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Úvod
Předkládaná práce se zabývá aktuální, významnou a hojně diskutovanou
problematikou

judikatury

Kadi,

vydané

v kontextu

tzv.

chytrých,

cílených

mezinárodních sankcí. Tato judikatura významně dotváří obraz vztahu unijního a
mezinárodního práva.
Pojednávaná problematika je zajímavá i z toho pohledu, že i samotné unijní
právo je možno vnímat dvojím způsobem. 1 Zaprvé je možno na něj nahlížet jako
speciální režim práva mezinárodního a za druhé pak jako systém, který, ač vzešel
z práva mezinárodního, se z něho již vydělil. Tato práce bude vycházet z druhého
uvedeného přístupu.2
Ohnisko práce spočívá ve zkoumání vztahu autonomního práva unijního a
mezinárodního práva. Problematice konkrétních práv garantovaných jednotlivcům
v rámci uplatňování sankčních mechanismů se tak bude věnovat pouze okrajově.
Práce je členěna krom úvodních a závěrečných partií do třech částí. V první
části je stručně nastíněn kontext unijního právního řádu, do něhož je zasazeno
rozhodování, jak Tribunálu, tak Soudního dvora v pojednávané věci a pokud možno
stručným způsobem uvedena problematika účinků a hierarchie norem mezinárodního
práva v právu unijním. Dále jsou pak zmíněny též limity mezinárodněprávní realizace
členských států, vyplývající z jejich postavení konstitutivních jednotek Unie.

1

DE WITTE Bruno, EU law: is it international law? In European Union Law, 1., edited by

Catherine Barnard and Steve Peers, Oxford University Press, 2014, 174 - 195.
2

Tak pro zajímavost v rozhodnutí Van Gend en Loos (Rozsudek Soudního dvora ze dne 5.

února 1963, Van Gend en Loos, C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1) Soudní dvůr hovoří o tom, „že
Společenství představuje nový právní řád mezinárodního práva.“ O rok později v rozhodnutí
Costa v Enel (Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. července 1964, Costa v. E.N.E.L., C-6/64
ECLI:EU:C:1964:66) hovoří o tom, že „[n]a rozdíl od běžných mezinárodních smluv Smlouva
o EHS zavedla vlastní právní řád.“

1

Po úvodních partiích v širším slova smyslu, se pak dostávám k hlavní části
práce, kdy v úvodu části druhé je zdůvodněn výběr čl. 351 SFEU na úkor čl. 347 SFEU
k ilustraci asertivního přístupu v judikatuře Soudního dvora, limitujícího omezení
přednosti práva EU. Ve zbytku se pak část druhá obecně zaměřuje právě na popis
institutu čl. 351 SFEU a mechanismů vyvinutých Soudním dvorem k omezení dopadů
této výjimky z přednosti unijního práva ve vztahu k dříve (před přistoupením/vznikem
EU) uzavřeným smlouvám členských států se třetími stranami. Je ukázáno, že Soudní
dvůr v souladu s vymezením Unie jako domácího, autonomního právního řádu promítal
do své judikatury určité úvahy z toho vyplývající.
Konečně hlavní, třetí část této práce se podrobně věnuje dvojprvkové konstrukci,
která Tribunálu umožnila vyjmout unijní akty nediskrečně provádějící rezoluce RB
OSN z dosahu lidskoprávních ustanovení unijního systému. Tato konstrukce Tribunálu
spočívá v kombinaci čl. 351 SFEU a konceptu funkční sukcese a jak je ukázáno, není
ani v jednom ze svých dvou prvků ve světle dřívější rozhodovací praxe Soudního dvora
příliš přesvědčivá.
Jak Tribunál, tak Soudní dvůr ve svých rozhodnutích vycházejí z toho, že Unie
představuje ve vztahu k právu mezinárodnímu autonomní, domácí právní řád. Je to pak
tedy až instrukce unijního právního řádu, která stanoví, jaké účinky a jaké postavení
v něm budou normy mezinárodního práva mít. V otázce toho, jaký je obsah takovéto
instrukce v kontextu rezolucí RB OSN, se nicméně oba články lucemburské unijní
soustavy diametrálně rozcházejí.
Cílem práce bylo ukázat, že přístup Tribunálu v prvním rozhodnutí Kadi, jak ve
světle dřívější judikatury Soudního dvora ohledně čl. 351 SFEU, tak obecně v kontextu
vztahu práva unijního a mezinárodního nemá příliš pevné základy. Stejné lze říci i o
uplatnění funkční sukcese v této věci.

* Tato práce se řídí terminologií Smluv ve znění Lisabonské smlouvy a jednotlivé
názvy a články jsou tedy i zpětně upraveny tak, aby novou terminologii reflektovaly.

2

Část 1. - Kontext
1.1 Úvod
V soudobém, široce provázaném světě vyvstává potřeba řešit stále širší paletu
otázek koordinovaně, prostřednictvím úsilí mezinárodního společenství. Tato nutnost se
stále vyjevuje v kontextu boje proti terorismu.
Jeden z konstitutivních dokumentů Unie, Smlouva o Evropské Unii, uvádí celou
řadu jejích cílů, které však v individuálních případech nejsou plně slučitelné, jako je
tomu právě v případě skutečností vyvstanuvších před Soudním dvorem v rámci
judikatury, na niž se zaměřuje tato práce. V daném případě se do rozporu dostal
požadavek „přísného dodržování a přispívání k rozvoji mezinárodního práva, zejména
Charty OSN“ na straně jedné a princip „ochrany lidských práv“ na straně druhé
(čl. 3[5] SEU).
Je to pak právě vybalancování mnohočetných, vzájemně rozporných cílů
každého společenství, které o povaze té které společnosti zásadně vypovídá, což se
v rámci Evropské Unie bude naneštěstí zdát aktuálnější otázkou, než by se na první
pohled mohlo zdát k okamžiku zadání této práce. Nicméně je nutno postupovat
popořadě a proto se nejdříve podívám na systémovou povahu Unie, abych pak ze
zpočátku uvedených premis vycházel v dalších částech práce.

1.2 Transformace
Současná podoba Evropské Unie má bezpochyby, alespoň z právního pohledu
svůj původ v konceptech bezprostřední aplikovatelnosti a přednosti, které za vydatného
pobízení právní služby Komise,3 přijal Soudní dvůr za strukturální principy práva Unie
v rozhodnutích Van Gend en Loos,4 respektive Costa v. Enel.5
3

RASMUSSEN, Morten. Establishing a Constitutional Practice of European Law: The History

of the Legal Service of the European Executive, 1952–65. Contemporary European History.
2012, 2012(3), 375-397. K zabudování prvků umožňujících přijetí praxe ústavního čtení do
pařížské smlouvy a taktéž k jejich pokoutnému zabudování do smlouvy zakládající EHS pak viz

3

Tyto momenty tak představují výchozí body pro transformaci 6 integračního
projektu z, alespoň dle záměru většiny signatářů, 7 klasické mezinárodní smlouvy,
kterých byla nicméně po 2. světové válce mezi západoevropskými státy uzavřena celá
řada,8 v systém, který lze nejlépe pochopit pojmovým aparátem ústavního práva.
Je však taktéž na místě připustit, že řadu strukturálních prvků Evropské Unie,
které ji ústavním systémem činí, lze nalézt i v mezinárodním právu, namátkou jen např.
koncept přímého účinku.9 Toto však na výše uvedené charakterizaci Evropské Unie dle
mého ničeho nemění, neboť tyto prvky, případně známé v mezinárodním právu, kde je
navíc jejich výskyt značně odlišný od normy, se v případě Evropské Unie unikátně
vyskytují v její architektuře souběžně.10

BOERGER_DE SMEDT, Anne. Establishing a Constitutional Practice of European Law: The
History of the Legal Service of the European Executive, 1952–65. Contemporary European
History. 2012, 2012(3), 339-356.
4

Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. února 1963, Van Gend en Loos, C-26/62,

ECLI:EU:C:1963:1
5

Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. července 1964, Costa v. E.N.E.L., C-6/64

ECLI:EU:C:1964:66
6

Příběh tohoto procesu ve svém známém článku podává WEILER, Joseph. The Transformation

of Europe. The Yale Law Journal. 1991, 1991(8), 2403-2483.
7

BOERGER_DE SMEDT, Anne, op. cit. sub 3.

8

SCHÜTZE, Robert. European Constitutional Law. United States of America, New York:

Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-73275-8, s. 10.
9

K tomu viz MALENOVSKÝ, Jiří. 60 let Evropských společenství: od francouzského

„supranacionálního“

smluvního

projektu

k

jeho

německému

„podústavnímu“

provádění. Právník. 2012, 151(7), 673-722.
10

PETERS, Anne. The Position of International Law within the European Community Legal

Order. German Yearbook of International Law. 40, 9-77, s. 10 – 11: „The European founding
treaties have installed independent organs,whose legislation constitutes a formal source of law
within the legal order of the Member States without transformation, binds even non-consenting
Member States, preempts municipal law of the Member States, and is safeguarded by the

4

Navíc je účinná realizace bezprostřední aplikovatelnosti zajištěna mechanismem
spolupráce lucemburské části unijní soudní soustavy, prostřednictvím institutu
předběžné otázky, s jejími články v jednotlivých členských státech, díky jejichž
legitimitě se pak systém unijního práva mohl a může prosazovat.11

1.3 Volnější interpretace
Tato praxe ústavního čtení zakládacích Smluv má pak za důsledek i volnější
interpretaci pravomocí Unie, odlišnou od výkladu smluv v mezinárodním právu,
prováděného v souladu se zjevným záměrem smluvních stran. 12 Touto skutečností
taktéž dochází ke kvalitativnímu posunu v povaze integračního právního řádu.13
compulsory jurisdiction of the ECJ. Each of these elements of supranationality, taken by itself,
is not unknown in traditional international organizations, but their accumulation is unique and
makes the EC system special.
11

WEILER, Joseph, op. cit. sub 6.

12

Viz např SCHÜTZE, Robert, op. cit. sub 8, s. 154 – 155: „The Union must act within the

limits of the competences conferred upon it by the Member States. Did this mean that the
Member States would be able to determine the scope of the Union´s competences? A strict
principle of conferral would indeed deny the Union the power to autonomously interpret its
competences. But this solution encounters serious practical problems: how is the Union to work
if every legislative bill would need to gain the consent of every national parliament? Classic
international organisations solve this dilemma between theory and practice by insisting that the
interpretation of international treaties must be in line with the clear intentions of the Member
States. Legal competences will thus be interpreted restrictively. This restrictive interpretation is
designed to preserve the sovereign rights of the States by preserving the historical meaning of
the founding treaty. By contrast, a soft principle of conferral allows for the teleological
interpretation of competences. Instead of looking at the historical will of the founders,
teleological interpretation asks what is the purpose - or telos – of a rule. It thus looks behind the
legal text in search for a legal solution to a social problem that may not have been anticipated
when the text was drafted. Teleological interpretation can therefore – partly – constitute a small
amendment of the original rule. It is potentially a method of incremental change that
complements the – rare – qualitative changes following big treaty amendments. Has the Union

5

Oba tyto prvky, tedy jak obecně ústavní chápání Unie, tak volnější interpretaci
ustanovení čl. 351 SFEU pak lze pozorovat v zde pojednávaném rozhodnutí Soudního
dvora ve věci Kadi.14

been able autonomously to interpret the scope of its competences, and if so how? After a brief
period of following international law logic, the Union embraced the constituttional technique
of teleological interpretation.This technique can be seen in relation to the interpretation of
European Union´s competences, as well in relation to the interpretation of European
legislation.“ Souhlasně i BELLING, Vojtěch, PÍTROVÁ, Lenka, MALÍŘ, Jan. Kontrola dělby
pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům. Praha - Plzeň: Aleš Čeněk. 2010.
Ediční řada ÚSP AV ČR. ISNB: 978-80-87439-01-2, s. 13 – 14, pro opačný názor viz např.
PETERS, Anne,op. cit. sub 10, s. 23 - 26, která tvrdí, že intepretace unijního práva a
mezinárodněprávní interpretace se odlišují maximálně v míře a nikoli druhu. Stejně tak pro
opačný názor viz i SPIERMANN, Ole. The Other Side of the Story: An Unpopular Essay on the
Making of the European Community Legal Order. European Journal of International Law.
1999, 10(4), 763-789, který uvádí stejně jako Peters, zde citované dílo, že mezinárodní právo
nevyžaduje restriktivní výklad mezinárodních smluv v důsledku suverenity smluvních států (s.
788) a že Soudní dvůr často interpretoval unijní právo restriktivním způsobem (s. 787 - 789).
13

V tomto ohledu jsou pak dle mého nejlépe ilustrativní pasáže z rozhodnutí 2. senátu

německého Spolkového ústavního soudu ve věci Honeywell (BverfGE 2 BvR 2661/06, body 55
a 68), viz „[t]he applicable principle is that of conferral (Article 5.1 sentence 1 and Article 5.2
sentence 1 TEU). The Federal Constitutional Court is hence empowered and obliged to review
acts on the part of the European bodies and institutions with regard to whether they take place
on the basis of manifest transgressions of competence [...]“ a „[i]t is irrelevant whether the
outcome found in the Mangold ruling can still be gained by recognised legal interpretation
methods and whether any existing shortcomings would be evident. At any rate, it does not
constitute a transgression of the sovereign powers assigned to the European Union by an
Approving Act (Zustimmungsgesetz ), thus violating the principle of conferral in a manifest and
structurally effective manner.“ (anglický překlad).
14

Ságou Kadi I se obecně rozumí rozhodnutí Tribunálu Rozsudek Soudu prvního stupně

(druhého rozšířeného senátu) ze dne 21. září 2005, Kadi v. Rada a Komise, T-315/01,
ECLI:EU:T:2005:332 a Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 3. září 2008, Kadi a
Al Barakaat International Foundation v. Rada a Komise, C-402/05 P, ECLI:EU:C:2008:461.

6

1.4 Mezinárodní právo
Co se týče otázky mezinárodního práva v souvislosti s unijním právním řádem,
je na místě rozlišovat vnitřní působení a hierarchii mezinárodněprávních norem
vázajících unii v unijním právním řádu na straně jedné a vliv unijního práva na legalitu
plnění mezinárodních závazků členských států na straně druhé.
Unie si jako vlastní, domácí15 právní řád sama řeší otázku účinků16 a hierarchie
norem mezinárodního práva v sobě samém. V rámci systému pramenů práva EU stojí

Ságou Kadi II pak Rozsudek Tribunálu (sedmého senátu) ze dne 30. září 2010, Kadi v. Komise,
T-85/09, ECLI:EU:T:2010:418 a Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne
18. července 2013, Komise a další v. Kadi, C-584/10 P, ECLI:EU:C:2013:518.
15

Ač tedy pravděpodobně Generální advokát Maduro, užil v bodech 21 a 22 svého stanoviska

(Stanovisko Generálního advokáta M. Poiarese Madura, přednesené dne 16. ledna 2008, Kadi a
Al Barakaat International Foundation v. Rada a Komise, C-402/05 P, (ECLI:EU:C:2008:11),
tohoto výrazu („municipal legal order,“ „vnitřní právní řád“), užívaného v souvislosti se státy ve
věci Kadi k popisu unijního právního řádu pravděpodobně poprvé, jak Halberstam a Stein
uvádějí, zacházel Soudní dvůr s unijním právním řádem tímto způsobem i předtím, viz
HALBERSTAM, Daniel a Eric STEIN. The United Nations, the European Union, and the King
of Sweden: Economic sanctions and individual rights in a plural world order. Common Market
Law Review. Common Market Law Review. 2009, 46(1), 13 - 72, s. 47. V případě Soudního
dvora pak lze z formálního hlediska jen v o něco jemnější podobě vidět konstatování, že Unie
představuje domácí právní řád v bodech 298 – 299, viz C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461) a
část 3. této práce.
16

„It is settled case-law that no EU measure may be challenged in the light of international law

unless the latter is [internally] binding on the Union“ viz KOUTRAKOS, Panos. EU
International Relations Law. 2. United Kingdom: Hart Publishing, 2015. ISBN 978-1-84946322-5., s. 217. Vnitřní vázanost a v důsledku i přímá aplikovatelnost norem mezinárodního
práva je podřízena souladu s procedurálními a substantivními ustanoveními primárního práva. K
tomu viz Peters, op. cit. sub 11, s. 15 - 16 a 38 - 40. Jako pěkný důkaz takovéto praxe, který
právě uvádí i Peters lze zmínit rozhodnutí C-327/21 (ECLI:EU:C:1994:305), kdy Soudní dvůr
zneplatnil akt, jímž uzavřela Komise mezinárodní smlouvu, nikoli však mezinárodní smlouvu

7

na pomyslném vrcholu pyramidy konstitutivní soubor pravidel založený dohodou mezi
členskými státy, její „základní ústavní listina“.17 Ačkoli označování nejvyšších norem
EU jako Ústavy není všeobecně přijímáno, dle mého velice dobře objasňuje její faktické
fungování, když už ne z politického, tak alespoň z právního hlediska. Označování
primárního práva jako Ústava EU považuje za možné řada autorů. Jako příklad uvádím
dva úryvky.
„Unie tvoří právo a dohlíží na jeho dodržování. Vykonává veškerá vrchnostensá
oprávnění obdobná oprávnění státu. Za těchto okolností je oprávněné označovat právní
normy evropského práva nejvyšší právní síly, tedy zejména zakládací smlouvy, ústavou
nejen v materiálním, ale zřejmě i ve formálním smyslu. Vypuštění slova „ústava“
z Lisabonské smlouvy ve srovnání se Smlouvou o ústavě pro Evropu význam zakládací
smlouvy nemění.18

„Zdá se, že Smlouva o Ústavě pro Evropu selhala ve francouzském a
holandském referendu roku 2005. V dohledné budoucnosti tak pravděpodobně
samotnou, důvodem takovéhoto zneplatnění byl nedostatek pravomoci ze strany Komise
takovouto smlouvu uzavřít, neboť k jejímu uzavření byla příslušná Rada.
17

Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 23. dubna 1986, Les Verts v. Parlament, C-294/83,

ECLI:EU:C:1986:166, bod 23: „V této věci je namístě především zdůraznit, že Evropské
hospodářské společenství je právním společenstvím v tom, že ani jeho členské státy, ani jeho
orgány nejsou vyňaty z přezkumu souladu svých aktů se základní ústavní listinou, kterou je
Smlouva [...]” nebo Posudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 1991, ECLI:EU:C:1991:490,
bod 21: „In contrast, the EEC Treaty, albeit concluded in the form of an international
agreement, none the less constitutes the constitutional charter of a Community based on the rule
of law.[...] The essential characteristics of the Community legal order which has thus been
established are in particular its primacy over the law of the Member States and the direct effect
of a whole series of provisions which are applicable to their nationals and to the Member States
themselves.“
18

TICHÝ, Luboš, Rainer ARNOLD, Jiří ZEMÁNEK, Richard KRÁL a Tomáš

DUMBROVSKÝ. Evropské právo. 4. Praha: C.H. Beck, 2011. ISBN 978-807400-333-2, s. 52.
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nebudeme mít dokument oficiálně nazývaný „ústava.“ Nicméně označení samo o sobě
není rozhodující (viz německý, nebo maďarský “Základní zákon“). I ústavy mohou mít
podobu smluv, jak nám ukazují případy Kypru (Smlouva o Ustavení), Wurtemberské
(1819), Saské (1831) a ústavy Severoněmeckého spolku (1867). Ta skutečnost, že nebyl
uskutečněn žádný (úspěšný) ústavodárný proces (nebo že tvorba smluv a jejich
modifikací neměla mít ústavodárný charakter), má jen druhotný význam: v Izraeli,
například, jak jsme viděli výše, vůbec žádná ústavodárná procedura neproběhla, kdy
ústava byla vytvořena judikaturou z běžných zákonů. Zdá se tedy, že EU má ústavu;
jsou jí zakládací Smlouvy, které roli ústavy (ve formálním smyslu) plní. (vlastní překlad)
19

Unijní právní řád ve vztahu k mezinárodnímu právu20 je založen na konceptu
monismu,21 kdy „smlouvy od okamžiku jejich vstupu v platnost tvoří nedílnou součást

19

JAKAB, András. European Constitutional Language. United Kingdom: Cambridge University

Press, 2016. ISBN 978-1-107-13078-4.. 166 – 167: „The Treaty establishing a Constitution for
Europe (TCE) seems to have failed in 2005 in the Dutch and French referenda. Thus we are
unlikely to have a legal document officially called ‘constitution’ in the foreseeable future. But
the designation is not decisive on its own (cf. the German Grundgesetz or the Hungarian Basic
Law). Treaties can also be constitutions, as the examples of Cyprus (1960, Treaty of
Establishment) the Constitution of Württemberg (1819), the Constitution of Saxony (1831)95 or
the Norddeutscher Bund (1867) show this. And the fact, that there was no (successful)
constitution-making procedure (or that the treaty draftings and amendments were not meant to
be a constitutionmaking) is also of secondary importance: in Israel, for example, as we have
seen above, there was no constitution-making procedure at all, as the formal constitution was
created by judicial case-law out of ordinary statutes. It seems that the EU does have a
constitution; the founding treaties serve as a constitution (in the formal sense). Odkazy
vynechány.
20

Dohodám uzavřeným EU a obyčejům.

21

A to monismu v tom smyslu, že pravidlo mezinárodního práva nevyžaduje transformaci

k tomu, aby mohlo být v domácím právním řádu přímo aplikováno. K otázce mezinárodních
obyčejů v unijním právu, kterou se zde nebudu podrobněji zaobírat, viz např. Koutrakos op. cit.,
sub 16, s. 226 - 228 a 311 - 319 nebo SCHÜTZE, Robert. Foreign affairs and the European
Constitution - Selected Essays. United Kingdom: Cambridge University Press, 2014. ISBN
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práva Společenství“ 22 a získávají v důsledku toho charakteristiky unijního práva. 23
V rámci hierarchie norem v unijním právním řádu jsou smlouvy uzavírané unií zařazeny
mezi primární a sekundární právo.24 Takovémuto postavení, by se pak případně těšila i
Charta OSN.25
Stejný hierarchický status platí i pro smlouvy, jimiž je Unie vázána z titulu
vnitřní sukcese do určitých mezinárodních smluv, u kterých není signatářem, ale jsou
jimi všechny členské státy. 26 Ačkoli Tribunál ve věci Kadi vztáhl tento koncept i na
Chartu OSN, Soudní dvůr funkční sukcesi vymezením jejích podmínek nepřímo
aplikovat na Chartu OSN v pozdější judikatuře odmítl a tato judikatura tak stále zůstává

ISBN 978-1-107-03766-3, s. 56 – 60. Pro mezinárodní obyčeje stejně jako pro mezinárodní
smlouvy platí, že jejich vnitřní účinky a hierarchii determinuje unijní právo.
22

„The provisions of the Agreement, from the coming into force thereof, form an integral part

of Community law“ C-181/73 (ECLI:EU:C:1974:41), bod 5, citováno dle Schütze, Schütze,
Robert, op. cit., sub 21, s. 50. Pro podporu monistického vnímání Unie, viz i Peters, op. cit. sub
10, s. 20 viz i přehled autorů tam uváděných pro podporu monistického, či dualistického
vnímání. Jisté pochyby, které sama Peters vyjadřuje (s. 32 a 34) v důsledku skutečnosti, že
vnitřně-unijně platné mezinárodní závazky získávají povahu unijního práva, lze však dle mého
snadno obejít "supreme law of the land" klauzulí po vzoru ústavy USA (viz čl. 6 Ústavy USA,
která je považována za monistický režim, k tomu viz Schütze, op. cit. sub 21, s. 363). Pro
dvojprvkový test pro určení, zdali je předmětná mezinárodní smlouva vázající unii self
executing pak viz Peters, s. 53 – 54.
23

Bezprostřední aplikovatelnost a přednost, viz Peters, op. cit., sub 10, s. 26 - 28, s. 31 - 32 a s.

50.
24

Peters, op. cit., sub 10, s. 40 - 42

25

C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), body 306 – 308

26

Tento koncept byl uplatněn v rozsudku Soudního dvora ze dne 12. prosince 1972,

International Fruit Company a další v. Produktschap voor Groenten en Fruit, C-21/72, Rozsudek
Soudního dvora ze dne 12. prosince 1972, International Fruit Company a další v. Produktschap
voor Groenten en Fruit, C-21/72, ECLI:EU:C:1972:115, k sukcesi Unie do mezinárodních
smluv svých členů z vnějšího a vnitřního pohledu viz Schütze, op. cit. sub 21, kapitola 3.
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z praktického hlediska mrtvou.27 Podmínkou funkční sukcese je, aby všechny členské
státy byly signatáři dotyčné smlouvy, bez ohledu na datum jejich přistoupení a aby celá
oblast regulovaná dotyčnou mezinárodní smlouvou byla pod kontrolou Unie, ať už
v podobě výlučné pravomoci, nebo využité pravomoci sdílené.28
Co se mezinárodněprávní realizace členských států týče, lze říci, že se takto
mohou členské státy realizovat zároveň vedle Unie, to však pouze v rámci limitů
vymezených primárním právem. 29
Unie členským státům stanoví i své sebevnímání (unijního práva) ve vztazích
s ostatními mezinárodně smluvními povinnostmi členských států vůči třetím stranám.
Touto otázkou se zabývá právě čl. 351 SFEU, který je v judikatuře interpretován
restriktivně ve světle určitých ústavních úvah, v rozhodnutí Soudního dvora ve věci
Kadi pak přímo jdoucí nad rámec pravidla obsaženého v čl. 103 Charty OSN.30
Na rozdíl od přístupu Sněmovny Lordů ve vztahu k EÚLP, 31 nechápe Soudní
dvůr primární právo v tom smyslu, že by umožnilo svým signatářům na základě čl. 103
Charty OSN toto nerespektovat a nepojímá tak zakládací Smlouvy jako klasické
mezinárodní smlouvy.

27

Schütze, op. cit., sub 21, s. 110 – 116.

28

Schütze, op. cit., sub 21, s. 110 - 116.

29

K tomu viz Schütze, op. cit., sub 21, kapitola 6 a 7, nebo se mohou členské státy

mezinárodněprávně realizovat zároveň s Unií, viz koncept tzv. smíšených smluv, k tomu viz
např. Schütze, op. cit., sub 21, s. 201-208. Pro obdobný koncept možné souběžné
mezinárodněprávní realizace centra a jednotek v historii německých politických útvarů, viz
Schütze, op. cit., sub 21, s. 185.
30

"Jestliže by došlo k střetu mezi závazky členů Spojených národů podle této charty a jejich

závazky podle kteréhokoli jiného mezinárodního ujednání, mají vrch závazky podle této charty."
31

R (on the applicant of Al-Jedda) (FC) v Secretary of State for Defence[2007] UKHL 58

(2008), otázka č. 2.
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V případě Unie tak existuje vnější (mezinárodněprávní) a vnitřní (unijní) soubor
pravidel pro stanovení hierarchie mezinárodních závazků unie 32 a stejně tak pro
určování vzájemného vztahu primárního práva a ostatních mezinárodněprávních
závazků členských států. O problematice smluv členských států v souvislosti s čl. 351
SFEU bude pojednáno dále. Tímto tuto část ukončím, ačkoli je samozřejmě tato
problematika mnohem barvitější a tato část nutně vynechává celou řadu otázek a
detailů.

1.5 Závěr
Závěrem prvé části tak lze shrnout, že autonomizace unijního práva je dnes přes
ne nezbytnou nevyhnutelnost takovéhoto výsledk 33 pevně zakotveným fenoménem.
A pokračování této interpretační tradice je zjevně viditelné i v rozhodování Soudního
dvora v sáze Kadi. Stejně pak i v obecné rovině v přístupu k interpretaci čl. 351 SFEU,
jakožto i přístupu k vlastním mezinárodněprávním závazkům Unie.
Unijní právní řád tak sám sebe považuje za normativní ohnisko, 34 kdy ve vztahu
k mezinárodnímu právu je toho rozhodnutí ve věci Kadi naprosto ukázkovým
příkladem, neboť v něm Soudní dvůr podřídil základnímu unijnímu hodnotovému rámci
provádění závazků vyplývajících z rezolucí RB OSN35 a to jak na úrovni Unie samotné,
tak na úrovni členských států.
32

Peters, op. cit., sub 10, s. 11: „If Community law were merely regional international law, the

question of status and effects of international law within the Community legal order would have
to be answered by international rules on the conflict of treaties and by principles governing the
internal law of internal organizations. In contrast, the conception of Community law as a
distinct body of law compels an altogether different approach.“
33

Viz např. díla uvedená v sub 1.

34

Schütze, op. cit. sub 21, s. 25.

35

Které se těší stejnému postavení, jako samotná Charta OSN, jelikož se pravidlo čl. 103

vztahuje i na rezoluce RB OSN na základě jejího čl. 25 stanovícího, že „[č]lenové Organizace
spojených národů se shodují v tom, že přijmou a provedou rozhodnutí Rady bezpečnosti v
souladu s touto Chartou.“ Viz k tomu T-315/01 (EU:T:2005:332), bod 184 a odkazy tam
uvedené.
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Část 2. – výjimky z přednosti práva EU (čl. 347 a 351 SFEU)

2.1. Čl. 347 SFEU
Předmětem této práce je vnitřní imunita rezolucí RB OSN v unijním právním
řádu, respektive v právních řádech členských států v případě, odchylují-li se z unijního
práva, kdy její existenci by bylo možné vyvozovat jak z čl. 351 SFEU, tak čl. 347
SFEU.
Tribunál i Soudní dvůr zmiňují vedle čl. 351 SFEU, stanovícího omezení
přednosti unijního práva ve prospěch smluv s třetími stranami uzavřenými před
vznikem/přistoupením k Unii, taktéž čl. 347 SFEU, umožňující členským státům
přijmout za účelem dodržení mezinárodních závazků, přijatých s cílem zajištění míru a
mezinárodní bezpečnosti, opatření narušující fungování vnitřního trhu. Zdá se, že
Tribunál tento článek používá vedle čl. 351 SFEU jako další a vzhledem ke zvláštnímu
postavení Spolkové republiky Německo i jako záložní argument.36
Co se tedy postavení SRN ve vztahu k Chartě OSN týče, Tribunál uvedl, že
ačkoli byla Spolková republika Německo formálně uznána za člena OSN až 18. září
1973, „její závazek dodržovat povinnosti vyplývající z Charty Spojených národů rovněž
předcházel datu 1. ledna 1958, jak to vyplývá zejména ze závěrečného aktu konference,
která se konala v Londýně od 28. září do 3. října 1954 (nazývaná konference „devíti
mocností"),[...] a z Pařížských dohod ze dne 23. října 1954.“37

36

Zvláštní postavení SRN by (pomineme-li, že se s touto skutečností Tribunál přesvědčivě

vypořádal) pak nebylo pro účely funkční sukcese relevantní, jelikož se SRN beztak stala členem
OSN později, nicméně by pro ni za takových okolností nešlo o dřívější smlouvu dle čl. 351
SFEU a důvod obdaření nadústavním postavením opatření provádějícího rezoluce RB OSN by
tak bylo nutno hledat jinde a nabízel by se tak právě čl. 347 SFEU.
37

T-315/01 (EU:T:2005:332), bod 187.
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Soudní dvůr se pak otázkou, má-li se aplikovat čl. 347 SFEU či čl. 351 SFEU
explicitně nezabýval, neboť to na věci ničeho nemění, jelikož konstatoval, že jak článek
351 SFEU, tak článek 347 SFEU neumožňují odchýlit se od hodnot uvedených v čl. 2
SEU, představujících samotné základy Unie.38
Poté, co došlo k vyjasnění předběžné otázky nerelevance, zda se v předmětné
věci aplikuje čl. 347 SFEU, případně čl. 351 SFEU, se v následující části zaměřím na
čl. 351 SFEU. Mým cílem bude ukázat asertivní přístup Soudního dvora, omezující
dopad omezení principu přednosti ve vztahu k dřivějším mezinárodním závazkům
členských států, kdy se znalostí této historie a ústavního pojímání Unie, které je v ní
reflektováno, pak přístup Soudního dvora ve věci Kadi nelze považovat za překvapivý.
Pro výběr čl. 351 SFEU hovoří i to, že je tento již na rozdíl od čl. 347 SFEU
značně projudikovaný. 39 V obecné rovině pak lze závěry učiněné v následující části
vztáhnout i na čl. 347 SFEU. Na straně druhé je namístě se na problematiku tohoto
článku alespoň dvěma větami podívat.
Soudní dvůr možnost dovolávat se této výjimky s poukazem na zvlášť vysokou
závažnost důvodů v ní uvedených – vážné vnitřní nepokoje ohrožující vnitřní pořádek,
válka, vážné mezinárodní napětí vytvářející nebezpečí války nebo naplnění závazků,
přijatých za účelem udržení mezinárodního míru a bezpečnosti - kterou sahají nad
rámec podobných ustanovení smluv, týkajících se zajištění veřejné bezpečnosti, 40
kvalifikoval jako „zcela výjimečnou“. 41 Odmítl tak několikrát 42 předkládané názory
členských států, že se odchyléní se od unijního práva na základě čl. 347 SFEU může
uplatnit pro veškeré záležitosti v oblasti ozbrojených složek a zahraniční politiky.43
38

C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), body 301 – 304.

39

Koutrakos Panos, Is Article 297 EC a “Reserve of Sovereignity“ (2000) 37 Common Market

Law Review, Issue 6, 1139-1362, s. 1339.
40

Ibid., s. 1341, odkazujíc na Kapteyn, VerLoren Van Themaat, Introduction to the Law of the

European Communities 3rd ed. (London Kluwer, 1998), s. 406.
41

Ibid, s. 1341.

42

Ibid., s. 1342.

43

Ibid., s. 1342 - 1343.
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2.2. Čl. 351 SFEU

2.2.1. Úvod
Čl. 351 SFEU, datující svůj počátek k Římské smlouvě, zakládající EHS je, jak
je obecně uváděno, dovnitř unijního práva směřujícím odrazem obyčejového pravidla
mezinárodního práva pacta sunt servanda, tedy že povinnosti vůči třetí straně nejsou bez
jejího souhlasu dotčeny. Kvalita tohoto odrazu však byla narušena rozhodnutím
Soudního dvora ve věci Kadi (k tomu viz následující část práce), 44 kde Soudní dvůr
odmítl bezbřehý respekt k závazkům členských států takovéhoto druhu. Ke konceptu
řešení ve vztahu ke smlouvám členských států, jimiž jsou tyto státy vázány k datu
předcházejícímu vzniku/jejich přistoupení v rámci EUROATOM viz čl. 105 a 106
SEURATOM.

2.2.2. Jen povinnosti
Je však otázkou, zda li vzhledem k dikci ustanovení čl. 351 (1) SFEU, „[p]ráva
a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených před 1. lednem 1958 nebo pro přistupující
státy přede dnem jejich přistoupení mezi jedním nebo několika členskými státy na jedné
straně a jedním nebo několika třetími zeměmi na straně druhé nejsou Smlouvami
dotčeny,“ nebyl záměr otců zakladatelů, aby vedle plnění povinností z těchto
mezinárodních závazků, z nich členské státy mohly i profitovat. Tento názor Soudní
dvůr odmítl a konstatoval, že “v souladu s pravidly mezinárodního práva, pokud
členský stát vstupem v platnost Smlouvy o [fungování EU] přijme nové závazky, které
jsou v rozporu s jeho oprávněními z dřívější smlouvy, přestává tato práva, vyplývající z
dřívější dohody, v rozsahu nezbytném pro splnění svých nových závazků vykonávat;

44

C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461).
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článek [351] Smlouvy [fungování EU]chrání z dřívějších dohod pouze práva náležející
třetím stranám“ (vlastní překlad)45
Navíc musí jít o povinnosti v pravém slova smyslu, tedy takové, které
mezinárodní smlouva nutně vyžaduje.46 Musí jít zároveň o takové povinnosti, u nichž
nelze dosáhnout souladu s unijním právem pomocí výkladu, kdy k tomu Soudní dvůr
uvedl, že „předkládající soud je povinen ověřit, zda lze případnou neslučitelnost mezi
Smlouvou o ES a dvoustrannou smlouvou vyloučit výkladem dvoustranné smlouvy, který
bude v co největším možném rozsahu v souladu s právem Společenství, a to při dodržení
mezinárodního práva.“47 Čl. 351 SFEU tak představuje výjimku z přednosti unijního
práva, která zahrnuje pouze povinnosti vůči třetím státům a jak Soudní dvůr zopakoval
ve věci Kadi svou dřívější judikaturu, pokrývá i primární právo48 a nikoli pouze akty
vydané na jeho základě.
45

Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. února 1962, Komise v. Italská republika, C-10/61,

ECLI:EU:C:1962:2, shrnutí, bod 2: „According to the principles of international law, a
Member State which, by virtue of the entry into force of the EEC Treaty, assumes new
obligations which conflict with rights held under an earlier agreement, refrains from exercising
such rights to the extent necessary for the performance of its new obligations; Article 234 of the
EEC Treaty only guarantees the rights held by third countries under earlier agreements.“ C10/61 (ECLI:EU:C:1962:2). Podporu pro širší vnímání čl. 351 lze ale najít i optikou historické
metody výkladu, viz VON PAPP, Konstanze. Solving Conflicts with International Investment
Treaty Law from an EU Law Perspective: Article 351 TFEU Revisited. Legal Issues of
Economic Integration. 2015, 42(4), 325-356., s. 337-338.
46

Rozsudek Soudního dvora ze dne 28. března 1995, The Queen v. Secretary of State for the

Home Department, ex parte Evans Medical a Macfarlan Smith, C-324/93, ECLI:EU:C:1995:84,
body 28, 31, 32.
47

Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. listopadu 2003, Budéjovický Budvar, národní podnik

proti Rudolf Ammersin GmbH, C-216/01, ECLI:EU:C:2003:618, bod 169, blíže
k mezinárodním aspektům takovéto interpretace STEN, Andreas, Garri GINTER a Triin
TIGANE. Loyalty to the EU and the Duty to Revise Pre-Accession International Agreements.
2013, 20(1), 121 - 132., s. 127 – 128.
48

C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), bod 301.
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2.2.3. Jen dřívější smlouvy
Omezení přednosti unijního práva se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené před
daty stanovenými čl. 351 SFEU a pokud tak určitý obsah mezinárodní smlouvy, která
již dotyčný členský stát neváže, byl vtělen do nové revidované smlouvy, nelze se čl. 351
SFEU dovolávat.49
Navíc není-li sice určitá část dotyčné mezinárodní smlouvy změněna, ale došlo
ke komplexní renegociaci dohody, chápe Soudní dvůr takovouto dohodu pro účely
čl. 351 SFEU jako dohodu nově uzavřenou, vůči níž se nemůže čl. 351 SFEU uplatnit a
to ani vůči ustanovením, kterážto nedošla žádné změny.50
Čl. 351 SFEU stanoví, že rozhodujícím okamžikem pro vymezení toho, co se
rozumí dřívější smlouvou, je ne obecně okamžik vzniku společenství, ale pro později
přistoupivší státy až právě okamžik vzniku jejich členství. Toto rozlišování bylo
zavedeno při první vlně rozšíření v roce 1973.51
Ani toto rozlišování však nemůže, jak rozhodl Soudní dvůr, zachovat režim dle
čl. 351 SFEU pro smlouvy uzavřené mezi dvěma členskými státy, které byly uzavřeny
v době, kdy pouze jeden z nich byl členským státem a možnost uplatňování takovýchto
smluv „je pak plně připodobněna režimu použitelnému na jednostranné vnitrostátní

49

Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. listopadu 2002, Komise v. Spojené království, C-466/98,

ECLI:EU:C:2002:624,body 26 – 28.
50

Viz např.: Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. listopadu 2002, Komise v. Švédsko, C-468/98,

ECLI:EU:C:2002:626, bod 37 (šlo o celou řadu případů v kauze tzv. „otevřeného nebe“ mezi
USA a EU). Blíže k tomu, avšak poměrně skepticky, viz KLABBERS, Jan. Treaty Conflict and
the European Union. Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-45546-6, s. 177.
51

Ač tedy nebylo takovéto rozlišování reflektování přímo v dotyčném ustanovení Smlouvy,

k čemuž došlo až Amsterdamskou smlouvou, nedocházelo v této souvislosti k potížím. Akt
týkající se podmínek přistoupení a úpravy Smluv, jak při první vlně rozšíření; při přistoupení
Řecka; Španělska a Portugalska; a konečně Rakouska, Finska a Švédska, ve svém článku 5 (v
případě Rakouska, Finska a Švédska to pak byl článek 6) stanovil, že čl. 351 SFEU se uplatní,
co se nových členských států týče vůči závazkům uzavřeným před datem jejich přistoupení.
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akty“ (vlastní překlad).52 Konkrétně pak Soudní dvůr uvedl, že „předkládací soud měl
správně za to, že ustanovení mezinárodní smlouvy, uzavřené mezi jedním členským
státem s jiným členským státem v období po 1. lednu 1958, nelze od okamžiku vstupu
druhého členského státu do [EU], v jejich vzájemných vztazích aplikovat, byl li by zde
dán rozpor se Smlouvou (vlastní překlad)53
Dle judikatury Soudního dvora, 54 jsou následně uzavřené smlouvy členských
států se třetími stranami podřízeny stejnému režimu jako vnitrostátní opatření členských
52

„Is fully asimilated to the regime aplicable to national unilateral measures.“ Schütze Robert,

op. cit. sub. 21, s. 75.
„As a preliminary point, it should be observed that the national court rightly considered that

53

the provisions of a convention concluded after 1 January 1958 by a Member State with another
State could not, from the accession of the latter State to the Community, apply in the relations
between those States if they were found to be contrary to the rules of the Treaty.“ Rozsudek
Soudního dvora ze dne 10. listopadu 1992, Exportur v. LOR a Confiserie du Tech, C-3/91,
ECLI:EU:C:1992:420, bod 8
54

Nejvýstižněji viz Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. listopadu 2002, Komise v. Spojené

království, C-466/98, ECLI:EU:C:2002:624, body 26 a 27. K názoru, že judikatura Soudního
dvora vylučuje analogickou aplikaci čl. 351 SFEU viz Schütze, op. cit. sub. 21 s. 164 - 167, pro
názor, že judikatura nabízí přinejmenším určitý prostor tímto směrem, viz PANTALEO, Luca.
Member States Prior Agreements and Newly EU Attributed Competence: What Lesson from
Foreign Investment. European Foreign Affairs Review. 2014, 19(2), 307-324, s. 315 – 321.
Z relativně nedávné doby viz rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. června
2008, Commune de Mesquer proti Total France SA a Total International Ltd, C-188/07,
ECLI:EU:C:2008:359. Generální advokátka ve svém stanovisku (ECLI:EU:C:2008:174) otázku
aplikace obdoby čl. 351 SFEU nadzvihla, Soudní dvůr ji však specificky nezmiňuje, kdy však
přesto konstatoval, „že v rámci uplatňování vnitrostátního práva, ať již se jedná o ustanovení
přijatá před nebo po přijetí směrnice, nebo o ustanovení vyplývající z mezinárodních úmluv,
k nimž členský stát přistoupil, je vnitrostátní soud, který má podat jejich výklad, povinen tak
učinit v největší možné míře ve světle znění a účelu směrnice, [...]” (bod 84). „Consistent
interpretation will largely be able to avoid an open conflict. However, there might be situations
where the interpretation of national law in the light of Europen law amounts to a breach of a
Member state´s international obligations. The great emphasis that the ECJ placed on the
Member States´European law obligations does not appear to indicate that the Court would
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států, 55 obecně v této souvislosti bývá uváděno, jako nejranější, rozhodnutí ve věci
Kramer.56
Řada komentátorů na druhé straně, ale zastává názor, že by alespoň do určité
míry mělo docházet k analogické aplikaci čl. 351 SFEU i na později uzavřené smlouvy,
získala li Unie novou pravomoc, případně vykonala-li Unie v mezidobí již dříve
získanou pravomoc.57 Někteří z nich pak mají i za to, že jde i o přístup akceptovaný
Soudním dvorem.58
Dle mého názoru odpověď na tuto otázku je, jako dozajista celá řada jiných
odvislá od toho, zdali je naším cílem efektivní výkon sdílených a v případě změny
primárního práva, nově získaných výlučných pravomocí Unie, nebo respekt
k mezinárodněprávním závazkům členských států.

accept a stretching of the wording or concepts of European law in order to fit international
law“ viz ECKES, Christina. Case C-188/07, Commune de Mesquer v. Total France and Total
International Ltd., Judgment of the Court [Grand Chamber] of 24 June 2008 [2008] ECR I4501; Case C-301/08, Irène Bogiatzi v. Deutscher Luftpool, Société Luxair, European
Communities, Luxembourg, Foyer Assurances SA, Judgment of the Court (Fourth Chamber) of
22 October 2009. Common Market Law Review. 2010, 47(3), 899 - 915., s. 912. Ačkoli se
názory odborné literatury liší, lze podle mého říci, že Soudní dvůr v této souvislosti
přinejmenším vyjadřoval silné náznaky směrem k odmítnutí analogické aplikace čl. 351 SFEU.
A především pro dopady na jednotu aplikace unijního práva, se dá důvodně předpokládat, že se
Soudní dvůr bude držet řešení vyplývajícího z jazykového znění čl. 351 SFEU, kdy i je samé
svou judikaturou omezuje.
55

Schütze, op. cit. sub 21., s. 164 – 170.

56

Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. července 1976, Cornelis Kramer a další, C-3/76,

ECLI:EU:C:1976:114..
57

Viz odkazy uvedené v Schütze op. cit., sub 21, s. 167 – 170, dále pak pro tento názor viz

BOBEK, Michal, Petr BŘÍZA a Jan KOMÁREK. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie.
Praha: C.H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-377-6., s. 14, nebo odkazy uvedené v Pantaleo, op.
cit., sub. 54, s. 315.
58

Viz odkazy uvedené v Christina Eckes, op. cit., sub 54, s. 910, pozn. č. 72.
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Autor této práce zastává první možnost, kdy dle mého názoru by v případě
analogické aplikace čl. 351 SFEU docházelo k závažnému narušení možnosti Unie
prohlubovat regulaci svých záležitostí.
Možným způsobem řešení, jsou např. klauzule reflektující případnou budoucí
ingerenci Unie do oblastí regulovaných mezinárodní smlouvou. Posledně nastíněná
možnost předcházení konfliktům mezi právem EU a mezinárodními závazky nicméně
nebude v praxi vždy realizovatelná a pro obě smluvní strany nemusí být taktéž případný
rozvoj unijní regulace předvídatelný a v některých případech, dokonce ani takovýto
postup nemusí být členským státům příliš platný 59. Jak však uvádí Schütze, opakem
nejistoty by mohla být jistota v podobě vyloučení členských států z uzavírání
mezinárodních smluv vůbec, nebo podmínění jejich uzavření předchozím souhlasem
Unie. Pro členské státy tak relativně, stávající stav nemusí být zásadně vadný. 60

2.2.4. Odpovědnost za výsledek
Čl. 351 SFEU ve svém druhém odstavci stanoví procedurální povinnost
k odstranění rozporu s unijním právem, členské státy jsou tak povinny užít, „všech
vhodných prostředků k odstranění zjištěných neslučitelností. V případě potřeby si
členské státy poskytnou vzájemnou pomoc k dosažení tohoto cíle a zaujmou případně
společný postoj.“ Jde však za současného stavu pouze o procedurální povinnost, kdy
její porušení nemá dopad na krytí poskytované daným normám prvním odstavcem (viz
k tomu dále) a ani její samotné porušení nemůže vést k možnosti odstranit výjimku z
přednosti unijního práva. Může však být důvodem pro úspěšné vyvolání řízení o
porušení smluv, případně pro založení jiných odpovědnostních nároků z důvodu
porušení práva EU.
Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské
republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky
59

K tomu, že členským státům nemusí takovýto postup být nápomocen k možnosti zachování

jejich mezinárodněprávních závazků viz Klabbers, op. cit. sub 50, s. 218.
60

Schütze, op. cit. sub 21,s. 169.
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Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách
smluv, na nichž je založena Evropská Unie, stejně tak Akt o podmínkách přistoupení
Rumunska a Bulharska a Akt o podmínkách přistoupení Chorvatska, ve svém čl. 6 odst.
10 a v případě Chorvatska odst. 9 stanoví, že rozdílně od formulace čl. 351 SFEU, mají
dotyčné státy povinnost užít nejen „všech vhodných prostředků k odstranění zjištěných
neslučitelností,“ ale v případě neúspěchu takovéhoto postupu navíc povinnost od
takovéhoto závazku odstoupit. I v tomto případě platí výše uvedené, že i porušení této
povinnosti ze strany členského státu nepovede k možnosti odstranění výjimky z
přednosti unijního práva.
Stanoví tak primární právo pro státy přistoupivší v roce 2004 a později
zpřísněnou procedurální povinnost ve vztahu ke smlouvám dle čl. 351 SFEU?
Z poměrně jasného znění uvedených ustanovení by se mohlo jevit, že tomu tak je.
Nicméně jak ukážu níže, tato změna z obsahového hlediska na předmětné povinnosti
ničeho nemění a je i možné, že je namístě vnímat tuto formulační změnu i jako
vědomou reflexi rozhodovací praxe Soudního dvora a nikoli jako nový fenomén.
Ačkoli by se tedy mohlo zdát, že došlo k divergenci mezi režimy dvou skupin
členských států, není tomu tak, neboť Soudní dvůr v souvislosti s procedurální
povinností dle čl. 351 SFEU konstatoval, že „existence složité politické situace ve třetí
zemi, která je smluvní stranou, jako je tomu v projednávané věci, nemůže ospravedlnit
nesplnění povinností členského státu. Jestliže členský stát narazí na potíže, které
znemožňují úpravu mezinárodní smlouvy, musí tuto vypovědět “ (vlastní překlad) 61
Později Soudní dvůr explicitně specifikoval, že povinnost odstoupit od smlouvy
vzniká pro případ, že to mezinárodní právo umožňuje (Vídeňská úmluva o smluvním
právu upravuje tuto otázku v čl. 56), viz „ je nutno vzít v potaz, že Soudní dvůr dříve

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. září 1999, Komise Evropských

61

společenství proti Belgickému království, C-170/98, ECLI:EU:C:1999:411, bod 42: „The
existence of a difficult political situation in a third State which is a contracting party, as in the
present case, cannot justify a failure to fulfil obligations. If a Member State encounters
difficulties which make it impossible to adjust an agreement, it must denounce the agreement.“
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rozhodl v tom smyslu, že je-li za daných okolností možné, danou mezinárodní smlouvu
vypovědět, je povinností dotyčného členského státu, tak učinit“ (vlastní překlad) 62
Přesto „vzhledem k tomu, že Soudní dvůr doposud neměl příležitost posuzovat
případ, kde by mezinárodní smlouva výslovně neupravovala možnost výpovědi ani by
tuto možnost nebylo možné z dotyčné smlouvy dovodit, zůstává nejasné, je-li nutné
mezinárodní smlouvu ze strany členského státu za takových okolností neaplikovat.
Soudní dvůr nicméně zdůraznil, že cílem čl. 351 SFEU je ochrana práv třetích stran a
vyvarování se porušení mezinárodního práva“63

2.2.5. Hypotetická nesouladnost
Dalším významným aspektem, je otázka časového rámce povinnosti odstranit
nesouladnost dohody dle čl. 351 SFEU a práva EU, konkrétně otázka, zda se
procedurální povinnost dle druhého odstavce aktivuje už i v případě pouhé možné
budoucí neslučitelnosti smlouvy dle čl. 351 SFEU se sekundárním právem Unie, či je
nutné pro aktivaci této povinnosti členských států nutné, aby došlo k přijetí konkrétních
odporujících opatření a v důsledku toho vzniku skutečného rozporu mezi určitým
unijním ustanovením a mezinárodní smlouvou.

62

„It must be borne in mind that the Court has already held that, in such circumstances, in so

far as denunciation of such an agreement is possible under international law, it is incumbent on
the Member State concerned to denounce it.“ Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. července
2000, Komise Evropských společenství proti Portugalské republice, C-84/98,
ECLI:EU:C:2000:359, bod 40.
63

„As the CJEU has not yet had the possibility of trying a case wherein the international

agreement neither expressly nor implicitly provides for renunciation, it remains unclear
whether renunciation is required in such circumstances. Nevertheless the CJEU has emphasised
that the purpose of the confl ict clause is to safeguard the rights of the third country and avoid
breaches of international law.“ JURIDICA INTERNATIONAL. LAW REVIEW.
UNIVERSITY OF TARTU (1632) Sten Andreas Ehrlich, Carri Ginter, Triin Tigane, s. 121 –
132, s. 130 – odkazy vynechány
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Tato otázka vyvstala v rozhodnutí ve věci Švédsko v. Komise.64 Švédsko před
svým přistoupením uzavřelo bilaterální investiční dohody s řadou třetích zemí,
obsahující ustanovení, zaručujících „investorům druhé smluvní strany bez zbytečného
odkladu volný převod plateb souvisejících s investicí ve volně směnitelných měnách.“
Tato klauzule představovala riziko v případě uplatnění unijních opatření s cílem omezit
pohyb kapitálu a plateb.65 Uvedené bilaterální smlouvy neobsahovaly žádná ustanovení
odstraňující možný budoucí normativní rozpor s právem EU.66 Soudní dvůr tak došel
k závěru, že je nutné k tomu, aby byl zajištěn effet utile ustanovení Smlouvy,
umožňujících zavedení omezení volného pohybu kapitálu a plateb, aby se povinnost
odstranit nesoulad mezinárodních závazků členských státu s unijním právem aktivovala
již z pouhého důvodu existence pravomoci Unie přijmout takováto omezující opatření.67
Bylo by možné toto rozhodnutí kritizovat, neboť zachází příliš daleko
v omezování ochrany poskytované čl. 351 SFEU, nicméně se osobně přikláním k tomu
výkladu dotyčného rozhodnutí, který zdůrazňuje, že je třeba mít na paměti specifickou
povahu pravomocí umožňujících přijetí omezení pohybu kapitálu a plateb, která
umožňuje i aktivaci takovýchto omezení, aniž by o tom dotčený subjekt byl předem
vyrozuměn. 68 Existence potenciálních neslučitelností mezinárodních smluv s unijním
právem, ohrožující možnost přijmout do budoucna účinný omezující režim, by tak
bránila užitečnému účinku dotyčných ustanovení smlouvy, která jsou tímto specifická.69
Autor práce má za to, že rozhodnutí Soudního dvora je vedeno právě tímto
směrem,70 nicméně přesto nelze expanzi této judikatury do všech oblastí smluv dle čl.
64

Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. listopadu 2002, Komise v. Švédsko, C-468/98,

ECLI:EU:C:2002:626.
65

C-468/98, ECLI:EU:C:2002:626, body 1 – 24.

66

C-468/98, ECLI:EU:C:2002:626, bod 33.

67

C-468/98, ECLI:EU:C:2002:626., body 37, 38.

68

C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), bod 338.

69

C-249/06 (ECLI:EU:C:2009:119), bod 37.

70

Pro tento názor, viz Koutrakos op. cit. sub 16., s. 337 - 339, který zejména odkazuje na

rozhodnutí C-118/07 (ECLI:EU:C:2009:715), bod 49, pro názor odlišný viz Lavranos Nikolaos,
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351 SFEU vyloučit. Případně i takovýto široce aplikovatelný koncept hypotetické
nesouladnosti by pak byl v souladu s principem ochrany práv třetích stran, který je dle
judikatury důvodem existence čl. 351 SFEU. Na druhé straně pokud je ochrana práv
třetích stran naopak spíše důsledkem poskytnutí ochrany důvěryhodnosti členských
států při plnění jejich mezinárodněprávních závazků, bude tato oslabena nutností úprav
takovéhoto dotčeného mezinárodního vztahu, byť by tato úprava (zahrnující případně i
vypovězení) byla v souladu s mezinárodním právem.

2.2.6. Narušení ochrany
Závěrečnou otázkou pak je, zdali porušení procedurální povinnosti dle odstavce
2 může mít za následek omezení možnosti dovolávat se ochrany dle prvého odstavce.
Ačkoli je jistě možné a dle mého i důvodné alespoň vést úvahy tímto směrem, tato
myšlenka ve stávající judikatuře specificky podporu nenachází71

2.2.7. Zhodnocení
Celkově pak lze zhodnotit, že nebezpečí v podobě čl. 351 SFEU pro unijní právní
řád bylo do velké míry zredukována celou řadou mechanismů. Za prvé, výkladem
tohoto ustanovení ve světle obecného pravidla mezinárodního práva, že povinnosti
vyplývající z mezinárodní smlouvy vůči třetí straně nejsou převzetím nových smluvních
povinností dotčeny a v důsledku toho jeho redukcí pouze na povinnosti vůči třetí straně.
Za druhé vyloučením možnosti užít čl. 351 SFEU mezi členskými státy navzájem.
Dalším mechanismem je pak deklarace určitých substantivních limitů toho článku
v podobě konstitutivních hodnot Unie. Za čtvrté pak výkladem procedurální povinnosti
'Protecting European Law from International Law' (2010) 15 European Foreign Affairs Review,
Issue 2, pp. 265–282., s. 281 (pozn. pod čarou).
71

Sten, Ginter, Tigane, , op. cit. sub 63 pozn. pod čarou č. 4, s. 131, pro odkazy na různé názory

v tomto směru viz Thomas Eilmansberger,Bilateral investment treaties and EU law (2009), 46,
Common Market Law Review, Issue 2, s. 412, 413.
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nejen pro členské státy přistoupivší v 21. století takovým způsobem, že v konečné fázi
zahrnuje odpovědnost za výsledek.
Za páté již sama existence (je otázkou, zda to platí pro veškeré pravomoci, či pro jen
jejich určitou skupinu, jako omezení volného pohybu kapitálu a plateb) pravomoci Unie
regulovat určitou oblast, která je všezahrnující, byť nepřímo, kdy „jednodušše
neexistuje, žádné jádro suverenity, kterého by se jako takového mohly členské státy vůči
[Unii] dovolávat“ (vlastní překlad) ,72 vede k aktivaci procedurální povinnosti ze strany
členských států alespoň co do povinnosti zavést do předmětné mezinárodní smlouvy
klauzule umožňující přednostní aplikaci unijního práva. Za šesté, Soudní dvůr odmítl
aplikovat obdobu čl. 351 SFEU na později uzavřené mezinárodní smlouvy členských
států s třetími stranami.
Soudní dvůr tak do obsahu čl. 351 SFEU promítá určité ústavní zájmy Unie.73 A to
ústavní zájmy ať už v podobě jejích základních hodnot a dále pak v podobě jednotného
uplatňování unijního práva bez ohledu na vnější vlivy a účinný výkon případné
realizace unijních pravomocí.
Vyjdeme-li pak z předpokladu uvedeného v první části této práce, že je Unie ústavní
systém, nelze pak judikaturu Soudního dvora alespoň v obecné rovině ustavení
takovýchto limitů čl. 351 SFEU považovat za přespříliš agresivní, ale spíše zdravě
asertivní, zajišťující jednotné uplatňování centrální vůle napříč celým společenstvím,
prosazování jeho základních hodnot a účinnou realizaci jeho pravomocí.
Autonomní přístup Soudního dvora k interpretaci čl. 351 SFEU, je pak specifickým
projevem Pescatorovi myšlenky, že unijní právo „funguje v rámci souboru obecných
ideí, cílů, struktur, pravomocí, zákonodárných a soudních postupů, které umožňují
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„There simply is no nucleus of sovereignty that the Member States can invoke, as such,

against the Community.“ LENAERTS, Koen. Constitutionalism and the Many Faces of
Federalism. The American Journal of Comparative Law. 1990, 38(2), 205-263.
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Pro ústavní dimenzi čl. 351 SFEU, viz Lavranos, op. cit., sub 70.
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vypořádat se s potřebou růstu a požadavkem efektivity nad rámec psaného práva“
(vlastní překlad)74

Ve světle první části této práce, pojímání unie jako, ústavního systému, pak v sobě
skrývá pravdu i tvrzení Komise ve věci T. Port, které J. Klabbers považuje za
uklouznutí jazyka, 75 že čl. 351 „neznamená, že mezinárodní právo má navrch před
právem unijním, právě naopak (vlastní překlad).“ 76 Existence imunity závazků dle čl.
351 SFEU totiž pramení právě z primárního práva a je legitimní ve světle ústavního
pojímání unie, že je tento omezen systematickými úvahami uvedenými výše. Navíc
nelze dle mého předpokládat, že by Soudní dvůr vyvinul ve své judikatuře pravidlo
s podobným obsahem jako čl. 351 SFEU, v případě jeho absence ve smlouvách,
vzhledem k jeho i tak stávající restriktivní praxi, viz níže Burgoa, viz níže.
Optikou jednotlivých konkrétních případů však může být přístup Soudního dvora o
dost problematičtější,77 tak např. ve věci Burgoa, kdy krom toho, že neproblematicky a
důležitě Soudní dvůr konstatoval, že čl. 351 SFEU zakládá povinnost unijních orgánů
nebránit členským státům v plnění tam definovaných povinností, ale tyto smluvní
povinnosti neváží unii 78 a čl. 351, tak plní roli pouze rozhraničovací normy, 79 měl
74

„[F]it[s] into a complex of general ideas, of purposes, of structures, of powers, of legislative

and judicial methods, which make it possible, beyond the letter of the written law, to come to
grips with the needs of growth and the requirement of effectiveness.“ PESCATORE, Pierre. The
Law of Integration, Emergence of a new phenomenon in international relations, based on the
experience of the European Communities. Leiden: A. W. Sijthoff, 1974. ISBN 9789028602045.,
s. 107
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Klabbers, op. cit., sub 50, s. 120 – 121.
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„[T]hat Article 234 of the Treaty does not establish that public international law obligations

prevail over Community law, but rather the reverse.“ Rozsudek Soudu prvního stupně (pátého
senátu) ze dne 12. července 2001, T. Port v. Rada, T-2/99, ECLI:EU:T:2001:186.
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„Admittedly, article 3[51] does protect anterior treaties in the abstract, but it just so happens

that the Court can often find a reason not to apply article 3[51] in the concrete case before it”
(Klabbers, op. cit. sub 50, s. 148).
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Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. října 1980, C-812/79, Attorney General v. Burgoa,

ECLI:EU:C:1980:231, bod 9.
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Soudní dvůr za to, že „smlouva uzavřená se Španělském (před jeho přistoupením k EU),
jíž se francoužští rybáři dovolávali, byla nahrazena novou smlouvou, která ač
bezpochyby byla ve stadiu vyjednávání, nebyla parafována, podepsána a tím více
ratifikována“(vlastní překlad) 80 K problematickým stránkám přístupu Soudního dvora
viz i pozn. č. 74.
EU se navíc nevyskytuje va vakuu a její názor nemusí být sdílen ostatními aktéry.
Viz např. oblast intraunijních mezinárodních investičních dohod. Kdy názor
„Evropsk[é] komise prosazuj[ící] princip přednosti práva EU ve vztahu k intraunijním
investičním dohodám členských států EU, [a]rbitrážní soudy [...] zatím odmítají.“ 81
V tomto případě na rozdíl od případu ve věci Kadi, kdy přístup zaujatý Soudním
dvorem posílil právní záruky osob uvedených na sankční seznam, „ jednostranný
přístup EU prosazující přednost unijního práva vůči jiným mezinárodním závazkům
svých členských států může porušovat princip legitimních očekávání jednotlivců.“82
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Nettesheim Martin, 'U.N. sanctions against individuals – A challenge to the architecture of

European Union governance' (2007) 44 Common Market Law Review, Issue 3, pp. 567–600,
str. 567.
80

„[A] treaty with Spain (before its accession to the EU) on which French fishermen relied had

been replaced by a new agreement that was admittedly, under negotiation, but had not been
initialed or signed, much less ratified.“ Klabbers Jan, The Validity of EU Norms Conflicting
with International Obligations. Studies in EU External Relations: International Law as Law of
the European Union. 1, edited by Enzo Cannizzaro, Paolo Palchetti, and Ramses A. Wessel.
Netherlands: Martinus Nijhoff Publisher, 2011, 111 - 131. ISBN 9789004215528, s. 121, pozn.
pod čarou 39.
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SVOBODOVÁ, Magdaléna. Kolize závazků plynoucích z unijního práva a mezinárodního

práva. ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE IURIDICA. 2016, LXII(2), 127 - 140., odkazy
vynechány.
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Ibid. s. 132.
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Část 3. – Kadi

3.1. Úvod
RB OSN disponuje, za účelem zachování mezinárodního míru a bezpečnosti
nástroji dvojího druhu a to buď s, nebo bez použití vojenské síly. „Nevojenské sankce
jsou typicky zaměřeny vůči státu a mají za cíl vyvolat na takovýto stát tlak, aby se tento
podvolil cílům vymezeným Radou Bezpečnosti, bez uchýlení se k použití síly. (vlastní
83

překlad)

Ekonomické sankce byly historicky uvalovány v plošné podobě, vůči celým
státům, nicméně v důsledku kritiky negativních dopadů plošných sankcí, uplatňovaných
na začátku 90. let vůči iráckému režimu, na nevinné obyvatelstvo a zejména jeho
nejzranitelnější části, došlo ke změně přístupu RB OSN v oblasti nevojenských sankcí.84
Tento nový přístup spočívá na zásadě, že by to měli být jednotlivci a ne státy,
vůči nimž se sankce uplatní a že mezinárodní terorismus představuje riziko pro
mezinárodní mír a bezpečí. 85 Protiteroristické seznamy pak nemusí být geograficky
omezené.86
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„Typically non-military sanctions are directed at a state and are intended to apply pressure

on that state to comply with the objectives set out by the Security Council without resorting to
the use of force.“ Willis, ‘Security Council Targeted Sanctions, Due Process and the 1267
Ombudsperson’, (2010-11) 42 Georgetown JIL 673, s. 7
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Ibid.
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Ibid., s. 7 -8.
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ECKES, Christina. Christina EU restritive measures against natural and legal persons: from

counterterrorist to third country sanctions. Common Market Law Review. 2014, 51(3), 869 905., s. 874.
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Ačkoli tak nový, ostřejší přístup eliminuje negativum hrubosti plošných sankcí,
je i tento předmětem značné kritiky a to z důvodu absence záruk řádného procesu.87 Zde
pojednávaná rozhodnutí ve věci Kadi byla vydána právě v kontextu tzv. chytrých,
cílených sankcí a jsou důsledkem zásadních nedostatků v procedurální ochraně
jednotlivců na úrovni OSN.

3.2. Druhy sankčních režimů z pohledu EU
Evropská Unie i přes snahu prohlubovat spolupráci členských států i ve vojenské
oblasti, představuje dominantně ekonomickou velmoc. A jeden ze základních kamenů
její společné zahraniční a bezpečnostní politiky, představují právě ekonomické sankce.
V rámci EU je na místě rozlišovat několikero sankčních režimů namířených
proti jednotlivcům, z hlediska míry jejich vynucení rezolucemi RB OSN. Konkrétně si
lze definovat tři skupiny takovýchto režimů. Odlišná míra takovéhoto vynucení má pak
za důsledek, alespoň dle rozhodnutí Tribunálu, nikoli však Soudního dvora zásadní
dopady na míru možného přezkumu omezujících opatření z hlediska jejich souladu
s unijním systémem ochrany lidských práv.
Za prvé lze rozlišovat režimy, kdy jak sankční opatření, která mají být uplatněna,
tak i ti, vůči nimž mají být uplatněna, jsou definováni na úrovni OSN. Je to pak obvykle
Komise, komu je svěřeno udržovat unijní seznamy osob, vůči nimž se sankční opatření
uplatňují aktuální ve světle seznamů vedených OSN.88 V pojednávaném případě Kadi,
byly v rámci systému 1267 stanoveny přímo konkrétní osoby, vůči nimž je nutno
omezující opatření uplatnit.
Na druhé straně pak lze zmínit režim založený rezolucí RB OSN 1373 (2001),
stanovící určité obsahové povinnosti v rámci boje proti terorismu, v jehož rámci však
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WILLIS, op. cit. sub. 83, s. 681 – 682.
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Eckes, op. cit. sub. 86, s. 873.
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nejsou ani přímo dotyčnou rezolucí, ani na základě zmocnění pověřeným výborem na
úrovni OSN konkretizováni ti, vůči nimž mají být omezující opatření uplatňována.89
Nakonec pak lze rozlišovat plně autonomní sankční režimy vůči jednotlivcům,
které uplatňuje Unie z právního hlediska ryze z vlastní vůle.90

3.3. T-315/01
V rámci systému OSN byla státům stanovena povinnost ,,[z]mrazit bezodkladně
prostředky a jiná finanční aktiva Usámy bin Ládina a s ním spojených jednotlivců a
subjektů, jak jsou určeny [Výborem pro sankce], složeném ze členů RB OSN (dále i
jako „sankční výbor“), který byl pověřen vedením seznamu takto identifikovaných osob
na základě „informací sdělených státy a regionálními organizacemi.“

Za účelem

naplnění této povinnosti členských států přijala Rada společný postoj 2001/154/SZBP a
následně nařízení ES č. 467/2001.
Komise byla tímto nařízením, obsahujícím přílohu se seznamem osob, subjektů
a entit, na které se vztahuje zmrazení prostředků, zmocněna v souladu s rozhodnutím
Výboru pro sankce tuto přílohu měnit nebo doplňovat.
Do tohoto nařízení tak byl na základě rozhodnutí sankčního výboru doplněn
nařízením Komise i Yassin Abdullah Kadi, který se rozhodl, co se jeho osoby týče
usilovat o anulaci nařízení Komise, kterým se jeho jméno doplňuje do přílohy I nařízení
ES č. 467/2001.
89

Torbjörn Andersson, Iain Cameron, Kenneth Nordback, 'EU Blacklisting: The Renaissance of

Imperial Power, but on a Global Scale' (2003) 14 European Business Law Review, Issue 2, pp.
111–141, s. 114. Nebo Controlling the Most Dangerous Branch From Afar: Multilayered
Counter-Terrorist Policies and the European Judiciary Christina Eckes Amsterdam Centre for
European Law and Governance Working Paper Series 2011 - 02Controlling the Most
Dangerous Branch From Afar: Multilayered Counter-Terrorist Policies and the European
Judiciary Christina Eckes Amsterdam Centre for European Law and Governance Working
Paper Series 2011 – 02, s. 4.
90

Například v souvislosti s nedávnými událostmi na Ukrajině, viz nařízení (EU) č. 208/2014
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Výše uvedený sankční režim taktéž obsahoval některé výjimky z omezení
nakládání se zmrazenými prostředky,“ které mohou, s výhradou [mlčení, nebo]
souhlasu Výboru pro sankce udělit státy z humanitárních důvodů.“ 91
Zcela zásadní vadou v Kadiho případě, který spadal pod režim rezoluce RB OSN
1267 (2001), bylo jeho uvedení na sankční za absence záruk spravedlivého procesu.
V době vydání rozhodnutí Tribunálu ve věci Kadi I byl systém k ochraně osob
zapsaných na sankční seznam koncipován v podobě diplomatické ochrany, kdy
jednotlivci nemohli přímo usilovat o své odstranění z tohoto seznamu a mohli svou
žádost předložit pouze prostřednictvím vlády dle svého bydliště nebo své státní
příslušnosti.
Přes skutečnost, že takováto vláda má dle režimu příslušných rezolucí RB OSN
povinnost případ přezkoumat a obrátit se na vládu, která navrhla zapsání dotyčné osoby
na sankční seznam, za účelem konzultace a žádosti o poskytnutí dalších informací, je to
až právě souhlas vlády (byť případně mlčky učiněný), která navrhla uvedení dotyčné
osoby na sankční seznam, na základě kterého lze teprve předložit žádost k rozhodování
o výmazu sankčnímu výboru, který pak rozhoduje konsensem. K výmazu dotyčné
osoby ze sankčního seznamu se tedy vyžadovalo jednomyslné rozhodnutí sankčního
výboru.
Úprava regulující činnost Výboru pro sankce sice obsahuje formulaci „[j]estliže
chce požádaná vláda po přezkoumání doplňujících informací žádosti o výmaz ze
seznamu vyhovět,“ nicméně uvážení požádané vlády je soudně přezkoumatelné.92
V později vydaném rozhodnutí Ayadi v. Rada93 Tribunál inspirován výkladem
dotčených rezolucí RB OSN, který převzal, obšírněji konstatuje, že „[v]zhledem k tomu,
že Výbor pro sankce svými směrnicemi vyložil dotčené rezoluce Rady bezpečnosti v tom
91

Popis skutkového stavu vychází z T-315/01 (EU:T:2005:332) body 10-37; případně lze k

popisu skutkovému stavu odkázat na stanovisko Generálního Advokáta Madura v rámci
následného řízení před Soudním dvorem, viz C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:11), body 2-7.
92

T-315/01 (EU:T:2005:332), bod 270, popis situace vychází z bodů 261 – 267.
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Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 12. července 2006, Ayadi v. Rada,

T-253/02, ECLI:EU:T:2006:200.
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smyslu, že dotčeným osobám přiznávají právo podat žádost o přezkum jejich případu
vládě země, v níž mají bydliště nebo jejímiž jsou státními příslušníky, za účelem
dosažení jejich výmazu ze sporného seznamu[...], je namístě v témže smyslu vykládat a
uplatňovat napadené nařízení, které představuje provedení uvedených rezolucí ve
Společenství. [...] Toto právo je tedy třeba kvalifikovat jako právo zaručené nejen
uvedenými rezolucemi, ale rovněž právním řádem Společenství.“94
Nicméně žalobce ve věci Kadi nebyl státní příslušníkem členského státu EU a
stejně tak v žádném z nich neměl bydliště.95 Dle Tribunálu se možnost žalobce „vyjádřit
se efektivně k realitě a relevanci skutečností, s ohledem na něž byly jeho prostředky
zmrazeny, a ještě spíše k důkazním materiálům použitým proti němu, [...] zdá být
kategoricky vyloučena. Vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti a důkazní materiály jsou
státem, který je sdělil Výboru pro sankce, označeny za důvěrné nebo tajné, nebudou mu
zjevně sděleny, a nebudou ostatně sděleny ani členským státům OSN, které jsou
adresáty dotčených rezolucí Rady bezpečnosti.“96
V dalším vývoji došlo u předmětného sankčního režimu k jeho úpravě s cílem
přiblížit jej standardům spravedlivého procesu. Postupně tak došlo k vytvoření tzv.
„kontaktního místa“ umožňujícího předkládat žádosti o posouzení oprávněnosti jejich
uvedení na sankční seznam přímo dotčeným jednotlivcům bez nutnosti asistence
příslušného státu.
Dále pak byla státům navrhujícím Výboru pro sankce zápis určitých osob na
sankční seznam stanovena povinnost uvést podrobné důvody zápis odůvodňující a určit,
které z těchto informací mohou být dotyčným jednotlivcům dány k dispozici. Navíc byl
zřízen post ombudsmana přezkoumávajícího jednotlivé žádosti a následně zaveden i

94

Ibid, bod 145. Ne tak obšírně se ale Tribunál vyjádřil již ve věci Kadi, viz T-315/01

(EU:T:2005:332), bod 270.
95

Obecně pro kritiku zjevné nedostatečnosti takovéhoto řešení viz KUNOY, Bjørn a Antohny

DAWES. Plate tectonics in Luxembourg: The ménage à trois between EC law, international law
and the European Convention on Human Rights following the UN sanctions cases'. Common
Market Law Review. 2009, 46(1), 73 - 104., Issue 1, pp. 73–104, s. 92 - 96
96

ECLI:T-315/01 (EU:T:2005:332), bod 273.
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požadavek jednomyslného rozhodnutí sankčního výboru pro zachování zápisu určené
osoby na seznamu pro případ, doporučí li ombudsman vymazání takovéto osoby (došlo
tak v tomto případě k opuštění nutnosti konsenzu jako předpokladu pro výmaz ze
sankčního seznamu za předpokladu kladného stanoviska ombudsmana).

97

Pokud

nedojde ve výboru ke konsensu, může být záležitost postoupena k rozhodnutí RB, kde
výmaz může vetovat každý stálý člen Rady. 98 Autorovi práce není známo, že by
následně došlo v rámci procedurálních záruk k dalším významným změnám.
Je nutno navíc podotknout, že přes snahy některých států, aby byl institut
ombudsmana dle režimu 1267 rozšířen do dalších oblastí, 99 se tomu tak nestalo a
v ostatních sankčních režimech jsou tak záruky spravedlivého procesu narušovány ještě
podstatněji.
Žalobce Kadi tak v řízení na základě čl. 263 SFEU namítal porušení svých
základních práv, spočívající v porušení práva být vyslechnut, práva na ochranu
vlastnictví, zásady proporcionality a porušení práva na účinný soudní přezkum. 100
Konkrétně tvrdil, že „rezoluce Rady bezpečnosti, kterých se dovolává Rada a Komise,
nesvěřují těmto orgánům pravomoc zasahovat do těchto základních práv bez toho, aby
takový zásah odůvodnily u Soudu předložením nezbytných důkazů. Evropská unie
jakožto právní řád nezávislý na Spojených národech a řídící se vlastními právními
pravidly musí odůvodnit opatření, která přijímá, odkazem na své vlastní pravomoci a
povinnosti, které má vůči jednotlivcům, na které se tento právní řád vztahuje.“101
Tribunál se s tímto názorem neztotožnil

102

a konstatoval, že přezkum

napadeného nařízení s ohledem na pravidla společenství by vzhledem ke skutečnosti, že
jeho obsah byl konkrétně vynucen samotnými Rezolucemi RB OSN, měl za důsledek
97

Pro popis vývoje stavu viz C-584/10 P (ECLI:EU:C:2013:518), body 8 – 12 pro odstranění

požadavku jednomyslnosti pak viz rezoluce RB OSN 1989 (2011) příloha II, bod 12.
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Eckes, C. (2014). op. cit. sub. 83, s. 878. Čl. 21 Rezoluce 2083 (2012)
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Ibid., s. 879.
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incidenční přezkum dotyčných rezolucí a případně nepřímo jejich prohlášení za
rozporné s právy chráněnými právním řádem Unie. 103 V důsledku čehož tedy nelze
přezkoumávat napadené nařízení ve světle unijních pravidel.104
Tribunál toto své řešení založil na spojení konceptu funkční sukcese spolu
s aplikací čl. 351 SFEU (viz část 2.). Ačkoli tedy Unie není vázána Chartou OSN
z pohledu mezinárodního práva,105 je jí vázána z důvodu funkční sukcese (z pohledu
unijního práva) do těchto povinností na místo svých členských států. 106 Tribunál zde
čerpá z konceptu použitého Soudním dvorem ve vztahu ke GATT ve věci International
Fruit107 a na toto rozhodnutí Tribunál v této části hojně odkazuje. Ke zhodnocení tohoto
postupu Tribunálu ve světle předchozí judikatury viz níže.
Čl. 351 SFEU, jako výjimka umožňující narušení i primárního práva (viz část 2.)
pak Tribunálu slouží jako nástroj pro přiřknutí nařízením provádějícím rezoluce RB
OSN nadústavní status a jejich vyřazení z dosahu lidskoprávních ustanovení primárního
práva.108
Tribunál se nutno dodat, přesvědčivě vypořádal se specifickým postavením
Spolkové republiky Německo109 jako nezbytnou podmínkou pro aplikaci čl. 351 SFEU
103

ECLI:T-315/01 (EU:T:2005:332), body 215 – 216.

104

ECLI:T-315/01 (EU:T:2005:332), bod 218.

105

ECLI:T-315/01 (EU:T:2005:332), bod 192.

106

ECLI:T-315/01 (EU:T:2005:332), body 193 – 207.
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Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. prosince 1972, International Fruit C-21/72

(ECLI:EU:C:1972:115).
108

ECLI:T-315/01 (EU:T:2005:332), bod 190. Pro podporu tohoto závěru Tribunál uvádí i další

ustanovení, zejména pak čl. 347 SFEU, viz bod 188. Co se nutnosti sukcese týče, „[i]t is settled
case-law that no EU measure may be challenged in the light of international law unless the
latter is [internally] binding on the Union“ (Koutrakos Panos [2015] EU international relations
law, Hart publishing, 2 nd ed., s. 217). Aby tak mohlo být svým způsobem přezkoumáváno
uplatnění lidskoprávních ustanovení Smluv, musí být potenciální nadústavní pravidlo dle čl. 351
SFEU pro Unii závazné a tento úkol plní právě funkční sukcese.
109

ECLI:T-315/01 (EU:T:2005:332), bod 187.
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(viz část 2., podčást čl. 347 SFEU). Unie tak v důsledku uplatnění sukcese má přímo
pozitivní povinnost, vyplývající ze smluv provést rezoluce RB OSN 110 a čl. 351 SFEU
přenáší dovnitř unijního práva čl. 103 Charty OSN.111
Tribunál mohl výsledku, jakého v tomto rozhodnutí dosáhl právě dosáhnout jen
pomocí kombinace konceptu funkční sukcese s čl. 351 SFEU. Bez sukcese by čl. 351
SFEU samotný plnil jen roli rozhraničovací normy (určující, zdali se členský stát musí,
nebo nemusí řídit unijním právem), jak Soudní dvůr stanovil v rozhodnutí Burgoa (viz
část 2, podčást čl. 351 SFEU). Samotná sukcese by však mezinárodní smlouvě
v unijním systému přiznávala postavení podřazené primárnímu právu (viz taktéž část 2,
podčást čl. 351 SFEU).
Tribunál tak sice pravděpodobně alespoň formálně dostál pojetí Unie ve vztahu
k Chartě, jako domácího právního řádu,

112

kdy je to právě až instrukce Unie, která

pouští dveřmi čl. 103 Charty OSN, nicméně bezpodmínečným skloněním se před
rezolucemi RB OSN pouští ze zřetele širší ústavně systematické úvahy.
Závěrem lze dodat, že Tribunál se přeci jen odhodlal k určitému přezkumu113 i
co do obsahu vynuceného rezolucemi RB OSN a to z hlediska ius cogens neboli

110

ECLI:T-315/01 (EU:T:2005:332), bod 200 a 207.

111

ECLI:T-315/01 (EU:T:2005:332), body 185 – 191.

112

ECLI:T-315/01 (EU:T:2005:332), bod 207. Bylo by totiž zbytečné, nepojímal-li by Tribunál

Unii ve vztahu k Chartě OSN jako domácí právní řád, pojednával li by vedle vázanosti Unie
Chartou OSN z vnitřního pohledu (body 193 - 208) jelikož ji není možné dovodit
z mezinárodního práva (bod 192) i o čl. 351 SFEU (body 185 - 191), kdy by charakteristiku
rezolucí RB OSN jako norem, které převáží nad jakýmkoli jiným ustanovením mezinárodního a
vnitrostátního práva z mezinárodního práva dovodit možné bylo (body 182 - 183). Dále
k argumentům pro a proti, viz ZIEGLER, Katja. Strengthening the Rule of Law, but
Fragmenting International Law: The Kadi Decision of the ECJ from the Perspective of Human
Rights. Human Rights Law Review. 2009, 9(2), 288 - 305, část II, dále k tomu Jan Klabbers,
Treaty Conflict and the European Union (CUP, Cambridge 2009), s. 161.
113

ECLI:T-315/01 (EU:T:2005:332), bod 226. Nicméně Tribunál pojal obsah ius cogens značně

z evropského pohledu viz D’ASPREMONT, Jean a Frédéric DOPAGNE. Two
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imperativních norem mezinárodního práva. Ovšem jak rychle“[v]rátka mírně pootevřel,
[tak] rychle je zase zavřel s konstatováním, že ius cogens není v dotčeném případě
porušeno ani ohledně práva na vlastnictví, práva být vyslechnut, resp. práva na
spravedlivý proces (účinný soudní přezkum). [Tribunál] tedy odmítl všechny žalobní
důvody a žaloby zamítl v plném rozsahu.“114
Snad jen jako perličku lze srovnat revidování názoru Tribunálu ohledně
(ne)porušení práva vlastnit majetek. Tribunál uvedl, že je-li vůbec právo vlastnit
majetek součástí ius cogens, pak je to pouze ochrana před samým zbavení vlastnického
práva115 a nikoli pouze jeho omezením, jako je tomu v projednávaném případě, kdy je
možno negativní opatření vůči žalobci považovat za legitimní nástroj v boji proti
terorismu a kdy sankční režim obsahuje řadu výjimek, za nichž může být část
zmrazených prostředků zpřístupněna a navíc zápis na sankční seznam není nutně
trvalý.116
V druhé sáze Kadi k tomu Tribunál již uvádí, že „[j]e dokonce možné ptát se,
zda závěr Tribunálu obsažený v bodě 248 jeho rozsudku Kadi a převzatý v podstatě
Soudním dvorem v bodě 358 jeho rozsudku Kadi, že zmrazení prostředků je
zajišťovacím opatřením, které na rozdíl od konfiskace nezasahuje do samotné podstaty
vlastnického práva dotčených osob k jejich finančním aktivům, ale pouze do jejich
užívání, by nyní po deseti letech od původního zmrazení žalobcových prostředků neměl
být zpochybněn. Stejně tomu je i s vícekrát připomínaným, zejména v rezoluci
1822 (2008), ujištěním Rady bezpečnosti, že dotčená opatření „mají preventivní povahu
a nezávisejí na trestněprávních normách vnitrostátního práva.“ V měřítku lidského
života znamená totiž deset let ve skutečnosti značnou dobu a to, zda dotčená opatření

Constitutionalisms in Europe: Pursuing an Articulation of the European and International Legal
Orders. ZaöRV. 2008, 68, 939 - 974, s. 952 – 953.
114

SMOLEK, Martin. Yusuf (Kadi) a spol. aneb o tahání horkých kamenů z ohně Soudním

dvorem [online]. [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/2008/09/yusufkadi-spol-aneb-o-tahn-horkch.html
115

ECLI:T-315/01 (EU:T:2005:332), bod 242.

116

ECLI:T-315/01 (EU:T:2005:332), body 248– 250.
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kvalifikovat jako preventivní nebo represivní, předběžná nebo konfiskující, civilní nebo
trestní, se napříště jeví jako otevřené[...]“ 117 Budu tímto trochu předbíhat, nicméně
žalobce byl ze sankčního režimu nakonec odstraněn po necelých jedenácti letech. 118
Lze tedy s generálním advokátem shrnout, že „[z]aprvé, [Tribunál] určil to, co se
v zásadě rovná pravidlu přednosti, vyplývajícímu ze Smlouvy o [fungování EU], podle
něhož rezoluce Rady bezpečnosti přijaté podle kapitoly VII Charty OSN mají přednost
před pravidly práva [Unie]. [Tribunál] v zásadě shledal, že právo [Unie] uznává
a akceptuje, že v souladu s článkem 103 Charty OSN mají rezoluce Rady bezpečnosti
přednost před Smlouvou. Zadruhé, [Tribunál] rozhodl, že tudíž nemá žádnou pravomoc
přezkoumávat, ani nepřímo, rezoluce Rady bezpečnosti za účelem posouzení jejich
slučitelnosti se základními právy, která jsou chráněna právním řádem [Unie]. Uvedl, že
dotčené rezoluce Rady bezpečnosti neponechávají žádný prostor pro uvážení, a že tudíž
nemůže posoudit napadené nařízení bez toho, aby provedl takový nepřímý přezkum.
Zatřetí, [Tribunál] měl přesto za to, že je oprávněn přezkoumat dotčené rezoluce Rady
bezpečnosti za účelem posouzení jejich slučitelnosti s ochranou základních práv
v rozsahu, ve kterém tato práva tvoří součást zásady jus cogens.“119

3.4. C-402/05 P – stanovisko
Žalobce logicky nebyl s výsledkem řízení spokojen a k věci se tak měl možnost
vyjádřit i Soudní dvůr. 120 Pro řízení bylo vydáno velice čtivé a koncisní stanovisko
generálního advokáta Madura.121 Stanovisko je popřením přístupu přijatého Tribunálem

117

T-85/09 (ECLI:EU:T:2010:418), bod 150. Obecně však byl Tribunál k přístupu zaujatému

Soudním dvorem otevřeně kritický.
118

Tisková zpráva Spojených Národů SC/10785 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 933/2012.

119

C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:11), bod 18, odkaz vynechán, samozřejmě Tribunál

přezkoumával soulad rezolucí RB OSN s ius cogens pouze nepřímo.
120

C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461).

121

C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:11).
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spočívajícím jednoduše řečeno v tom, „že pokud promluvila Rada bezpečnosti, Soudní
dvůr musí mlčet.“122
Generální advokát nejprve dospívá, co se týče technického hlediska ke stejnému
závěru jako Tribunál, tedy že unijní právní řád sám určuje účinky a postavení norem
mezinárodního práva v sobě samém a to i Charty OSN123 a že tedy závisí na Smlouvách
samotných, zda li obsahují vodítka buď směrem k popření uplatňování jakýchkoli
vnitřních pravidel jako kritéria přezkumu, či nikoli.124
Již v úvodních pasážích je možné vysledovat silné náznaky, kam se následně
Generální advokát ve svém řešení vydá.125 Následně pak jednoznačně dochází k závěru,
že ustanovení primárního práva ve svém kontextu neumožňují přijmout závěr učiněný
Tribunálem, spočívající ve vztažení úplné imunity vůči přezkumu na akty nediskrečně
provádějící rezoluce RB OSN. Uplatnění takovéto imunity by mělo za důsledek popření
povahy Unie jako „společenství [...] práva,“ 126 kdy respekt k těmto základním
hodnotám (čl. 2 SEU) je podmínkou přistoupení k Unii (čl. 49 SEU).127
Generální advokát odmítá i argument takzvané „politické otázky“ a připouští pouze
připuštění bezpečnostních argumentů v rámci testu proporcionality, kdy intenzita
chráněného veřejného zájmu pak umožňuje vyšší míru zásahu do souvisejících
základních práv dotyčného jednotlivce.128
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:11), bod 1.
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:11), bod 23.
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:11), bod 25.
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:11), jen ilustrativně body 20 („Odůvodnění Soudu prvního

stupně vyvolává oprávněné pochybnosti, [...]); bod 24 („ačkoli Soudní dvůr věnuje velkou péči
dodržování závazků, které připadají [Unii] na základě mezinárodního práva, snaží se zaprvé a
především chránit ústavní rámec vytvořený Smlouvou“ – odkaz vynechán).
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Generální advokát odkazuje na rozsudek Soudního dvora ze dne 23. dubna 1986, v.

Parlament, C-294/83, ECLI:EU:C:1986:166, bod 31stanoviska GA.
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:11)., bod 31.
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:11), body 34,35,46.
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Za současného stavu věci pak dle Generálního advokáta nelze systém zápisu a
výmazu dotčených osob ze sankčního seznamu v rámci OSN považovat za hodnotově
kompatibilní129 a Unie se tak nemůže zprostit své povinnosti zajistit přezkum opatření
dotýkajících se žalobce v rámci svých vnitřních mechanismů.130

3.5. C-402/05 P – rozsudek
Soudní dvůr názor Tribunálu taktéž rezolutně odmítl, odvolávajíc se na své dřívější
rozhodnutí ve věci Les Verts131 zopakoval skutečnost, že Unie je založena na principu
vlády práva. V důsledku toho akty jejích orgánů podléhají přezkumu s její „ústavní
listinou“,132 jejíž ustálenou součástí jsou základní lidská práva, kdy při určování jejich
obsahu zastává významnou roli EÚLP.133
Zásah do pravomoci Soudního dvora zajišťovat dodržování těchto zásad, jejichž
naplnění je podmínkou legality aktů Unie,134 svěřené mu na základě čl. 19 (1) SEU, by
dle Soudního dvora byl v rozporu se samotnými základy Unie, vymezenými jako
koncept v posudku 1/91.135,136 Mezinárodní smlouva, tak nemůže mít, vzhledem k výše
uvedeným skutečnostem za následek narušení ústavní zásady respektu k lidským
právům.137
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:11), bod 44.
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:11), bod 54.
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C-294/83(ECLI:EU:C:1986:166), bod 23.
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), bod 281.
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), bod 283.
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), bod 284.
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), bod 282.
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Posudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 1991, 1/91 ECLI:EU:C:1991:490, Soudní dvůr

v bodu 282 odkazuje na body 35 a 71, pozornost jistě zaslouží i bod 72, k čemuž viz níže v této
části práce.
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), bod 285.
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Soudní dvůr, ačkoli se k otázce funkční sukcese explicitně nevyjádřil138 a v pozdější
judikatuře ji nepřímo, vymezením pro ni nutných podmínek, na Chartu OSN aplikovat
odmítl (viz část 1. a část 2., podčást – čl. 347), přesto specificky zdůraznil významné
postavení RB OSN v otázce zachování celosvětového míru a bezpečnosti.139
Soudní dvůr dále konstatoval, že samotná Charta OSN nestanoví v domácích
právních řádech svých členů způsob provedení závazků z ní vyplývajících. V důsledku
toho Charta nevylučuje přezkum povinností z ní vyplývajících prizmatem vnitrostátních
právních řádů svých členů.140
Za takovýto domácí právní řád analogický právním řádům států tak Soudní dvůr
považuje i Unii samotnou, kdy v souvislosti s možností přezkumu optikou pravidel
právních řádů jednotlivých států přímo hovoří o napadeném unijním nařízení.141
Povaha Unie jako společenství založeného na principu vlády práva pak není a
nemůže být dotčena ani v části 2. této práce pojednaným čl. 351 SFEU. Je tomu tak
proto, že čl. 347 SFEU, stejně jako čl. 351 SFEU, „nelze chápat tak, že dovolují
odchýlit se od zásad svobody, demokracie a dodržování lidských práv a základních
svobod zakotvených v čl. [2] SEU coby základu Unie.
Článek 3[51] ES totiž v žádném případě neumožňuje zpochybnit zásady, které patří
mezi samotné základy právního řádu [Unie], mezi nimi zásady ochrany základních
práv, která zahrnuje přezkum legality aktů [Unie] soudem [Unie] z hlediska jejich
souladu se základními právy.“ 142 Soudní dvůr tak znovu používá stejnou formulaci
„samotné základy“ jako v již zmiňovaném stanovisku 1/91, kdy význam této
skutečnosti bude ještě dále zmíněn.143
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Schütze op. cit. sub. 21, s. 113.
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), bod 294.
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), bod 298.
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), body 298 – 299.
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), body 303 – 304.
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Posudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 1991, 1/91, ECLI:EU:C:1991:490, bod 71.
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Posléze pak ještě Soudní dvůr shrnul svou stávající judikaturu o postavení
mezinárodních smluv v hierarchii unijního práva, kdy byla-li by Charta OSN její
součástí, byla by zařazena mezi tzv. primární a sekundární právo.144
Co se týče závěrů Soudního dvora, jsou tyto v souladu s jeho předchozí judikaturou
obecně vymezující vztah Unie k mezinárodnímu právu a pojetím Unie jako domácího
právního řádu, viz část 1.
V souvislosti s čl. 351 SFEU je pak na místě znovu zopakovat již uvedené v části 2.
této práce. To, co má J. Klabbers za uklouznutí jazyka Komise,145 tedy že čl. 351 SFEU
„neprokazuje, že mezinárodněprávní závazky mají navrch před právem Společenství,
právě naopak“146 v sobě skrývá významnou vysvětlovací hodnotu. Existence imunity
závazků dle čl. 351 SFEU vůči unijnímu právu totiž pramení právě z primárního práva a
je legitimní, ve světle zvláštní povahy Unie, je li tento článek čten v kontextu
systematických omezení z toho vyplývajících.
Soudní dvůr tak krom toho, že odmítl, že by čl. 351 SFEU mohl znemožnit přezkum
unijních aktů provádějících rezoluce RB OSN, taktéž nastavením jeho obsahových
limitů zbavil členské státy výhody imunity vnitrostátních opatření provádějících
rezoluce RB OSN vůči soudnímu přezkumu jejich domácími orgány, zaujaly li by
soudní orgány členských států postoj odlišný od Soudního dvora.
Je tomu tak i přes absenci obdoby 14. dodatku ústavy USA147 a to díky judikatuře
ERT,148 kterou připomíná Generální advokát ve svém stanovisku. Dle této judikatury se
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C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), body 305 – 308.
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Jan Klabbers, The Validity of EU Norms Conflicting with International Obligations in

Studies in EU External Relations Volume 5, International Law as Law of the European Union,
s. 120 - 121.
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Rozsudek Soudu prvního stupně (pátého senátu) ze dne 12. července 2001, T. Port v. Rada,

T-2/99, ECLI:EU:T:2001:186, bod 69.
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Viz. ke čtrnáctému dodatku a jeho vývoji stručně KUKLÍK, Jan a Radim

SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. 2. Praha: Leges, 2011. ISBN
ISBN 9788087212875, s. 402 - 403.
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musí členské státy řídit unijním právem i v těch případech, kdy se od něho odchylují,149
což je i případ sankčních opatření, jako v pojednávané kauze.150 Nově jsou tak i výjimky
z přednosti unijního práva dle čl. 351 SFEU, vyplývající z rezolucí RB OSN podmíněny
hodnotovou kompatibilitou s čl. 2 SEU.
Dle logiky rozhodnutí, 151 kdy z působnosti čl. 351 SFEU je vyjímána část
primárního práva („samotné základy“) by tedy případné unilaterální provádění rezolucí
148

ECLI:EU:C:1991:254

149

Viz C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:11), bod 30. „Pravomoci, které mají členské státy

v oblasti bezpečnostní politiky, musí být nicméně vykonávány způsobem, který je v souladu
s právem Společenství. Ve světle rozsudku Soudního dvora ve věci ERT lze usuzovat, že
v rozsahu, ve kterém jejich akce spadají do rozsahu působnosti práva Společenství, členské státy
podléhají stejným pravidlům Společenství na ochranu základních práv jako samotné orgány
Společenství. Pokud by tedy Soudní dvůr zrušil napadené nařízení na základě toho, že porušuje
pravidla Společenství týkající se ochrany základních práv, pak by v důsledku toho členské státy
nemohly přijmout stejná opatření, aniž by – v rozsahu, ve kterém tato opatření spadají do
rozsahu působnosti práva Společenství – jednaly v rozporu se základními právy, jak jsou
chráněna Soudním dvorem.“ (odkazy vynechány).
150

C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), bod 230: „Kdyby totiž taková hospodářská a finanční

opatření, jaká ukládá sporné nařízení, spočívající v zásadě v plošném zmrazení veškerých
finančních prostředků a jiných hospodářských zdrojů dotčených osob a subjektů, byla uložena
jednostranně každým členským státem, mohla by proliferace těchto jednostranných opatření
narušit fungování společného trhu. Takováto opatření by mohla mít konkrétně dopad na obchod
mezi členskými státy, zejména pokud jde o pohyb kapitálu a plateb, a na právo usazování, které
vykonávají hospodářské subjekty. Krom toho by v důsledku toho mohlo dojít k narušení
hospodářské soutěže, jelikož případné rozdíly mezi opatřeními přijatými jednostranně členskými
státy by mohly zvýhodnit konkurenční postavení některých hospodářských subjektů nebo jej
poškodit, aniž by se toto zvýhodnění či znevýhodnění zakládalo na hospodářských důvodech.“
151

Jak už bylo zmíněno výše, Soudní dvůr v rozhodnutí Kadi I - C-402/05 P

(ECLI:EU:C:2008:461), v bodech 282, 290, 304 užívá stejný výraz „samotné základy právního
řádu [Unie]” jako v posudku Soudního dvora ze dne 14. prosince 1991, 1/91,
ECLI:EU:C:1991:490, body 46 a 71). Primární právo má tak ve vnímání Soudního dvora
pravděpodobně dvě úrovně, podobně, jako např. ústava ČR, viz čl. 9(2). Takováto
dvojúrovňovost pak může mít podobu rozhraničovací, vymezení působnosti členských států na
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RB OSN mělo být podmíněno nikoliv přímo souladem s unijním katalogem základních
práv, ale pouze nutností provádět účinný, nezávislý a nestranný přezkum takovýchto
opatření ve světle základních práv, nicméně je dost dobře možné, že by si Soudní dvůr
případně chtěl ponechat větší kontrolu.

3.6. OMPI, Bosphorus
Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, postoj Tribunálu znemožňující přezkum
předmětných unijních aktů, byl podmíněn skutečností, že na úrovni systému OSN byli
přímo určeni jednotlivci, vůči nimž mají být omezující opatření uplatněna a unijní
orgány tak byly zbaveny jakéhokoli manévrovacího prostoru.152 Zatímco za odlišných

základě čl. 351 SFEU, jako v případě Kadi, kdy se členské státy mohou odchýlit i od primárního
práva, nesmí však narušit jeho samotné základy. Může však nabývat i podoby á la Melčák
(318/2009 Sb.). Ostatně řada komentátorů má za to, že Soudní dvůr v uvedeném posudku, bod
71 ve spojení s bodem 72 vyjádřil svoji připravenost takovéhoto postupu užít, viz k tomu blíže
Gialdino Carlo Curti. Some reflections on the Acquis Communutaire (1995) 32 Common
Market Law Review, Issue 5, pp. 1089 – 1121, s. 1109 – 1114 nebo NARIN, Tezcan. Legal
constraints on EU Member States as primary law makers : a case study of the proposed
permanent safeguard clause on free movement of persons in the EU negotiating framework for
Turkey's accession. Leiden, 2015. Doctoral Thesis, kapitola 6 (dostupné na
https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/33072) a další literaturu tam uvedenou. Z nedávné
doby ale viz taktéž rozsudek Soudního dvora (pléna) ze dne 27. listopadu 2012, Thomas Pringle
v. Governement of Ireland, C-370/12, ECLI:EU:C:2012:756, v němž v bodu 33 Soudní dvůr
odmítl svou pravomoc ve vztahu k posouzování platnosti primárního práva. Nicméně postup
přezkoumávaný ve věci Pringle byl pro integraci příznivý a Soudní dvůr tak dost možná nechtěl
čeřit vodu a navíc založil svou pravomoc k přezkumu dodržení podmínek zjednodušené revize
Smluv, což bylo v daném případě postačující.
152

Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 12. prosince 2006,

Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran proti Radě Evropské unie, T-228/02,
ECLI:EU:T:2006:384, body 99 - 100.
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skutkových okolností jako ve věci OMPI,153 kdy rezoluce RB OSN 1373 (2001) sice
stanovila státům povinnost přijmout určitá omezující opatření v boji proti terorismu,
nicméně identifikace těch, vůči nimž mají být uplatněna, byla ponechána v jejich
působnosti, byl postoj Tribunálu odlišný.154
Tribunál se ve věci ztotožnil s názorem Rady,155 která „na jednání tvrdila, že v
rámci provádění rezoluce Rady bezpečnosti 1373 (2001) jsou opatřeními, která přijala
na základě přesně stanovené pravomoci, a která z tohoto důvodu mají „přednost"
vyplývající z článků 25 a 103 Charty Spojených národů, v podstatě opatření stanovená
hmotněprávními ustanoveními nařízení č. 2580/2001, která určují obsah omezujících
opatření, která mají být přijata ve vztahu k osobám uvedeným v odst. 1 písm. c) uvedené
rezoluce. Naproti tomu, na rozdíl od aktů dotčených ve věcech, ve kterých byly vydány
rozsudky Yusuf a Kadi, [...] akty, kterými se konkrétně použijí tato omezující opatření
na tu nebo onu osobu nebo entitu, jako je napadené rozhodnutí, nespadají do výkonu
přesně stanovené pravomoci, a nemají tudíž dotčenou „přednost." Rada se domnívá, že
přijetí těchto aktů spadá spíše do výkonu široké posuzovací pravomoci, kterou
disponuje v oblasti SZBP.“156
RB OSN v daném případě „navíc nestanovila přesné právní normy týkající se
postupu zmrazení finančních prostředků ani záruk nebo opravných prostředků k soudu,
které by osobám a entitám dotčeným takovým postupem zajišťovaly efektivní možnost
zpochybnit opatření přijatá státy ve vztahu k nim. V souvislosti s rezolucí 1373 (2001)
tak přísluší členským státům Organizace spojených národů (OSN) – a v projednávaném
případě Společenství, prostřednictvím kterého se jeho členské státy rozhodly jednat –
identifikovat konkrétně osoby, skupiny a entity, jejichž finanční prostředky musejí být

153

T-228/02 (ECLI:EU:T:2006:384).

154

Rozhodnutí ve věci OMPI bylo přijato v období mezi rozhodnutím Tribunálu v případu Kadi

I a rozhodnutím Soudního dvora o opravném prostředku ve věci Kadi I.
155

T-228/02 (ECLI:EU:T:2006:384), bod 104.

156

T-228/02 (ECLI:EU:T:2006:384), bod 103.
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zmrazeny na základě této rezoluce, přičemž musejí vyhovět normám svého vlastního
právního řádu.“157
Za dané konstelace tedy Tribunál rozhodl, že je namístě uplatnit domácí unijní
pravidla v procesu identifikace osob, vůči nimž mají být sankční omezení uplatněna.
Avšak vzhledem k tomu, že sama tato opatření rezolucí RB OSN vynucena jsou, bude
otázka jejich souladu s unijním systémem lidských práv, konkrétně pak přiměřenost
takovýchto opatření mimo dosah pravomoci unijních orgánů.
Pro zasazení rozhodnutí Soudního dvora ve věci Kadi do širšího, rámce, bude
nyní pojednáno o rozhodnutí Soudního dvora ve věci Bosphorus,

158

jako

reprezentantovi dřívějšího přístupu Soudního dvora v oblasti sankčních opatření na
základě rezolucí RB OSN.
V dotyčné věci Rada, prostřednictvím nařízení na základě rozhodnutí v rámci
Evropské politické spolupráce provedla na unijní úrovni část sankcí přijatých Radou
bezpečnosti OSN vůči Svazové republice Jugoslávii.159 Na základě čl. 8 nařízení Rady
ES č. 990/93, který stanovil zejména, že „všechna plavidla, nákladní vozidla, kolová
vozidla a vzdušná plavidla, ve vztahu k nimž má fyzická nebo právnická osoba
ze Spolkové republiky Jugoslávie nebo provozující svou činnost ze Spolkové republiky
Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) většinový, nebo kontrolní podíl, mají být zabaveny
příslušnými orgány členských států“ (vlastní překlad)160 došlo ze strany irských úřadů k
zabavení letounu, v dobré víře pronajatého Tureckými aeroliniemi od Jugoslávských
národních aerolinií.161 Bylo tomu tak „z toho důvodu, že se jednalo o vzdušné plavidlo,
157

T-228/02 (ECLI:EU:T:2006:384), bod 101 a 102.

158

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. července 1996, Bosphorus v. Minister for Transport,

Energy and Communications a další, C-84/95, ECLI:EU:C:1996:312.
159

C-84/95 (ECLI:EU:C:1996:312), bod 13.

160

„All vessels, freight vehicles, rolling stock and aircraft in which a majority or controlling

interest is held by a person or undertaking in or operating from the Federal Republic of
Yugoslavia (Serbia and Montenegro) shall be impounded by the competent authorities of the
Member States.“
161

Ibid, body 2 – 3.
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ve vztahu k němuž, náležel většinový nebo kontrolní podíl fyzické nebo právnické osobě
z nebo provozující svou činnost ze Spolkové republiky Jugoslávie“ (vlastní překlad).162
V pro účely této práce důležité části rozhodnutí, pak Soudní dvůr, bez toho aniž
by jakkoli zmínil strukturální otázky vyplývající ze skutečnosti, že předmětné nařízení
provádí rezoluce RB OSN, pouze provedl, po konstatování, že právo na vlastnictví
majetku a právo na podnikání lze ve veřejném zájmu omezit, 163 poměření sankčních
opatření s relevantním veřejným zájmem:
„V porovnání s tak významným zájmem mezinárodního společenství, spočívajícím
v ukončení válečného stavu v regionu a masivního porušování lidských práv a
mezinárodního humanitárního práva v republice Bosna a Hercegovina, nelze zabavení
předmětného letounu, vlastněného společností se sídlem nebo provozující svou činnost
ze Spolkové republiky Jugoslávie, považovat za nevhodné či nepřiměřené“ (vlastní
164

překlad)

Nezdá se tedy, že by se obecně Soudní dvůr cítil strukturálně jakkoliv omezen
z hlediska možnosti přezkumu předmětného nařízení.165

162

„[O]n the ground that it was an aircraft in which a majority or controlling interest was held

by a person or undertaking in or operating from the Federal Republic of Yugoslavia.“ Ibid, bod
4.
163

Ibid, (ECLI:EU:C:1996:312), bod 21.

164

„As compared with an objective of general interest so fundamental for the international

community, which consists in putting an end to the state of war in the region and to the massive
violations of human rights and humanitarian international law in the Republic of BosniaHerzegovina, the impounding of the aircraft in question, which is owned by an undertaking
based in or operating from the Federal Republic of Yugoslavia, cannot be regarded as
inappropriate or disproportionate.“ Ibid, bod 26.
165

Schütze, op. cit., sub 22, s. 66 – 67.
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3.7. T-85/09 a C-584/10 P
Nyní se znovu vrátím ke kauze Kadi, a to její druhé fázi, nejprve však velice krátká
rekapitulace. Poté, co žalobce neuspěl s žádosti o anulaci nařízení Komise, jímž byl na
základě rozhodnutí sankčního výboru určen jako osoba napojená na Usámu bin Ládina,
podal k Soudnímu dvoru kasační opravný prostředek. Soudní dvůr odmítl přístup
Tribunálu vylučující možnost uplatnění unijních pravidel pro přezkum omezujících
opatření vůči jednotlivcům v rozsahu, v němž tato bez možného uvážení provádějí
rezoluce RB OSN a napadené nařízení v rozsahu, v němž se týká žalobce, sám zrušil.166
Učinil tak nicméně s odkladem tří měsíců, neboť nelze vyloučit, že i přes procesní
nedostatky v postupu Komise jsou restriktivní opatření vůči žalobci uplatňovaná, ze
substantivního hlediska podložená a poskytl tak Komisi lhůtu k sanaci procedurálních
vad.167 Komise tohoto mezidobí využila a znovu uvedla žalobce jako osobu, vůči níž se
mají uplatnit omezující opatření. Kadi tak před Tribunálem znovu, nyní již podpořen168
právním názorem Soudního dvora, usiloval o svůj výmaz z unijního sankčního
seznamu.
Tribunál shledal, že z jednání Komise „v projednávaném případě zřetelně vyplývá,
že žalobcovo právo na obhajobu bylo „respektováno“ jen ryze formálně a zdánlivě,
protože Komise se ve skutečnosti [stejně jako v první sáze Kadi] považovala být
důsledně vázána posouzeními Výboru pro sankce a v žádném okamžiku proto
neuvažovala o zpochybnění těchto posouzení ve světle žalobcových vyjádření“ 169a přes

166

C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), bod 372.

167

C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:461), body 373 – 376.

168

Ač formálně nebyl Tribunál v této věci právním názorem Soudního dvora vázán, viz T-85/09

(ECLI:EU:T:2010:418), bod 112, Tribunál byl odhodlán jej respektovat s ohledem na samu
logiku kasačního opravného prostředku v případě je li napadený akt přijatý jako náhrada za akt
zrušený Soudním dvorem, viz bod 121.
169

T-85/09 (ECLI:EU:T:2010:418), bod 171.
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proklamovaný nesouhlas s právním názorem zaujatým Soudním dvorem, žalobci
vyhověl.170
Na problematiku předkládání tvrzení, odůvodňujících zavedení sankčních opatření
vůči konkrétnímu jednotlivci a předkládání důkazů je podporující, se podívám v rámci
rozhodnutí Soudního dvora v druhé sáze Kadi i vzhledem k tomu, že se Soudní dvůr s
některými závěry Tribunálu ve věci Kadi II neztotožnil.
Přesto, že Tribunál anuloval napadené nařízení v rozsahu, v kterém se týká žalobce,
došlo k jeho výmazu z unijního nařízení až v důsledku toho, že byl odstraněn ze
sankčního seznamu na úrovni OSN dne 5. října 2012.171 Jak uvádí Larik, po dobu obou
ság Kadi tak nesoulad s mezinárodním právem v této konkrétní kauze zůstal pouze v
rétorické rovině.172
Přestože tak napodruhé žalobce v řízení před Tribunálem uspěl, musel nadále strpět
omezující opatření, jelikož, jak Larik taktéž připomíná, opravný prostředek proti
rozhodnutí Tribunálu, jímž se ruší nařízení, má na rozdíl od obecného režimu odkladný
účinek (čl. 60 statutu Soudního dvora).173
Co se týče slibované problematiky předložení důvodů a důkazů je podporující
osobě, vůči níž se uplatňují omezující opatření či soudu, přinesl její vyjasnění Soudní
dvůr ve svém rozhodnutí Kadi II, tedy v době, kdy se již vůči žalobci neuplatňoval
sankční režim v rámci OSN ani Unie.
Jak bývá v literatuře uváděno, Soudní dvůr přijal za svůj tzv. princip „disclose or
delist.“174 Dle názoru Soudního dvora se přezkum nemůže omezit jen na „abstraktní
posouzení pravděpodobnosti uváděných důvodů,“ ale je nutné posoudit, zda se
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T-85/09 (ECLI:EU:T:2010:418), bod 115 a násl.

171

Tisková zpráva Spojených Národů SC/10785 z 5. října 2012 a viz prováděcí nařízení Komise

(EU) č. 933/2012.
172

LAVRANOS, Nikolaos. Protecting European Law from International Law. Netherlands

International Law Review. 2015, 15(2), 265 - 282., 23 - 42.
173

Ibid., s. 36.

174

Např. Larik, ibid., s.38.
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rozhodnutí, které se bezprostředně dotyčné osoby dotýká, „opírá o dostatečně pevný
skutkový základ.“175
Je přípustné, aby byl zapsané osobě z důvodů bezpečnostních nebo z důvodu
omezení v souvislosti s výkonem mezinárodních vztahů členských států a Unie omezen
přístup ke sdělení určitých informací a předložení důkazů tyto podporující.176 Posouzení
důvodnosti takovéhoto postupu však přísluší soudu, vůči němuž není možné namítat
tajnost a důvěrnost těchto skutečností a shledá li soud „v rámci přezkumu všech
právních a skutkových okolností, uváděných příslušným unijním orgánem,“ že není
namístě takovéto důvody uplatnit, tak v případě že následně unijní orgán odmítne
žalobci uvést určité skutečnosti nebo předložit důkazy je prokazující, nelze tyto použít
v rámci přezkumu odůvodněnosti přijatých sankčních opatření.177
Stejně tak navíc přísluší k posouzení soudu do jaké míry skutečnost, že určité
informace či důkazy nemohli být a to i se souhlasem soudu v této otázce dotčené osobě
zpřístupněny, ovlivňuje jejich důkazní hodnotu.178
Alespoň jeden z důvodů sdělených žalobci, odůvodňující uplatnění omezujících
opatření však musí být „dostatečně přesný a konkrétní, podložený a představ[ovat] sám
o sobě dostatečný základ pro toto rozhodnutí.”179 Dále je nutné, aby na podporu alespoň
tohoto jednoho konkrétního důvodu sděleného žalobci byl soudu předložen
přinejmenším jeden důkaz tento důvod dostatečně prokazující, 180 „je totiž úkolem
příslušného unijního orgánu, aby prokázal, že jsou důvody uplatňované vůči dotyčné
osobě podložené, přičemž tato osoba není povinna předložit důkazy o opaku svědčící o
tom, že uvedené důvody podložené nejsou.181
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C-584/10 P (ECLI:EU:C:2013:518), bod 119

176

C-584/10 P (ECLI:EU:C:2013:518), bod 125.
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C-584/10 P (ECLI:EU:C:2013:518), body 125 – 128.
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C-584/10 P (ECLI:EU:C:2013:518), bod 129.
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C-584/10 P (ECLI:EU:C:2013:518), bod 130.
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C-584/10 P (ECLI:EU:C:2013:518), body 122 – 123.
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C-584/10 P (ECLI:EU:C:2013:518), bod 121.
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Z bezpečnostních důvodů nebo z důvodu ochrany dobrých zahraničněpolitických
vztahů Unie nebo členských států, tak může dojít k narušení principu kontradiktornosti
(který tvoří součást práva na obhajobu garantovaného čl. 47 LZPEU), spočívajícího
v možnosti všech účastníků seznámit se s veškerými podáními a podklady k nimž soud
přihlíží. 182 A to případně i v té míře, kdy nejen, že nebude možné žalobci předložit
předmětné důkazy, ale ani nebude možné sdělit mu shrnutí obsahu důkazů.183
V návaznosti na judikaturu Kadi II Soudního dvora 184 došlo i k úpravě jednacího
řádu Tribunálu. 185 Lze říci, že čl. 105 jednacího řádu Tribunálu, v němž je upraveno
„nakládání s údaji či podklady týkajícími se bezpečnosti nebo zahraniční politiky Unie
nebo jednoho či více jejích členských států“ reflektuje judikaturu Soudního dvora tak,
jak byla popsána výše.

3.8. Bosphorus, Segi

182

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 4. června 2013, ZZ, C-300/11,

ECLI:EU:C:2013:363, bod 55 a čl. 64 jednacího řádu Tribunálu.
183

Viz. čl. 105(8) jednacího řádu Tribunálu: „Má-li Tribunl za to, že pro rozhodnutí sporu jsou

nezbytné údaje nebo podklady, které z důvodu jejich důvěrné povahy nebyly poskytnuty
druhému hlavnímu účastníkovi řízení postupem uvedeným v odstavci 6 [například, že dotyčný
účastník řízení předloží nedůvěrné znění údajů nebo podkladů nebo jejich nedůvěrné shrnutí
zachycující podstatu jejich obsahu], může odchylně od článku 64 a jen v nezbytně nutném
rozsahu založit na takových údajích nebo podkladech své rozhodnutí. Při posuzování těchcto
údajů nebo podkladů přihlíží Tribunál ke skutečnosti, že se k nim některý z hlavních účastníků
řízení nemohl vyjádřit.“
184

Maya Lester QC, UK EUROPE MINISTER SAYS NEW EU CLOSED PROCEDURES

ARE PART OF ADAPTING TO “NEW JURISPRUDENTIAL REALITY” AFTER KADI,
dostupné na: http://europeansanctions.com/2015/04/03/uk-europe-minister-says-new-eu-closedprocedures-are-part-of-adapting-to-new-jurisprudential-reality-after-kadi/
185

Viz tisková zpráva Tribunálu Evropské Unie č. 73/15 V Lucemburku ze dne 19. června

2015.
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Před obecným závěrečným zhodnocením, je bezpochyby taktéž namístě uvést, že i
v judikatuře Soudního dvora se v předcházejícím období vyskytly určité negativní
trendy v souvislosti se sankčními opatřeními 186 a to v strukturální podobě v případu
Segi187 nebo v obsahové rovině v již zmiňovaném případu Bosphorus.188
Ve věci Bosphorus, ačkoli Soudní dvůr neváhal ustavit svou jurisdikci k přezkumu
nařízení provádějícího rezoluce RB OSN, bylo jeho rozhodnutí kritizováno v souvislosti
s tím, jak si poradil s výkladem dotyčného nařízení, konkrétně pak jeho čl. 8
stanovícím, že „všechna plavidla, nákladní vozidla, kolová vozidla a vzdušná plavidla,
ve vztahu k nimž má fyzická nebo právnická osoba z Spolkové republiky Jugoslávie nebo
provozující svou činnost ze Spolkové republiky Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
většinový, nebo kontrolní podíl, mají být zabaveny příslušnými orgány členských
států“(vlastní překlad).189 Za okolností daného případu, kdy si turecké aerolinie pronajaly
zabavený letoun v dobré víře (a který byl po celou dobu pod jejich faktickou kontrolou)
a prostředky za jeho užívání byly placeny na blokované účty a tudíž nemohly být
vlastníku letounu, jugoslávským národním aeroliniím žádným způsobem k dispozici,190
bylo možné větším respektem k cílům rezoluce RB OSN, jež byla daným nařízením

186

Obecně pro kritickou analýzu vlády práva v oblasti společné zahraniční a bezpečností

politiky viz trochu starší text, Eeckhout Piet, Fifth Walter van Gerven Lecture, Does Europe´s
Constitution stop at the water´s edge? Law and policy in the EU´s external relations (2005,
Europa Law Publishing, Groningen), s. 17 – 27.
187

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 27. února 2007, Segi a další v. Rada, C-

355/04 P, ECLI:EU:C:2007:116.
188

C-84/95 (ECLI:EU:C:1996:312)

189

„All vessels, freight vehicles, rolling stock and aircraft in which a majority or controlling

interest is held by a person or undertaking in or operating from the Federal Republic of
Yugoslavia (Serbia and Montenegro) shall be impounded by the competent authorities of the
Member States."
190

C-84/95 (ECLI:EU:C:1996:312), bod 3.
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prováděna, dospět k závěru, že se daná rezoluce vztahovat na případy, jako je tento
nemá.191
Sankce RB dle kapitoly VII Charty „nejsou primárně určeny k represi, ale
prostřednictvím donucovacích opatření k odrazení států od negativního jednání, které
vyvolalo situaci představující ohrožení míru, porušení míru nebo útočný čin.
Okamžikem, kdy se stát vystavený donucovacím opatřením, vydá na „správnou cestu,“
splnili sankce svůj účel a může od nich být upuštěno“ (vlastní překlad). 192 Přesto,
pokrývala li by rezoluce RB OSN i takovéto situace, měl by dle kritiky Soudní dvůr
opatření přijatá vůči žalobci interpretovat jako porušující princip proporcionality.193
Strukturální aspekty omezení přezkumu aktů bývalého třetího pilíře, byly
předmětem posouzení Soudního dvora ve věci Segi194 projednávané na základě žalobci
podaného kasačního opravného prostředku. Využitím tehdejších článků 15 a 34 SEU
byl k provedení rezoluce RB OSN 1373 (2001) Radou přijat společný postoj.
Žalobci se domáhali zrušení společného postoje a náhrady škody vzniklé v důsledku
toho, že žalobce, organizace Segi (jejíž byly další dva žalobci mluvčí), byla uvedena

191

Iris Canor, '“Can Two Walk Together, Except They Be Agreed?” The Relationship Between

International Law and European Law: The Incorporation of United Nations Sanctions Against
Yugoslavia Into European Community Law Through the Perspective of the European Court of
Justice' (1998) 35 Common Market Law Review, Issue 1, pp. 137–187,s.159 -161.
192

„[A]re not mainly intended to be repressive or punitive, but rather to dissuade states by

coercive measures from a condemnded course of conduct which has brought about a situation
representing a threat to the peace, breach of the peace or act of aggression. As soon as the state
exposed to such coercion returns to the “correct path” , the sanctions has fulfilled its purpose
and may be lifted.” Beyerlin, Sanctions, in Wolfrum (Ed.), United Nations: Law, Policies, and
Practice (C.H. Beck Verlag, 1995), vol. II, pp. 1111, 1112 citováno dle Canor, op. cit., sub 191,
s. 24
193

Canor, op. cit., sub 191, s. 161 a násl.

194

C-355/04 P (ECLI:EU:C:2007:116).
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v příloze dotyčného společného postoje jako organizace spojená s teroristickými
aktivitami, konkrétně tvořící součást teroristické organizace ETA.195
Soudní dvůr požadavek žalobců zamítl, jelikož tehdejší čl. 47 SEU stanovoval
možnost uplatnit pravomoc Soudního dvora pro akty přijaté na základě SEU, tak jak
byla známa v tehdejším prvním pilíři (SES), jen v explicitně uvedených případech, mezi
něž ale posuzování žaloby na náhradu škody nepatří.196
Žalobce ani nemohl ze stejného důvodu dosáhnout zneplatnění dotyčného
společného postoje. 197 Přestože tento druh právního aktu nevyvolával bezprostřední
účinky198 vůči jednfotlivcům, mohl vůči nim mít negativní dopady a to dosti zásadní
povahy, jako tomu bylo např. v projednávaném případě. „[Soudní dvůr se tak] vyhýbá
přisvojení si pravomoci na základě požadavku účinného prostředku ochrany.” To by
samozřejmě býval obrovský krok, ale ne bezprecedentní, viz rozhodnutí Les Verts a
Černobyl.” [199] [vlastní překlad].200
Soudní dvůr sice do svého rozhodnutí promítá svou judikaturu, dle které je nutno
posuzovat dotyčný akt dle jeho skutečného obsahu a umožňuje tak v tomto ohledu
přezkoumávat i společné postoje, u nichž je jinak vzhledem k tomu, že tento typ aktu
nebyl zamýšlen k tomu, aby vyvolával „právní účinky ve vztahu k třetím osobám“

195

C-355/04 P (ECLI:EU:C:2007:116), body 1 - 4.

196

C-355/04 (ECLI:EU:C:2007:116), body 44 – 46.

197

C-355/04 (ECLI:EU:C:2007:116), bod 52.

198

C-355/04 (ECLI:EU:C:2007:116), bod 53.

199

C-294/83 (ECLI:EU:C:1986:166) a Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. května 1990,

Evropský parlament v. Rada, c-70/88, ECLI:EU:C:1990:217.
200

„[T]he [ECJ] [thus] shy away from creating its own jurisdiction on the basis of the effective

remedy imperative. This of course would have been an enormous step to take, but not an
unheard one: see the Les Verts and Chernobyl rulings” Eeckhout, op. cit., sub 183, s. 22,
v citaci došlo k nahrazení Tribunálu Soudním dvorem, jelikož citovaný výrok předchází
rozhodnutí o kasačním opravném prostředku, v němž Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu
potvrdil.
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možnost jejich přezkumu vyloučena. 201 Bohužel tak však činí pouze v souvislosti
s možností podat předběžnou otázku a nikoli už v rámci přímé žaloby. Pozice Soudního
dvora je tak problematická, jelikož přijetí povinnosti pokládat předběžné otázky na
základě tehdejšího čl. 35 SEU bylo dobrovolné a „zatímco újma těch, uvedených na
seznamu je zjevná, přísně vzato z „právního“ pohledu na věc z toho žádný důsledek
neplyne. Bylo by proto lepší, kdyby se Soudní dvůr jednodušše zaměřil na povahu
dotyčného aktu, bez ohledu na „právní účinky“ vůči třetím stranám“ (vlastní překlad).202

3.9. ESLP
Před závěrem považuji za relevantní podívat se ještě na techniku, kterou se
ESLP vypořádává se vztahem EÚLP a Charty OSN. Pro mě v tomto ohledu relevanatní
kauzou, je případ Al-Dulimi and Montana Management Inc. v. Switzerland. 203 ESLP
v této věci vydal dvě rozhodnutí, jelikož na žádost Švýcarska byla věc předložena k
rozhodnutí velkému senátu.
V rozhodovací praxi ESLP „vychází z přednosti Charty vůči EÚLP, kdy „EÚLP
je považována za více propustnou ve vztahu k mezinárodnímu právu, než ostatní právní
řády, jako unijní.“(vlastní překlad) 204 Na druhé straně se ESLP toto pravidlo přednosti
201

C-355/04 (ECLI:EU:C:2007:116), bod 53.

202

„[W]hilst the prejudice to those threin listed is clear, there is no “legal” consequence,

strictly speaking, following from inclusion in such a list. It would therefore have been better if
the Court had simply focused on the nature of the act, regardless of the “legal” effects to third
parties.“ E. SPAVENTA Eleanor, Fundamental What? The Difficult Relationship between
Foreign Policy and Fundamental Rights in M. Cremona and B. de Witte (eds.), EU Foreign
Relations Law: Constitutional Fundamentals (Hart, 2008), ISBN 978-1-84-113757-5, s. 254.
203

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 21. června 2016, č. 5809/08, Al-Dulimi

and Montana Management Inc proti Švýcarsku.
204

„The ECHR is considered as being more „permeable to international law than other legal

orders such as EU law. MUÑOZ, Asier Garrido. License to Presume: The Compatibility
Between the European Convention of Human Rights and Security Council Resolutions in AlDulimi and Montana Management Inc v. Switzerland. European Papers - A Joural on Law and
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snaží obejít, kdy v senátním rozhodnutí nejprve aplikoval vůči Švýcarsku doktrínu
ekvivalentní ochrany, využívanou i ve vztahu k EU. Dle této doktríny je „jednání státu
v souladu s těmito (jinými) mezinárodními závazky je ospravedlněné, pokud daná
mezinárodní organizace chrání lidská práva způsobem alespoň srovnatelným s úrovní
poskytovanou Evropskou úmluvou. V rozhodovaném případě však považuje domněnku
za vyvrácenou, protože ochrana lidských práv na mezinárodní úrovni není v tomto
případě srovnatelná se standardem EÚLP. ESLP „jetoho názoru, že dokud není na
úrovni OSN k dispozici účinný a nezávislý soudní přezkum platnosti uvedení jednotlivců
na příslušný seznam [...] je podstatné, aby tito jednotlivci byli oprávněni žádat u
národních soudů o přezkum každého opatření přijatého v rámci sankčního režimu.“205
Velký senát tento přístup opouští a na místo toho se čl. 103 Charty OSN pokouší
obejít prostřednictvím formulace doktríny presumpce souladu požadavků dle Charty
OSN a EÚLP. „Dle názoru Velkého senátu, v případě, že Rada bezpečnosti přijme
opatření, za účelem zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, je třeba
předpokládat, že nemá v úmyslu odchýlit se od ustanovení mezinárodního
humanitárního práva, pokud to není výslovně zmíněno v příslušné rezoluci (vlastní
překlad).“206

Integration. 2016, 1(3), 1105 – 1115, s. 1112. [T]he Court assumes the primacy of the UN
Charter over the ECHR. The ECHR is considered as being more “permeable” to international
law than other legal orders such as EU law – odkazy vynechány.
205

SVOBODOVÁ, op. cit. sub 81, s. 134 – 135, odkazy vynechány.

206

„In its view, when the SC adopts measures for the maintenance of international peace and

security, it must be presumed not to derogate from international human rights obligations
unless this is explicitly provided in the relevant Resolution.“ viz MUÑOZ, Asier Garrido.
License to Presume: The Compatibility Between the European Convention of Human Rights
and Security Council Resolutions in Al-Dulimi and Montana Management Inc v.
Switzerland. European Papers - A Joural on Law and Integration. 2016, 1(3), 1105 - 1115, s.
1108.
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3.10. Závěr
Jak bylo ukázáno v této práci, nezdá se, že by přístup Tribunálu měl oporu v
předchozí judikatuře, ať už obecně v souvislosti s vymezením vztahu k mezinárodnímu
právu nebo pak konkrétně v souvislosti s čl. 351 SFEU. Je však nutno připustit, že i
v judikatuře Soudního dvora se vyskytly určité negativní tendence, jak obsahové, tak
strukturální, jež zde také byly zmíněny. O to více je však na místě přístup Soudního
dvora ocenit.
Postup Tribunálu prizmatem dřívější judikatury selhává i v druhém kroku jeho
konstrukce a to funkční sukcese. Založení právní závaznosti GATT vůči tehdejšímu
Společenství vlastně předjímalo plné obsazení oblasti regulované GATT unijním
právem v podobě konceptu výlučné pravomoci, přijatého v následné judikatuře
Soudního dvora.207 „Nicméně v případě Charty OSN a mimořádně širokého mandátu,
který svěřuje OSN (hlavní zodpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti),
je tvrzení, že členské státy přenesly tuto odpovědnost na Unii ohromující“ (vlastní
překlad). 208 Vyloučení přezkumu na základě čl. 351 SFEU je nicméně zásadně

kontroverznější.
Postoj zaujatý Soudním dvorem taktéž nemusí být nutně „šovinistický a
zápecnický“ 209 jak je mu předkládáno. Ač se názory na tuto skutečnost v odborné
literatuře rozcházejí, 210 je důvodné domnívat se, že by Soudní dvůr byl v případě
207

Schütze, op. cit., sub 21, s. 111 a Koutrakos Panos op. cit., sub 16, s. 213.

208

„In the case of the UN Charter, however, and the extraordinarily wide mandate it bestows on

the United Nations (to assume primary responsibility for the maintenance of international peace
and security), the position that the Member States have transferred such responsibility to the
Union is nothing short of staggering." Koutrakos, op. cit., sub 16, s. 216. Taktéž pro kritiku
Tribunálu z důvodu nesouladnosti jeho přístup ve věci Kadi I s rozhodnutím International Fruit
(viz pozn. č. 26), viz Klabbers, op. cit. sub 50, s. 160 – 161.
209

DE BURCA, Grainne. The European Court of Justice and the International Legal Order

After Kadi. Harvard International Law Journal. 2009, 51(1), 1 -50, s. 3.
210

Pro negativní názor viz např. Daniel Halberstam, Eric Stein, op. cit. sub 15, s. 48 pro tvrzení,

že vyjádření Soudního dvora není příliš jasné viz Búrca, ibid., s. 28 - 29. K tomu, že Soudní
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ustavení nezávislého, nestranného a účinného přezkumného mechanismu na úrovni
OSN

ochoten,

211

Solange/Bosphorus

212

rozhodnutí

tam

přijatá

na

základě

obdoby

konceptu

dále nepřezkoumávat, jelikož by došlo k zajištění hodnotové

kompatibility tohoto mechanismu s unijním a v důsledku toho respektování základních
hodnot Unie.213
I z podnětu judikatury Soudního dvora došlo k významným posunům v proceduře
přezkoumávaného sankčního režimu. Přestože takovýto režim dosud nedosahuje
atributů nezávislého, nestranného a účinného přezkumu a uplatňuje se jen omezeně,
ukazuje nám, že za určitých okolností bude možné i na úrovni OSN reprodukovat
proces podřízení exekutivní moci soudnímu přezkumu proběhnuvší na státní úrovni.214
Nakonec nelze pominout i tu skutečnost, že Soudní dvůr svým přístupem zajišťuje
ochranu lidských práv odmítnutím přednosti mezinárodního práv, což jeho postoj
legitimizuje na rozdíl od případu, kdy by v důsledku tohoto přístupu došlo k popření
určitého práva garantovaného na mezinárodní úrovni. Jak je připomínáno snad téměř v
každém druhém článku, obsahové popření unijní autonomie vůči rezolucím RB OSN,
by mohlo mít za následek popření těžce budované autonomie Unie vůči jejím
konstitutivním jednotkám.

dvůr byl v tomto ohledu obezřetnější než Generální advokát, ale ponechal si otevřené dveře viz
KOKOTT, Juliane a Christoph SOBOTTA. The European Journal of International Law.
2012, 23(4), 1015 - 1024, s. 1018 - 1019.
211

Ve věci Kadi II C-584/10 P (ECLI:EU:C:2013:518), bod 66 Soudní dvůr konstatoval, že

"[n]edošlo k žádnému vývoji, který by mohl zpochybnit řešení přijaté Soudním dvorem
v rozsudku Kadi."
212

Tyto koncepty se v určitém ohledu odlišují, jelikož doktrína Bosphorus zdá se připouští

přezkum zjevných excesů v každém jednotlivém případě na rozdíl od konceptu Solange (Bobek,
Bříza, Komárek, Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie, Praha, C.H. Beck, 2011, 633 s,
s. 387). V tomto okamžiku se však tato otázka zdá být značně marginální.
213

Viz k tomu i stanovisko GA Madura, C-402/05 P (ECLI:EU:C:2008:11), bod 44.

214

Schütze, Robert. (2012). European Constitutional Law Cambridge Cambridge University

Press., s. 259.
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Z jejich strany, zejména pak soudní moci by mohlo dojít k odmítnutí přednostní
aplikace unijního práva. Vnější autonomie tak zachovává existenci autonomie vnitřní.
Soudní dvůr a nyní spolu s ním i Tribunál se tohoto přístupu drží a rozhodnutí Kadi je
tak“good

law,“

jak

dokumentuje

zpráva

analytické

podpory

a

sankčního

monitorovacího týmu v rámci OSN.215

215

Seventeenth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted

pursuant to resolution 2161 (2014) concerning Al-Qaida and associated individuals and
entities [online]. [cit. 2017-08-21]. Dostupné z:
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/N1509325_EN.pdf
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Závěrem
„Legitimita moderního státu spočívá na jeho závazku zachovat veřejný život
oprostěný od politického násilí. Režim může přestát strašlivé pohromy a dokonce si jich
i nevšímat, za předpokladu, že jeho legitimita není postavena na závazku jim zabránit.
Na druhé straně může režim zkolabovat kvůli drobnému problému, který je vnímán jako
podrývající jeho legimitu. V 14. století Černá smrt zahubila mezi čtvrtinou až polovinou
evropského obyvatelstva, přesto nedošlo v jejím důsledku k svržení jediného krále a to i
přesto, že se žádný z nich příliš nesnažil s epidemií vypořádat [...] Ve středověku byl
veřejný život plný politického násilí [...] Terorismus neměl v takovémto světě místo.
Kdokoliv, kdo nebyl schopný způsobit velké materiální škody, neměl žádný význam.
Pokud by v roce 1150 několik muslimských extermistů v Jeruzalémě zavraždilo hrstku
civilistů, požadujíc stažení křižáků ze Svaté země, reakcí by byl ne strach, ale výsměch..
[...] Centralizované státy v moderní době postupem času na svém území zmírnily úroveň
politického násilí a v posledních několika desetiletích se západnímu světu podařilo
politické násilí téměř vymazat. [...] Malá mince v prázdné nádobě je hodně slyšet. To je
důvod, jenž činí divadlo terorismu tak úspěšným. Stát vytvořil velký prostor bez
politického násilí“ (vlastní překlad).216

216

„[T]he legitimacy of the modern state is based on its promise to keep the public sphere free

of political violence. A regime can withstand terrible catastrophes, and even ignore them,
provided its legitimacy is not based on preventing them. On the other hand, a regime may
collapse due to a minor problem if it is seen as undermining its legitimacy. In the 14th century
the Black Death killed between a quarter and a half of European populations, yet no king lost
his throne as a result, even though no king made much of an effort to overcome the plague.
[...]Back in the middle ages, the public sphere was full of political violence. [...] Terrorism had
no place in such a world. Anybody who was not strong enough to cause substantial material
damage was of no consequence. If in 1150 a few Muslim extremists had murdered a handful of
civilians in Jerusalem, demanding that the Crusaders leave the Holy Land, the reaction would
have been ridicule rather than terror. [...] During the modern era, centralised states have
gradually reduced the level of political violence within their territories, and in the last few
decades western countries have managed to achieve almost zero political violence. [...]A small
coin in a big empty jar can make a lot of noise. This is what makes the theatre of terrorism so
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Předkládaná práce se zabývá zásadní judikaturou Kadi, a to zejména v
její technické rovině, v souvislosti s čl. 351 SFEU. Práce je založena na východisku, že
nejvyšší vysvětlovací hodnotu přináší vymezení Unie jako ústavního systému, který
sám určuje postavení a účinky mezinárodního práva v sobě samém a stejně tak určuje
limity mezinárodněprávní realizace svých konstitutivních jednotek.
Článek 351 SFEU v dvouprvkovém konceptu Tribunálu zahrnujícím i funkční
sukcesi plní roli odmínatele opatření striktně reprodukujících rezoluce RB OSN z
dosahu lidskoprávních ustanovení smluv. Cílem práce pak bylo ukázat obecně ve světle
pojímání Unie, jako domácího, autonomního systému a specificky ve světle dřívější
judikatury Soudního dvora ve vztahu právě k čl. 351 SFEU, že přístup Tribunálu není
přesvědčivý.
Soudní dvůr ve svém rozhodnutí rezolutně odmítl přístup Tribunálu, vylučující
přezkum aktů provádějících rezoluce RB optikou vnitřních unijních pravidel a taktéž
vymezením obsahových limitů prvního odstavce čl. 351 SFEU zbavil členské státy
v kombinaci s judikaturou ERT výhody unilaterálního provádění sankcí RB OSN.
Na druhé straně je nutno připustit, že se i v judikatuře Soudního dvora
v souvislosti se sankčními opatřeními uplatňovanými vůči jednotlivcům vyskytly určité
negativní trendy. O to více je však na místě přivítat ustálený postoj Soudního dvora
vyžadující nezávislý, nestranný a účinný soudní přezkum unijních aktů bez ohledu na
jejich původ. Bezpečnostní a diplomatické imperativy tak mohou hrát roli pouze
v rámci principu proporcionality, konkrétně pak např. ve specifikách předkládání
tvrzení a důkazů je podporujících soudu a dotčeným jednotlivcům. Tuto problematiku
nově upravuje čl. 105 reformovaného jednacího řádu Tribunálu.
Ochrana lidských práv a koncept materiálního právního státu je beze vší
pochyby zásadním kulturním výdobytkem, za jehož ideály obětovalo své blaho nespočet

successful. The state has created a huge space empty of political violence.“ HARARI, Yuval
Noah. The theatre of terror [online]. [cit. 2017-08-21]. Dostupné z:
https://www.theguardian.com/books/2015/jan/31/terrorism-spectacle-how-states-respond-yuvalnoah-harari-sapiens
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jednotlivců a reakcí na hrůzy 2. světové války, z jejíhož popela se postupně rodila
sjednocená Evropa. Je tak jedině správně, staví-li se tento normativní ideál do popředí
boje za jejich zachování a pokouší-li se tyto své hodnoty vštípit systému OSN a dostává
tak tím jedné ze svých historických rolí.217
Bez zajištění dostatečných záruk spravedlivého procesu, spočívajících v reálném
právu předložit svůj případ nestranné a nezávislé instituci a v důsledku toho možnosti
docílit svého výmazu ze sankčního seznamu RB OSN, stručně řečeno bez ustavení
opravdového soudního orgánu stojícího nad RB OSN, nelze připustit, aby kdokoliv
rezignoval na vnitřní incidenční přezkum rezolucí RB OSN prizmatem lidských práv,
jelikož by to mělo za důsledek jejich popření a to i přesto, že lze režim cílených sankcí
považovat za humánnější, než režim plošných sankcí.218 Deficitní stav na úrovni OSN
přetrvává i za současného stavu i přesto, že v předmětném sankčním režimu došlo
k určitým posunům pozitivním směrem.
Plédoval bych pro to, aby Soudní dvůr v případě ustavení takovéhoto
přezkumného procesu na úrovni OSN imunitu rezolucí RB OSN připustil, jelikož by to
již nemělo za důsledek popření základních lidských práv a ač bude nutné si na
definitivní odpověď počkat a to spíše dlouhou dobu, je dle mého možné v judikatuře
Soudního dvora vidět poměrně silné náznaky tuto možnost připouštějící.
Lze taktéž přinejmenším relativizovat tvrzení, že v důsledku uplatňování
přednosti lidských práv před povinností implementovat rezoluce RB OSN dochází
k oslabení snah boje proti terorismu, neboť v důsledku vad přezkumných procedur
došlo u řady států k poklesu jejich ochoty navrhovat osoby k zápisu na konsolidovaný
seznam sankčního výboru RB OSN.219 Úplně závěrem lze jen vyjádřit, že je nutné mít
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na mysli křehkost společenského řádu ochraňujícího lidská práva obecně, vážit si jej a
vyjádřit naději v usilování o jeho ochranu a kultivaci.
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Abstract
Submitted thesis deals with the Kadi case law of both the General Court and the
Court of Justice. It focuses mainly on its structural aspects and the specific procedural
standards which are to be applied according to the ECJ´s Kadi case law in the context of
counter terrorist measures aimed at individuals are only briefly mentioned.
While the General Court dismissed an action lodged by Mr. Kadi on the ground
that EU´s measures strictly implementing UN Security Council resolutions cannot be
reviewed in light of their compliance with EU´s human rights principles, the Court of
Justice held in favor of the applicant.
Although both instances departed from the same point that is, that it is the EU
law which determines the status and effects of international law within the EU law, they
differ in terms of what the EU law says about the status of the Charter of the UN within
the EU law system.
The General Court based its decision on the combination of succession of the
EU into international obligations of its member states established in the 1970s and
articles 347 and 351 TFEU. The succession is required because for a legal norm to serve
as a standard of review it needs to be internally binding on the Union and the article 351
TFEU or its sibling is required to elevate the Charter of the UN (and the UN Security
Council resolutions) above the EU´s human rights principles forming part of primary
law.

The Court of Justice took a different approach and declared that both the article
347 and 351 TFEU cannot be viewed as an authorization to derogate from the very
foundations of the EU legal system. Due to this limitation and in light of the ERT case
law (C-260/89) the member states in case the matter falls within the area regulated by
EU law are not allowed to implement those Security Council resolutions without
securing the effective judicial review of sanction measures those resolutions impose
upon concerned individuals.
Two parts precede the above mentioned analysis in order to put it in to the
broader context. Firstly it is shown that in light of the Court of Justice´s previous case
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law it is the EU law that defines the status and effects of international law within the EU
law and that traditionally the international treaties concluded by the EU were placed in
between the primary and secondary law.
The next part takes a closer look at the article 351 TFEU which although it
enables member states to derogate from the primary law, has been severely
circumscribed by the Court of Justice´s previous case law. Several mechanisms by
which the Court of Justice limited its reach are briefly described.
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Resumé
Předkládaná práce se zabývá analýzou rozhodnutí Tribunálu a Soudního dvora
ve věci Kadi. Práce se zaměřuje na tuto problematiku primárně ze strukturálního
hlediska, kdy otázce konkrétních procesních standardů, které se mají dle judikatury
Kadi Soudního dvora uplatňovat v oblasti protireroristických sankcí se věnuje pouze
okrajově.
Zatímco Tribunál žalobu pana Kadiho zamítl z toho důvodu, že měl za to, že unijní
opatření nediskrečně provádějící rezoluce RB OSN nelze přezkoumávat optikou
lidskoprávních standardů EU, Soudní dvůr žalobci vyhověl.
Ačkoli obě soudní instace vycházejí ze stejného přístupu a to, že je to unijní
právní řád, který určuje postavení a účinky mezinárodního práva v sobě samém,
rozcházejí se ohledně toho, jaké postavení unijní právo přiznává Chartě OSN.
Tribunál založil své rozhodnutí na kombinaci konceptu funkční sukcese,
objevivší se v judikatuře Soudního dvora v 70. letech a článků 347 a 351 SFEU.
Sukcese je v této konstrukci nezbytná z toho důvodu, jelikož, aby určité ustanovení
mohlo sloužit jako kritérium přezkumu, musí být pro unii z hlediska jejích vnitřních
pravidel závazné, čl. 351 SFEU nebo jeho sourozenec je pak nezbytný k tomu, aby
povýšil Chartu OSN (a s ní i rezoluce RB OSN) nad unijní principy ochrany lidských
práv, tvořící součást primárního práva.
Soudní dvůr zvolil odlišný přístup a konstatoval, že jak čl. 347, tak čl. 351 SFEU
nelze vnímat v tom smyslu, že by umožňovaly odchýlení se od samotných základů
Unie. V důsledku toho ve světle judikatury ERT (C-260/89) nemohou členské státy
v oblasti regulované právem EU jednostranně provádět rezoluce RB OSN, aniž by
zajistily účinný soudní přezkum sankčních opatření, které dotyčné rezoluce uvalují na
dotčené jednotlivce.
Dvě části práce předcházejí výše zmíněné analýze, za účelem jejího zasazení do
širšího kontextu. Nejprve je ukázáno ve světle dřívější judikatury Soudního dvora, že je
to unijní právní řád, který určuje postavení a účinky mezinárodního práva v sobě samém
a že tradičně jsou v rámci pyramidy unijních norem mezinárodní smlouvy uzavřené EU
umístěny mezi primárním a sekundárním právem.
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Druhá část práce se blíže zaměřuje na problematiku článku 351 SFEU, který
ačkoli umožňuje členským státům odchýlit se i od primárního práva, byl v judikatuře
Soudního dvora výrazně limitován celou řadou mechanismů, které jsou v práci stručně
popsány.
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