akejkoľvek inej medzinárodnej dohody, majú prednosť 

záväzky podľa tejto Charty.“76 Ak teda pristúpime k tomu, že Charta má prednosť 

pred inými medzinárodnými zmluvami, nie je akceptovateľné odvolávanie sa 

na ustanovenia iných dokumentov, hoci aj poskytujúcich čiastočné ospravedlnenia 

ozbrojených zásahov v záujme humanitárnych cieľov.77 

3.1.3 Príklad použitia humanitárnej intervencie: Kosovo 

Asi najživšie diskutovanou sa téma humanitárnej intervencie stala po zásahu vojsk NATO 

v Kosove v roku 1999. NATO pristúpilo k intervencii vzhľadom k narastajúcemu 

porušovaniu ľudských práv vrátane masakrov civilného obyvateľstva a etnických čistiek, 

ktoré prinútilo viac než 800,000 obyvateľov opustiť domovy.78 Takmer troj-mesačná 

operácia pozostávajúca najmä z bombových náletov skončila v júni Petersburským 

mierom, na základe ktorého došlo k ukončeniu násilností, stiahnutiu juhoslovanských 

vojsk z Kosova a ustanoveniu vojenskej a administratívnej misie OSN v oblasti.79 

Vojenská intervencia v záujme ochrany civilistov bez podpory Rady bezpečnosti 

pre mnohých predstavovala zmenu klímy v dovtedajšom práve i medzinárodnej politike. 

V zásade nikto z teoretikov ani z politikov neobhajoval legalitu intervencie – de lege totiž 

išlo o jasné porušenie základných princípov medzinárodného práva a neakceptovateľný 

                                                                   
75 Dohovor o zabránení a trestaní genocídy, čl.1. 

76 Charta OSN. Op.cit., čl.103. 

77 HURD, I. op. cit., str. 299-301. 
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zásah do suverenity štátu.80 Členské štáty NATO a obecne svetový sever však zásah 

väčšinou schvaľovali s odkazom na morálku a spoločnú povinnosť chrániť ohrozené ľudské 

životy v čase postupujúcej humanitárnej krízy.81 Právnu argumentáciu možno zhrnúť 

dvomi hlavnými bodmi. Po prvé, odkazovalo sa uplatnenie prirodzeného práva, ktoré 

vo výnimočných situáciách môže byť nadradené pozitivistickému prístupu 

k medzinárodnému právu.82 Po druhé, predstavitelia NATO údajne len vynucovali tri 

v danej dobe schválené rezolúcie Rady bezpečnosti, nakoľko Miloševičov režim 

podmienky v nich obsiahnuté zjavne ignoroval.83 

Oba argumenty idú otvorene proti tradičnému pojatiu medzinárodného práva, nakoľko 

použitie sily spájajú s inými dôvodmi ako odobrením Rady bezpečnosti v rámci systému 

OSN. Obzvlášť vo vzťahu k druhému bodu Čína a Rusko jasne podčiarkli, že rezolúcie 

nedávali žiadne oprávnenie k ozbrojenému zásahu.84 Kritici intervencie ďalej 

upozorňovali, že viedla k ďalšej radikalizácií oboch táborov.85 Zároveň podľa niektorých 

nebola venovaná dostatočná pozornosť následnej prestavbe a regenerácií štátov – 

zorganizovať vojenskú akciu je menej náročná úloha ako následne postaviť na nohy 

vojnou zničené územie s nefunkčnou administratívou.86 

3.1.4 Záver 

Po často kritickej odozve voči zásahu NATO v Kosove sa ukázalo, že s humanitárnou 

intervenciou, ako nepísanou výnimkou z medzinárodno-právneho pravidla zákazu použitia 

sily nie je možné počítať do budúcnosti. Rusko, Čína a rada ďalších štátov vyjadrili svoje 

                                                                   
80 CORTEN, O. Human Rights and Collective Security: Is There an Emerging Right of Humanitarian Intervention? In Human Rights, Intervention and the 
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znepokojenie nad obchádzaním Rady bezpečnosti, ktorá má od konca druhej svetovej 

vojny monopol na odsúhlasovanie legálneho použitia sily, s výnimkou sebaobrany.  

Dôkaz o tom, že neexistuje konsenzus naprieč medzinárodným spoločenstvom ohľadom 

ustálenej praxe humanitárnej intervencie poskytuje napríklad Deklarácia zo stretnutia 

ministrov zahraničných vecí G77 v roku 1999, v ktorej sa okrem iného uvádza, že ministri: 

„odmietli takzvané právo humanitárnej intervencie, ktoré nemá žiadny základ v Charte 

OSN ani v medzinárodnom práve.“87 Ako píšu Brownlie a Crawford, „tí, ktorí obhajujú 

právo humanitárnej intervencie zvyknú ignorovať prax štátov. Namiesto nej sa spoliehajú 

na niekoľko neurčitých epizód, ktoré ... ani nepredznamenávajú ani neznamenajú zmenu 

v obyčajovom práve“ a upozorňujú, že prax ako ju poznáme dnešnej dobe je tvorená 

aktivitou malého množstva sympatizujúcich štátov.88 Debatu o humanitárnej intervencii 

ako možnej výnimke v rámci medzinárodného práva možno zhrnúť s Cortenom tak, 

že humanitárna intervencia má ďaleko od toho aby sme ju mohli považovať za vznikajúcu 

normu medzinárodného práva, keďže od konca minulého storočia bola pravidelne a rázne 

odmietaná.89 

Ramesh Thakur, jeden z členov ICISS, v súvislosti s konceptom podotkol, že je nutné 

si uvedomiť, že kým pre ucho západniara termín humanitárna intervencia symbolizuje 

najmä ochranu ľudských práv a životov bez snahy získavať politický alebo iný zisk, 

pre mnohé národy nesie implicitný odkaz na nie tak dávne kolonizátorské zásahy 

mocností, v rámci ktorých pod rúškom širenia civilizácie (často v podobe kresťanstva) 

a ľudských práv tvrdo nastoľovali vlastnú moc.90 Upozorňuje tiež, že diskurz viažúci sa 

k humanitárnej intervencii sa neúmerne sústreďuje na práva a prerogatívy potenciálnych 

intervenujúcich krajín, čo je sémanticky citeľné už zo samotného zvratu právo 
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intervenovať.91 Naopak, potreby tých, ktorí intervenciu potrebujú a rovnako aspekt 

prevencie, či následnej pomoci pri obnove krajiny nie je dostatočne rozpracovaný.92 

Nevenuje tiež dostatočnú pozornosť téme suverenity štátu a značnej citlivosti každého 

aktu, ktorý ju obmedzuje.93 Pritom práve otázky obmedzenia suverenity a ochrany 

ľudských práv predstavuje najzávažnejšie právne výzvy viažúce sa ku konceptu.  

Thakur a mnohí iní popísali dôvody, pre ktoré sa veľké množstvo štátov stavia 

k humanitárnej intervencii skepticky. Naprieč medzinárodnou komunitou však panuje 

zhoda na tom, že základné ľudské práva a slobody každého jednotlivca musia byť 

za každých okolností rešpektované a naopak, zločiny proti ľudskosti sa nesmú tolerovať – 

vynútenie čoho však neraz vyžaduje zásah do inak takmer nedotknuteľnej suverenity 

štátov, základného kameňa moderného systému medzinárodného práva. Otvorenou 

otázkou k diskusii tak zostáva, ako sa s morálne neudržateľnou situáciou vyrovnať. 

Slovami Kofiho Annana, ktorý je jedným z pôvodných iniciátorov debaty o možnosti 

medzinárodného spoločenstva vstúpiť do krajiny, ktorá masívne porušuje práva vlastných 

občanov: “Ak je naozaj humanitárna intervencia neakceptovateľným útokom 

na suverenitu, ako by sme teda mali reagovať na Rwandu, na Srebrenicu – príšerné 

a systematické porušovania ľudských práv, ktoré zasahujú všetky predstavy o našej 

spoločnej ľudskosti?“94 

Annan svoju otázku položil v rámci Správy pri príležitosti nového milénia (tzv. Millenium 

Report) v časti zaoberajúcej sa tzv. dilemou intervencie. V krátkosti v správe zhrnul 

dovtedajšiu diskusiu o možných odpovediach na závažné porušovania ľudských práv 

a opätovne vyzval štáty, aby pokračovali v debate o ozbrojenej intervencii, keďže tvárou 

v tvár masovému vraždeniu nesmie byť opustená ani táto, za každých okolností 
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najkrajnejšia možnosť – a pripomenul, že „skutočnosť, že nemôžeme ochrániť ľudí všade, 

nie je dôvodom pre to, aby sme nerobili nič vtedy, keď môžeme.“95 

3.2. Zodpovednosť za ochranu 

3.2.1 Medzinárodná komisia pre intervenciu a štátnu suverenitu 

V priamej reakcii na jeho slová sa v septembri 2000 kanadská vláda rozhodla zvolať 

skupinu expertov a mimovládnych organizácií a založiť Medzinárodnú komisiu 

pre intervenciu a štátnu suverenitu (International Commission for Intervention and State 

Souverenity - ICISS), ktorej predsedal kanadský akademik a politik Gareth Evans.96 Jej 

hlavným cieľom bolo pokúsiť sa vytvoriť teoretický rámec zaoberajúci sa otázkou ako 

a kedy by mala medzinárodná komunita reagovať na vznikajúce krízové situácie, ktoré 

zahŕňajú potenciálne straty na životoch a zločiny proti ľudskosti vo veľkom meradle.97 

Komisia pritom mala brať na zreteľ dôležitosť vytvorenia riešenia, ktoré by v budúcnosti 

mohlo byť základom pre medzinárodný konsenzus ohľadom dilemy možnej intervencie 

verzus nedotknuteľnosti štátnej suverenity garantovanej Chartou OSN.98 

ICISS na základe svojej ročnej práce vydala v roku 2001 správu s názvom Zodpovednosť 

za ochranu99 a neoficiálne tým iniciovala novú éru v diskusiách, vyznačujúcu sa 

nástupníckym konceptom humanitárnej intervencie – zodpovednosťou za ochranu alebo 

R2P, z anglického responsibility to protect. Hneď v prvom z článkov popisujúcich základné 

princípy predkladanej doktríny nachádzame jadro konceptu R2P:  

„A. Štátna suverenita predpokladá zodpovednosť a primárna zodpovednosť 

za obyvateľstvo náleží samotnému štátu. 

                                                                   
95 U.N. Doc. A/54/2000. op.cit. odst. 219. 

96 ICRTOP. Core Documents: Understanding RtoP [online]. [cit. 2014-03-3] Dostupné z: 

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/publications/core-rtop-documents. 
97 ibid. 

98 Ibid. 

99 International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) The Responsibility to Protect. 2011. 

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/publications/core-rtop-documents
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B. V prípade, že obyvateľstvo trpí vážne ujmy v dôsledku vnútornej vojny, povstania, 

represií alebo zlyhania štátu a daný štát nie je ochotný alebo schopný ich zastaviť alebo 

odvrátiť, princíp neintervencie ustupuje medzinárodnej zodpovednosti za ochranu.“ 100 

Odmietnutý koncept práva na intervenciu je tak nahradený zodpovednosťou za ochranu 

v prípade, že štát zlyhá vo vykonávaní svojich ochranných povinností vo vzťahu k vlastným 

obyvateľom. Práve tento rétorický posun by mal zabezpečiť, že dôraz v diskusii sa 

presunie od samotného kontroverzného aktu intervencie najmä na potrebu chrániť 

ohrozené civilné obyvateľstvo a zároveň na prevenciu a následnú pomoc pri navracaní 

krajiny do normálneho stavu.101 Mnohí teoretici sa zhodujú, že ide o úplné obrátenie 

dovtedajšieho vnímania suverenity – zatiaľ čo tradične je suverenita spájaná najmä 

s privilégiami, na základe návrhu komisie by mala tiež zaväzovať štátnu moc 

k povinnostiam, ktoré musí nevyhnutne dodržiavať.102 

Predložená predstava komisie o R2P sa skladala z troch celkov – zodpovednosti 

za prevenciu (riešenie širokých aj priamych príčin vedúcich k vnútorným krízam 

ohrozujúcim obyvateľstvo), zodpovednosť reagovať (primeraným spôsobom reagovať 

na situácie, kedy sa ľudia nachádzajú v závažnom stave núdze, s použitím opatrení 

siahajúcich od sankcií a medzinárodných žalôb, v extrémnych prípadoch až k vojenskej 

intervencii) a zodpovednosť za prestavbu (zabezpečiť, obzvlášť po vojenskej intervencii 

plnú pomoc s obnovou, rekonštrukciou a rekonciliáciou, s dôrazom na príčiny škody, ktorú 

sa intervencia pokúšala zastaviť).103 

Pre prípadnú vojenskú intervenciu stanovuje tzv. prah spravodlivej veci, ktorý pozostáva 

z dvoch možných situácii ospravedlnujúcich ozbrojený zásah:  

                                                                   
100 ICISS, op.cit., xi. 
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„1) rozsiahla strata na životoch, skutočná či predpokladaná, s genocídnym úmyslom či 

bez neho, spôsobená buď úmyselným konaním státu, alebo odmietnutím či neschopnosťou 

štátu konať alebo situáciou spôsobenou zlyhaním štátu;  

2) rozsiahla etnická čistka, skutočná či predpokladaná, či už vo forme zabíjania, núteného 

vysídľovania, aktov teroru alebo znásilnení.“104 

Komisia zároveň určila štyri princípy, ktoré majú slúžiť ako preventívne vodítka, ktoré 

musíme testovať pred tým, ako k samotnej intervencii dôjde.105 Po prvé, zámer 

intervencie by sa mal za každých okolností primárne držať cieľa zastavenia alebo 

predídenia ľudského utrpenia.106 Po druhé, vojenská intervencia môže byť oprávnenou 

a ospravedlniteľnou len v prípade, že všetky nevojenské možnosti prevencie a pokusy 

o zmierne riešenie boli využité a zlyhali.107 Po tretie, využité prostriedky musia byť 

primerané a sila má byť použitá v najmenšej možnej miere, ktorá povedie k ochrane 

obyvateľov.108 Po štvrté, intervencia by ešte pred svojím zahájením mala mať rozumné 

vyhliadky na úspech – je dôležité, aby zásah nevyvolal vyostrenie situácie a neviedol 

k zhoršeniu situácie v krajine.109 

Pri premýšľaní určenia autority, ktorá by mala prípadné intervencie schvaľovať, zostala 

Komisia v medziach tradičného medzinárodne právneho uvažovania a predpokladá 

odobrenia Radou bezpečnosti OSN.110 Práve v tomto bode je silný a zároveň slabý bod 

doktríny R2P – na jednej strane, vďaka uznaniu zásadnej úlohy Rady bezpečnosti 

a potažmo systému OSN získala zodpovednosť za ochranu šancu stať sa všeobecne 

uznávanou normou (a nebyť a priori odsúdenou k neúspechu vzhľadom k prípadnej nevôli 

stálych členov Rady bezpečnosti vzdať sa časti svojich privilégií), na strane druhej možno 
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vzhľadom k absolútnej moci veľmocí nad jej uplatňovaním vnímať istú vopred danú 

obmedzenosť uplatňovania R2P a jej podliehanie politickým a mocenským záujmom. 

Komisia si ťažkopádnosť Rady bezpečnosti takmer určite sama uvedomila, keď vo svojej 

správe píše, že „úlohou nie je hľadať alternatívy k Rade bezpečnosti ako zdroju autority, 

ale zabezpečiť, aby Rada bezpečnosti fungovala lepšie ako doposiaľ.“ 111 

Ako jednu z pozitívnych zmien navrhla, aby sa piati stáli členovia Rady bezpečnosti zhodli 

na tom, že nebudú používať právo veta s výnimkou prípadov, kedy by boli dotknuté 

zásadné záujmy ich vlastných štátov.112 Prichádza tiež s myšlienkou alternatívneho 

postupu v prípade, že Rada bezpečnosti odmietne alebo nedokáže konať v rozumnom 

časovom úseku, ktorý by mohol mať dvojakú podobu.113 Prvou možnosťou je, že vec by 

mohlo prejednať Valné zhromaždenie OSN na zvláštnom pohotovostnom zasadaní v rámci 

procedúry nazvanej Zjednotení za mier vychádzajúcej zo znenia rezolúcie 377 A,114 ktorá 

by umožňovala presun zodpovednosti za autorizáciu na Valné zhromaždenie 

a k schváleniu intervencie by došlo pri súhlasu dvoch tretín členov.115 Druhým možným 

riešením krízy pri zablokovanej Rade bezpečnosti by mohol byť zásah v rámci jurisdikcie 

rôznych regionálnych a sub-regionálnych organizácií, ktoré by konali v rámci kapitoly VIII 

Charty, pričom by vždy dodatočne požiadali Radu bezpečnosti o autorizáciu 

intervencie.116 

Jeden z politicky najostrejšie formulovaných bodov v návrhu Komisie je poznámka 

nasledujúca za možnými návrhmi riešení popísanými v predchádzajúcom odstavci. 

Upozorňuje v nej členov Rady bezpečnosti, že v prípadoch, kedy zlyhá pri preberaní 

zodpovednosti za ochranu obyvateľov v kritických prípadoch porušovania ľudských práv, 

útočiacich na naše ľudské svedomie, nedá sa vylúčiť zásah iných štátov, ktoré budú 
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reagovať na vážnosť situácie.117 Takéto riešenia však môžu podľa nich viesť k postupnému 

narúšaniu postavenia a kredibility Organizácie spojených národov.118 

Po predstavení záverečnej správy však začali zaznievať hlasy kritikov a diplomatických 

zástupcov niektorých štátov, ktorí sa obávali možného postupného narúšania princípu 

suverenity štátov v jeho súčasnej podobe.119 Jednalo sa najmä o Čínu, Rusko a niekoľko 

nezápadných krajín, ktoré vo svojej politike dlhodobo presadzujú zásadu neintervencie 

do vnútorných záležitostí.120 Priaznivci R2P, ktorí sa pokúšali presadiť koncept na 

medzinárodnom poli preto zvolili zodpovedajúcu taktiku a snažili sa zdôrazňovať 

nevojenské aspekty doktríny, či už ide o prevenciu alebo následnú prestavbu a asistenciu 

zlyhávajúcim štátom.121 Zároveň sa vždy poukazovalo na morálnu nevyhnutnosť diskusie 

riešení možného predchádzania humanitárnym krízam, ako to vo svojej reči načrtol už 

spomínaný Kofi Annan. Práve silní hráči podporujúci koncept R2P, medzi ktorých sa radí 

generálny tajomník OSN Pan Ki-mun, niekoľko rovnako-uvažujúcich štátov na čele 

s Kanadou, Argentínou, Nórskom, Austráliou či Novým Zélandom a neziskové organizácie 

ako International Crisis Group, Oxfam alebo World Federalist Movement zabezpečili, že 

doktrína postupne nachádzala miesto v uvažovaní na najvyšších fórach a jej duch začal 

prenikať do práce OSN.122 

3.2.2 Summit 2005 

Od vydania záverečnej správy Komisie pre intervenciu a suverenitu sa začal predostrený 

koncept R2P v menších či väčších obmenách objavovať v textoch a dokumentoch 

na rôznych úrovniach. Doktrína je napríklad spomenutá v Správe High Level Panel 

                                                                   
117 ibid 

118 Ibid. 
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on Threats, Challenges and Change z roku 2004123 alebo v Správe generálneho sekretára 

OSN z roku 2005 nazvanej In Larger Freedom.124 

Definitívne sa však R2P stala súčasťou medzinárodne-právneho uvažovania na Svetovom 

summite v roku 2005, kedy Valné zhromaždenie OSN po dlhých diskusiách konsenzuálne 

schválilo rezolúciu 60/1, známu tiež ako Záverečný dokument svetového summitu (World 

Summit Outcome Document - WSOD).125 Prelomové je uznesenie na znení dokumentu, 

ktorý predpokladá trojpilierovú štruktúru konceptu R2P. Podľa prvého piliera sú štáty 

zodpovedné za ochranu vlastného obyvateľstva pred genocídou, vojnovými zločinmi, 

etnickými čistkami a zločinmi proti ľudskosti.126 V druhom piliery je stanovené, že 

medzinárodné spoločenstvo by malo pomáhať štátom pri plnení svojich ochranných 

povinností a používať primerané diplomatické, humanitárne a iné mierové prostriedky.127 

Práve v tomto piliery je možné identifikovať záujem štátov na kladenie zvláštneho dôrazu 

na prevenciu a predchádzanie krízových situácií ešte pred ich vznikom. Ako najviac 

novátorský sa javí tretí pilier, ktorý stanovuje, že v prípade, že nejaký štát vo svojej úlohe 

„zjavne zlyháva“,128 je medzinárodné spoločenstvo pripravené, v súlade s nástrojmi 

predpokladnanými v kapitolách VI až VIII v Charte OSN, pristúpiť k včasnej a ráznej 

kolektívnej akcii, za prípadnej spolupráce s dotknutými regionálnymi organizáciami, a to 

vždy za posúdenia konktétneho prípadu.129 Historik politických dejín Martin Gilbert 

údajne potvrdenie zodpovednosti chrániť Valným zhromažením okomentoval ako 

„najvýznamnejšiu úpravu národnej zvrchovanosti za posledných 360 rokov.“130 

                                                                   
123 UN Doc. A/59/565. Report of the High-Level Panel on Threats, Challenges and Change. A More Secure World: Our Shared Responsibility. 2.12. 2004.  
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125 UN Doc. A/RES/60/1, 2005 World Summit Outcome, 24. 10 2005. 

126 UN Doc. A/RES/60/1, op.cit., odst. 138. 
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Uznesenie sa vyhlo odkazom na prípadné konkrétne povinnosti Rady bezpečnosti týkajúce 

sa R2P, či návrhy na zlepšenie jej činnosti. Zároveň sa v Záverečnom dokumente vôbec 

nezmieňujú návrhy ICISS ohľadom prípadnej možnosti Valného zhromaždenia 

a regionálnych organizácií prebrať zodpovednosť za jednanie v prípade, že Rada 

bezpečnosti nie je schopná včas rozhodnúť o aktívnych krokoch. To isté platí aj 

pre prípadnú úvahu o teoretickej možnosti zásahu jednotlivých štátov, ktorá by 

pragmaticky reflektovala prax medzinárodnej politiky. Ďalším aspektom R2P, ktorý bol 

v Záverečnom dokumente vynechaný, je stanovenie jasných prahových kritérií pre 

použitie vojenskej sily pri intervenciách.131 Bílková tiež podotýka, že kým v návrhu ICISS 

bolo merítko zlyhania štátov predpokladajúce vznik zodpovednosti medzinárodného 

spoločenstva nastavené relatívne prísne (prípady, kedy štáty nie sú „ochotné alebo 

schopné“ dodržiavať svoje povinnosti vo vzťahu k ochrane vlastných občanov), 

v Záverečnom dokumente Summitu 2005 sa predpokladá „zjavné zlyhanie“ štátu, čo 

posúva kritérium o poznanie vyššie.132 

Výsledky Summitu 2005 sa stretli s rozpornými reakciami. Kým napríklad člen Komisie 

pre intervenciu a štátnu suverenitu - ICISS Remesh Thakur alebo teoretik Paul Bellamy 

označili znenie rezolúcie za skvelý úspech pre doktrínu a jej budúcnosť, iní na čele 

s Garethom Evansom, predsedom ICISS vyjadrovali svoju nespokojnosť s vypustením 

niektorých dôležitých prvkov koncepcie, v dôsledku čoho sa vzdialila od možnosti stať sa 

v blízkej dobe plnohodnotnou normou medzinárodného práva.133 Napríklad Rebecca 

Hamilton poznamenala, že niektoré základné princípy R2P v podobe navrhnutej ICISS boli 

stratené pri prechode od „dokumentu k doktríne“.134 Má tým na mysli, že verzia prijatá 
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Valným zhromaždením hovorí o zodpovednosti medzinárodného spoločenstva za ochranu 

relatívne vágne, bez predpokladu akejkoľvek normatívnej záväznosti pravidla.  

Z diskusií prebiehajúcich počas zhromaždenia je možné vyvodiť, že niektoré štáty neboli 

ochotné akceptovať predstavu budúcej vynutiteľnej doktríny, ktorá by na základe ochrany 

humanitárnych hodnôt za istých okolností predpokladala vojenskú intervenciu.135 

Obzvlášť sa poukazovalo na to, že R2P predstavená ICISS môže byť zneužiteľná vzhľadom 

k svojej relatívne voľnej formulácii, a to hlavne silnými štátmi pokúšajúcimi sa právne 

zaštítiť násilné presadzovanie svojich záujmov v tretích, z pravidla slabších, krajinách.136 

Berman a Michaelsen vo svojom texte dokonca citujú zápisnicu zo zasadania 

a predkladajú príklady rétoriky odporcov R2P v podobe navrhnutej ICISS.137 Pakistanský 

delegát napríklad argumentoval tým, že hlavnou úlohou OSN je predchádzanie a nie 

zastrešovanie použitia sily a vojenskej intervencie.138 Delegát Malawi, ktorý navyše 

zastupoval Skupinu afrických štátov ako jej predseda zas vyhlásil, že je „dôležité 

pripomenúť zložitosť definovania kolektívnej bezpečnosti čisto prostredníctvom 

zodpovednosti za ochranu“ a, že „ochrana občanov by nemala byť používaná ako 

zámienka k podkopávaniu suverenity, nezávislosti a teritoriálnej integrity štátov.“ 139 

Ďalšie pochybnosti sa týkali potrebnosti existencie R2P ako nového normatívneho 

pravidla – pakistanský a ruský delegáti zhodne konštatovali, že medzinárodné 

humanitárne právo disponuje nástrojmi, ktoré môžu slúžiť na ochranu civilistov pred 

masívnymi porušovaniami ľudských práv a zločinom proti ľudskosti.140 V čase kríz 

v Rwande či Srebrenici podľa nich nechýbal právny rámec, ale politická dohoda 

na spoločnom zásahu.141 Ruský delegát tiež predniesol jednu z najzásadnejších 
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pripomienok rozpravy, v ktorej sa tak trochu zrkadlila budúcnosť R2P - skonštatoval, že 

Ruská federácia nemá pocit, že by zodpovednosť za ochranu mala vstúpiť do systému 

medzinárodného práva. Pripomenul, že na to, aby sa utvorila nová medzinárodná norma, 

je nutná široká zhoda naprieč celou medzinárodnou komunitou, čo sa v danom prípade 

nedeje.142 

Ďalšie námietky sa vyskytli zo strany USA, ktoré sa pragmaticky po svojich akciách v Iraku 

či Afganistane obávalo toho, že budú prostredníctvom záväznej zodpovednosti nútené 

vyjadrovať a najmä angažovať sa v situáciách, kedy sa situácia nedotýka ich záujmov 

a prípadne naopak, že budú nútené zdržať sa v prípadoch, kedy by bolo v ich záujme 

jednať.143 

3.2.3 R2P po Summite 

Od Summitu v roku 2005 sa R2P v rôznych súvislostiach začala postupne objavovať 

v dokumentoch OSN i argumentáciách štátov. Koncept však stále zostával značne 

neujasnený a otvorený k diskusiám a modifikáciám. Dôležitou črtou diskusíí o R2P až 

do zásahu medzinárodného spoločenstva v Lýbii, bolo zdôrazňovanie preventívneho 

charakteru a obecne nekontroverzných prvkov doktríny zo strany jej podporovateľov.144 

Je pravdepodobné, že práve vzhľadom k tomu sa podarilo dostať zodpovednosť 

za ochranu do medzinárodného povedomia, ako bližšie ukážem v nasledujúcich 

riadkoch.145 

V rámci výstupov Rady bezpečnosti sa zmienka o R2P prvýkrát objavila v roku 2006 

v pravidelne prijímanej Rezolúcii o ochrane civilistov v ozbrojených konfliktoch.146 

Dokument v odst. 4 odkazuje na zásadné pasáže Záverečného dokumentu zo Svetového 

summitu týkajúce sa zodpovednosti za ochranu - vzhľadom k výsadnému postaveniu Rady 

                                                                   
142 ibid.; UN Doc. A/59/PV.87, Verbatim record of the plenary meeting at the World Summit 2005,.str.6. 
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bezpečnosti v sytéme OSN je uznanie konceptu relatívne dôležitým míľnikom jeho 

vývoja.147 V súvislosti so špecifickým prípadom, kedy Rada bezpečnosti musela zasahovať 

pri aktuálnej kríze, sa R2P prvýkrát použilo o niekoľko mesiacov na to, v preambule 

rezolúcie 1706 zaoberajúcej sa vyslaním mierových vojsk do Darfúru.148 

Valné zhromaždenie sa po roku 2005 R2P vážnejšie zaoberalo najbližšie júli 2009, kedy 

bola zahájená Debata Valného zhromaždenia OSN k zodpovednosti za ochranu.149 

Diskusie otvorilo zhrnutie správy od Pan Ki-muna nazvaná „Implementovanie 

zodpovednosti za ochranu“.150 Predstavil v nej trojpilierovú štruktúru konceptu, ktorú 

dlhodobo presadzuje a opäť pripomenul, že R2P je najmä o prevencii, pričom vojenské 

zásahy majú prísť zásadne len ako krajné riešenia.151 Trojpilierová štruktúry R2P podľa 

generálneho sekretára vyzerá nasledovne: 

1. Každý jednotlivý štát má zodpovednosť chrániť jeho obyvateľov pred genocídou, 

vojnovými zločinmi, etnickými čistkami a zločinmi proti ľudskosti. 

2. Medzinárodná komunita by mala pomáhať jednotlivým štátom ochraňovať ich 

obyvateľstvo pred týmito zločinmi, vrátane pomoci tým, ktorí sú pod tlakom 

pred vypuknutím krízy alebo konfliktu. 

3. Štáty sa zaviazali podniknúť včasným a rozhodným spôsobom kolektívnu akciu 

v súlade s Chartou OSN v prípade, že mierové prostriedky zlyhali a národné vlády 

zjavne zlyhávajú v ich úlohe chrániť svojich občanov pred genocídou, vojnovými 

zločinmi, etnickými čistkami a zločinmi proti ľudskosti.152 
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Debata sa opäť sa niesla v znamení nezhôd medzi zástancami konceptu a nesúhlasnými 

hlasmi, ktoré tvrdili, že štátna suverenita by nemala byť zvonku obmedzovaná.153 Pre 

ilustráciu, delegát Egypta sa napríklad vyjadril, že u neho pretrvávajú „zmiešané pocity 

a myšlienky ohľadom implementácie R2P“ a zástupca Číny zas zdôraznil, že zodpovednosť 

za ochranu zostáva konceptom a nepredstavuje normu medzinárodného práva, 

v súvislosti s čím požiadal štáty, aby sa zdržali odvolávania sa na R2P ako diplomatického 

nástroja na vyvíjanie tlaku na iných.154 Napriek rozdielnym postojom delegátov bola 

debata ukončená konsenzuálne prijatou Rezolúciou 63/308 Zodpovednosť za ochranu, 

v ktorej sa Valné zhromaždenie zaviazalo, že sa bude naďalej zaoberať konceptom R2P.155 

Napriek tomu, že nejde o obzvlášť silné prihlásenie sa k zodpovednosti za ochranu, 

samotné prihlásenie sa k budúcim diskusiám znamenalo, že sa R2P môže ďalej rozvíjať. 

Popri spomínaných udalostiach za R2P neustále na rôznych fórach váhou svojho 

postavenia lobovali ako Kofi Annan, tak jeho nástupca Pan Ki-mun, ktorí patria medzi 

výrazných zastancov konceptu. Obidvaja vystúpili s niekoľkými prejavmi na jeho podporu 

a za pôsobenia Pan Ki-muna tiež došlo v roku 2008 k zriadeniu nového postu Špeciálneho 

poradcu pre zodpovednosť za ochranu, ktorý má postavenie poradcu generálneho 

sekretára a pracuje v súčinnosti s už existujúcim Špeciálnym poradcom pre prevenciu 

genocídy.156 

Mimo pôdy OSN Kofi Annan tiež na koncept odkazoval ako vyjednávač Africkej únie pri 

diplomatických jednaniach na upokojenie povolebného násilia v Keni v rokoch 2007 

a 2008.157 Francúzska vláda zas R2P odôvodnila svoju intervenciu v Mjanmarsku 

po Cyklóne Nargis v roku 2008, kedy vstúpila do krajiny za účelom dodania humanitárnej 

pomoci.158 Paradoxne, na ducha R2P sa dokonca odvolávala aj ruská vláda pri svojom 
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vojenskom zásahu v Gruzínsku v roku 2008, pričom všeobecne sa skôr voči konceptu (a 

obzvlášť jeho tretiemu pilieru) vymedzuje.159 

3.2.4 Zhrnutie R2P 

Na základe hore uvedeného popisu postupného vývoja konceptu R2P je pred ďalšou 

časťou obsahujúcou príklad jeho aplikácie vhodné zhodnotiť jeho povahu a vyjasniť 

postavenie v medzinárodnom práve. Pri právnom hodnotení bude tento text vychádzať 

predovšetkým zo znenia Záverečného dokumentu Svetového summitu z roku 2005, kedy 

bol dosiahnutý konsenzus na podobe R2P naprieč medzinárodnou komunitou. 

3.4.2.1 Podstata R2P 

Odstavec 138 Záverečného dokumentu presne vymenúva, na ktoré situácie sa 

zodpovednosť za ochranu vzťahuje. Jedná sa o prípady genocídy, vojnových zločinov, 

etnických čistiek a zločinov proti ľudskosti.160 Ide o pojmy rozpracované v teórii 

medzinárodného trestného práva, v dôsledku čoho je zjednodušená ich interpretácia. 

Genocída, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny sú priamo definované v Rímskom 

štatúte Medzinárodného trestného súdu. Etnické čistky síce nie sú definované ako vlastná 

kategória, podľa potreby však spadajú pod zločiny proti ľudskosti a to najmä pod nútené 

vysídľovanie, deportácie či prenasledovanie.161 Podstata R2P pri chránení pred uvedenými 

zločinmi dá zhrnúť pod tri hlavné časti konceptu, ako ich navrhla už ICISS a implicitne 

prebralo medzinárodné spoločenstvo v rámci Summitu v roku 2005. Jedná sa o prevenciu, 

reakciu a prestavbu.162 
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A, Prevencia 

Prevencia je v Záverečnom dokumente stanovená v odstavci 138, kde sa okrem iného 

píše, že zodpovednosť za ochranu „spočíva v prevencii týchto zločinov, vrátane ich 

podnecovania, pomocou vhodných a potrebných prostriedkov“ a tiež že medzinárodné 

spoločenstvo by malo nabádať a pomáhať štátom k dodržiavaniu ich zodpovednosti.163 

Vzhľadom k tomu, že presnejšie vymedzenie prevencie v Záverečnom dokumente 

nenachádzame, jej obsah je otvorený interpretáciám a obecne táto časť doktríny patrí 

v rámci možnej praxe k nejasnejším – v tejto chvíli totiž nie je ani presne určená autorita, 

ktorá by rozhodovala o potrebe preventívnych opatrení, ani rozsah a voľba samotných 

opatrení a ani katalóg ukazovateľov, ktoré by nutnosť prevencie signalizovali.  

Zrejme najviac skloňovaným prístupom k prevencii v tejto chvíli vychádza zo správy 

Pan Ki-Muna, ktorý v roku 2009 predostrel návrh „úzkej a hlbokej koncepcie.“164 Úzkosť 

vyznačuje, že prevencia podľa R2P sa bude zaoberať výhradne štyrmi zločinmi 

vymenovanými v Záverečnom dokumente, aby sa zabránilo rozdrobovaniu prístupu 

a zároveň bol dodržaný rámec, ktorý má stabilnú podporu štátov.165 Hĺbka prevencie zas 

zdôrazňuje, že môže byť použitá široká škála opatrení na zabránenie porušení ľudských 

práv.166 

Napriek istej vágnosti konceptu prevencie, je možné konštatovať, že práve na ňu je 

pri R2P kladený najväčší dôraz ako na základný kameň celého konceptu.167 Niektorí 

teoretici, mienia, že aspekt R2P zaoberajúci sa prevenciou má z celého konceptu najbližšie 

k vyvíjajúcemu sa pozitívnemu právu.168 Napríklad Rosenberg tvrdí, že vzhľadom k tomu, 

že zodpovednosť štátov predchádzať masívnym porušovaniam ľudských práv na vlastnom 

území je pevne zakotvená v medzinárodnom práve, rozšírenie R2P, ktoré počíta 

                                                                   
163 UN Doc. A/RES/60/1, op.cit., odst. 138. 

164 KNIGHT, W.A., EGERTON, F. The Routledge Handbook of the Responsibility to Protect. Routledge, 2012, str.27. 

165 Ibid. 

166 Ibid. 

167 UN Doc. A/63/677. Implementing the responsibility to protect. Report of the Secretary-General. 12.1.2009. 

168 ROSENBERG, S.P. Responsibility to Protect: A Framework for Prevention. Global Responsibility to Protect. 1/2009, 442-477. 
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so zodpovednosťou rozšírenou za vlastné hranice odráža istý trend, na základe ktorého 

pozorujeme čoraz väčšiu mieru akceptácie povinnosti chrániť cudzie obyvateľstvo 

pred niektorými zločinmi a preventívne im zabraňovať.169 

B, Reakcia 

V Záverečnom dokumente sa píše, že medzinárodné spoločenstvo má prostredníctvom 

OSN „zodpovednosť použiť vhodné diplomatické, humanitárne a iné mierové prostriedky 

v súlade s kapitolami VI a VII Charty, aby pomohlo ochrániť obyvateľstvá pred genocídou, 

vojnovými zločinmi, etnickými čistkami a zločinmi proti ľudskosti.“170 Štáty sa tiež 

zaväzujú, že v prípade, že mierové opatrenia sú neadekvátne a národné úrady zjavne 

zlyhávajú pri ochrane obyvateľstva pred hore uvedenými zločinmi, sú pripravené 

podniknúť včasné a rozhodné kolektívne opatrenia posudzované prípad od prípadu 

prostredníctvom Rady bezpečnosti, v súlade s kapitolou VII a v spolupráci s regionálnymi 

organizáciami.171 

Reakcia teda nastupuje v situáciách, kedy prevencia zlyhá, či sa javí byť nedostatočnou, 

nakoľko v štáte dochádza k masívnym porušovaniam ľudských práv. Medzinárodné 

spoločenstvo sa v tejto fáze posúva z dozornej a pomocnej úlohy, ktorá mu bola 

prisúdená prevenciou a stáva sa priamym nositeľom zodpovednosti za ochranu 

obyvateľov danej krajiny. Záverečný dokument dáva úlohu postarať sa o adekvátnu 

reakciu OSN a v prípade použitia sily počíta s výlučnou úlohou Rady bezpečnosti. Gareth 

Evans prichádza s návrhom škály opatrení, ktoré môžu byť využité medzinárodným 

spoločenstvom ako reakcia pod hlavičkou R2P.172 Jedná sa konkrétne o diplomatické 

vyjednávanie, politické sankcie a stimuly, ekonomické sankcie a stimuly, trestné stíhanie, 

mierové misie na ochranu civilistov, bezpečné a bezletové zóny, embargá na dovoz zbraní, 

                                                                   
169 ROSENBERG, S.P. op.cit., str. 476-477. 

170 UN Doc. A/RES/60/1, op.cit., odst. 139. 

171 Ibid. 

172 EVANS, G. op. cit., str. 107. 
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rušení rádiových frekvencií a v poslednom rade pohrozenie vojenskou silou či jej 

využitie.173 

C, Prestavba 

Na rozdiel od prevencie a reakcie je prestavba v Záverečnom dokumente len naznačená 

a dá sa vyčítať z vety inak stanovujúcej prevenčnú zodpovednosť, v ktorej sa stanovuje, že 

štáty sa zaväzujú pomáhať štátom vytvárať kapacity na ochranu ich obyvateľstva. Ide teda 

opäť o otvorenú kategóriu, ktorej podoba je neustále formovaná praxou štátov.174 Gareth 

Evans aj tu stanovuje škálu rekonštrukčných opatrení s návrhmi siahajúcimi od politicko-

diplomatických a ekonomicko-sociálnych k ústavne-právnym a bezpečnostným krokom.175  

Veronika Bílková rozdeľuje opatrenia v rámci prestavby na priame a štrukturálne 

opatrenia.176 Kým priame sú zamerané na základné kroky k stabilizácii štátu (ako napr. 

potrestanie vinníkov, odškodnenie obetí a zaistenie bezpečnosti), štrukturálne opatrenia 

súvisia s širšou prestavbou krajiny na normálne fungujúci štát a odstránenie možných 

spúšťacích mechanizmov budúcich kríz.177  

3.2.4.2 Vymedzenie používania R2P 

K aktivácii R2P na strane medzinárodného spoločenstva (t.j. k podniknutiu kolektívnej 

akcie, včasným a rozhodným spôsobom) by podľa znenia Záverečného dokumentu malo 

dochádzať v situáciách, kedy štát „zjavne zlyhá“, čím bolo nahradené spojenie navrhnuté 

ICISS, počítajúce s neochotou alebo neschopnosťou poskytnúť svojim obyvateľom 

ochranu.178 Spojenie „zjavné zlyhanie“ však nie je v medzinárodnoprávnych dokumentoch 

definované a jeho interpretácia tak zostáva do veľkej miery neujasnená. Docentka Bílková 

usudzuje, že pre naplnenie kritéria zjavnosti, ktoré by ospravedlňovalo zásah zvonku je 
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174 UN Doc. A/RES/60/1, op.cit., odst. 139. 

175 EVANS, G. op. cit., str. 150. 

176 BÍLKOVÁ, V. op.cit., str. 74-75. 

177 BÍLKOVÁ, V. op.cit., str. 82-83. 
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nutné, aby bolo zrejmé, že vo vnútri štátu nie je ochota ani schopnosť zastaviť zločiny voči 

obyvateľstvu.179 Stanovenie momentu zodpovednosti medzinárodnej komunity 

na relatívne vysoký prah zjavného zlyhania podľa nej korešponduje s všeobecne 

podporovanou vysokou mierou ochrany národného vlastníctva,180 či suverenity štátov.  

V súvislosti s hore uvedeným je dôležité podotknúť, že Rada bezpečnosti môže na základe 

Charty konať ešte pred tým, ako miera porušovania ľudských práv v krajine dosiahne 

úroveň zjavného zlyhania, z povahy ustanovení o R2P v Záverečnom dokumente však 

môžeme usudzovať, že zvolený prah mal predstavovať skôr úroveň, od ktorej by malo 

prebratie zodpovednosti predstavovať záväzok.181 

Okrem testu zjavného, či manifestného zlyhania je dôležité osvetliť, že R2P na rozdiel 

od teoretického použitia humanitárnej intervencie nenastupuje len v určitých krajných 

situáciách, ale je prítomná od chvíle, kedy je aktuálne zaoberať sa prevenciou kríz 

v štátoch. Hoci je možné namietať, že podobný prístup pri extenzívnom chápaní 

nepredstavuje žiadne novum v medzinárodnom práve, keďže vlády majú za každých 

okolností povinnosť zodpovednosti za ochranu svojich obyvateľov pred porušovaním 

ľudských práv – viď krátky exkurz do problematiky ľudskoprávnej ochrany v úvode práce, 

R2P predstavuje záväzok medzinárodného spoločenstva k asistencii štátom, u ktorých 

hrozí nebezpečenstvo kríz či konfliktov.182  

Otvorenou otázkou ohľadom časti R2P zaoberajúcej sa prevenciou zostáva, akým 

spôsobom určiť, v ktorých štátoch podobná hrozba nastáva, keďže Záverečný dokument 

o tomto aspekte mlčí. Napríklad Gareth Evans navrhuje ako jednu z možností zavedenie 

akéhosi Watch listu, čiže zoznamu štátov, ktoré sú náchylné upadnúť do krízového stavu 

a vytyčuje päť vodítok, podľa ktorých by sa zoznam riadil.183 Vytvorenie podobného 

                                                                   
179 BÍLKOVÁ, V. op.cit., str. 74. 
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181 BÍLKOVÁ, V. op.cit., str. 74-75. 

182 UN Doc. A/RES/60/1, op.cit., odst. 139. 
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systému predpokladá samotný Záverečný dokument, v ktorom je stanovené, že štáty 

budú podporovať OSN pri ustanovení akejsi kapacity skorého varovania.184 

3.2.3.3 Postavenie R2P v medzinárodnom práve 

Asi najzložitejšia otázka viažúca sa k R2P sa týka samotnej povahy konceptu a spôsobu 

jeho kvalifikácie v rámci práva, pri ktorej teória nie je jednotná. 

Správa vysokého Panelu OSN a generálneho tajomníka označila R2P ako „rodiacu sa 

normu“ spoločnej medzinárodnej zodpovednosti za ochranu,185 na čo vo svojich správach 

niekoľkokrát odkazoval sám Pan Ki-mun.186 Veronika Bílková uvádza, že niektoré štáty, 

napr. Island tiež vnímajú R2P ako vznikajúcu, prípadne už existujúcu novú právnu 

povinnosť. 187 

ICISS vo svojej správe označuje R2P za „vodiaci princíp“ pre medzinárodnú komunitu, 

ktorý spočíva v celej rade právnych povinností ale aj abstraktnejšej politickej či morálnej 

zodpovednosti.188 Podobne uvažujú aj Albright a Cohen v práci Preventing Genocide, kde 

dôvodia, že „R2P je možné najlepšie rozumieť ako dôležitému nástroju morálneho 

apelu.“189 Vzhľadom k tomu, že Záverečný dokument a ani žiadne momentálne platné 

pravidlo nevytvára povinnosť konať v prípade porušovaní ľudských práv, ani neobsahuje 

žiadny automaticky sa aktivujúci mechanizmus, jedná sa podľa nich najmä o potvrdenie 

princípov zodpovednosti a neľahostajnosti naprieč medzinárodnou komunitou.190 

Ako na svojom blogu píše teoretik Peter Stockburger, zodpovednosť za ochranu 

v podstate za žiadnych okolností neprináša do medzinárodného práva nič zásadne 

prelomové – ide len o jeden zo spôsobov interpretácie Charty, ani v prípade úplného 
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185 UN Doc. A/59/565, op.cit. par.,201-202. 

186 ROSENBERG, S.P. op.cit., str. 100. 

187 BÍLKOVÁ, V. op.cit., str. 90. 
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prijatia zrejme nestanovujúci žiadne povinnosti, ktoré by už systém nepoznal. Keďže 

pri medzinárodnej politike a práve ide však často o symboly a tak trochu o image, R2P 

môže zohrať nesmierne dôležitú úlohu pri posune zmýšľania o zvládaní konfliktov. Jeho 

dôležitosť však spočíva v zdôrazňovaní hodnôt, ktoré sa v dnešných časoch ukazujú byť 

dôležitými – Stockburger dokonca vo svojom komentári otvára diskusiu na tému R2P – 

obrovská PR akcia.191 

Napríklad Corten zas ukazuje, že podoba R2P prijatá v Záverečnom dokumente má blízko 

k akejsi kodifikácii už existujúceho práva, ktoré odráža prax Rady bezpečnosti od 90-tych 

rokov – autorizácie použitia sily k ukončeniu humanitárnych katastrof, klasifikovaných ako 

ohrozenie mieru, v rámci ustanovení Charty.192 Podčiarkuje, že sa rozhodne nejedná 

o odobrenie konceptu humanitárnej intervencie mimo rámec autorizácií Rady 

bezpečnosti – štáty v Záverečnom dokumente odmietli odklonenie od výlučného 

postavenia Rady bezpečnosti a nepodporili návrhy ICISS, ktorá vyzývala Radu 

na obmedzenie používania práva veta či dokonca predpokladala mechanizmy ako Radu 

bezpečnosti v prípade, že nekoná, obísť.193 Záverečný dokument je teda podľa neho 

relatívne klasicky pojatý právny text, ktorého znenie musí byť vykladané v súlade 

s tradičným chápaním Charty.194 

Autorke tohoto textu je asi najbližšie pojatie Stahna a docentky Bílkovej, ktorí obaja 

vnímajú fakt, že zodpovednosť za ochranu v podobe prijatej v Záverečnom dokumente je 

vnútorne rôznorodý koncept, ktorého časti odkazujú na rôzne právne či politické základy, 
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v dôsledku čoho sa právne hodnotenie povahy jeho jednotlivých častí musí nevyhnutne 

líšiť.195 

Veronika Bílková vo svojej práci ukazuje, že v medzinárodnej komunite panuje zhoda 

na tom, že štáty majú záväzok chrániť vlastné obyvateľstvo pred závažnými zločinmi.196 

Nie je však úplne jasné či povinnosť plynie zo samotnej podstaty suverenity alebo 

z prijatých medzinárodných zmlúv týkajúcich sa ochrany ľudských práv.197 Progresívne 

pojatie suverenity (ktoré vychádza okrem iného aj z úvah o R2P) sa kloní k prvej možnosti, 

a to aj vzhľadom k tomu, že príklon k druhej variante by znamenal, že štáty teoreticky 

od povinnosti chrániť obyvateľstvo môžu odstúpiť odvolaním súhlasu so zmluvami.198 

Podobne panuje konsenzus ohľadom druhého piliera R2P zaoberajúceho sa prevenciou, 

čiastočne zrejme tiež vzhľadom k tomu, že Záverečný dokument obsahuje len mierne 

formulácie, ktoré môžu byť vykladané relatívne voľne. Navyše ustanovenia týkajúce sa 

prevencie do veľkej miery odrážajú zásadu spolupráce, ktorá vychádza už z Charty OSN. 

Nespornosť tejto časti konceptu je veľmi zaujímavá, keďže podľa mnohých práve 

prevencia tvorí asi najprogresívnejšiu časť R2P.199 Asi najspornejšia otázka ohľadom 

prevencie sa viaže k debate o tom, do akej miery sa jedná o povinnosť poskytnúť 

asistenciu, prípadne prijať pomoc. Stahn s odvolaním na Slaugter vo svojom texte tvrdí, že 

„zodpovednosť za ochranu je založená na predpoklade, že prijímajúci štát má povinnosť 

akceptovať pomoc, asistenciu, či dokonca použitie sily zvonku,“200 docentka Bílková však 

dopĺňa, že povinnosť štátu prijať pomoc by mala do značnej miery závisieť na schopnosti 

daného štátu zabezpečiť ochranu vlastnými silami.201 

                                                                   
195 STAHN, C. Responsibility to Protect: Political Rhetoric or Emerging Legal Norm?. The American Journal of International Law. Vol. 101. No.1. Január 

2007. str. 99-120, str.118; BÍLKOVÁ, V. op.cit., str. 90. 
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Posledná zložka R2P, zaoberajúca sa reakciou medzinárodnej komunity na masívne 

porušovanie ľudských práv neprináša z právneho hľadiska veľké zmeny. Záverečný 

dokument počíta s úlohou OSN pri uplatňovaní reakcií a pri prípadných donucovacích 

opatreniach ustanovuje výhradné postavenie Rady bezpečnosti ako autority určenej 

k ich odobrovaniu.202 Takéto rozloženie zostáva ukotvené v tradičnom systéme 

kolektívnej bezpečnosti, rámovanom ustanoveniami Charty. Jeden z aspektov, ktoré sú 

predmetom diskusie sa viaže k otázke, či pri reakcii mezdinárodného spoločenstva 

na krízy ide o právo alebo povinnosť. V prípade, že by sa jednalo o povinnosť, R2P by bol 

jednoznačne revolučným prvkom v medzinárodnom práve. V tejto chvíli je však nutné 

prikloniť sa k záveru, že v právnom zmysle Záverečný dokument povinnosť zásahu 

dozaista nevytvára. Stahn na podporu uvedeného argumentuje opatrným znením 

dokumentu, ktorý odráža neochotu štátov zaviazať sa k pozitívnej povinnosti konať 

a uzatvára, že v tomto ohľade je R2P stále viac politickým heslom ako právnou normou.203 

V samotnom závere si dovolím citovať zhrnutie docentky Bílkovej k povahe R2P, ktoré 

podľa mňa najlepšie popisuje aktuálne postavenie konceptu: „Jedná se tedy o zajímavý 

sociální konstrukt preskriptivního zaměření, který má hybridní povahu a za pomoci 

nástrojů z oblasti mezinárodního práva, praktické politiky i morálky se pokouší přetvořit 

mezinárodní realitu tak, aby zajišťovala lepší ochranu před nejzávažnějšími porušeními 

lidských práv.“ 204 

3.2.5 Príklad použitia R2P: Lýbia  

Zrejme najdôležitejším príkladom priameho použitia R2P bol zásah medzinárodného 

spoločenstva v Lýbii v roku 2011 – jeden z hlavných podporovateľov konceptu Evans 
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dokonca intervenciu opakovane nazval „učebnicovým príkladom“ fungovania myšlienky 

zodpovednosti za ochranu v praxi.205 

Po vypuknutí násilností v Lýbii na začiatku roku 2011 a obzvlášť po vyhláseniach 

Muammara Kaddáfího prirovnávajúcich opozíciu v meste Benghazi k „švábom“, 

a prehlásení, že „vyčistí Lýbiu od dverí k dverám,“206 pristúpilo medzinárodné 

spoločenstvo k rýchlym a rozhodným krokom s cieľom zabrániť eskalácií násilia.207 

25. februára bola ustavená vyšetrovacia komisia Rady pre ľudské práva.208 Už nasledujúci 

deň Rada bezpečnosti odsúhlasila Rezolúciu 1970, ktorá odsudzovala systematické útoky 

na civilné obyvateľstvo a požadovala okamžité ukončenie násilností, dodržiavanie 

ľudských práv a umožnenie vstupu humanitárnym pracovníkom.209 Pre tému práce 

dôležitý moment v rezolúcii možno nájsť v jej preambule, kde sa okrem iného doslovne 

píše, že Rada bezpečnosti sa uzniesla na rezolúcii „pripomínajúc Lýbijským úradom 

zodpovednosť za ochranu ich obyvateľstva.“210 Rezolúcia tiež pristúpila k sankčným 

opatreniam zahŕňajúcich embargo na dovoz zbraní, zákaz cestovať pre určitých 

predstaviteľov režimu a zmrazenie ich účtov v zahraničí.211 

Pred aj po vydaní prvej rezolúcie je dôležité spomenúť rolu regionálnych organizácií, ktoré 

nielen vo veci aktívne vystupovali na medzinárodnej scéne, ale aj využívali všetky 

možnosti, ktoré im boli dostupné na riešenie situácie ako napr. pozastavenie členstva.212 

Organizovane tiež vytvárali na Radu bezpečnosti tlak na zavedenie bezletovej zóny 
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211 UN Doc S/RES/1970. op. cit, čl. 9-21. 

212 ZIFCAK, S. op.cit, str. 4-6. 
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a vytvorenie bezpečných zón pre obyvateľstvo. Jednalo sa najmä o Arabskú ligu, Africkú 

úniu či Radu pre spoluprácu v zálive.213 

Vzhľadom k tomu, že rezolúcia 1970 nebola lýbijskými autoritami rešpektovaná a situácia 

v krajine sa neustále zhoršovala, Rada bezpečnosti 17. marca prijala ďalšiu rezolúciu 

1973.214 Rezolúcia pripomína výzvy regionálnych organizácií a odsudzuje lýbijskú vládu 

za neschopnosť dostáť zodpovednosti za ochranu vlastných obyvateľov a prehlasuje, že 

rozsah útokov na civilné obyvateľstvo môže byť klasifikovaný ako zločiny 

proti ľudskosti.215 Najzaujímavejším ustanovením rezolúcie je však bez pochyností 

historicky prvá autorizácia použitia vojenskej sily na území suverénneho štátu bez toho, 

aby s takýmto krokom súhlasila vláda daného štátu – aplikácia zodpovednosti za ochranu 

tu prichádza do úvahy práve vďaka zmienke o pravdepodobných zločinoch proti ľudskosti, 

ku ktorým dochádzalo na území Lýbie.216 Rada bezpečnosti v článku 4 autorizuje členské 

štáty, aby využili „všetky nevyhnutné prostriedky“ k ochrane civilistov, pritom však vylúčila 

možnosť, aby zahraničné okupačné sily vstúpili na územie Lýbie.217 Rada zároveň v záujme 

ochrany civilných obyvateľov posilnila bezletovú zónu a opäť vyzvala štáty k použitiu 

všetkých nevyhnutných prostriedkov na jej vynútenie.218  

Pozoruhodný je v rezolúcii tiež jej chýbajúci odkaz na jedinečnosť či unikátnosť situácie 

v Lýbii. Predošlé rezolúcie Rady bezpečnosti, ktoré oprávňovali štáty použiť „všetky 

nevyhnutné prostriedky“ vždy podobnú zmienku obsahovali, keďže bez výslovného 

uznania jedinečnosti situácie by pravdepodobne boli vetované Čínou a inými krajinami 

obecne nepodporujúcimi možnosť ozbrojenej intervencie.219 Podľa Garwood-Gowersa 

                                                                   
213 Ibid. 

214 UN Doc S/RES/1973. Resolution 1973. 17.3.2011. 

215 UN Doc S/RES/1973. op. cit., preambula. 

216 ZIFCAK, S. op.cit, str. 6. 

217 UN Doc S/RES/1973. op. cit., čl. 4. 

218 UN Doc S/RES/1973. op. cit., čl. 6-12. 

219 GARWOOD-GOWERS, A. op. cit., str. 604-605. 
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práve vynechanie tejto poznámky môže odkazovať na „menší odpor voči odobrovaniu 

ráznych odpovedí na vnútroštátne humanitárne krízy“ na pôde Rady bezpečnosti.220 

Potiaľ možno naozaj hovoriť o ideálnom príklade použitia doktríny R2P – za situácie, kedy 

štát zjavne zlyháva pri ochraňovaní svojich obyvateľov a existujú dôvodné podozrenia 

o prebiehajúcich zločinoch proti ľudskosti, po neúspešných diplomatických jednaniach 

Rada bezpečnosti rázne zakročila a odsúhlasila intervenciu spadajúcu pod tretí pilier 

konceptu. Rusko a Čína, tradiční zástancovia princípu neintervencie do záležitostí 

suverénnych štátov, ale aj Nemecko, India či Brazília však už pri jednaniach vyjadrili svoje 

obavy z použitia ozbrojenej sily a pri hlasovaní sa zdržali.221 

Nespokojnosť so spôsobom prevedenia celej akcie však narastala najmä počas samotného 

zásahu. Vojská NATO okrem základných krokov k ochrane civilistov pristúpili aj 

k vyzbrojovaniu opozície a bombardovaniu vládnych budov (vrátane Kaddáfyho domu) – 

čo vedenie vysvetľovalo tým, že len oslabením vládnych vojsk bolo možné efektívne 

zabezpečiť ochranu obyvateľstva.222 Svojim dopadom tak v zásade intervencia výrazne 

prispela k zmene režimu, čo nebolo súčasťou mandátu schváleného Radou bezpečnosti 

a viacerí teoretici sa zhodujú, že konanie intervenčných vojsk doslova testovalo limity 

Rezolúcie 1973, či dokonca išlo až za ne. 223 

Obzvlášť Čína a Rusko okamžite vyjadrili svoj nesúhlas so spôsobom prevedenia akcie 

a podčiarkli, že žiadna strana by sa nemala zapájať do zvrhávania režimu alebo do civilnej 

vojny v mene ochrany civilistov.224 Keňský delegát na margo prevedenia zásahu uviedol, 

že skúsenosť s implementáciou R2P „prinajlepšom budila obavy, pri najhoršom bola 

hlboko znepokojujúca“ a guatemalský delegát k tomu poznamenal, že obavy tých, ktorí 

                                                                   
220 GARWOOD-GOWERS, A. op. cit. str. 605. 

221 UN Doc S/PV.6498. UN SCOR, 66th session, 6498th mtg. 17.3.2011. 

222 ZIFCAK, S. op.cit, str. 7-8. 

223 ZIFCAK, S. op.cit, str. 8. 

224 BERMAN D., MICHAELSEN Ch. op.cit., str.356. 
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pred intervenciou vyjadrili pochybnosti boli potvrdené vo svetle toho, čo mnohí považujú 

za zneužitie textov Rezolúcií 1970 a 1973.225 

Kofi Annan sám v súvislosti s reakciami medzinárodného spoločenstva priznal, že spôsob, 

akým bola R2P použitá v Lýbii, spôsobila konceptu problém.226  

3.2.6 Záver  

Aká je teda povaha R2P pred riešením krízy v Sýrii? Kým podporovatelia doktríny sa snažili 

prezentovať Lýbiu ako úspešné uvedenie R2P a obzvlášť jej tretieho piliera do praxe ako 

vodítko pre výklad medzinárodného práva či dokonca formujúce sa pravidlo, na základe 

slov kritikov zásahu v Lýbii je možné konštatovať, že interpretácie o prichádzajúcej 

budúcnosti s R2P ako norme je nutné vykladať opatrne.  

Rusko, Čína a niekoľko ďalších štátov dali jasne najavo svoju nespokojnosť so spôsobom, 

akým bol mandát Rady bezpečnosti pre zásah v Lýbii prevedený a je pravdepodobné, že 

v budúcnosti budú štáty dôkladne zvažovať svoju podporu pre prípadné ozbrojené 

intervencie a v prípade ich odsúhlasenia žiadať striktné podmienky mandátu a jeho 

dodržiavania. Otvorila sa tiež otázka, akým spôsobom je možné vytýčiť líniu medzi 

ochranou obyvateľstva pred závažným porušovaním ľudských práv a podporou jednej 

strane konfliktu, prípadne dokonca zmenou zlyhávajúceho režimu.  

Situáciu po zásahu v Lýbii možno zosumarizovať spoločne so Zifcakom tak, že Lýbia 

neznamenala koniec konceptu R2P, len vzniesla radu nových otázok týkajúcich sa 

doktríny, na ktoré musí medzinárodné spoločenstvo hľadať odpovede.227 Zároveň 

podotýka, že jedným z opomínaných indikátorov skutočného úspechu intervencie bude 

ďalší vývoj v krajine a schopnosť spoločenstva dostáť ďalšej časti R2P – zodpovednosti 

                                                                   
225 Webcast of the Interactive Dialogue, 12.7.2011 [cit. 2014-4-4] Dostupné z: <http://www.unmultimedia. 

org/tv/webcast/2011/07/general-assembly-65th-session-english.html>. 

226 NOUGAYRÉDE, N. Kofi Annan: “Sur la Syrie, à L’évidence, Nous N’avons Pas Réussi *online+, Le Monde. 7.6.2012 [cit. 2014-03-10] Dostupné z: 

www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/07/07/kofi-annan-sur-la-syrie-a-l-evidence-nous-n-avonspas-reussi_1730658_3218.html 

227 ZIFCAK, S. op.cit, str. 12-13. 
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za prestavbu.228 V súvislosti s tým je nutné poznamenať, že v čase prípravy práce je 

postup vývoja v Lýbii častejšie než ako ukážka zodpovednej prestavby používaný 

odporcami R2P ako príklad nezvládnutého prechodu k demokratickému štátu.  

  

  

                                                                   
228 Ibid. 
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4. Udalosti v Sýrii a R2P 

Od marca 2011, kedy kríza v Sýrii započala, do doby prípravy tejto práce bolo podľa 

údajov OSN zabitých viac než 100,000 ľudí, približne deväť miliónov osôb bolo nútených 

opustiť svoje domovy229 a v tejto chvíli nie je možné určiť počet ľudí, ktorí zmizli 

bez stopy. V priebehu konfliktu navyše v krajine došlo k použitiu chemických zbraní, ktoré 

malo za následok smrť vojenského aj civilného obyvateľstva.230 Nepriateľské akcie medzi 

vládnymi vojskami pod vedením prezidenta Bašíra al-Assada a opozičnými skupinami 

pokračujú a napriek prebiehajúcim mierovým rokovaniam nie je v súčasnej chvíli príliš 

pravdepodobné, že by v najbližšej dobe došlo k zmiernemu vyriešeniu situácie.  

Napriek vypätej situácií, obrovským stratám na životoch civilných obyvateľov, masívnemu 

porušovaniu základných ľudských práv a dokonca hrubému porušeniu medzinárodného 

práva v podobe použitia chemických zbraní v rámci boja, medzinárodné spoločenstvo až 

do dnešného dňa neprikročilo k ozbrojenej intervencii. Rada bezpečnosti zostala v prípade 

Sýrie zablokovaná a dokázala sa zhodnúť len na niekoľkých rezolúciách, ktoré neaplikovali 

tretí pilier R2P a obmedzili sa napr. na vyslanie pozorovateľov či odstránenie chemických 

zbraní. V nasledujúcej časti práce rozoberiem postup udalostí v krajine, spolu s reakciami 

na pôde OSN a v regionálnych organizáciách. Pokúsim sa zanalyzovať právne a čiastočne 

aj mimoprávne aspekty (diplomacia, vyjadrenia aktérov k ich rozhodnutiam pri 

(ne)uplatňovaní zodpovednosti k ochrane či rozsah násilností a porušovania základných 

práv) viažúce sa v danom prípade k R2P a jej význame a budúcnosti vo svetle aktuálnych 

udalostí. 

4.1 Obdobie medzi marcom 2011 a marcom 2013 

Na začiatku sýrskej krízy stáli protesty obyvateľov, ktoré nasledovali udalosti Arabskej jari 

a prebiehajúce podobné občianske demonštrácie napr. v Tunisku či Egypte. Pokojné 

                                                                   
229 UN NEWS CENTRE. Humanitarian Response [online]. [cit. 2014-3-20] Dostupné z: 

http://www.un.org/apps/news/infocusRel.asp?infocusID=146&Body=Syria&Body1= 

230 United Nations Mission (UNM) to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic. Final Report. 2013. Dostupné z: 

https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/12/report.pdf. str.18, čl.108. 

http://www.un.org/apps/news/infocusRel.asp?infocusID=146&Body=Syria&Body1
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/12/report.pdf
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protesty sa začali krajinou šíriť vo februári 2011 a ich hlavným cieľom bolo upriamiť 

pozornosť na problém chudoby, korupcie a posilniť rešpekt k občianskym právam 

obyvateľov.231  

V priebehu apríla začali sýrske ozbrojené sily demonštrácie vojensky potláčať – Úrad 

vysokého komisára pre ľudské práva predpokladá, že do novembra 2011 bolo zabitých 

minimálne 3,500 civilistov a tisíce ďalších bolo zadržaných a mučených.232 Pre pochopenie 

reakcie režimu je dôležité podotknúť, že prezident Assad od začiatku až do dnešných dní 

prehlasoval protestujúcich za ozbrojené gangy a teroristov, podporovaných 

zo zahraničných zdrojov – a v rámci jeho rétoriky je teda zjavné, že demonštrantov bolo 

nutné zastaviť akýmkoľvek spôsobom, vrátane použitia hrubej sily voči vlastným 

občanom, v záujme zastavenia „podnecovania napätia medzi jednotlivými sektami 

a násilia proti vládnym zložkám“233 

Násilnosti ďalej pokračovali a približne v júli 2011 sa začali vyskytovať prvé prípady 

dezercie vojenských jednotiek a individuálnych vojakov zo sýrskej armády.234 Dezertéri sa 

aj s výzbrojou pridávali k skupinám protestujúcich, z ktorých niektorí začali pôsobiť ako 

opozičné jednotky.235 Tie boli posilňované z radov protestujúcich a získavali ďalšiu výzbroj 

a podporu ako od domácich, tak zahraničných podporovateľov. Počas následnej série 

násilných udalostí z oboch strán začali sýrske protesty prerastať v konflikt, ktorý postupne 

naberal čoraz viac znakov občianskej vojny.236  

                                                                   
231 Pozn. Jedným zo spúšťačov rozšírenia protestov bol incident v Dar´a, kde úradníci uväznili a mučili skupinu detí, ktoré obvinili s kreslenia protivládnych 

graffitov; UN Doc A/HRC/S-17/2/Add.1. Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. Human Rights 

Council. UN GAOR, 17th spec session, 23.11.2011., odst. 27. 

232 UN Doc A/HRC/S-17/2/Add.1. op.cit., odst. 30. 

233 ZIFCAK, S. op.cit. str. 15.; UN Doc A/HRC/S-17/2/Add.1. op.cit. odst. 30. 

234 UN Doc A/HRC/26/65. Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. Human Rights Council, , 25th 

session, 12.2 2014., Annex II.: 1 

235 NANDA, V. P. The Future under International Law of the Responsibility to Protect after Lybia and Syria. Michigan State International Law Review. 

2013, Vol. 21 Issue 1, str. 1 – 42., str.14-15. 

236 Ibid. 
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Bezpečnostná rada OSN sa sýrskou otázkou zaoberala prvýkrát na svojom aprílovom 

zasadnutí, už na samom začiatku krízy však boli zjavné hlboké rozpory medzi jej 

jednotlivými členmi, ktoré sa v najbližších rokoch mali stať symptomatickými pri snahe 

o hľadanie adekvátnej spoločnej reakcie štátov.237 Napriek tomu, že panovala zhoda 

ohľadom obáv zo zhoršujúcej sa situácie, britskí a francúzski delegáti navrhovali prijatie 

ráznych krokov požadujúcich okamžité zastavenie násilia, demokratické reformy, 

potrestanie vinníkov násilností a spoločné odsúdenie porušovania ľudských práv 

a zabíjania zo strany medzinárodného spoločenstva.238 Naopak Rusko dalo jasne najavo, 

že situáciu v Sýrii považuje za interný problém štátu a jej riešenie podľa nich malo byť 

ponechané na sýrsku vládu. Okrem toho dal ruský delegát najavo, že sýrska kríza má len 

interný dosah a nepredstavuje tak nebezpečenstvo pre medzinárodný mier 

a bezpečnosť.239 3. augusta Rada bezpečnosti zverejnila svoje nezáväzné vyhlásenie, 

v ktorom vyzvala obe strany na zdržanie sa násilností a odsúdila používanie násilia 

vládnymi vojskami voči protestujúcim.240 

Postupne sa tiež vykryštalizovali opozičné skupiny bojujúce proti vláde na čele so Sýrskou 

oslobodzovacou armádou a hnutím Národná koalícia sýrskych revolučných a opozičných 

síl a v máji 2012 už Medzinárodná rada červeného kríža hovorí o vnútornom ozbrojenom 

konflikte.241 Mnohé štáty v priebehu roku 2012 stiahli svojich diplomatických zástupcov 

z krajiny242 a uvalili na režim ekonomické sankcie a sankcie voči predstaviteľom režimu.243 

EU tiež už od roku 2011 uplatňovala voči Sýrii zbrojné embargo, ktoré bolo ukončené 

                                                                   
237 ZIFCAK, S. op. cit. str.16 

238 Ibid. 

239 Ibid. 

240 UN Doc A/HRC/S-17/2/Add.1. op.cit. odst. 35-36. 

241 ICRC. Syria: ICRC and Syrian Arab Red Crescent maintain aid effort amid increased fighting [online]. 17.7.2012. [cit. 2014-03-10] Dostupné z: 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm;  

UN Doc A/HRC/22/59. Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic. 5.2.2013., odst. 25. 

242 BARNARD, Anne, COWELL, Alan. 4 Gulf States Shun Syria as Turkey Warns Citizens to Leave [online]. New York Times. 16.3.2012 [cit. 2014-03-15] 

Dostupné z: http://www.nytimes.com/2012/03/17/world/middleeast/gulf-states-close-embassies-in-syria.html. 

PAYTON, Laura. Canada closes embassy in Syria [online]. CBC News. 5.3.2012[cit. 2014-03-15] Dostupné z: 2014-03-15. Dostupné z: 

http://www.cbc.ca/news/politics/canada-closes-embassy-in-syria-1.1200238. 

243BBC News. Q&A: Syria Sanctions [online]. 23.3.2012 [cit. 2014-04-10] . Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15753975 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm
http://www.nytimes.com/2012/03/17/world/middleeast/gulf-states-close-embassies-in-syria.html
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v roku 2013.244 Prezident Assad navyše obdržal niekoľko ponúk na bezpečný odchod 

v prípade, že odstúpi z pozície prezidenta.245 

4.2 Neúspešné rezolúcie 

Rada bezpečnosti následne trikrát za sebou neúspešne hlasovala o prijatí rezolúcie 

ohľadom situácie v Sýrii. Prvý návrh rezolúcie predložila k diskusii spoločne skupina 

európskych štátov.246 Navrhovaný text obsahoval výzvu sýrskej vláde k dodržiavaniu 

svojej povinnosti pri ochrane vlastného obyvateľstva, kritizoval pomalé tempo reforiem 

v krajine a vyjadril obavu nad budúcim vývojom v krajine a z ďalšej eskalácie násilia.247  

Čína a Rusko však pri hlasovaní o európskom návrhu siahli po svojom práve veta a štyri 

ďalšie štáty (svetového juhu) sa zdržali hlasovania.248 Rusko na vysvetlenie svojho postoja 

argumentovalo štyrmi bodmi, ktoré sa zároveň dajú vnímať ako stručné zhrnutie 

argumentácie odporcov R2P, hoci v danom prípade nešlo o intervenciu na základe 

tretieho piliera. Po prvé, rezolúcia podľa nich nedostatočne rešpektovala národnú 

suverenitu Sýria a princíp nevmešovania sa.249 Po druhé, namiesto logiky konfrontácie by 

mala rezolúcia klásť väčší dôraz na obojstranný dialóg medzi stranami a reformy, ktoré sú 

potrebné pre ďalší rozvoj krajiny.250 Po tretie, je dôležité zdôrazniť, že násilné činy sú 

páchané ako vládou, tak opozičnými vojskami, ktoré podľa ruských diplomatov často 

využívajú extrémistickú rétoriku a najmä teroristické praktiky.251 

Po štvrté, delegácia dala jasne najavo, že situácia v Sýrii nemôže byť posudzovaná 

oddelene od skúseností z Lýbie, ktoré hodnotia veľmi negatívne. Delegát konštatoval, že 

                                                                   
244 Stockholm International Peace Research Institute. EU Arms Embargo on Syria [online]. [cit. 2014-04-14] Dostupné z: 

http://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/syria_LAS/eu-embargo-on-Syria. 

245 ELGOT, Jessica. David Cameron Offers 'Safe Passage' For Syria's Bashar Al-Assad, But Not To Britain [online]. The Guardian. 11.6.2012 [cit. 2014-03-15 

]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/11/06/syria-cameron-safe-passage-assad_n_2081341.html.  

246 UN Doc S/2011/612. France, Germany, Portugal and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Draft Resolution. 66th session. 4.10.2011. 

247 UN Doc S/2011/612. Op.cit., odst. 1-12. 

248 Security Council Meetings and Actions – 2011 [online]. [cit. 2014-03-09]. Dostupné z: http://www.un.org/depts/dhl/resguide/scact2011_en.shtml 

249 UN Doc S/PV.6627 UN SCOR. 66th session, 6627th mtg. 4.10.2011., str. 3-4. 

250 Ibid. 

251 Ibid. 

http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/11/06/syria-cameron-safe-passage-assad_n_2081341.html
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„medzinárodné spoločenstvo je znepokojené vyhláseniami, že spôsob, akým NATO 

interpretovalo rezolúcie Bezpečnostnej rady týkajúce sa Lýbie je modelom pre budúce 

akcie NATO v rámci implementácie zodpovednosti za ochranu.“252 Ďalej odkázal na to, že 

bezletová zóna sa premenila na bombardovanie ropných rafinérií, televíznych staníc 

a iných civilných objektov a embargo na zbrane sa zas zmenilo na námornú blokádu 

v západnej Líbyi – jednoducho došlo k rozšíreniu mandátu a „tento druh modelu by mal 

byť raz a navždy vyňatý z globálnej praxe.“253  

Mesiac po odmietnutí prvej rezolúcie zverejnila Rada pre ľudské práva 23. novembra 2011 

prvú zo série správ zaoberajúcimi sa stavom dodržiavania ľudských práv v Sýrii.254 

Podrobne v nej popisovala rozsiahle porušovanie ľudských práv vrátane zabíjania 

bez riadneho súdu, streľbu do neozbrojených demonštrantov, bezdôvodného zatýkania 

obyvateľov, mučenie a sexuálne násile atď. a zároveň vyslovila domnienku, že v krajine 

dochádza k zločinom proti ľudskosti, ktoré by mali byť stíhané v rámci režimu 

medzinárodného trestného práva.255  

V priebehu januára 2012 začala Rada bezpečnosti jednať o ďalšom pokuse na prijatie 

rezolúcie ohľadom Sýrie.256 Tentokrát sa do vyjednávaní zapojila aj Arabská liga, ktorá 

Rade dodala vlastný návrh, obsahujúci požiadavky týkajúce sa prechodu moci v Sýrii. 

Medzi iným sa v ňom predpokladalo, že prezident a vice-prezident budú pracovať 

na vytvorení vlády národnej jednoty, ktorá následne vypíše slobodné voľby pod dohľadom 

Arabskej ligy.257 V prípade, že by sýrska vláda odmietala kroky vytýčené v rezolúcií, Rada 

bezpečnosti mala zvážiť ďalšie opatrenia v záujme jej prinútenia k zastaveniu násilia.258 

                                                                   
252 Ruský delegát tiež vo svojej reči poznamenal, že situáciu v Sýrii nie je možné posudzovať oddelene od skúseností z Lýbie.; UN Doc S/PV.6627 UN SCOR. 

op.cit.. str. 4. 

253 Ibid.; Čína taktiež vystúpila s veľmi podobnými argumentami , UN Doc S/PV.6627 UN SCOR. op.cit.. str. 5. 

254 UN Doc A/HRC/S-17/2/Add.1. op.cit.  

255 UN Doc A/HRC/S-17/2/Add.1. op.cit., hlavy III a IV. 

256 ZIFCAK, S. op. cit. str.23. 

257 Ibid. 

258 Ibid. 
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S prihliadnutím k povahe dokumentu bolo možné predpokladať, že Rusko pravdepodobne 

nebude hlasovať za dokument, ktorý relatívne otvorene vyzýva sýrskych predstaviteľov 

k odstúpeniu a jeho obsah sa dá klasifikovať ako vonkajší zásah do štátnej suverenity.259 

Okrem toho sa Rusko obávalo, že „ďalšie opatrenia“ voči režimu môžu byť nakoniec 

vykladané ako základ pre vojenskú intervenciu – možnosť, ktorú rázne odmietalo.260 

Vzhľadom k neochote Ruska (a Číny) podporiť text rezolúcie pripravený Arabskou ligou 

a neustále sa zhoršujúcej situácii v Sýrii sa štáty pokúšali nájsť konsenzus na ďalšej verzii 

návrhu. Nový draft, pri ktorom bola jasná snaha ustúpiť požiadavkám Ruska a Číny, 

predstavila delegácia Maroka, v spolupráci s ďalšími krajinami.261 Jednu z najdôležitejších 

pasáží návrhu obsahovala preambula, v ktorej sa jasne stanovilo, že žiadne ustanovenie 

v rezolúcii neoprávňuje štáty k donucovacím opatreniam na základe článku 42 Charty.262 

Bol z nej tiež vypustený relatívne podrobný popis prechodu vlády a rovnako text 

neobsahoval zmienku o ďalších opatreniach či sankciách.263 

K samotnému hlasovaniu došlo 4. februára 2012, za vypätých okolností – sýrsky režim 

totiž v predvečer hlasovania zahájil ofenzívu na opozíciou ovládané mesto Homs 

a pri bombardovaní zahynulo viac ako dve stovky obyvateľov.264 Rusko a Čína však návrh 

vetovali, stojac proti trinástim štátom, ktoré sa vyslovili v jeho prospech. Delegáti štátov, 

                                                                   
259 ZIFCAK, S. op. cit. str.24. 

260 Ibid. 

261 GARWOOD-GOWERS, A. op. cit. str. 611.; 

UN Doc S/2012/77. Bahrain, Colombia, Egypt, France, Germany, Jordan, Kuwait, Libya, Morocco, Oman, Portugal, Qatar, Saudi Arabia, Togo, Tunisia, 

Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America: Draft Resolution, UN SCOR, 67th sess, 

4.2. 2012. odst. 1-5; 

Rezolúcia odsúdila pokračujúce násilie a vyzývala sýrsku vládu k rešpektovaniu plánu vytýčeného Arabskou ligou. Požadovala tiež, aby armáda okamžite 

opustila sýrske mestá a umožnenie prístupu pre pozorovateľov Arabskej ligy a humanitárnych pracovníkov. viď. UN Doc S/2012/77.op.cit., odst. 5,7, 12. 

262 UN Doc S/2012/77.op.cit., preambula. 

263 GARWOOD-GOWERS, A. op. cit. str. 611. 

264 PEARSE, D. Fury over Homs massacre as UN security council gathers for Syria vote [online]. theguardian.com. Publikované 4.2.2012 [cit. 2014-03-9].. 

Dostupné z: http://www.theguardian.com/world/2012/feb/04/homs-massacre-un-vote-syria 

http://www.theguardian.com/world/2012/feb/04/homs-massacre-un-vote-syria
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ktoré hlasovali za prijatie rezolúcie, neskrývali svoje sklamanie.265 Naopak Rusko a Čína 

oponovali, že rezolúcia neakceptovateľne zasahovala do sýrskej suverenity a skryte sa 

pokúšala presadiť zmenu režimu.266 Ďalšou výhradou bolo nedostatočné zohľadnenie 

násilností zo strany opozície a z toho plynúca údajná jednostrannosť rezolúcie.267 

V rámci pokusov o dialóg bol tiež 23.2. menovaný Kofi Annan ako špeciálny vyslanec OSN 

a Arabskej ligy pre Sýriu.268 Annan v priebehu mesiaca pripravil šesť-bodový plán 

na riešenie situácie, ktorý sýrska vláda prijala.269 Plán zahŕňal požiadavok na okamžité 

zastavenie bojov a násilností, spoluprácu s misiou pri riešení legitímnych nárokov 

sýrskeho ľudu a podpore politického procesu, humanitárnu pomoc a rešpektovanie práv 

a slobôd občanov.270 Rada bezpečnosti reagovala prijatím rezolúcie číslo 2042, v ktorej 

rozhodla o vyslaní 30 neozbrojených pozorovateľov, ktorí by dohliadali na plnenie dohody 

a najmä na dodržiavanie záväzku o zastavení násilností.271  

V rámci ďalšieho vývoja v Sýrii šesť bodový plán Kofiho Annana nebol rešpektovaný a boje 

pokračovali. V júli 2012 sa Rada bezpečnosti pokúsila využiť svoj vplyv, aby prinútila 

sýrsku vládu k rešpektovaniu dohody, počas jednaní sa však opäť prejavili rozdiely 

v predstavách o ideálnom zásahu medzi štátmi.272 19. júla 2012 predložili predstavitelia 

západných štátov tretí návrh rezolúcie, ktorý nebol prijatý vzhľadom k dvojitému vetu 

                                                                   
265 Nemecký diplomat prehlásil odmietnutie rezolúcie za škandál, delegátka USA bola „znechutená“ a francúzsky delegát predniesol reč, v ktorej označil 

hlasovanie za smutný deň pre Radu, smutný deň pre Sýrčanov a smutný deň pre priateľov demokracie. Viď. UN Doc S/PV.6711 UN SCOR, 67th sess, 6711th 

mtg, 4.2. 2012., str. 3-5. 

266 ZIFCAK, S. op. cit. ,str.26. 

267 Ibid. 

268 Security Council Report. Chronology of Events: Syria [online]. [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: 

http://www.securitycouncilreport.org/chronology/syria.php?page=2 

269 Ibid. 

270 UN NEWS CENTRE. Syrian government accepts UN-Arab League envoy’s six-point plan to end crisis [online]. 27.3.2012. [cit. 2014-3-20] Dostupné z: 

http://www.un.org/apps/news/story.asp/html/story.asp?NewsID=41646&Cr=Syria&Cr1=#.UyMGAvl5N34;  

UN Doc S/RES/2042 6751st meeting, 14. 4. 2012, annex. 

271 UN Doc S/RES/2042 op.cit. ; 

Zároveň Rada onedlho prijala rezolúciu číslo 2043, ktorá splnomocňovala vyslanie 300 neozbrojených vojenských pozorovateľov pod hlavičkou Dohľadovej 

misie OSN. Cieľom misie mal byť najmä monitoring prímeria, UN Doc S/RES/2043 6756th meeting, 21.4. 2012. 

272 Ibid., str. 612. 

http://www.securitycouncilreport.org/chronology/syria.php?page=2
http://www.un.org/apps/news/story.asp/html/story.asp?NewsID=41646&Cr=Syria&Cr1=#.UyMGAvl5N34
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Číny a Ruska. Rezolúcia predlžovala pozorovateľskú misiu OSN o ďalších 45 dní 

a obsahovala pohrozenie uvalením sankcií voči Sýrii v prípade, že nebude konať v súlade 

s Annanovým plánom.273 Rusko a Čína svoje kroky vysvetlili tým, že draft explicitne 

nevylúčil možnosť vojenskej intervencie do Sýrie a neodsúdil násilie zo strany opozičných 

vojsk.274 O deň neskôr, 20. júla prijala Bezpečnostná rada výrazne zúženú verziu rezolúcie, 

ktorá sa obmedzovala na predĺženie mandátu pozorovateľskej misie o ďalších tridsať 

dní.275 

Práve v tejto dobe sa dôsledky konfliktu začali v značnej miere prejavovať aj v okolitých 

krajinách. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov v septembri 2012 odhadoval, 

že počet utečencov a osôb čakajúcich na status utečenca v susedných krajinách dosiahol 

štvrť milióna.276 Zároveň sa vyskytli prvé závažnejšie šarvátky s príslušníkmi cudzích vojsk 

na hraniciach s Jordánskom, Tureckom (v júni dokonca došlo k zostreleniu stíhačky 

pohybujúcu sa v blízkosti hranice sýrskou armádou a v októbri tiež k úmrtiam piatich 

civilistov na tureckej strane) či Izraelom.277 Ďalšími aspektmi hodnými pozornosti boli tiež 

rozmáhajúce sa pašovanie zbraní a príchod občanov iných štátov ako dobrovoľníkov 

na povstaleckej strane.278 Už nebolo možné tvrdiť, že sýrska kríza je internou záležitosťou, 

ktorá nemá vplyv na medzinárodnú stabilitu. Navyše médiá začali prinášať informácie 

                                                                   
273 UN Doc S/2012/538 Draft Resolution. júl 2012., odst. 10,14. 

274 UN Doc S/PV.6810 UN SCOR, 67th sess, 6810th mtg 19.7. 2012., odst. 8-14. 

275 UN Doc S/RES/2059. Resolution 2059. 20.7.2012. 

276 UNHCR. UNHCR reports more Syrian refugees in all neighbouring countries [online]. News Stories. 10.8.2012 [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: 

http://www.unhcr.org/502522469.html 

277 AL ARABIYA NEWS. Turkey Confirms Syria shot down F-4 military jet, search for pilots ongoing [online]. Publikované 22.6.2012 [cit. 2014-03-27]. 

Dostupné z: http://english.alarabiya.net/articles/2012/06/22/222135.html 

ARANGO, T., BARNARD A. Turkey Striked Back After Syrian Shelling Kills 5 Civilians [online]. New York Times. Publikované 3.10.2012 [cit. 2014-03-17]. 

Dostupné z: http://www.nytimes.com/2012/10/04/world/middleeast/syria.html?pagewanted=all&_r=0 

FEDERMAN, J. Israel Fires Warning Shots to Syria. The World Post [online]. Publikované 11.11.2012 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: 

http://www.huffingtonpost.com/2012/11/11/israel-syria-warning-shots_n_2112912.html 

278 HUFFINGTON POST. Syria Oppostiion´s Smuggled Arms Keep Fighting Alive [online]. Publikované 13.6.2012 [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: 

http://www.huffingtonpost.com/2012/06/13/syria-opposition-smuggled-arms_n_1592590.html 

PUTZ, U. Foreign Fighters Join Syrian Rebels: Jihadists Declare Holy War Against Assad Regime [online]. Spiegel online. 30.3.2012 [cit. 2014-03-7]. 

Dostupné z: http://www.spiegel.de/international/world/foreign-jihadists-declare-war-on-syria-s-assad-a-824875.html 

http://english.alarabiya.net/articles/2012/06/22/222135.html
http://www.nytimes.com/2012/10/04/world/middleeast/syria.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.huffingtonpost.com/2012/06/13/syria-opposition-smuggled-arms_n_1592590.html
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o možných testoch chemických zbraní na strane režimu, ktoré viedli k odôvodneným 

obavám z ich budúceho použitia.279 

4.3 Použitie chemických zbraní a ďalší vývoj 

Misia OSN zameraná na vyšetrovanie obvinení z použitia chemických látok v Sýrii zložená 

z odborníkov Organizácie pre zákaz chemických zbraní a Svetovej zdravotníckej 

organizácie neskôr potvrdila, že počas konfliktu boli v krajine opakovane použité 

chemické zbrane, obzvlášť sarín.280 Obvinenia sa týkali viacerých prípadov vyznačujúcich 

sa rôznym spôsobom použitia a rôznym rozsahom následných škôd v časovom slede 

od marca do augusta 2013.281 

Používanie chemických zbraní odporuje ustanoveniam obyčajového aj zmluvného 

medzinárodného práva. Už Ženevský protokol alebo celým názvom Protokol zakazujúci 

použitie dusivých, otravných alebo iných plynov a bakteriologických zbraní vo vojne z roku 

1925282 obecne zakazuje chemické a biologické zbrane a jeho hlavné body sú dnes 

považované za súčasť obyčajového práva. Sýria k nemu s výhradou voči Izraelu pristúpila 

v roku 1968.283 Ešte podrobnejšia úprava je obsiahnutá v Dohovore o zákaze vývoja, 

výrobe, hromadenia a používania chemických zbraní a ich zničení z roku 1997.284 Sýria 

k dohovoru pristúpila až 14. septembra 2013,285 kedy uložila svoje prístupové dokumenty 

pod tlakom medzinárodného spoločenstva na čele s Ruskom a USA. Jej prístupenie 

                                                                   
279 SPIEGEL ONLINE. Bürgerkrieg: Syrien testet Giftgaswaffen in der Wüste [online]. Publikované 16.9.2012 [cit. 2014-03-7]. Dostupné z: 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-waffentests-mit-traegersystemen-fuer-giftgasgranaten-a-856051.html 

280 United Nations Mission (UNM) to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic. Final Report. 2013. Dostupné z: 

https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/12/report.pdf. str. 1-26. 

281 Ibid.; 

Podľa zistení vyšetrovateľov v správe z konca roku 2013 bol plyn zámerne použitý napríklad v Al-Ghoute, kde zasiahol časti mesta obývané civilistami 

a spôsobil mnohé zranenia a smrť obyvateľov. Podľa všetkého zároveň osoby, ktoré za útokom stáli museli mať nielen prístup do armádnych skladov, ale 

aj výcvik a náradie potrebné k manipulácii so zbraňami a príprave ich použitia. Viď. UN Doc A/HRC/25/65. Report of the Independent International 

Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. Human Rights Council, , 25th session, 12.2 2014.  

282 Protokol zakazujúci použitie dusivých, otravných alebo iných plynov a bakteriologických zbraní vo vojne. 17.6.1925. 

283 ICRC. Treaties and State Parties to Such Treaties: Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of 

Bacteriological Methods of Warfare. Geneva, 17 June 1925.  

284 Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a ich zničení. 27.4.1997. 

285 OPCW. EC-M-33/DEC.1. Executive Council Decision: Destruction of Syrian Chemical Weapons. 33rd meeting. 27. 9. 2013. 

https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/12/report.pdf
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nadobudlo účinnosť 14. októbra 2013 a Výkonná rada stanovila prvú polovicu roku 2014 

ako konečný termín na zničenie chemických zbraní.286 

Práve obdobie viažúce sa k obvineniam z použitia chemických zbraní patrilo 

k najdramatickejším ohľadom možnej unilaterálnej intervencie koalície štátov, 

resp. najmä USA do Sýrie. Predstavitelia štátov denne vyjadrovali zhrozenie nad situáciou 

v krajine a prezident USA Obama označil potvrdené použitie chemických zbraní 

za červenú líniu, ktorá by znamenala ráznu a tvrdú odozvu Spojených štátov.287 

Pre potreby práce je na situácii zaujímavá najmä argumentačná línia predstaviteľov USA, 

v ktorej je možné identifikovať jasné odkazy na (v medzinárodnom práve) opustenú 

doktrínu humanitárnej intervencie. Minister zahraničných vecí USA Kerry označil použitie 

chemickách zbraní za „morálnu obscénnosť“, ktorá môže v blízkej dobe vyvolať vojenskú 

reakciu.288 Na uvedenom príklade je možné demonštrovať, že odvolávanie sa na legitimitu 

zásahu bezprostredne zabraňujúceho pokračujúcemu masívnemu porušovaniu ľudských 

práv, hoci neodobreného Radou bezpečnosti a teda stricto sensu nelegálneho, zostáva 

súčasťou realpolitik štátov. Napriek tomu, že právo na intervenciu, ako výnimka zo zákazu 

použitia sily, bolo medzinárodným spoločenstvom mnohokrát odmietnuté, stále 

pretrváva v povedomí štátov ako jedna z možností reakcie na humanitárne krízy, 

narúšajúc systém medzinárodného práva. 

Napriek vyjadreniam naznačujúcich možnosť zásahu medzinárodné spoločenstvo vojensky 

nezakročilo. Rada bezpečnosti však po sérii diplomatických vyjednávaní jednohlasne 

prijala Rezolúciu 2118, ktorá ukladá sýrskej vláde povinnosť podstúpiť vytýčené kroky 

k zničeniu chemických zbraní a upozorňuje, že v prípade nevyhovenia jej rozhodnutiu 

podnikne opatrenia na základe kapitoly VII Charty.289 Rezolúcia tiež požaduje, aby sa 

                                                                   
286 Ibid. 

287 COHEN, M. Kerry: Use of chemical weapons in Syria "a moral obscenity”*online+. CBS NEWS. 26.8.2013 *cit. 2014-04-01] Dostupné z: 

http://www.cbsnews.com/news/kerry-use-of-chemical-weapons-in-syria-a-moral-obscenity/  

288 Ibid. 

289 UN Doc S/RES/2118. Resolution 2118. 27.9.2013., odst. 3-21. 
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všetky strany konfliktu čím skôr zišli na medzinárodnej konferencii v Ženeve a pokúsili sa 

o zmier.290 Sýria sa rozhodnutiu Rady podrobila a začala spolupracovať pri ničení svojho 

arzenálu.291 

4.4 Mierové rozhovory 

Diplomatické rozhovory v Motreux a v Ženeve na začiatku roku 2014, ktoré predpokladala 

Rezolúcia 2118 sú zatiaľ posledným výraznejším pokusom medzinárodného spoločenstva 

vyriešiť krízu v Sýrii.292 Ich samotná organizácia bola unikátna vzhľadom k tomu, že 

prvýkrát za jedným stolom sedeli zástupcovia sýrskej opozície a vlády, spolu s delegátmi 

ďalších približne 30 štátov a medzinárodných organizácií.293 

Napriek očakávaniam, ktoré boli do konferencie vkladané však diskusie skončili 

neúspechom. Vládni delegáti Sýrie odmietali diskutovať o možnej zmene režimu 

a opozícia nebola ochotná ustúpiť z požiadavky zosadenia Assada.294 15. februára boli 

rokovania ukončené, pričom bolo predbežne ohlásené ďalšie kolo stretnutí bez určenia 

predbežného dátumu.295 

Za jediný výraznejší výsledok multilaterálnych diskusií vo Švajčiarsku je možné považovať 

záväzok sýrskej vlády, vyjednaný s predstaviteľmi OSN, že umožní evakuáciu detí, žien 

a starších osôb z obliehaného mesta Homs a povolí dodávky humanitárnej pomoci a zásob 

civilistom, ktorí sa rozhodnú neopustiť zničené mesto.296 Napriek tomu, že sa jednalo 

                                                                   
290 UN Doc S/RES/2118. op.cit., odst. 16-17. 

291 JEVANS, Ch. Destroying Syria’s chemical weapons *online]. BBC News. 27.2.2014 [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-

middle-east-25810934 

292 UN NEWS CENTRE. Peace Efforts. News Focus: Syria. Key Documents. [online]. [cit. 2014-3-20] Dostupné z: 

http://www.un.org/apps/news/infocusRel.asp?infocusID=146&Body=Syria&Body1= 

293 Ibid. 

294 BAGHDADI, George. Syria peace talks in Geneva end in failure [online]. CBS News. 14.2.2014 [cit. 2014-04-14] Dostupné z: 

http://www.cbsnews.com/news/syria-peace-talks-in-geneva-end-in-failure/  

295 EURONEWS. Both Sides at a deadlock as Geneva peace talks on Syria end [online]. 16.2.2014 [cit. 2014-04-14] Dostupné z: 

http://www.euronews.com/2014/02/16/both-sides-at-a-deadlock-as-geneva-peace-talks-on-syria-end/ 

296 MCDONNEL, Patrick. Deal reached to evacuate civilians trapped in Syrian city of Homs [online] Los Angeles Times. 6.2.2014 [cit. 2014-04-02] 
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o dôležitý krok v rámci zvládania humanitárnej krízy, v merítku konfliktu predstavoval 

len malý posun.297 

Rada bezpečnosti po skončení Ženevských diskusií 22.2.2014 pristúpila k vydaniu ďalšej 

rezolúcie týkajúcej sa Sýrie.298 V Rezolúcii 2139, s odvolaním na svoje predchádzajúce 

rezolúcie, Rada požaduje, aby všetky strany a najmä vláda povolili prístup humanitárnej 

pomoci, ukončili násilnosti a stiahli vojská z civilných oblastí.299 V prípade nerešpektovania 

rezolúcie Rada vyjadrila zámer pristúpiť k „ďalším krokom“. Rezolúcia je teda právne 

záväzná, neobsahuje však pohrozenie sankciami ani použitím sily.300 

4.5 Reakcia Arabskej Ligy 

Arabské medzivládne organizácie sa od samého začiatku konfliktu snažili využívať všetky 

dostupné nástroje na jeho zmiernenie či zastavenie. V novembri 2011 Arabská liga 

pozastavila Sýrii členstvo v organizácii a dala Assadovi trojdňové ultimátum na splnenie 

zoznamu požiadaviek, ktoré zahrňovali výzvu na okamžité zastavenie násilia, odvolanie 

armády z ulíc, prepustenie politických väzňov a uskutočnenie postupných reforiem.301 

Vzhľadom k tomu, že sýrsky režim návrh Arabskej ligy splnil len z malej časti (v priebehu 

novembra bolo napríklad prepustených približne 1600 zadržaných obyvateľov), bolo 

pristúpené k sérií ekonomických a politických sankcií zo strany členských štátov.302 

Spolu s vyššie uvedenou iniciatívou bolo vyslanie monitorovacej misie Arabskej ligy, ktorej 

úlohou by bolo sledovať postupné napĺňanie požiadaviek vytýčených organizáciou.303 Prví 

členovia misie pricestovali do krajiny v decembri 2011, už v januári 2012 však Arabský 

                                                                   
297 Vyjednávač OSN pre Sýriu Lakhdar Brahimi sa dokonca za neúspech konferencie obyvateľom Sýrie verejne ospravedlnil slovami „to málo, čo bolo 

dosiahnuté v Homse, im dodalo ešte viac nádeje, že by sa možno mohlo jednať o začiatok riešenia strašnej krízy, v ktorej sa nachádzajú. Ospravedlňujem sa 

im za to, že tieto dve kolá (rokovaní) príliš nepomohli.“ Citované z: EURONEWS. Both Sides at a deadlock as Geneva peace talks on Syria end [online]. 

16.2.2014 [cit. 2014-04-14]. 

298 UN Doc S/RES/2139. Resolution 2139. 22.2.2014.  

299 UN Doc S/RES/2139. op.cit,. odst. 2,5,6. 

300 UN Doc S/RES/2139. op.cit., odst. 18. 

301 UN Doc A/HRC/S-17/2/Add.1. op.cit., odst. 38. 

302 Ibid; ZIFCAK, S. op. cit., str.16. 

303 Ibid. 
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parlament (88 - členný poradný orgán zákonodarcov štátov Arabskej ligy) odvolal svoje 

monitorovacie tímy, vzhľadom k tomu, že ich prítomnosť nezabránila zhoršovaniu situácie 

a eskalujúcemu násiliu a zbytočne pôsobila ako symbol dozoru a požehnania arabských 

národov, čo nezodpovedalo skutočnosti.304 V súvislosti s tým tiež vo februári Arabská liga 

vyzvala členské štáty na zmrazenie diplomatických stykov so sýrskym režimom a na úrovni 

ministrov prijala rezolúciu požadujúcu spoločnú jednotku arabských štátov a OSN 

dozerajúcu na dodržiavanie prímeria.305 

Kým na začiatku krízy Arabská liga nepodporovala myšlienku ozbrojenej intervencie v Sýrii 

v zmysle tretieho piliera R2P, po informáciách o použití chemických zbraní v lete 2013 

zmenila názor a stala sa jedným z podporovateľov mezdinárodnej akcie, ktorá by všetkými 

dostupnými prostriedkami zabránila ďalším tragédiám. Saud al-Faisal, minister zahraničia 

Saudskej Arábie povedal, že akékoľvek odmietanie medzinárodnej akcie pod zámienkou 

nesúhlasu s „cudzou intervenciou“ už nie je možné akceptovať. 306 

Práve aktívne vystupovanie Arabskej ligy pri riešení krízy by mohlo byť vodítkom 

k ďalšiemu posunu konceptu R2P, alebo skôr k jeho návratu k predstave vymedzenej 

ICISS307 a niektorými teoretikmi,308 ktorá počíta s posilnenou úlohou regionálnych 

organizácií pri upozorňovaní na krízy, prevencii ale prípadne aj pri zásahu. Len 

pre pripomenutie, ICISS navrhovala, že pri zablokovanej Rade bezpečnosti by mohol byť 

jedným z riešení zásah v rámci jurisdikcie regionálnych a sub-regionálnych organizácií, 

ktoré by sa pohybovali v rámci kapitoly VIII Charty, pričom by vždy Radu bezpečnosti bola 

dodatočne požiadali o autorizáciu intervencie. Výhoda aktivity regionálnych organizácií 

                                                                   
304 NANDA, V. P. op.cit., str. 25. 

305 STACK, L. Arab League Steps Up Pressure on Syria and Calls for UN Help. New York Times. Publikované 12.2. 2012. [cit. 2014-03-15] Dostupné z: 

http://www.nytimes.com/2012/02/13/world/middleeast/arab-league-requests-un-peacekeepers-for-syria.html 

306 GEORGY, M. Arab states urge action against Syrian government [online]. Reuters. Publikované 1. septembra 2013. [cit. 2014-03-26] Dostupné z: 

http://www.reuters.com/article/2013/09/01/us-syria-crisis-arabs-idUSBRE9800GJ20130901 

307 ICISS. op.cit., viii. 

308 BÍLKOVÁ, V. op.cit., str. 88-89. 

http://www.reuters.com/article/2013/09/01/us-syria-crisis-arabs-idUSBRE9800GJ20130901
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spočíva teoreticky napríklad v lepšej znalosti oblasti, či vyššom záujme na vyriešení krízy – 

čo možno subsumovať pod koncept tzv. regionálneho vlastníctva.309 

  

                                                                   
309 BÍLKOVÁ, V. op.cit., str. 88. 
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4.6 Zhodnotenie R2P v prípade Sýrie 

4.6.1 Je možné uplatniť zásady R2P v prípade Sýrie? 

Zodpovednosť za ochranu, v podobe, v akej bola vymedzená Záverečným dokumentom 

Summitu 2005 jednoznačne môže byť uplatnená na situáciu v Sýrii. Po prvé, o sýrskej 

vláde sa dá bez pochybností vyhlásiť, že zjavne zlyháva vo svojej zodpovednosti chrániť 

obyvateľstvo pred vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti. V tomto prípade 

môžeme dokonca hovoriť o tzv. zrútenom štáte či failed state, tj. štáte v ktorom 

okrem iného vláda stratila kontrolu nad časťami teritória a tiež monopolom na legitímne 

používanie násilia.310 Štát je zároveň neschopný zabezpečiť základné služby a potreby 

občanov, čo obzvlášť pre účely práce znamená najmä zlyhanie v schopnosti či vôli chrániť 

svojich občanov. 

V prípade Sýrie môžeme identifikovať obe formy manifestného zlyhania – komisívne 

i omisívne. Ohľadom komisívneho zlyhania možno konštatovať, že štát prostredníctvom 

vládou ovládaných zložiek sám podľa všetkého pácha zločiny proti ľudskosti i vojnové 

zločiny na vlastných obyvateľoch viď. použitie chemických zbraní, ostreľovanie Homsu 

a Allepa či obvinenia zo svojvoľného zabíjania, mučenia a sexuálneho násilia. Omisívne 

vláda zlyháva, keďže nie je schopná (a vzhľadom ku komisívnemu zlyhaniu) ani ochotná 

ochrániť svojich občanov. 

Keďže na základe vyššie uvedenej analýzy situácie je zjavné, že v Sýrii neexistuje sila, ktorá 

by interne dokázala krízu vyriešiť a latka Záverečného dokumentu stanovená ako zjavné 

zlyhanie bola nepochybne prekročená, dochádza podľa teórie R2P k presunu hlavnej časti 

zodpovednosti za ochranu obyvateľov pred porušovaním ľudských práv na medzinárodné 

spoločenstvo. V prípade, že by mierové prostriedky reakcie neviedli k upokojeniu situácie, 

medzinárodné spoločenstvo by prostredníctvom Rady bezpečnosti malo byť pripravené 

podniknúť včasný a rozhodný kolektívny zásah k zastaveniu páchania zločinov. 

                                                                   
310 Viď Max Weber. Politika ako povolanie, 1919. 
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4.6.2 Aspekty R2P uplatnené v Sýrii 

Pri premýšľaní postavenia R2P v čase sýrskej krízy je dôležité podotknúť, že kým 

najdiskutovanejšou časťou je jednoznačne nevyužitá možnosť ozbrojenej intervencie, 

netreba zabúdať na význam prevencie a najmä reakcie vo formách nezahŕňajúcich 

použitie sily. Pri hodnotení budem vychádzať z návrhov možných opatrení v rôznych 

fázach použitia R2P predstavenými Garethom Evansom v knihe Responsibility to Protect: 

Ending Mass Athrocities Once and for All.311 

Napriek tomu, že v prípade Sýrie bolo obdobie, kedy mohlo medzinárodné spoločenstvo 

uplatniť svoj vplyv pri napomáhaní prevencie krízy, relatívne krátke (k prekročeniu hranice 

zjavného zlyhania totiž prišlo onedlho po začiatku nepokojov) a v súvislosti so všade 

doznievajúcou Arabskou jarou a zásahom vojsk NATO v Lýbii, bola pozornosť štátov 

značne roztrúsená, medzinárodné spoločenstvo stihlo uplatniť radu priamych 

preventívnych opatrení. Štáty a medzinárodné organizácie pristúpili k preventívnej 

diplomacii a hrozili politickými i ekonomickými sankciami, či embargom na dovoz zbraní – 

viď napríklad ultimátum Arabskej ligy. Vzhľadom k rýchlemu spádu udalostí je nemožné 

identifikovať v priebehu začínajúcej krízy cielené pokusy o štrukturálnu prevenciu. 

Na rozdiel od krátkeho popisu aplikovania preventívnych mechanizmov, je vo vývoji 

sýrskej krízy možné identifikovať množstvo opatrení medzinárodného spoločenstva 

v rámci reakcie, v záujme zastaviť páchanie závažných zločinov. Politické a diplomatické 

opatrenia predpokladané Garethom Evansom zahŕňajú diplomatické vyjednávanie 

a politické sankcie a stimuly.312 Diplomatické vyjednávanie môžeme pozorovať počas 

celého trvania konfliktu, ako typické príklady uvediem vytvorenie pozície špeciálneho 

vyslanca OSN pre Sýriu, ktorý mal na starosti rokovania so sýrskymi predstaviteľmi, či 

mierové rozhovory vo Švajčiarsku. Medzi politické sankcie zas môžeme zaradiť vylúčenie 

Sýrie z Arabskej ligy alebo uzatvorenie diplomatických zastúpení krajín (aj keď v prípade 

                                                                   
311 EVANS, G. op. cit. 

312 EVANS, G. op. cit., str. 107. 
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Sýrie pradepodobne hrala pri zatváraní ambasád rolu okrem politických otázok do veľkej 

miery aj bezpečnostná situácia v krajine). Naopak za príklad politických stimulov 

uplatnených počas konfliktu je možné považovať ponuky štátov na bezpečný odchod 

prezidenta Assada a jeho rodiny v prípade, že sa rozhodne opustiť krajinu. 

Druhú rovinu opatrení podľa Evansa predstavujú ekonomické či sociálne opatrenia, 

zahŕňajúce ekonomické sankcie a ekonomické stimuly.313 Zatiaľ čo ekonomické stimuly 

neboli počas trvania konfliktu využité, viaceré štáty siahli po ekonomických sankciách 

v záujme prinútenia režimu k zastaveniu násilností. Jednalo sa o škálu sankcií siahajácich 

od zmrazenia účtov predstaviteľov režimu, zákazu investícií, obchodu so zlatom a drahými 

kovmi až po zákaz dovozu ropy zo Sýrie.314 

Za ďalší krok medzinárodného spoločenstva v rámci R2P môžeme považovať vyslanie 

neozbrojených pozorovateľov, na začiatku z podnetu Arabskej ligy, neskôr na základe 

rezolúcie Rady bezpečnosti, ktorá odsúhlasila výjazd 300 pozorovateľov pod hlavičkou 

OSN, ktorí mali dohliadať na dodržiavanie plánu OSN na zastavenie násilností a neskôr 

na vyhlásené prímerie. EU tiež na Sýriu uvalila od roku 2011 do roku 2013 embargo na 

dovoz a vývoz zbraní.315 

Osobitnou kapitolou je pristúpenie k vyhrážke použitia sily, ktorú spoločne so samotným 

použitím sily radí Evans na samý koniec zoznamu možných opatrení, vzhľadom 

k ich krajnosti.316 Vyhrážku však neučinila OSN ani iná medzinárodná organizácia – ako 

bolo ukázané vo faktografickom úvode, Rada bezpečnosti postrádala konsenzus už 

pri diskusiách o možných sankciách a hrozba silou sa nevyskytuje v žiadnom 

jej dokumente (ak za nepriamu vyhrážku nepovažujeme napríklad ustanovenie Rezolúcie 

2118, ktorá ukladá sýrskej vláde povinnosť podstúpiť opatrenia k zničeniu chemických 

                                                                   
313 Ibid. 

314 BBC News. Q&A: Syria Sanctions [online]. op.cit. 

315 Stockholm International Peace Research Institute. EU Arms Embargo on Syria [online]. [cit. 2014-04-14] Dostupné z: 

http://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/syria_LAS/eu-embargo-on-Syria 

316 EVANS, G. op. cit., str. 107. 
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zbraní a upozorňuje, že v prípade nevyhovenia jej rozhodnutiu pristúpi k opatreniam 

na základe kapitoly VII Charty317).  

K vyhrážke silou však pristúpilo USA a čiastočne aj niektoré ďalšie štáty.318 Je dôležité 

podotknúť, že vyhrážky silou mimo rámec OSN je nutné vnímať ako konanie zachádzajúce 

mimo rámec vymedzený R2P, nakoľko koncept predpokladá rešpektovanie roly Rady 

bezpečnosti pri prejednávaní ozbrojených intervencií. Navyše vyhrážky predstavujú 

porušenie ustanovenia Charty OSN, ktoré zakazuje už samotnú hrozbu sily voči iným 

štátom.319 Ako bolo načrtnuté už vo faktografickej časti, vyhrážku USA môžeme teoreticky 

skôr podradiť pod staršiu doktrínu humanitárnej intervencie.  

Časť R2P týkajúca sa prestavby v tomto momente nie je aktuálna vzhľadom k tomu, 

že konflikt naďalej pokračuje. Bude veľmi zaujímavé sledovať, ako a či bude koncept 

uplatnení pri rekonštrukcii zničenej krajiny a práci na znovuvybudovaní fungujúceho 

štátu. 

Na základe hore uvedeného je ukázané, že R2P v Sýrii v rozpore s mienkou niektorých 

teoretikov využitá bola. Vzhľadom k rozsahu porušovania ľudských práv v krajine je však 

diskutabilné, či uvedené opatrenia spĺňali kritériá vhodnosti, včasnosti a rozhodnosti, 

vytýčené Záverečným dokumentom. Otvorenou otázkou pre medzinárodné spoločenstvo 

a najmä právnych teoretikov zostáva, aký je prínos konceptu, ktorý len pomenúva bežnú 

prax štátov, nakoľko je pravdepodobné, že postupnosť krokov popísaná vyššie by bola 

rovnaká aj bez existencie R2P a ako máme chápať neochotu Rady bezpečnosti pristúpiť 

k ozbrojenej intervenci.  

                                                                   
317 UN Doc S/RES/2118. Resolution 2118. 27.9.2013., odst. 21. 

318 LEWIS, Paul, ACKERMAN, Spencer. US set for Syria strikes after Kerry says evidence of chemical attack is 'clear' [online]. The Guardian. 31.8.2013 [cit. 

2014-04-05]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/world/2013/aug/30/john-kerry-syria-attack-clear-evidence  

319 Charta OSN. 24.10.1946., čl. 2 odst.4. 
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4.6.3 Čo pre koncept znamená neochota vojensky zasiahnuť? 

Ako bolo ukázané v predchádzajúcich častiach práce, odporcovia R2P, na čele s Ruskom 

a Čínou opakovane odmietali zásah do suverenity Sýrie či diktovanie zmeny režimu 

zo strany OSN. Upozorňovali tiež na možné negatívne dôsledky ozbrojenej intervencie ako 

napr. ďalšiu radikalizáciu či zhoršenie postavenia civilistov. Krajne negatívny postoj 

voči prípadnému uplatneniu tretieho piliera zodpovednosti za ochranu je do veľkej miery, 

aj na základe ich vlastných vyjadrení, spôsobený predchádzajúcim vojenským zásahom 

v Lýbii, kde vojská NATO podľa nich prekročili mandát OSN a navyše pomocou povstalcom 

aktívne prispeli k porážke Muamarra Kadáffího, čim neakceptovateľne zasiahli 

do vnútorných záležítostí krajiny.  

Ako však rozumieť vývoju R2P vo svetle udalostí v Sýrii, ktoré ani svojou brutalitou 

a masívnym porušovaním ľudských práv nepresvedčili medzinárodné spoločenstvo 

o nutnosti ozbrojeného zásahu na ochranu obyvateľstva? Má vôbec zmysel do budúcna 

počítať s doktrínou, ktorej krajný nástroj nebol použitý v prípade Sýrie, ktorý je podľa 

všetkého modelovým príkladom volajúcim po jej aplikácii?  

Vzhľadom k tomu, že Rusko a Čína spoločne s ďalšími štátmi vyjadrujú jasne a často svoje 

pochybnosti, prípadne priamo výhrady voči R2P, nie je možné predpokladať, že by 

zodpovednosť k ochrane ako celok mohla v najbližšej dobe nadobudnúť 

medzinárodneprávnu normativitu ako právny obyčaj v zmysle tradičného 

medzinárodného práva, obzvlášť v zmysle akejsi povinnosti konať na ochranu 

obyvateľov.320 Ďalším aspektom, ktorý je nutné zobrať na zreteľ je, že v tejto chvíli nie je 

možné hovoriť o ustálenosti praxe pri využívaní zodpovednosti za ochranu – viď. príklad 

Sýrie. Ako však bolo v práci ukázané pri zosumarizovaní povahy R2P, v prípade, že 

vychádzame z úzkeho pojatia konceptu prijatého v Záverečnej správe, nečinnosť v Sýrii 

síce zodpovednosť za ochranu neposilňuje (a rozhodne nezodpovedá jej duchu), na druhej 

                                                                   
320 BERMAN D., MICHAELSEN Ch. op. cit. str. 357. 
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strane však nepoužitie konceptu zodpovedá voľnosti priznanej pri rozhodovaní Rady 

bezpečnosti.  

Jednu zo zaujímavých poznámok do diskusie o budúcnosti R2P priniesol Cronogue.321 

Akceptuje, že jeden z predpokladov, ktoré sa k účinne formulovanému R2P viažu, je 

existencia (či možnosť budúcej existencie) akejsi povinnosti k zodpovednosti za ochranu 

obyvateľov a nielen práva štátov zasiahnuť.322 Nečinnosť v Sýrii však podľa neho nemusí 

byť nutne pre koncept tak ničivá, ako sa môže zdať – inkonzistencia v praxi štátov pri 

siahaní po pravidlách, či ich obchádzaní je pre oblasť medzinárodného práva typická, 

akokoľvek to právnikov nemusí tešiť.323 Napríklad škola kritických právnych štúdií (CLS) 

predpokladá, že štát ako suverén sa vždy rozhoduje a koná v rámci nasledovania vlastných 

záujmov a nikdy nie prednostne na základe morálnych či právnych záväzkov.324 Na základe 

tohoto prístupu dokážeme premýšľať rozdiel medzi intervenciou v Lýbii a nečinnosťou 

v Sýrii - napr. ropné polia a strategická pozícia verzus záujem na predaji zbraní 

a nedostatočný geopolitický záujem.325 

Ako Cronogue v texte pripomína, teoretici momentálne ani neuvažujú o prípadnom 

zaradení sankcií za neintervenovanie do budúcich textov o koncepte – pritom práve 

obava z kolektívnych sankcií a následná nevýhodnosť celého konania napr. v prípade 

porušenia článku 2 (4) Charty OSN je podľa teórie CLS jedným z hlavných dôvodov, prečo 

zostáva zákaz agresie voči iným štátom do veľkej miery rešpektovaný.326 Hlavným 

dôsledkom uvedenej úvahy je však poznatok, že štáty by pravdepodobne konali rovnako 

aj v prípade existencie R2P ako kogentnej normy. Implementácia konceptu by tak 

                                                                   
321 CRONOGUE, G. op. cit., str. 155-156. 

322 Ibid. 

323 Ibid. 

324 Ibid. 

325 Ibid. 

326 Ibid. 
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s najvyššou pravdepodobnosťou zostala vo vynutiteľnej, rovnako ako v dnešnej podobe, 

selektívna a podliehajúca parciálnym záujmom.327 

V súvisosti s tým je nutné si uvedomiť, že problematické rozhodovanie Rady bezpečnosti 

netreba vnímať ako čisto negatívny jav. Práve právo veta zaručuje, že každé rozhodnutie 

ňou prijaté bude mať podporu všetkých svetových mocností a tým pádom vysokú mieru 

legitimity.328 Právo nie je izolované od politiky a keby sa priaznivci R2P prílišne pokúšali 

o presadzovanie konceptu v podobe hard law, je veľmi pravdepodobné, že by bol štátmi 

odmietnutý – povinnosť vždy intervenovať na ochranu obyvateľov je príliš silným 

záväzkom, ktorý vzhľadom k vážnosti a nákladnosti každého zásahu prirodzene musí 

podliehať aj istej miere pragmatizmu zo strany štátov.329 Fakt, že v tejto chvíli nie je 

pravdepodobné, že R2P by sa stalo pozitívnym pravidlom, avšak práve vďaka istej 

selektivite jej uplatňovania pretrváva v myslení politikov a tvorcov medzinárodného práva 

– a ak bude úspešne použitá aspoň v niektorých prípadoch, stále ide o veľký krok vpred 

oproti minulosti.330 

Podobne uvažuje Zifcak, ktorý v závere svojho textu vyslovuje predpoklad, že po až príliš 

aktívnom zásahu v Lýbii a nečinnosti v Sýrii nemôžeme predpokladať, že by R2P bola 

aplikovaná ako univerzálne vodítko pri krízových situáciách.331 Na druhej strane, 

nevytráca sa z argumentácií a uvažovania a prípad od prípadu môže byť a pravdepodobne 

aj bude používaná pri budúcich ozbrojených intervenciách, ktoré sa vyskytnú.332  

Na základe doterajších skúseností s R2P uvádza Zifcak v samom závere svojej práce 

niekoľko poznámok pre budúce fungovanie tretieho piliera zodpovednosti za ochranu.333 

Medzi jeho podnetmi je napríklad predpoklad, že Rada bezpečnosti bude pravdepodobne 

                                                                   
327 ibid. 

328 CRONOGUE, G. op. cit., str. 158-159. 

329 Ibid. 

330 Ibid. 

331 ZIFCAK, S. op. cit., str.33-34. 

332 Ibid. 

333 ZIFCAK, S. op. cit., str.34-35. 
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po Lýbii vždy trvať na presnom vymedzení mandátu, aby nedochádzalo 

k nedorozumeniam a prekračovaniu zmocnenia.334 Zároveň zrejme nikdy nebude 

v rezolúciách na základe tretieho piliera uvedená zmena režimu ako jeden z jej cieľov a 

zásahy nebudú nadržiavať žiadnej zo strán konfliktu.335 Mal by sa zvýšiť dôraz 

na monitoring implementácie rezolúcii a v prenesenom význame dôraz na prestavbu.336 

V úplnom závere vyslovuje zaujímavú domnienku, že v jednom z možných scenárov 

budúcnosti R2P môže byť ohľadom zásahov na základe tretieho piliera Rada bezpečnosti 

naďalej blokovaná, čo by ústilo k rozhodnutiam koalícií štátov podnikať ozbrojené 

intervencie mimo rámca Charty OSN – odvolávanie sa na princípy R2P by tak teoreticky 

viedlo k neželateľnému rozkladu systému medzinárodného práva.337 

V súvislosti s tým je tiež vhodné pripomenúť názor Veroniky Bílkovej, že je predčasné 

predstierať, že humanitárna intervencia je pasé.338 Vzhľadom k tomu, že R2P nedokáže 

priamo riešiť masívne porušovania ľudských práv v prípadoch, kedy je Rada bezpečnosti 

zablokovaná, predpoklá, že v prípadoch veľkých kríz budú dilemy spojené predovšetkým 

s humanitárnou intervenciu opäť nastolené.339 Ak sa R2P neposilní, prípadne nezačne byť 

jej tretí pilier konzistentne aplikovaný aspoň v najvypätejších prípadoch, humanitárna 

intervencia bude čoskoro späť.340 Napriek tomu, že docentka Bílková článok napísala už 

v roku 2010, tak trochu prorocky v ňom predvídala situáciu v Sýrii.341 Ako bolo ukázané vo 

faktografickom úvode, USA spolu s ďalšími štátmi obzvlášť po použití chemických zbraní 

v konflikte uvažovali o ozbrojenej intervencii na ochranu obyvateľov mimo rámec systému 

OSN. Práve na danom príklade je možné demonštrovať ako nebezpečná môže byť pre R2P 
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338 BÍLKOVÁ, V. The responsibility to protect –new beginning or end of the road for humanitarian intervention?. Czech yearbook of international law. 
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a medzinárodné právo nedostatočná reakcia Rady bezpečnosti v krízových situáciách, 

nakoľko štáty nemusia v budúcnosti váhať pri jej obchádzaní. 

Ďalší aspekt hodný pozornosti bol naznačený už pri zhodnotení obsahu R2P 

pred prípadovou štúdiou - koncept v tejto chvíli obsahuje množstvo nejasných miest, 

ktoré by mali byť v budúcnosti špecifikované. Jedná sa napr. o presnú podobu či spúšťacie 

mechanizmy preventívnych a rekonštrukčných opatrení, ale aj, ako sa ukázalo v Lýbii 

a Sýrii, jasne vymedzené pravidlá a vhodné prostriedky zásahu. Konštrukčné nedostatky 

zodpovednosti za ochranu však podľa názoru autorky tvoria len druhotné príčiny stojace 

v ceste rozvoja konceptu. Vzhľadom k tomu, že ako bolo vyššie ukázané, R2P v súčasnosti 

nie je ako celok súčasťou pozitívneho práva a predstavuje najmä akúsi formu hybridu 

medzi právnym, politickým a morálnym záväzkom, je do veľkej miery závislá na podpore 

štátov. V prípade, že sa od preberania záväzku zodpovednosti za ochranu obyvateľstva 

trpiaceho masívnym porušovaním ľudských práv odvrátia, zostane koncept len 

myšlienkovým cvičením, ktoré sa nikdy nestane plnohodnotným princípom 

medzinárodného práva, či aspoň praxe medzinárodného spoločenstva. Hodnotenie je 

v súvislosti s tým možné uzavrieť citátom Edwarda Lucka, ktorý vo svojej práci 

the Responsible Souvereign píše: „postoj a politika členských štátov majú na rozvoj či 

naopak úpadok zodpovednosti za ochranu väčší vplyv ako všetky doktríny 

a architektonické úpravy navrhované generálnym tajomníkom.“342 

4.6.4 Možné východisko: Zodpovednosť počas chránenia 

Niektorí teoretici pripomínajú, že jedným z možných riešení hore uvedených výziev okolo 

R2P by sa mohol stať návrh brazílskych diplomatov, ktorí v ešte v roku 2011 predstavili 

vlastný koncept s názvom Zodpovednosť počas chránenia (Responsibility While Protecting 

- RWP).343 Cieľom nového návrhu je doplniť R2P a pôsobiť ako pojítko medzi predstavami 

                                                                   
342 LUCK, E. C. The Responsible Souvereign and the Responsibility to Protect in Joachim W. Muller a Karl P. Sauvant (eds.), Annual Review of United 

Nations Affairs, Oxford University Press, Oxford, 2008, str. 9. 

343 UN DOC A/66/551–S/2011/701. Letter dated 9 November 2011 from the Permanent Representative  

of Brazil to the United Nations addressed to the Secretary-General. 11.11.2011.  
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Číny, Ruska a iných štátov a podporovateľmi R2P. Obzvlášť vo svetle problémov s R2P, 

ktoré vyšli na povrch v súvislosti so zásahom v Lýbii a situáciou v Sýrii, by mohol brazílsky 

návrh (hoci už niekoľko rokov starý) posunúť diskusiu o možnosti ozbrojenej intervencii 

zo súčasného patu a presvedčiť odporcov R2P o jeho zmysluplnosti. 

Koncept obsahuje radu návrhov, pomocou ktorých by bolo možné vytýčiť transparentné 

a jednotné kritériá, ktoré by slúžili ako vodítko pri rozhodovaní Rady bezpečnosti 

o odobrovaní ozbrojených intervencií. Po prvé, medzinárodná komunita musí 

pred vyslaním intervenčných vojsk vyčerpať všetky diplomatické možnosti riešenia 

situácie a za každých okolností dbať najmä na prevenciu akýchkoľvek konfliktov.344 

Vojenský zásah sa vo svojom rozsahu musí prísne riadiť textom i duchom mandátu 

zvereným Radou bezpečnosti a musí siahnuť po najmenšej možnej miere násilia, dbajúc 

na primeranosť použitých prostriedkov.345 Za žiadnych okolností nesmie zásah spôsobiť 

väčšie škody a nestabilitu ako kríza, ktorú sa snaží zastaviť – inak povedané, Rada vždy 

musí vopred vyhodnotiť aká je pravdepodobnosť, že akcia bude úspešná.346 

Bezpečnostná rada by sa tiež podľa RWP mala výraznejšie angažovať pri sledovaní 

a monitorovaní spôsobov, akými dochádza k implementácii rezolúcií a zabezpečiť 

zodpovedné konanie počas procesu chránenia.347 Napríklad Garwood-Gowers vo svojom 

texte tento návrh vyzdvihuje ako jeden zo spôsobov, ktorými je možné priamo na mieste 

zásahu riešiť problém veľmi tenkej línie medzi nestranným zásahom na ochranu práv 

obyvateľov a aktívnym prispením k zmene režimu v zlyhávajúcom štáte.348 Ukazuje sa, že 

tento aspekt intervencií je veľmi komplikovaný, obzvlášť priamo pre zasahujúcich na 

mieste – stačí si predstaviť aké zložité by teoreticky muselo byť efektívne zastaviť násilie 

v Sýrii bez toho, aby došlo aspoň k nepriamej podpore výmeny vlády. Podľa Garwooda-
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Gowersa by však práve vznik nejakého mechanizmu priebežnej kontroly vývoja 

intervencie mohol viesť k obmedzeniu potenciálneho priestoru na zneužitie R2P 

na dosiahnutie vlastných geopolitických cieľov jednotlivých štátov, čo je myšlienka, 

s ktorou sa je možné ztotožniť.349 Práve strata dôvery medzi štátmi po zásahu v Lýbii 

predstavuje veľký problém pre R2P obecne a dôsledná kontrola vykonávania opatrení 

pod hlavičkou mezdinárodného spoločenstva sa javí ako jedno z možných východísk 

pre budúcnosť. 
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5. Záver 

Práca predstavila postupný prechod od konceptu humanitárnej intervencii k nástupníckej 

doktríne zodpovednosti za ochranu alebo R2P. Následne testovala jej súčasnú podobu 

v súvislosti s aktuálnou krízovou situáciou v Sýrii a reakciami medzinárodného 

spoločenstva na postupujúce udalosti v krajine.  

V úvodných častiach práce boli osvetlené dva zásadné a čiastočne rozporné aspekty 

medzinárodného práva – na jednej strane dôraz na suverenitu štátov a zákaz použitia sily 

definovaný v Charte OSN a na strane druhej výrazný prienik ľudských práv a ich ochrany 

do medzinárodnoprávnej normativity. Práve dynamika týchto princípov ukotvených 

v základných dokumentoch medzinárodného práva tvorí jednu z kľúčových osí diskusií ako 

o humanitárnej intervencii tak o zodpovednosti za ochranu. 

Koncept humanitárnej intervencie, ktorý bol pre potreby práce definovaný pomocou 

práce Hozgrefe a Keohane350 a Kouchnerovým „právom intervenovať“ ,351 bol v texte 

skúmaný ako možná nepísaná výnimka zo zákazu použitia sily v prospech dôrazu 

na ochranu pred masívnymi porušovaniami ľudských práv.  

Kým podporovatelia možnosti humanitárnej intervencie poukazovali na legitimitu jej 

využitia,352 či na postupné oslabovanie kogentného zákazu použitia sily,353 odporcovia 

upozorňovali na to, že každá ozbrojená intervencia mimo rámec OSN či sebaobrany 

predstavuje porušenie medzinárodného práva a hoci by aj bola uskutočnená pre dobrú 

vec, takáto prax nezodpovedá duchu Charty.354 Jeden z najznámejších príkladov aplikácie 

humanitárnej intervencie – zásah NATO v Kosove, ktorý bol uskutočnený bez odobrenia 

Rady OSN, vyústil v priostrenie kritiky zo strany mnohých štátov. Z právneho hľadiska 
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obdobie po intervencii možno popísať ako koniec teoretických úvah o postupnom 

formovaní výnimky z tradičného medzinárodného práva pre humanitárnu intervenciu, 

nakoľko veľké množstvo štátov vyjadrilo svoj nesúhlas s praxou intervenujúcich krajín, 

ktorá podľa ich názoru nemala základ v práve a obchádzala systém OSN.355 

Napriek tomu, že cesta humanitárnej intervencie sa ako pokus o vyriešenie dilemy 

suverenity vs. ochrany ľudských práv ukázala nevhodná, po nezvládnutých humanitárnych 

krízach sa zdalo potrebné navrhnúť iné riešenia, ideálne rešpektujúce rámec OSN. Ako 

nástupnícky koncept tak postupne vznikla zodpovednosť za ochranu, či R2P. Práca sleduje 

jej vývoj od správy Medzinárodnej komisie pre intervenciu a štátnu suverenitu (ICISS), 

cez prijatie konceptu na pôde OSN na Svetovom summite v roku 2005 (predstavujúceho 

ústredné znenie, s ktorým sa následne pracuje), až do dnešného dňa, kedy je hodnotená 

vo svetle krízy v Sýrii. 

Posun u R2P možno vnímať najmä vo výraznej premene akcentovaných aspektov 

konceptu - kým pri humanitárnej intervencii išlo najmä o akt zásahu, zodpovednosti za 

ochranu obsahuje tri zložky: prevenciu, reakciu a prestavbu. Najväčší dôraz je kladený 

práve na časť zaoberajúci sa prevenciou a podčiarkuje tak zmenu ducha diskusií o zvládaní 

humanitárnych kríz. Ďalším zásadným rozdielom medzi R2P a humanitárnou intervenciou 

je, že R2P zostáva zakotvená v rámci vymedzenom OSN a rolou Rady bezpečnosti pri 

schvaľovaní intervencií. V návrhu ICISS síce nachádzame návrh na obmedzenie možnosti 

veta pre stálych členov Rady bezpečnosti, pripomenutie možnosti Valného zhromaždenia 

prebrať aktivitu v čase nečinnosti Rady či dokonca možnosť regionálnych organizácií 

zasiahnuť silou a požiadať Radu o dodatočné schválenie konania, tieto varianty však boli 

na pôde OSN pri schvaľovaní Záverečného dokumentu v roku 2005 odmietnuté. 

Ústrednou otázkou viažúcou sa k R2P tak ešte pred sýrskou krízou bola diskusia o jej 

povahe v rámci práva. Názory teoretikov na túto problematiku sa rôznia, práca sa však 
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na základe výskumu prikláňa k názoru, že R2P predstavuje heterogénny koncept, 

v ktorom sa miesia právne, etické a medzinárodno-politické prvky a jeho hodnotenie ako 

jeden celok je tak veľmi náročné. Je tiež dôležité podotknúť, že z čisto právneho hľadiska 

by sme mali zodpovednosť za ochranu v tejto chvíli interpretovať najmä ako vodítko 

na interpretáciu už existujúceho medzinárodného práva, nakoľko koncept neprináša nové 

kogentné ustanovenia, len nabáda k istému spôsobu vnímania aktuálneho práva.  

Práve prizmou hore uvedeného je možné čítať spôsob použitia R2P v Sýrii. Ako bolo 

ukázané vo faktografickom úvode, humanitárna kríza a miera porušovania ľudských práv 

v Sýrii jednoznačne prekročila R2P požadovanú mieru zjavného zlyhania štátu, ktorá 

predstavuje prah prenosu zodpovednosti za ochranu obyvateľov z vlády krajiny 

na medzinárodné spoločenstvo. Medzinárodné spoločenstvo síce do dnešných dní 

nedokázalo kritickú situáciu v Sýrii vyriešiť, tvrdiť však, že R2P bolo úplne obídené by bolo 

nesprávnou redukciou konceptu na možnosť ozbrojenej intervencie. V texte bola 

naznačená rada spôsobov reakcie na krízy, ktoré je možné vnímať ako súčasť R2P a ktoré 

štáty a medzinárodné spoločenstvo uplatnili.  

Z čisto právneho hľadiska tak vzhľadom k neexistencii kogentne stanovenej povinnosti 

zasiahnuť všetkými dostupnými prostriedkami a zároveň vzhľadom k iným formám 

intervencie, po ktorých medzinárodné spoločenstvo siahlo, nie je možné konštatovať 

neaplikáciu či porušenie R2P. Na druhej strane, v situácii, kedy denne zomierajú 

obyvatelia a mäkšie formy intervencie neprinášajú výsledky, nepristúpenie k použitiu 

ozbrojeného zásahu na ochranu pred porušovaním ľudských práv nezodpovedá etickému 

rozmeru konceptu. Navyše je relevantný názor, že štáty by pravdepodobne aj 

bez existencie doktríny konali rovnako a v prípade, že R2P nijak znateľne neprispeje 

k premene praxe medzinárodného spoločenstva, je nutné uvažovať o jeho potrebnosti. 

V tejto chvíli je nesmierne zložité predpovedať ako ďalší vývoj situácie v Sýrii, tak 

budúcnosť konceptu zodpovednosti za ochranu. Do R2P boli a sú vkladané veľké nádeje 

a podľa vystupovania niektorých jej podporovateľov je zjavné, že mnohí neváhajú jej 
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propagácii venovať množstvo prostriedkov a energie. Jedna z možností budúceho vývoja 

zodpovednosti za ochranu bola predstavená v závere práce a je ňou tzv. zodpovednosť 

počas chránenia. Ide o doplnenie R2P, ktoré predpokladá, že Rada Bezpečnosti by vždy 

pred rozhodnutím o intervencii dôkladne vyhodnotila, či svojím zásahom prinesie 

zlepšenie situácie a zároveň by počas neho dôsledne kontrolovala, či priebeh intervencie 

a jej rozsah zodpovedá zmocneniu Radou. Vďaka implementácií podobných kontrolných 

mechanizmov by sa možno obavy odporcov ozbrojených zásahov spojené s rizikom 

zneužitia vojenskej sily umenšili a počas kríz veľkých rozmerov podobných Sýrii by Rada 

bezpečnosti postupovala ráznejšie v záujme ochrany obyvateľov. 

V samom závere považujem za potrebné poznamenať, že moje rozhodnutie vychádzať 

pri hodnotení R2P a zároveň pri hodnotení jej použitia v Sýrii primárne zo znenia 

odsúhlaseného v Záverečnom dokumente Svetového summitu bolo síce potrebné 

pre jasnosť, vecnosť a najmä právnu releventnosť analytických častí, na druhej strane však 

nutne viedlo k istej miere zjednodušenia. Koncept ako taký sa neustále vyvíja a ako bolo 

ukázané v práci, v očiach rôznych strán má rôznu silu i charakter a moje závery tak 

zodpovedajú výseku z celkovej reality. Zúžený záber práce som sa pokúšala korigovať 

uvádzaním doplňujúcich informácií, ktoré v mnohých miestach mali charakter mimo-

právnych poznatkov, verím však, že vzhľadom k multidisciplinárnej povahe samotnej 

problematiky riešenej v texte, budú čitateľom vnímané ako zaujímavé obohatenie 

pohľadu z pozícií právnej vedy. 
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6. Zoznam skratiek 
 

1. EU   Európska Únia 

2. ICISS   Medzinárodná komisia pre intervenciu a štátnu suverenitu 

3. NATO   Organizácia Severoatlantickej zmluvy 

4. OSN   Organizácia spojených národov 

5. R2P   zodpovednosť za ochranu 

6. RWP   zodpovednosť počas chránenia 
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8. Abstrakt 

Cieľom práce je analyzovať koncepty humanitárnej intervencie a zodpovednosti za ochranu (R2P), 

so zvláštnym dôrazom na ich vývoj vo svetle prebiehajúcej sýrskej krízy. Text sa zaoberá 

postupným prechodom od humanitárnej intervencie k R2P a predostiera teoretické predpoklady 

stojace za obomi konceptami. Je ukázané, že R2P v tejto chvíli nepredstavuje v medzinárodnom 

práve výraznú novinku a môže byť popísaná ako hybrid právnych, politických a morálnych 

povinností. Následne práca obsahuje prípadovú štúdiu sýrskeho konfliktu a hodnotenie spôsobu, 

akým bola počas krízy R2P využitá. Záverečná pasáž práce navrhuje nové riešenie pre R2P – 

zodpovednosť počas chránenia. 

8.1. Kľúčové slová 
Humanitárna intervencia, zodpovednosť za ochranu, R2P, Sýria, normy medzinárodného práva, 

Rada bezpečnosti OSN 

8.2 Abstract 
The aim of the work is to analyze the concepts of humanitarian intervention and responsibility 

to protect (R2P) with special emphasis on their development in the light of the ongoing Syrian 

crisis. The text follows the evolution of humanitarian intervention into R2P and introduces 

theoretical assumptions behind both concepts. It is argued that at the moment, R2P does not 

bring particularly novel concepts into the international law and can be generally described as 

a hybrid of legal, political and moral obligations. Consequently, the text includes a case study 

of the Syrian conflict and an evaluation of the way R2P has been applied during the crisis. Final 

section of the work is devoted to a suggestion of a new solution for R2P – responsibility while 

protecting. 

8.3 Keywords 
Humanitarian intervention, responsibility to protect, R2P, Syria, norms in international 

law, UN Security Council 
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9. Názov práce v anglickom jazyku 

Title: Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect in Times of Syrian Crisis 

9.2 Summary 
The aim of the work is to analyze the concepts of humanitarian intervention and 

responsibility to protect (R2P) with special emphasis on their development in the light 

of the ongoing Syrian crisis. In the beginnig, the text outlines two basic cornerstones 

of the international legal system – the prohibition of use of force plus strong emphasis 

on souverenity and the embededness of human rights protection in the international law. 

Consequently, the work follows the evolution of humanitarian intervention into R2P and 

introduces theoretical assumptions behind both concepts. Theory is evaluated using 

practical examples of Kosovo (implementation of the humanitarian intervention doctrine) 

and Libya crisis in 2011 (implementation of the responsibility to protect). It is argued that 

after the refusal of the international community to adopt humanitarian intervention 

principles, R2P, as a succesing doctrine, sticks to the UN framework and features strong 

emphasis on prevention and reconstruction stages of the responsibility to protect. There 

have been ongoing discussions about the nature of the concept within the international 

law, as opinions within the scientific community largely differ. The work suggests that 

the responsibility to protect is a heterogeneous concept that may be described as 

a hybrid of legal, political and moral obligations. Consequently, the text includes a case 

study of the Syrian conflict and an evaluation of the way the R2P has been applied during 

the crisis. The work attempts to provide an analysis of how the UN Security Council’s 

unwillingness to approve the use of armed intervention might affect the future of R2P. It 

is argued that the lack of unity regarding the implementation of the pillar three 

resolutions does not necesarrily constitute a major breach of R2P, as the concept does 

not feature any legally binding obligations when it comes to the question of use of force. 

However, if such selectivity of R2P application becomes standard, we might witness 

a revival of humanitarian intervention doctrine. Final section of the work is devoted 

to a suggestion of a new solution for R2P – responsibility while protecting. 


