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Anotace 

Práce je věnována tématu Krymské krize z pohledu mezinárodního práva a 

mezinárodněprávním prostředkům reakce na ruskou agresi. Cílem práce je zjistit 

prostřednictvím analýzy otevřených a dostupných zdrojů informací, jak jsou vzhledem k 

normám mezinárodního práva odůvodněny pokusy Ruské federace o legalizaci anexe 

Krymu. V práci hledám odpověď na dvě výzkumné otázky, a to, které normy 

mezinárodního práva porušila Ruská federace během Krymské krize? Dále pak jaký je 

dnešní právní status Krymu z pohledu mezinárodního práva? Práce je členěna do 6 částí, 

kde první část představuje úvod do problematiky konfliktu, druhá část se soustředí na 

mezinárodněprávní závazky mezi Ruskou federaci a Ukrajinou, jako je například zákaz 

použití síly nebo hrozby silou. Třetí část práce je věnována tématu intervence na Krym 

z pohledu Ruské federace, následující čtvrtá část obsahuje analýzu právních aspektů 

oddělení Krymského poloostrova a dnešního právního statusu Krymského poloostrova. 

 atímco poslední část analyzuje mezinárodněprávní prostředky reakce na agresi Ruska, a 

tím je jurisdikce Mezinárodního trestního soudu pro trestní stíhání pachatelů trestných činů 

doprovázejících agresi Ruské federace proti Ukrajině, možnost řešení sporů mezi 

Ukrajinou a Ruskou federací u Mezinárodního soudního dvora a u Evropského soudu pro 

lidská práva. 

 

Annotation 

The bachelor thesis deals with the question of the Crimean crisis from the perspective of 

international law and international legal measures of reaction to Russian aggression. The 

aim of this work is to show through analysis of the available sources of information, as are 

due to standards of international law justified the attempts of Russian federation to legalize 

the annexation of Crimea. In this thesis I am looking for an answer to two research 

questions, which are: which norms of international law violated by the Russian Federation 

during the Crimean crisis? Next one, what is today's legal status of Crimea from the 

perspective of international law? The thesis is divided into 6 parts where the first part 

represents an introduction to the conflict, continues to the international legal obligations 

between the Russian federation and Ukraine, such as the prohibition of the treat or use of 

force. The third part of the work is devoted to the subject of the intervention on the Crimea 

from the perspective of the Russian federation, then I‘m moving into the analysis of the 



 

 

 

legal aspects of the department of the Crimean peninsula and the legal status of the 

Crimean peninsula from the perspective of international law. The last part of my thesis 

analyses the international legal measures of reaction to the Russian aggression, and that is 

the jurisdiction of the International Criminal Court for the prosecution of perpetrators of 

criminal acts accompanying the aggression of Russian federation against Ukraine, the 

possibility of dispute settlement between Ukraine and the Russian federation at the 

International Court of Justice and the European court of Human Rights. 
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Seznam zkratek 

 
ESLP – Evropský soud pro lidská práva  

EU – Evropská unie 

MSD – Mezinárodní soudní dvůr  

MTS – Mezinárodní trestní soud 

NATO - Severoatlantická aliance 

OBSE –  rganizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

OSN –  rganizace spojených národů 

RF – Ruská federace  

SNS – Společenství nezávislých států 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

USA – Spojené státy americké  
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Úvod 

Ukrajina má významnou strategickou pozici a od pádu Sovětského svazu stojí mezi 

Evropskou unií a Ruskou federací. Až do roku 2004 se vztahy mezi těmito třemi 

politickými aktéry nijak výrazně neomezovaly. Po východním rozšíření se ale Ukrajina 

stala přímým sousedem Evropské unie a bylo zapotřebí přijmоut mnоho dodаtečných 

opatření týkajících se zejména bezpečnosti na společných hranicích.   tohoto důvodu se 

zаčaly vztаhy mezі Ukrajinоu a Evropskou unií prоhlubovat a EU začala věnovat větší 

pozornost dlouhodobému úsilí Ukrajiny o členství v unii, čimž ovlivnila prohloubení 

zájmu ze strany Ruska vůči Ukrajině.  

V listopadu 2013 proruský prezident Ukrajiny odmítl podepsat asociační smlouvu 

s Evropskou unií, čímž částečně způsobil masové demonstrace, které se postupně přelily 

do velké revoluce známé jako Euromajdan. V únoru až březnu 2014 byla Ukrajina 

ochromena řadou událostí, v důsledku čehož došlo k nezákonné anexi Krymského 

poloostrova Ruskou federací. Vlády Krymu a Ruska využily příležitosti vnitrostátního 

konfliktu a zbavily ukrajinskou vládu kontroly nad krymským územím, uspořádaly 

referendum a vyhlásily nezávislost poloostrova. Po vyhlášení nezávislosti, Ruská federace 

formálně uznala Krym za nezávislý stát a následně podepsala s Krymem smlouvu o 

přistoupení Krymského poloostrova k Ruské federaci.  ásah na uzemí Ukrajiny proběhl 

téměř bez použití přímého násilí, zárove  ale v rozporu s normami mezinárodního práva. 

Právě z tohoto důvodu a z důvodu absence legitimního důvodu agrese Ruské federace, 

která o sobě přemýšlí jako o přinejmenším regionální, ne-li světové velmoci, jejíž zájmy 

sahají za hranice vlastního území, jsem si zvolila jako téma své bakalářské práce téma 

„Krymská krize z pohledu mezinárodního práva a mezinárodněprávní prostředky reakce na 

ruskou agresi“.  

Tato práce si klade za výzkumný cíl zjistit prostřednictvím analýzy otevřených a 

dostupných zdrojů informací, jak jsou vzhledem k normám mezinárodního práva 

odůvodněny pokusy Ruské federace o legalizaci anexe Krymu. Chování Ruské federace v 

mezinárodní aréně je v poslední době poměrně agresivní, což je vnímáno světem jako 

největší hrozba míru na planetě od konce druhé světové války. Svého cíle dosáhnu 

zodpovězením dvou výzkumných otázek, které znějí:  

1. Které normy mezinárodního práva porušila Ruská federace během Krymské 

krize?  
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2. Jaký je dnešní právní status Krymu z pohledu mezinárodního práva? 

Ukrajinsko-ruský konflikt vyvolal hodně otázek týkajících se porušování 

mezinárodněprávních závazků, které se dostaly do samotných základů mezinárodního 

práva. Jde o otázku územní celistvosti a problém právní regulace války, porušování 

lidských práv a podobně.   tohoto důvodu je možné tyto otázky posoudit v mnoha 

mezinárodních soudních orgánech – od Evropského soudu pro lidská práva až po 

mezinárodní obchodní arbitráž, od Mezinárodního námořního tribunálu až po Mezinárodní 

soudní dvůr. Ve své práci se budu věnovat otázce mezinárodněprávních prostředků reakce 

na ruskou agresi, jako je jurisdikce Mezinárodního trestního soudu pro trestní stíhání 

pachatelů trestných činů doprovázejících agresi Ruské federace proti Ukrajině, řešení 

sporu u Mezinárodního soudního dvora nebo podání stížnosti k Evropskému soudu pro 

lidská práva.  

Ke zkoumání dané problematiky byla zvolena deskriptivně analytická metoda, kde 

v první části práce budu chronologicky postupovat po hlavních konfliktních bodech, 

vzájemných ukrajinsko-ruských závazcích a analýze oddělení Krymu, zatímco druhá část 

se zaměřuje na analýzu role a zájmu mezinárodních soudních orgánů vůči agresi Ruské 

federace.  

Práce je členěna do 6 částí, kde první část představuje úvod do problematiky 

konfliktu, pokračuje do mezinárodněprávních závazků mezi Ruskou federaci a Ukrajinou, 

jako je například zákaz zásahu nebo hrozby násilí. Třetí část práce je věnována tématu 

intervence na Krym z pohledu Ruské federace, následně se přesouvám k analýze právních 

aspektů oddělení Krymského poloostrova a dnešního právního statusu Krymského 

poloostrova. Poslední část práce analyzuje mezinárodněprávní prostředky reakce na agresi 

Ruska, a tím je jurisdikce Mezinárodního trestního soudu pro trestní stíhání pachatelů 

trestných činů doprovázejících agresi Ruské federace proti Ukrajině, možnost řešení sporů 

mezi Ukrajinou a Ruskou federací u Mezinárodního soudního dvora a u Evropského soudu 

pro lidská práva.  

 

 

  



 

 

5 

1 Eskalace konfliktu na Ukrajině 

Po skončení studené války se Ukrajina ocitla v samém středu geostrategických 

zájmů Evropské unie na jedné straně a Ruska na straně druhé. Ukrajina je pro Evropskou 

unii potenciálním kandidátem na členství v EU. Podpis první části dohody o přidružení v 

březnu 2014 byl zaměřen na užší politickou a hospodářskou spolupráci mezi EU a 

Ukrajinou. Rusko se naopak proti takovému vývoji postavilo a obávalo se oslabení svého 

politického vlivu ve východní Evropě.  a poslední dvě desetiletí se tak mnoho zemí 

východní Evropy stalo členy NAT  a EU a Rusko se ostře postavilo proti účasti 

zbývajících neutrálních států v těchto organizacích. Rusko na oplátku mělo také určité 

zájmy na ukrajinském území, které souvisely se skutečností, že ruská černomořská flotila 

sídlila na Krymu. Současně mělo Rusko dostatek důvodů k hájení svých zájmů, protože 

Ukrajina byla závislá na dodávkách plynu z Ruska, Rusko však bylo pro Ukrajinu také 

důležitým obchodním partnerem. V důsledku toho se Rusku podařilo zabránit Ukrajině v 

podpisu Dohody o přidružení k Evropské unii, která byla původně plánována na listopad 

roku 2013. 

Neshody ohledně směřování zahraniční politiky vedly k rozdělení mezi 

obyvatelstvem Ukrajiny.  atímco obyvatelé východních regionů, z nichž podstatná část 

mluví ruským jazykem, byla částečně orientována na Rusko, obyvatelstvo západní části 

země bylo více orientováno na Evropskou unii. 

Katalyzátorem současné krize mezi Ruskem a Ukrajinou byly protesty v listopadu 

roku 2013 proti rozhodnutí ukrajinského prezidenta Janukovyče a jeho kabinetu zdržet se 

podepisování Asociační dohody o užších obchodních stycích s Evropskou unií, který se 

místo toho zasazoval o bližší spolupráci s Ruskou federaci. Protesty začaly na náměstí 

Nezávislosti (také Majdanu nebo Euromajdanu, jelikož se protesty týkaly přístupu k EU), 

kde se je policie snažila rozehnat různými způsoby (např. slzným plynem nebo obušky). 

Protesty se postupně zvyšovaly na intenzitě, během nichž byly zraněny stovky lidí a 

zemřelo více než sto lidí. Po postřelování tzv. Nebeské setniny (označení pro zemřelé 

demonstranty) a stažení bezpečnostních síl z hlavního města začal režim Janukovyče 

rychle ztrácet moc. Následně Putin nařidil zahájit invazi ozbrojených skupin na Krym. 

Tato operace byla tajně připravována od roku 2004 po oranžové revoluci. V dané situaci 

Ruská federace jednala zcela spontánně, protože realizace plánu útoku na Krymský 
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poloostrov a východní část Ukrajiny byla zaplánována na duben až květen 2015
1
, ale 

vzhledem k tomu, že v listopadu 2013 začaly protesty v Kyjevě, Ruská federace využila 

situace a přistoupila k nezákonné anexi Krymského poloostrova v době, kdy byla země 

oslabena a roztříštěna. Intervence se stala první etapou ozbrojeného konfliktu mezi 

Ruskem a Ukrajinou a skončila připojením Krymu k Ruské federaci.  

  

                                                 
1
 ZAICEV, Roman. Plan napadeniia Rossii na Ukrainu: Resheniie na primeneniie gruppirovki vojsk ¨Sever¨ 

v specialnoy operacii po napadeniiu na Ukrainu. Myrotvorets news: informaciyny portal centru Myrotvorets 

[online]. 16.6.2015 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: https://myrotvorets.news/plan-napadenyia-rossyy-na-

ukraynu-reshe/ 
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2 Mezinárodněprávní závazky mezi Ruskou federaci a Ukrajinou 

Právní závazky Ruska a Ukrajiny týkající se dodržování územní celistvosti a 

zákazu použití síly jsou obsaženy v řadě dvoustranných a mnohostranných dohod. Tyto 

dvě základní zásady jsou zakotveny v článku 2 odstavci 4 Charty  SN: ¨Všichni členové 

se vystříhají ve svých mezinárodních stycích hrozby silou nebo použití síly jak proti 

územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, tak jakýmkoli jiným 

způsobem neslučitelným s cíli  rganizace spojených národů¨
2
 a  ávěrečném aktu 

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z roku 1975
3
. Důležitá ustanovení v tomto 

ohledu jsou navíc obsažena v řadě dvoustranných smluv. Tím pádem Budapešťské 

memorandum z roku 1994 bylo podepsáno s cílem poskytnout Ukrajině bezpečnostní 

záruky v souvislosti se vstupem této země do Smlouvy o nešíření jaderných zbraní jako 

státu s absencí jaderných zbraní. Výměnou za vzdání se jaderných zbraní slíbily Spojené 

státy, Velká Británie a Rusko, že „budou respektovat nezávislost, svrchovanost a stávající 

hranice Ukrajiny“
4
 a „potvrzují svůj závazek zdržet se hrozby nebo použití síly vůči 

teritoriální integritě nebo politické nezávislosti Ukrajiny, dále závazek, že žádná z jejich 

zbraní nebude použita proti Ukrajině s výjimkou sebeobrany nebo jiných případů v souladu 

s Chartou OSN.
5
“  

Smlouva o přátelství, spolupráci a partnerství uzavřená mezi Ruskou federací a 

Ukrajinou v roce 1997 potvrdila nedotknutelnost hranic mezi těmito dvěma státy a 

stanovila, že obě strany: „budují vzájemné vztahy na základě zásad vzájemného respektu 

k suverénní rovnosti, územní celistvosti, nedotknutelnosti hranic, mírového urovnání 

sporů, nevyužití síly nebo hrozby silou, včetně ekonomických a jiných forem nátlaku, 

práva národů svobodně rozhodovat o svém osudu, nezasahování do vnitřních záležitostí, 

                                                 

2
   SN. Charta organizace spojených národů a Statut mezinárodního soudního dvora. 1945. Dostupné z: 

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-

mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf 

3
  ávěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě [online]. 1.8.1975. Dostupné z: 

http://hrlibrary.umn.edu/russian/osce/basics/Rfinact75.html. 

4
 UNITED NATIONS. Konferenciia po razoruzheniiu [online]. 21.12.1994 [cit.2020-09-22]. Dostupné z: 

https://undocs.org/ru/CD/1285   

5
  Tamtéž 

http://hrlibrary.umn.edu/russian/osce/basics/Rfinact75.html
https://undocs.org/ru/CD/1285
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dodržování lidských práv a základních svobod, spolupráce mezi státy, svědomité plnění 

mezinárodních závazků, jakož i další obecně uznávané normy mezinárodního práva
6
. 

Další významnou smlouvou, která stanoví povinnosti mezi Ruskem a Ukrajinou je 

Dohoda o rozmístění Černomořské flotily Ruské federace na území Ukrajiny, která byla 

podepsána v roce 1997. Po dosažení dohody o rozdělení Černomořské flotily v roce 1994 

(Rusko obdrželo 80 % flotily a Ukrajina obdržela zbývajících 20 %) Ukrajina souhlasila 

s poskytováním námořní infrastruktury na Krymu na dvacet let. V roce 2010 byla dohoda 

prodloužena do roku 2042 v tzv. „Charkovských dohodách“
7
, na základě kterých se Rusko 

zavázalo výměnou dodávat na Ukrajinu zemní plyn za zvýhodněnou cenu. Dohoda o 

postavení a podmínkách pobytu ruské černomořské flotily umož uje ruským jednotkám 

zůstat na Krymu, ale omezuje způsob jejich pobytu na podmínky stanovené dohodou a 

zakazuje hromadnou přítomnost ruské armády na veřejných místech na území Krymu. 

Ruský prezident Putin v jednom ze svých projevů uvedl, že tyto dvoustranné 

dohody již nejsou závazné. Podle jeho názoru je změna režimu na Ukrajině revolucí, 

v jejímž důsledku vznikl nový stát, s nímž Rusko nepodepsalo žádné dohody
8
. Tento 

argument je zjevně politickým prohlášením a nemá odůvodnění v současné doktríně 

mezinárodního práva.  tázka sukcese státu nevzniká ve vztahu k Ukrajině, protože 

revoluční změna režimu neznamená přerušení kontinuity státu na tomto území.
9
 

  

                                                 
6
UKRAJINA. Smlouva o přátelství, spolupráci a partnerství mezi R  a UA (Treaty of Friendship, 

Cooperation, and Partnership between the Russian Federation and Ukraine) [online]. 14.1.1998. Dostupné 

z:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_006. 

7
 UKRAJINA. Uhoda mizh Ukrajinoiu ta Rosijskoiu federacieiu z pytan’ perebuvannia Chornomorskoho 

flotu Rosiyskoii federacii na terytorii Ukrajiny [online]. 27.4.2010. Dostupné z: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_359 

8
 
8
 Vladimir Putin otvetil na voprosy zhurnalistov o situacii na Ukraine. Stenogramma press-konferencii. 

4.3.2014. Dostupné z: http://www.kremlin.ru. 

9
 ZIMMERMANN, Andreas. State Succession in Treaties, MPEPIL [online]. 2006. Dostupné z: 

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1109 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_359
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3 Intervence Ruské federace na Krym 

Rusko uvádí několik právních argumentů, kterými odůvod ují vstup vojsk na 

Krymský poloostrov.  důvod uje zejména legitimitu svého jednání dvěma zásadami 

mezinárodního práva: ochranou svých občanů v zahraničí (1) a vojenskou intervencí ¨na 

základě pozvání¨ (2). 

 

3    chrana ruských občan  a rusky mluvícího obyvatelstva v zahraničí 

Jedním z argumentů bylo tvrzení, že zásah byl ospravedlněn cílem ochranit ruské 

menšiny žijící na Ukrajině. Takové vysvětlení navrhla například Rada federace, která 

souhlasila s použitím ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny. Předsedkyně rady 

 ederace Valentina Matvienko odůvodnila potřebu vojenských akcí ¨skutečnou hrozbou 

pro bezpečnost a život ruských občanů žijících na Ukrajině¨.  důraznila význam učinění 

¨všech potřebných opatření k zajištění bezpečnosti našich občanů žijících na Ukrajině¨.
10

 

Právě v souvislosti s ¨krymským problémem¨ ruští politici aktivně používali a 

testovali slogan ¨ochrany rusky mluvící populace Krymu¨ před imaginárními ¨banderovci¨ 

a ¨fašisty¨ v 90. letech 20. století a následujících 20 letech. Velké množství ruských médií 

se snažilo vynaložit veškeré usilí na vytvoření mýtu o útlaku ruského nebo rusky 

mluvicího obyvatelstva na Krymu. Speciální korespondent ¨Něděli¨ Valentin Eremin 

popsal, jak ukrajinští nacionalisté ¨proměnili Krym v peklo¨ a že ¨procento studujících 

ruský jazyk se velice snižilo¨ atd.
11

  

V mezinárodním právu je osvobození ohrožených občanů na území jiného státu za 

určitých podmínek považováno za sebeobranu ve smyslu článku 51 Charty  SN (a) nebo 

alternativně jako nepsaná výjimka ze zákazu použití síly v souladu s čl. 2 odst. 4 Charty 

OSN (b). 

Právo na sebeobranu v zásadě vzniká v důsledku ozbrojeného útoku nebo hrozby 

bezprostředního útoku na stát. I když se obecně uznává, že ozbrojený útok na území státu, 

jeho vojenské stanoviště nebo vojenské jednotky v zahraničí může být důvodem pro 

                                                 
10

 Soobsheniie ITAR-TASS o pisme Putina po povodu ispolzovaniia Vooruzhennyh Sil RF na teritorii 

Ukrainy. Itar-tass [online]. 1.3.2014 [cit.2019-11-20]. Dostupné z: http://www.itar-tass.com.   

11
 Krymská problema: peredumovy rosiyskoii aneksii ukrainskoho pivostrova. Dyvys info [online]. 

16.3.2018. Dostupné z: https://dyvys.info/2018/03/16/krymska-problema-peredumovy-rosijskoyi-aneksiyi-

ukrayinskogo-pivostrova/ 

https://dyvys.info/2018/03/16/krymska-problema-peredumovy-rosijskoyi-aneksiyi-ukrayinskogo-pivostrova/
https://dyvys.info/2018/03/16/krymska-problema-peredumovy-rosijskoyi-aneksiyi-ukrayinskogo-pivostrova/
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využití práva na sebeobranu, je výrazně kontroverzní otázkou, zda se to týká i ozbrojených 

útoků na občany na území jiného státu. Praxe států není v tomto ohledu jednotná, nicméně 

řada států se odvolávala na právo na sebeobranu jako odůvodnění použití síly k záchraně 

svých občanů. Argument, který údajně hovoří ve prospěch takového výkladu, spočívá v 

tom, že populace je uznávána jako konstitutivní prvek státu, proto se tvrdí, že ¨útok 

doprovázený určitým stupněm násilí proti významnému počtu občanů státu¨
12

 lze 

považovat za ozbrojený útok na stát. 

Druhé možné odůvodnění legitimity opatření na záchranu jejich vlastních občanů v 

zahraničí je spojeno s přísně omezenou výjimkou ze zákazu použití síly, která je založena 

na právním obyčeji. Podobná nepsaná výjimka jako v čl. 2 odst. 4 Charty  SN 

ospravedl uje použití síly pouze v určitých případech a pouze ve velmi úzkém rámci.  a 

prvé, musí existovat skutečný důkaz, že život občanů státu je ohrožen na území jiného 

státu.  a druhé, je to také podmínka, že jiný stát nechce nebo nemůže poskytnout 

dostatečnou ochranu. A konečně, vojenský zásah je naprosto ¨poslední možností¨ (ultima 

ratio), který se používá pouze tehdy, neexistují-li jiné spolehlivé prostředky spásy 

ohrožených lidi. Relevantní příklady jsou proto opravdu extrémní. V případě Krymu je 

důkazní břemeno na straně Ruska a dosud Ruskem nebyly předloženy žádné konkrétní 

důkazy o tom, že by k takovým porušením došlo.   tohoto důvodu není nutné, aby Rusko 

chránilo ruské občany na Krymu, jak to formuloval předseda Rady federace. Z hlediska 

mezinárodního práva není ochrana ruských občanů Ruskem na Krymu vůbec důvodná. 

  e stejného důvodu vojenský zásah s cílem ochrany ruské menšiny, tj. etnických 

Rusů, kteří nejsou občany Ruské federace, také nelze považovat za legitimní. V zásadě by 

za účelem přijetí opatření na ochranu těchto osob v souvislosti s konceptem ¨povinnosti 

chránit¨ bylo vyžadováno povolení Rady bezpečnosti OSN.
13

 V každém případě však při 

neexistenci závažného porušování lidských práv vůči rusky mluvící menšině neexistuje 

důvod k vojenskému zásahu z humanitárních důvodů. 

                                                 
12

 GREENWOOD, Christopher. Self-Defence. Max Planck Encyclopedias of International law [online]. 2001 

[cit.2020-03-03]. Dostupné z: https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-

9780199231690-e401?prd=epil 

13
  UNITED NATIONS. Resolution adopted by the General Assembly on 16 September 2005. World Summit 

 utcome A/RES/60/1 [online]. 2005. Dostupné z: 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES

_60_1.pdf 

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e401?prd=epil
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e401?prd=epil
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3.2 Vojenský zásah ¨na pozvání¨ 

Druhý argument, který uvádí Ruská federace k ospravedlnění svých akcí na 

Krymském poloostrově vyplývá z koncepce tzv. vojenského zásahu ¨na pozvání¨ 

(Intervention by Invitation). Intervence na základě pozvání je vojenský zásah zahraničních 

jednotek do vnitřního ozbrojeného konfliktu na pozvání vlády dotyčného státu.
14

 Takový 

zásah je obecně považován za legální podle stávajícího mezinárodního práva za podmínky, 

že je v souladu s určitými požadavky stanovenými mezinárodním právem obyčejovým.
15

 

Pozvánka musí být jasná, poskytnutá předem a podle svobodné vůle a musí pocházet z 

legitimního orgánu.
16

 

  Ruské úřady se totiž odvolávají na to, že prezident Ukrajiny Janukovyč se po 

odhodu ze země obratil na Rusko, případně na prezidenta Ruské federace s dopisem 

obsahujícím žádost o zásah Ruska na území Ukrajiny jako opatření proti tomu, co bylo 

považováno za násilné zabavení nacionalistickými a antisemitskými skupiny, které 

demonstrovaly na Maidanu.
17

 Janukovyč prohlásil, že ¨zástupci opozice provedli 

protiústavní ozbrojený státní převrat a chopili se moci v zemi. (…) V případě vzniku 

situace, která podle mínění jedné ze zemí vytváří hrozbu pro mír, porušuje mír nebo 

ohrožuje zájmy její národní bezpečnosti, svrchovanost a územní celistvost, taková země se 

může obrátit na jinou s propozici, aby bez prodlení provedla příslušné konzultace, a pokud 

je to nutné, přijmout společná opatření na zvládání takové situace.¨
18

  brátil se k Putinovi 

                                                 
14

 NOLTE, Georg. Intervention by Invitation [online]. In: R. Wolfrum, MPEPIL, 2012. Dostupné z: 

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1702?prd=EPIL.. 

15
 DOSWALD-BECK, Louise. The Legal Validity of Military Intervention by Invitation of the Government. 

 xford University Press, 1986. Dostupné z: https://academic.oup.com/bybil/article-

abstract/56/1/189/276792?redirectedFrom=fulltext 

16
  UNITED NATIONS. Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Doc. A/56/10, New 

York: United Nations [online]. 2001 [cit.2020-04-23]. Dostupné z: 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf 

17
 Vladimir Putin otvetil na voprosy zhurnalistov o situacii na Ukraine. Stenogramma press-konferencii. 

Kremlin.ru [online]. 4.3.2014 [cit.2019-10-13]. Dostupné z: http://www.kremlin.ru. 

18
 Poyavilsia polnyi tekst obrasheniia Yanukovicha k Putinu o vvedenii vojsk v Ukrainu. Unian [online]. 

2.3.2018 [2019-11-17]. Dostupné z: https://www.unian.net/politics/10028060-poyavilsya-polnyy-tekst-

obrashcheniya-yanukovicha-k-putinu-o-vvedenii-voysk-v-ukrainu.html 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
http://www.kremlin.ru/
https://www.unian.net/politics/10028060-poyavilsya-polnyy-tekst-obrashcheniya-yanukovicha-k-putinu-o-vvedenii-voysk-v-ukrainu.html
https://www.unian.net/politics/10028060-poyavilsya-polnyy-tekst-obrashcheniya-yanukovicha-k-putinu-o-vvedenii-voysk-v-ukrainu.html
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s propozicí ¨prodiskutovat o situaci na Ukrajině a možném použití jednotlivých jednotek 

 zbrojených sil Ruské federace dislokovaných na Ukrajině s cílem obnovení zákonnosti, 

míru, veřejného pořádku, stability a ochrany obyvatelstva Ukrajiny před násilím, 

otevřeným terorem a pronásledováním z politických důvodů¨.
19

  Rusko zatím poukázalo na 

to, že odstranění Janukovyče od moci bylo provedeno v rozporu s ústavou, a proto byl stále 

považován za legitimního prezidenta Ukrajiny, který měl právo požádat o zahraniční 

vojenskou intervenci. 

Než začneme zvažovat právní podmínky pro legitimní vojenský zásah ¨na pozvání¨, 

je třeba stručně analyzovat právní situaci po odstranění Janukovyče od moci, z hlediska 

platné ukrajinské ústavy. 

Podle článku 108 Ústavy Ukrajiny výkon funkce prezidenta Ukrajiny končí 

předčasně v případě obžaloby ze spáchání velezrady nebo jiné trestné činnosti. K zahájení 

stíhání prezidenta podle článku 111 Ústavy je nutný souhlas ústavní většiny poslanců.  a 

druhé, k vyšetřování je zřízena zvláštní vyšetřovací komise, na základě jejíž výsledků 

potom parlament dvoutřetinovou většinou rozhoduje o vznesení obvinění proti 

prezidentovi republiky. A konečně, rozhodnutí o odvolání prezidenta z funkce by mělo být 

přijato nejméně tříčtvrtinovou většinou poslanců po přezkoumání Ústavního soudu 

Ukrajiny.
20

  

Pokud se vrátíme k Janukovyčovi, tak nic z vyše uvedeného, provedeno nebylo. O 

jeho odsunu rozhodlo všech přítomných 328 členů parlamentu – Verchovné Rady, zatímco 

ústavní složení je 450 členů. Nebyl splněn požadavek na potřebnou většinu tří čtvrtin 

hlasů, pouze 73 % hlasovalo pro odsun Janukovyče z prezidentského postu. Proto byl 

suspendován z moci v rozporu s Ústavou Ukrajiny. Z hlediska platné legislativy (de lege 

lata) zůstaval Janukovyč pořád prezidentem Ukrajiny, nicméně, v okamžíku, kdy požádal 

Ruskou federaci o intervenci, zemi opustil a fakticky (de facto) ztratil pozici hlavy státu.  

Za prvé, Janukovyč opustil zemi a zcela ztratil efektivní kontrolu nad státem. Nic 

nenasvědčovalo o dočasném charakteru jeho vyhoštění, zejména proto, že přišel o vnitřní 

podporu a zejména o podporu policie a ozbrojených sil. Tuto skutečnost zaznamenal i 

                                                 
19

  Tamtéž 

20
 UKRAJINA. Ústava Ukrajiny [online]. 1996 [cit.2019-12-03]. Dostupné z: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 
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ruský prezident, když prohlásil, že Janukovyč nemá na Ukrajině politickou budoucnost.
21

 

Z tohoto důvodu neměl Janukovyč právo žádat o zahraniční intervenci na území Ukrajiny.  

Za druhé, sice byl Janukovyč zvolen v roce 2010 v demokratických volbách, 

nicméně následně se za jeho odsun z prezidentského postu postavilo revoluční hnutí, národ 

a také většina Parlamentu. Je možné, že v podmínkách vnitrostátního konfliktu je třeba se 

více spoléhat na výsledek jednohlasného hlasování 328 členů parlamentu, a ne na výsledky 

oficiálních voleb, které byly de facto zrušeny revolucí. Cílem převzetí moci opozicí navíc 

nebylo její dlouhodobé uzurpování, ale vytvoření přechodné vlády a konání v nejbližším 

čase nových voleb. I když politická orientace přechodné vlády, zahrnující i zástupce krajně 

pravicových sil, byla více než problematická, jiná alternativa pro rychlé konání voleb 

prakticky nebyla žádná, a dočasná vláda šla po této cestě. 

Za třetí, intervence Ruska nebyla zaměřena na navracení Janukovyčovy vlády a 

rozpuštění orgánů, ale byla primárně zaměřena na přípravu oddělení části státního území 

Ukrajiny. Z tohoto důvodu nelze intervenci ruských vojsk na Krymu ospravedlnit 

Janukovyčovým požádavkem. Ruská vojenská přítomnost, blokování ukrajinských 

vojenských jednotek a zachycení objektů vojenské infrastruktury představuje protiprávní 

použití síly a porušení územní celistvosti Ukrajiny. 

  

                                                 
21

 Vladimir Putin otvetil na voprosy zhurnalistov o situacii na Ukraine. Stenogramma press-konferencii. 

4.3.2014. Dostupné z: http://www.kremlin.ru 
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4 Právní aspekty oddělení Krymského poloostrova od Ukrajiny  

V dané situaci nebylo zcela jasné, jakým způsobem krymské a ruské vlády se 

chystají provést odtržení Krymu od Ukrajiny a jeho následné připojení k Rusku, proto byly 

zvažovány různé varianty. Ruské ústavní právo stanovilo, že připojení území je možné 

pouze tehdy, pokud stát, kterému dané území patří, uzavře příslušnou smlouvu s Ruskou 

federací.
22

 S cílem rozšířit právní základ pro připojení poloostrova k Rusku, byly skupinou 

poslanců Státní Dumy připraveny legislativní změny
23

, jež připouštěly připojení i jen na 

základě referenda, jehož výsledky ukázaly touhu po spojení, v tom případě, pokud tam 

chybí efektivní státní moc
24

. V konečném důsledku však byla tato myšlenka vynechána a 

byla zvolena jiná varianta – připojení na základě smlouvy mezi Ruskem a Krymem jako 

nezávislým státem. Referendum se nakonec konalo kvůli přijetí Deklarace nezávislosti 

Krymu. 

 

4.1 Legalita referenda  

Uspořádání a konání referenda o připojení Krymu k Ruské federaci bylo z hlediska 

ukrajinské ústavy nezákonné, což dále prokážu v textu. Článek 2 ukrajinské ústavy stanoví, 

že ¨Ukrajina je unitární stát¨ a že ¨je území Ukrajiny v rámci stávajících hranic celostní a 

nedělitelné¨. Status krymské autonomie upravuje hlava X Ústavy Ukrajiny. Článek 134 

ukrajinské ústavy stanoví, že Krym je ¨nedílnou součástí Ukrajiny¨. Autonomní status dává 

Krymu určité pravomoci, včetně práva uspořádat místní referendum. Obecně však platí, že 

kompetence Autonomní republiky Krym se omezují pouze na otázky, které se týkají jejího 

                                                 
22

 RUSKÁ  EDERACE.  ederalnyi konstitutsionnyi zákon ot 21.3.2014 No 6-FKZ O prinjatii v Rossijskuju 

Federaciju Respubliki Krym i obrazovanii v sostave Rossijskoj Federacii novyh subektov [online]. 2014.  

Dostupné z: https://legalacts.ru/doc/FKZ-o-prinjatii-v-Rossijskuju-Federaciju-Respubliki-Krym-i-

obrazovanii-v-sostave-Rossijskoj-Federacii-novyh-subektov/#100187 

23
 RUSKÁ  EDERACE.  akonoproekt 462741-6 o vnesenii izmeneniy v federalnyi kostitucionnyj zakon o 

poryadke prinjatija v Rossijskuju federaciju I obrazovanija v ee sostave novoho subekta Rossijskoj federacii 

[online]. 28.2.2014. Dostupné z: https://sozd.duma.gov.ru/bill/462741-6  

24
 VENICE COMMISSIOM.  pinion on “Whether Draft  ederal Constitutional Law No. 462741-6 on 

Amending the Federal Constitutional Law of the Russian Federation on the Procedure of Admission to the 

Russian Federation and Creation of a New Subject Within the Russian Federation is Compatible with 

International Law”.  pinion No. 763/2014, 21.3.2014. Dostupné z : 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282014%29004-e 

https://legalacts.ru/doc/FKZ-o-prinjatii-v-Rossijskuju-Federaciju-Respubliki-Krym-i-obrazovanii-v-sostave-Rossijskoj-Federacii-novyh-subektov/#100187
https://legalacts.ru/doc/FKZ-o-prinjatii-v-Rossijskuju-Federaciju-Respubliki-Krym-i-obrazovanii-v-sostave-Rossijskoj-Federacii-novyh-subektov/#100187
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282014%29004-e
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vedení, zatímco otázky týkající se změny území Ukrajiny jsou řešeny v souladu s ústavou 

Ukrajiny výhradně celostátním referendem
25

. Znamená to, že pokud mezinárodní smlouva 

předpokládá možnost změny hranic území země, pak by to mělo být schváleno v 

celostátním referendu. Jiné právní postupy pro změnu území země v legislativě neexistují. 

Takže i v případě, kdyby Krym mohl o takové otázce hlasovat v referendu, pak by to 

dávalo výhradně poradní význam, a nemělo by žádnou závaznost. 

Na základě faktických posouzení situace během referenda na Krymu se zdá, že 

svoboda projevu v referendu nemohla být vůbec zaručena, protože proruské milice zavedly 

svou kontrolu na poloostrově a kontrolovaly veřejnou infrastrukturu. To je problémem, 

protože svoboda projevu v referendu vyžaduje nepřítomnost nebo alespo  omezení 

vojenských sil válčících stran, jakož i neutralitu zástupců vlády
26
. Dále, na referendum by 

mělo být dohlíženo nestrannými institucionálními pozorovateli, například předseda  BSE 

Didier Burkhalter odmítl pozvání delegace s odkazem na dva důvody: neústavnost 

referenda a fakt, že Krym není členem  BSE.
27

 Úřad Krymu navrhl  BSE vyslat své 

pozorovatele,  BSE to ale odmítla z důvodu toho, že podobný návrh měl pocházet od 

ukrajinské vlády.
28
 V neposlední řadě je třeba zmínit, že se dá předpokládat, že informace 

prezentované krymskému obyvatelstvu byly zkreslené vzhledem k tomu, že veškerá média 

působící na území Krymu byla od 28. února 2014 pod Ruskou kontrolou.
29

 Podle slov 

tehdejšího vykonávajícího funkci ministra obrany Ukrajiny Igora Tenyukha ke dni 14. 

                                                 
25

 UKRAJINA. Ústava Ukrajiny [online]. 1996 [cit.2019-12-03]. Dostupné z: 
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26
 BEBLER, Anton. Crimea and the Russian-Ukrainian Conflikt. Romanian Journal of European Affairs 

[online]. 2015 [cit.2019-11-17]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/297774543_Crimea_and_the_Russian-Ukrainian_Conflict 

27
  Tamtéž 
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Joining Russia. Reuters Press Report [online]. 10.3.2014 [2019-11-17]. Dostupné z: 
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29
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[online]. 2015 [cit.2019-11-17]. Dostupné z: 
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března 2014 se na území Krymu nacházelo skoro 22 tis. ruských vojaků, cca 300 bojových 

vozidel, 20 letadel a několik vrtulniků.
30

  

Dalším požadavkem k provedení referend je jasnost a jednoznačnost otázek 

předložených v referendu: měly by být v zásadě formulovány tak, aby mohly být snadno 

zodpovězeny ¨ano¨ nebo ¨ne¨.
31

 Během daného referenda nebyl tento požadavek splněn, 

namísto odpovědi na jednu obecnou otázku bylo nutné zvolit mezi dvěma různými 

alternativními otázkami: 

1. Podporujete opětovné připojení Krymu k Rusku jako součást Ruské 

federace?  

2. Podporujete obnovení Ústavy Republiky Krymu z roku 1992 a statusu 

Krymu jako součásti Ukrajiny?
32

 

Voliči byli nuceni volit mezi dvěma variantami, aniž by mohli hlasovat pro status 

quo, ve kterém byl Krym součástí Ukrajiny při zachování platnosti ukrajinské ústavy. 

Navíc, druhá otázka byla nejasná a připouštěla dvojí výklad.  aktem je, že existovaly dvě 

verze krymské ústavy z roku 1992. Vzhledem k tomu, že v jedné z nich bylo výslovně 

uvedeno, že Krym je součástí Ukrajiny a v druhé ne
33
, pak konečný význam druhé otázky 

byl nejasný.  

Mnoho medií, včetně New York Times, uvádělo, že obě rozhodnutí by de facto 

znamenala nezávislost. Ústava z roku 1992 totiž dávala Autonomní republice Krym 

možnost vyhlášení nezávislosti bez souhlasu centrální vlády.
34

 

                                                 
30

 Chiselnist rosiyskych viysk u Krymu dozvoliaye atakuvaty Ukrainu – Tenyykh. Tsn [online].14.3.2014.  

Dostupné z: https://tsn.ua/politika/chiselnist-rosiyskih-viysk-u-krimu-dozvolyaye-atakuvati-ukrayinu-tenyuh-

339816.html 

31
 BEBLER, Anton. Crimea and the Russian-Ukrainian Conflikt. Romanian Journal of European Affairs, 

2015. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/297774543_Crimea_and_the_Russian-

Ukrainian_Conflict. 

32
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33
 KOLSTOE, Paul. Russians in the Former Soviet Republics. Paul Kolstoe: with a contribution by Andrei 

Edemsky. Indiana University Press, 1995. ISBN 0-253-32917-5. 

34
  Ústava Republiky Krym [online]. 1992. Dostupné z : http://zakon4.rada.gov.ua/krym/show/rb076a002-
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Další věc, která stojí za zmínku je to, že účast v referendu se stala mimořádná: šéf 

komise pro konání referenda Michail Malyshev oznámil, že do 20 hodin hlasovalo více než 

80 % obyvatelů poloostrova. ¨K 8 hodinam večer na Krymu hlasovalo 1 milion 250 tisíc 

426 lidí. Je to výsledek bez ohledu na Sevastopol¨ citovala Michaila Malyševa agentura 

ITAR-TASS. ¨S přihlédnutím na Sevastopol hlasovalo 1 milion 724 tisíc 563 lidí.
35

 Tím 

padem v Sevastopolu hlasovalo 474 137 lidí (1,724 mil – 1,250 mil = 474 tis.), zatímco 

podle státní statistické služby Ukrajiny k 1. lédnu 2014 obyvatelstvo města Sevastopol 

stanovilo 385 870 lidí.
36

 Z toho plyne, že referendumu se zúčastnilo 123 % obyvatel 

Sevastopolu.
37

 Během jednoho dne samozřejmě ruská media čísla změnila. 

Jak je patrné z výše představených fakt, referendum na Krymském poloostrově 

neodpovídal mezinárodním standartům z pohledů podmínek a postupu jeho organizace a 

konání.  

 

     právněnost vyhlášení  eklarace nezávislosti  utonomní republiky Krym a 

města  evastopol 

Dne 11. března roku 2014 přijala Verkhovnna rada Krymu (parlament) Vyhlášení 

nezávislosti Autonomní republiky Krymu a města Sevastopol. Rozhodnutí podpořilo 78 

z 81 přítomných poslanců Krymského parlamentu, dále pak deklaraci podpořila 

Sevastopolská městská rada.
38

 Deklarace se odvolává na práva národů na sebeurčení a 

stanoví, že pokud se v referendu konaném o pět dní později většina obyvatel Krymu 

vysloví ve prospěch připojení k Rusku, Krym se odtrhne od Ukrajiny a stane se nezávislým 

                                                 
35
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státem, jenž následně požádá o přijetí za novou plnoprávnou jednotku Ruské federace.
39

 

Poslanci Krymu a městské rady Sevastopolu se odvolávali na ustanovení Charty  SN a 

řadu dalších mezinárodních dokumentů, které zakotvují právo národů na sebeurčení a také 

na posudek mezinárodního soudu  SN ohledně připadu Kosova v roce 2010, že 

jednostranné vyhlášení nezávislosti součastí státu neporušuje žádné normy mezinárodního 

práva.
40

 

První věc, kterou lze označit za protiargument, je ta, že řešení pro Kosovo má 

poměrně úzkou oblast působnosti. Mezinárodní soud neřešil ani obecnější otázku, zda a za 

jakých okolností může vzniknout právo na secesi, ani otázku, zda takové právo Kosovo 

mělo. Dále soud odmítl přezkoumat právní důsledky vyhlášení Deklarace nezávislosti, 

protože podle soudu to nebylo předmětem žádosti Valného shromáždění.
41

 Ve svém závěru 

se Soud omezil pouze na otázku, zda tato deklarace porušuje normy mezinárodního 

práva.
42

 

V situaci jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova, Soud skutečně uznal, že 

samo vyhlášení nezávislosti normy mezinárodního práva neporušilo. Hlavním výchozím 

bodem odůvodnění soudu byl přitom argument, že princip územní celistvosti platí pouze 

ve vztazích mezi státy, a nenese právní sílu závazného charakteru pro subjekty, které 

nejsou suverénními státy, například tento princip se nevztahuje na domácí separatistická 

hnutí
43

.  

Kromě toho, Mezinárodní Soud také poukázal na různé případy v mezinárodní 

praxi, kdy Rada Bezpečnosti  SN a příslušné státy považovaly jednostranné vyhlášení 

                                                 

39
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40
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deklarace o nezávislosti za neplatné.
44

 Přitom Soud zdůraznil, že tato neplatnost vyplývá 

ne z jednostranného charakteru tohoto vyhlášení jako takového, ale ze souvisejících s 

přijetím těchto deklarací závažných porušení norem mezinárodního práva. Kromě toho 

konstatoval, že "protiprávnost vyhlášení deklarací nezávislosti vyplývá ne z jednostranné 

povahy těchto prohlášení jako takových, ale spíše z toho, že jejich prohlášení bylo nebo 

mohlo být způsobeno nezákonným použití síly nebo jinak hrubým porušením norem 

mezinárodního práva, zejména normy imperativní povahy (ius cogens). 
45

   

Mnoho zdrojů naznačuje, že proces přípravy a konání referenda na Krymu se 

uskutečnil za podpory ruské armády a byl založen na použití síly
46
, hráli zásadní roli v 

blokování a odzbrojení ukrajinských vojenských jednotek na Krymu, a také v zachycení 

objektů státní a veřejné infrastruktury.  a předpokladu, že jsou tyto informace pravdivé, 

pak je třeba přiznat, že konání referenda bylo založeno na nezákonné vojenské intervenci 

Ruska, nebo, přinejmenším, hrozbě použití síly. Vzhledem k tomu, právní posouzení 

vyhlášení nezávislosti v průběhu referenda na Krymu by mělo být vydáno s přihlednutím k 

tomu, že došlo k nezákonnému zásahu. Výsledkem je, že v situaci na Krymském 

poloostrově vede uplat ování principů, formulovaných v závěru mezinárodního soudu pro 

Kosovo, nevyhnutelně k závěrům o neoprávněnosti Deklarace nezávislosti Krymu. 

 

 

4   Právo na sebeurčení a secese 

V roce 1945 v článku 1 Charty  SN, později v Deklaraci o poskytnutí nezávislosti 

koloniálním zemím, a nakonec v Mezinárodních paktech o lidských právech z roku 1966 

byl aktivně prosazován princip práva národů na sebeurčení.
47
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Vlády ruská a krymská jako důvod k oddělení Krymu od Ukrajiny uvádějí právo 

národů na sebeurčení jak v Deklaraci nezávislosti Krymské republiky, tak i ve smlouvě 

mezi Ruskou federací a Krymskou republikou o včlenění poloostrova do Ruské federace.
48

 

Právo na sebeurčení je základním principem mezinárodního práva a také v Deklaraci zásad 

mezinárodního práva týkající se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy
49
, která byla 

přijata jako rezoluce Valného shromáždění  SN č. 2625 dne 24. 10. 1970, se uvádí, že 

¨všechny národy mají právo svobodně rozhodovat, bez vnějšího zasahování, o svém 

politickém statutu a určovat svůj hospodářský, sociální a kulturní rozvoj¨, a každý stát má 

povinnost respektovat toto právo v souladu s ustanoveními Charty¨
50
. Sebeurčovat se podle 

klasické koncepce mohou pouze národy (peoples). Mezinárodní právo sice přesnou 

definici národa nezná, panuje ale shoda o tom, že za národ nelze považovat národnostní 

menšiny žijící na území jiného státu. Právo na sebeurčení ¨národů¨, v rámci stávajícího 

státu zajišťuje jim určitá práva, včetně práva na autonomii v tomto státě, ale neznamená 

jeho úplné politické odpojení.  tázkou také je, zda je možné označit obyvatelé Krymského 

poloostrova za národ. Podle Bílkové nelze obyvatelé Krymského poloostrova označit za 

národ, jedná se pouze o ¨vnitřně heterogenní národnostní menšinu¨ Rusů, Ukrajinců, 

Krymských Tatarů apod., kterým by právo na sebeurčení nepříslušelo.
51

 

Nejedná se v dané situaci ani o secesi, nýbrž o porušení mezinárodního práva. Nedá 

se anexi Krymu porovnávat s Kosovským případem, o kterém stále hovoří ruští 

představitelé.  dtržení Krymu je navrženo jiným státem – Ruskem a na rozdíl od Kosova 

nebylo chystané referendum podporováno západními státy. Spojené státy se sice vojensky 

zapojily do konfliktu v Kosovu, ne však proto, aby si území uzurpovaly pro sebe. Navíc 

Rusové na Krymu netrpěli útlakem ani porušováním lidských práv jako po desetiletích 
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kosovští Albánci v bývalé Jugoslávii.
52

 Nakonec to z právního pohledu vypadá tak, že 

pokusy Ruské federace zasáhnout na Krym pomocí tak kontroverzního precedentu byly od 

začátku neúspěšné. V daném případě není možné říci, že to byl pokus realizace zásady 

práva národů na sebeurčení, protože v důsledku vojenské operace na Krymu Ruská 

federace násilně obsadila část území Ukrajiny, činmž došlo k anexi Krymu Ruskou 

federaci.   
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5 Právní status Krymu  

¨Referendum, provedené v Autonomní republice Krym a městě Sevastopol dne       

16. března 2014, není právně závazné, nemůže tak být základem pro jakoukoliv změnu 

statusu AR Krym nebo města Sevastopol¨ - Valné shromáždění  SN v roce 2014.
53

 

Po zmínce o republice Krym a městě Sevastopol jako federálním městě v Ústavě 

Ruské federace Krymský poloostrov začal existovat ve dvou vzájemně se vylučujících 

realitách: de facto toto území je dnes součástí federativního zřízení v Rusku, nicméně de 

iure Autonomní republika Krym a město Sevastopol byly a stále zůstávají 

administrativními a územními jednotkami Ukrajiny, protože z hlediska mezinárodního 

práva nelegální připojení Krymu k Ruské federaci v žádném případě nezměnilo právní 

status tohoto ukrajinského území. Tento názor vyjádřilo i Valné shromáždění  SN ve své 

rezoluci č. 68/262 ze dne   27. března 2014, v němž prohlásilo proběhlé referendum o 

připojení Krymu k Rusku za neplatné a vyzvalo všechny státy mezinárodního společenství, 

aby jakoukoliv změnu statusu Autonomní republiky Krym a města Sevastopol na základě 

proběhlého referenda neuznaly.
54

 V souladu s obecným mezinárodním právem lze dovolit 

povinnost mezinárnodního společenství neuznat státy, které vznikly v rozporu 

s kogentními normami mezinárodního práva pomocí užití síly.
55

 Do dnešního dne tak 

Krym jako součást Ruské federacce uznalo pouze několik států.
56

 Patří k nim Bělorusko, 

Bolívie, Venezuela, Arménie,  imbabwe, Kuba, Nikaragua, Severní Korea, Ruská 

federace, Sýrie a Súdán. Rada bezpečnosti OSN kvůli vetu Ruska nepřijala návrh rezoluce 

č. S/2015/189 ze dne 15. března 2014, jež měla potvrdit suverenitu, nezávislost, jednotu a 
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územní celistvost Ukrajiny, prohlásit, že referendum na Krymu bylo neplatné, a vyzvat 

mezinárodní společenství, aby výsledky referenda jakkoliv neuznávalo.
57

 

Dnes může být Krym vnímán výhradně skrze prizma Ženevských úmluv z roku 

1949 jako území, které je okupované. Ukrajina i Ruská federace jednoznačně uznávají 

pouze vlastní suverenitu nad okupovaným územím, aniž by připustily jakékoliv sporné 

body nebo právní nejistotu ohledně Krymu. Takový stav věcí, který je přirozeným 

výsledkem jakékoli anexe, lze ohodnotit jako kolizi. Z pohledu Ukrajiny Autonomní 

republika Krym a Sevastopol jako město se zvláštním statusem – jsou dočasně okupovaná 

Ruskou federací území Ukrajiny Ruskou federací, z pohledu Ruska jsou Republika Krym a 

Sevastopol jako federální město nové subjekty Ruské federace.  

Ukrajina neuznává změnu právního postavení Krymu z roku 2014 a nadále 

považuje AR Krym a Sevastopol za administrativní a územní jednotky Ukrajiny, které jsou 

okupované Ruskem. Takže z pohledu Ukrajiny anexe Krymu a Sevastopolu Ruskou 

federací v roce 2014 neovlivnila právní status Krymského poloostrova, který v souladu 

v Ústavou Ukrajiny zůstává součásti této země.  atímco Ruská federace nepovažuje Krym 

a Sevastopol za okupovaná území, na která se vztahují Ženevské úmluvy z roku 1949, ale 

za plnoprávné jednotky Ruské federace, jejichž právní status je určen výhradně právními 

předpisy Ruské federace v důsledku připojení dne 18. března 2014 ¨Republiky Krym¨ 

k Ruské federaci a vzniku dvou nových subjektů federace – Republliky Krym a 

Sevastopolu jako federálního města.  

Ve výsledku vidíme, že faktický právní status Krymu a Sevastopolu jako 

plnoprávných jednotek Ruské federace je jednoznačně v rozporu s ustanoveními 

Ženevských úmluv z roku 1949, které se vztahují na okupovaná území, bez ohledu na to, 

jestli jsou připojena okupační mocností, nebo ne. 

Je třeba poznamenat, že většina států-členů  SN uznaly územní celistvost Ukrajiny 

a podpořily pozici Ukrajiny co se týče právního postavení Krymu, podle kterého jsou AR 

Krym a město Sevastopol i nadále součásti Ukrajiny. Kromě toho, USA, Kanada a všechny 

členské státy Evropské unie 17. března 2014 zavedly osobní sankce proti jednotlivým 

úředníkům Krymu a Ruské federace jako projev vlastní mezinárodněprávní reakce na 
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krymské události z roku 2014.
58

 Později se k sankční politice připojily Japonsko, Austrálie, 

Norsko, Švýcarsko a další státy Evropy, které nejsou členy EU.  a celý rok 2014 během 

eskalace ruské agrese na Ukrajině byly sankce opakovaně revidovány, doplněny a 

prodlouženy, nicméně na chování Ruské federace neměly žádný vliv. 

Kromě členských států  SN změnu právního statusu Krymu a krymské 

referendum, konané 16. března 2014 neuznávají také Generální tajemník  SN, instituce 

NATO, instituce EU, Parlamentní shromáždění Rady Evropy a Výbor ministrů Rady 

Evropy, Benátská komise, Parlamentní shromáždění  BSE, Visegrádská skupina, Svatý 

stolec a jiné subjekty. Rovněž tyto právní subjekty odsuzují připojení Krymského 

poloostrova k Ruské federaci, nebo podporují pouze mírové řešení této situace. 
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6 Mezinárodněprávní prostředky reakce na Ruskou agresi  

¨Když Ruská federace obsadila Krym, ve skutečnosti porušila 407 bilaterálních a 

více než 80 multilaterálních dohod s Ukrajinou. Po okupaci Krymu svrhla všechny formy 

svobody. ¨ - uvedla první náměstkyně ministra informační politiky Ukrajiny Emine 

Jepparová.
59

 Spolupráce s mezinárodními soudními orgány je pro Ukrajinu šancí dokázat, 

že podpora zločinné činnosti jedním státem proti druhému je nepřípustná. ¨Právní válka¨ 

Ukrajiny a Ruska trvá už 6 let. Průběžně se ¨soudní fronta¨ dopl uje novými případy. 

V dané části práce se pokusím objasnit v jakých fázích se nachází jednotlivé případy proti 

Ruské federaci u mezinárodních justičních institucí.  

 

6    urisdikce Mezinárodního trestního soudu a dalších mezinárodních soudních 

orgán  pro trestní stíhání pachatel  trestných čin  doprovázejících agresi Ruské 

federace proti Ukrajině  

V mezinárodním právu je zločin agrese chapán, na jednu stranu, jako protiprávní 

jednání, za které nesou odpovědnost státy (act of aggression), a na druhou stranu – jako 

zločin fyzických osob (crime of aggression), který stanoví individuální trestní odpovědnost 

podle mezinárodního trestního práva.
60

 V dané části práce budou prozkoumány otázky 

odpovědnosti Ruské federace jako státu. Ohledně druhého pohledu – jde především o 

prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina a osob v jeho okolí, které se ve svých 

rozhovorech a projevech opakovaně přiznali ke spáchání zločinu agrese. 

Dalším aspektem trestní odpovědnosti v tomto případě jsou válečné zločiny a 

zločiny proti lidskosti spáchané během agrese. Vedení státu je zodpovědné za nařízení 

spáchání takového zločinu, podněcování, napomáhání či neučinění opatření s cílem 

předejít či zmařit jeho páchání, jiné osoby za přímé páchání válečných zločinů či zločinů 

proti lidskosti. Mezinárodněprávní průzkum událostí v letech 2014 až 2015 ukazuje, že 

Ruská  ederace vede proti Ukrajině agresivní válku, která začala na území Autonomní 
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republiky Krym a pokračovala v Doněcké a Luhanské oblastech, a kterou doprovází velký 

počet válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.  

Je evidentní, že v průběhu ruské agrese ukrajinské národní právní mechanismy z 

objektivních důvodů ve většině případů nebyli schopni ani zabránit těmto zločinům, ani 

zajistit dostatečnou ochranu civilního obyvatelstva, ani zadržet zločince a přivést je 

k trestní odpovědnosti. 

V této souvislosti tezi o nutnosti rychlého plnohodnotného připojení Ukrajiny k 

Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu, a také aktivizace fungování příslušných 

orgánů Ukrajiny za účelem vyšetřování všech událostí let 2014 až 2015 a donucení k 

odpovědnosti všech osob odpovědných za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, 

spáchané na území Ukrajiny, bylo možné považovat za spravedlivé. Když Ukrajina z 

objektivních důvodů nemůže zajistit stíhání pachatelů mezinárodních zločinů na svém 

území (např. z důvodu jejich pobytu na území jiných zemí), Ukrajina by se mohla 

spolehnout na pomoc Mezinárodního trestního soudu, který by měl jurisdikci ve vztahu ke 

všem událostem na Ukrajině. 

Mezinárodní trestní soud je zatím jediným stálým orgánem mezinárodní trestní 

justice. V roce 1998 přijalo 120 členských států  SN Římský statut, který se stal základem 

pro vytvoření Mezinárodního trestního soudu.
61

 Statut vstoupil v platnost od 1. července 

roku 2002, kdy jej ratifikovalo 60 států. Mezi více než 120 státy, které ratifikovaly statut, 

jsou všichni členové Evropské unie. Soud se stal prvním stálým trestním soudem. 

Nevstupuje do struktury  rganizace spojených národů, ale může zahajít stíhání na 

požadavek Rady bezpečnosti  SN.
62

 

Poté, co by se stala členem Římského statutu, Ukrajina by rozšířila jurisdikci soudu 

na celé území státu, zejména na Krymský poloostrov, který je nyní okupován. To by 

umožnilo přinutit Ruskou federaci k trestní odpovědnosti za trestné činy, které spadají pod 

jurisdikci Mezinárodního trestního soudu, spachané na území Ukrajiny občany cizích států, 

včetně Ruské federace, navzdory tomu, že samotná Ruská federace neratifikovala Římský 

statut Mezinárodního trestního soudu.  aktem je, že v souladu s čl.12 odst.2 Statutu Soud 

může vykonávat svou jurisdikci, pokud stát je smluvní stranou Statutu, nebo uznává 
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jurisdikci Mezinárodního trestního soudu a na jejím území byly spáchány zločiny spadající 

pod jurisdikci Soudu. 

 ločiny spadající do jurisdikce Soudu jsou definovány v čl.5 Statutu z roku 1998. 

Jde o nejvážnější zločiny, vyvolávající obavy mezinárodního společenství: a) zločin 

genocidy, b) zločiny proti lidskosti, c) válečné zločiny, d) zločin agrese.  hledně 

posledního stanoveno, že jurisdikci Mezinárodního trestního soudu bude vykonávat poté, 

kdy bude v souladu s čl. 121 a 123 přijato ustanovení definující zločin agrese a stanovící 

podmínky, za nichž může Soud vykonávat jurisdikci ve vztahu k tomuto zločinu. Toto 

ustanovení bude slučitelné s příslušnými ustanoveními Charty  rganizace spojených 

národů.
63

  

Je nutné vyzdvihnout důležitost rozhodnutí, která byla přijata v roce 2010 na 

konferenci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, jež se konala v Kampale: do 

Statutu byly vneseny změny, které obsahují upřesnění a vymezení definice zločinu agrese. 

Podle přijatého článku 8-bis Statutu ¨zločin agrese znamená plánování, přípravu, zahájení 

nebo provedení útočného čínu, který svou povahou, závažností a rozsahem zakládá zjevné 

porušení Charty  rganizace spojených národů, osobou v postavení, které ji umož uje 

efektivně vykonávat kontrolu nad státem nebo řídit jeho politické nebo vojenské akce¨. Při 

tomto stanoví, že ¨útočný čin¨ je použití ozbrojené síly státem proti svrchovanosti, územní 

celistvosti nebo politické nezávislosti jiného státu nebo jakýmkoli jiným způsobem, 

neslučitelným s Chartou  SN. Konkrétní činy, která se budou považovat za útočný čin, 

budou v souladu s rezolucí Valného shromáždění  rganizace spojených národů 3314 

(XXIX) ze dne 14. prosince 1974.
64

  

Pokud jde o jurisdikci MTS vůči jednotlivcům, vztahuje se na jednotlivce, kteří 

jsou obviněni ze spáchání mezinárodních zločinů a kteří jsou předmětem individuální 

trestní odpovědnosti.  ásadně důležitým se stalo ukotvení v Římském statutu ustanovení o 

tom, že Mezinárodní trestní soud neuznává imunity hlav států a představitelů veřejných 

funkcí. Článek 27 stanoví, že Statut platí stejně pro všechny, bez rozdílů založených na 

výkonu veřejné funkce.  ejména osoby zastávající funkce hlavy státu nebo vlády, člena 
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vlády nebo parlamentu, voleného zástupce nebo vládního činitele nejsou v žádném případě 

vy aty z trestní odpovědnosti podle Statutu a jejich funkce sama o sobě není důvodem ke 

snížení trestu. Článek 28 Statutu se zabývá otázkami odpovědnosti velitele.
65

 

Velice jsou důležité v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, 

spáchaných během ruské agrese proti Ukrajině v letech 2014 až 2015, ustanovení                      

čl.25 odst.3, podle kterých osoba, podléhá trestní odpovědnosti a může ji být uložen trest 

za zločin spádající do jurisdikce Soudu, pokud tato osoba: 

a. Spáchala takový zločin samostatně, společně s jinou osobou nebo 

prostřednictvím jiné osoby, bez ohledu na trestní odpovědnost této jiné 

osoby; 

b. nařidila spáchání takového zločinu, navedla či podněcovala jiného ke 

spáchání zločinu, který byl skutečně dokonán nebo došlo k jeho pokusu;  

c. s cílem usnadnit spáchání takového zločinu se dopustila napomáhání či 

nadržování nebo jinak pomáhala při jeho spáchání či pokusu, včetně 

poskytnutí prostředků k jeho spáchání;  

d. jinak přispěla ke spáchání zločinu nebo jeho pokusu skupinou osob 

jednajících se společných záměrem; přispění musí být úmyslné a musí:  

a. směřovat k podpoře trestné činnosti nebo zločinného záměru 

skupiny, pokud tato činnost či záměr zahrnuje spáchání zločinu 

spadajícího do jurisdikce Soudu; nebo 

b. být provedeno s vědomím, že skupina má v úmyslu spáchat takový 

zločin.
66

 

Vedení Ruské federace by tak mohlo být stíháno za zločiny spáchané na území 

Ukrajiny. Pokud jde o válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, představitelé Ruské 

federace budou zodpovědní zejména za nařizení nebo podněcování spáchání takového 

zločinu, osobním složením jim podřízených ozbrojených sil.  

Nicméně případné donucení k odpovědnosti bude záviset především na tom, zda se 

Ukrajina stane členem MTS. Ukrajina se aktivně podílela na přípravě Římského statutu, 
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podepsala ho
67
, však Statut dosud nebyl ratifikován Verkhovnou radou, 11.července 2001 

Ústavní Soud Ukrajiny rozhodl, že Statut neodpovídá Ústavě Ukrajiny ¨v části, týkající se 

ustanovení odst.10 preambule a čl.1 Statutu, podle kterých ¨Mezinárodní trestní soud ... 

bude komplementární vůči národním trestním jurisdikcím. Soud určil, že jde o nesoulad 

uvedených norem Římského statutu s čl.124 odst.1 a 3, čl.125 odst.5 Ústavy Ukrajiny, 

podle kterého není povoleno delegování funkcí soudů Ukrajiny dalším orgánům a zřízení 

soudů.
68

  

 bsah příslušných ustanovení (preambule a čl.1 Římského statutu) jsou plně 

popsána v čl.17 odst.2, který stanoví, že Soud rozhodne v případě, pokud tento stát není 

schopen nebo ochoten vést vyšetřování nebo stíhání.  Pro účely rozhodnutí o neochotě 

státu Soud zváží ve třech případech, zda:  

a. účelem řízení či rozhodnutí na národní úrovni bylo nebo je chárit dotčenou 

osobu před trestní odpovědnosti za zločiny spádající do jurisdikce Soudu;  

b. v řízení nastaly neopodstatněné průtahy, které za daných okolností nejsou 

slučitelné s úmyslem postavit dotčenou osobu před soud;  

c. řízení nebylo nebo není vedeno nezávisle a nestranně a způsob jeho vedení 

není za daných okolností slučitelný s úmyslem postavit dotčenou osobu 

před soud.
69

 

Statut tedy zakotvil známý princip komplementarity. Jeho cílem je řešení otázky o 

poměru mezinárodní a vnitrostátní trestní jurisdikce v souvislosti k nejvíce závažným 

zločinům proti mezinárodnímu právu: zločiny genocidy, zločiny proti lidskosti, válečné 

zločiny a zločin agrese. Charakter těchto zločinů, které sahají na nejdůležitější hodnoty 

mezinárodního společenství jako celku, určuje povinnost všech států zajistit jejich stíhání 
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na národní úrovni, spolupracovat mezi sebou a se specializovanými mezinárodními 

soudními institucemi. 

Tyto povinnosti jsou stanoveny také smluvním mezinárodním právem, zejména 

Úmluvou o zabránění trestání zločinu genocidia z roku 1948, čtyřmi Ženevskými 

úmluvami o ochraně civilních osob za války z roku 1949 a Dodatkové protokoly k nim 

z roku 1977, Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání z roku 1984 apod, a obyčejovým mezinárodním právem, které se 

vztahuje na všechny státy světa, bez výjimky, bez ohledu na jejich účast v dané 

mezinárodní smlouvě. Příslušné normy se vztahují k ius cogens (kogentní normy obecného 

mezinárodního práva), a závazky z nich vyplývající, mají charakter erga omnes, tedy jsou 

závazné nejen pro smluvní strany či účastníky řízení, ale pro celé mezinárodní společenství 

obecně. 

V souladu s obsahem Římského statutu a následné praxe jeho výkladu a aplikace, 

princip komplementarity není problémem, ale zárukou zabránění nelegální intervence 

Mezinárodního trestního soudu do kompetencí vnitrostátních soudních orgánů, a je 

navržen tak, aby neomezoval svrchovanost státu, ale naopak s cílem ji chránit. Případy, 

kdy Mezinárodní trestní soud může přiznat, že řešení bylo přijato v rozporu s pozicí státu, 

který má jurisdikci ohledně příslušných zločinů, jsou omezeny pouze na situace nesplnění 

mezinárodních závazků tohoto státu (a to z objektivních nebo subjektivních důvodů), 

vyplývajících z imperativní normy obecného mezinárodního práva nebo mezinárodních 

smluv. 

Na základě uvedených bodů fungování MTS pokusy ruských státníků 

zdiskreditovat tento soudní orgán vypadají neúspěšně.  

Například, prohlášení předsedy Ústavního soudu Ruské federace V.  orkina 

neobsahuje žádné právně relevantní argumenty o tom, že Statut MTS je v rozporu s 

mezinárodněprávními akty v otázce imunity hlav států (uvedl, že ¨podle Úmluvy o 

zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně 

diplomatických zástupců z roku 1973, hlava státu je vždy pod mezinárodní ochranou, když 

je na území cizího státu. Spolu s tím Statut MTS v článku 27 poukazuje na nepřípustnost 

odkazu na výkon veřejné funkce obviněného, což znamená možnost použití Statutu k 
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hlavám států a vlád, členům vlády a parlamentu¨)
70
, protože v současném mezinárodním 

právu se etabloval přístup, podle něhož je platnost imunit osob výkonujících veřejné 

funkce není překážkou k vynucení individuální trestní odpovědnosti za mezinárodní 

zločiny, a kromě toho Úmluva z roku 1973 vůbec neupravuje zločiny takových 

jednotlivců.  

Diplomatická imunita je institut dispozitivního obyčejového mezinárodního práva, 

od kterého se lze odchýlit. Dohodnou-li se smluvní strany mezinárodní smlouvy (např. 

v čl. 27 Římského statutu MTS), že se od tohoto dispozitivního obyčejového pravidla 

odkloní, mohou tak učinit. Smluvní úprava (např. v čl. 27 Římského statutu MTS) tak bude 

mít přednost před dispozitivní obyčejovou úpravou. Diplomatická imunita ustoupila 

jurisdikci MTS. Další právně nepodložené tvrzení V. orkina je o tom, že Soud údajně je 

politickým nástrojem ( orkin totiž uvede, že ¨MTS může být využit vládou nebo 

vnitrostátními opozičními silami s cílem vyřešit konflikt ve svůj prospěch tím, že budou 

provokovat kriminální excesy a vtahovat do konfliktu mezinárodní společenství. Nyní se 

takovým způsobem chová ¨postmajdanná¨ Ukrajina¨)
71

; dále měl na mysli, že mezinárodní 

soudní orgány vychází za hranice mezinárodního práva, když uvedl, že ¨zvláštní 

znepokojení vyvolává praxe mezinárodních tribunálů ve vztahu k zavedení právních novel, 

které jdou nad rámec mezinárodního práva a dostávají v rozhodnutí těchto soudů jakoby 

precedentní legitimaci¨. Dále se dotkl předání některých pravomocí mezinárodním 

soudům, když uvedl, že ¨analýza Statutů a jednání stávajících mezinárodních soudů 

ukazuje, že bezpodmínečné uznání jejich příslušnosti téměř vždy znamená nejen rozpor s 

ústavou příslušného státu, ale také odmítnutí uplat ování nejdůležitějších zásad  ákladního 

zákona. To znamená dobrovolné předání důležitých prvků národní právní suverenity ve 

prospěch mezinárodního soudu¨ 
72

. Z výše uvedeného je zřejmé, že daná tvrzení jsou 

založená na nepochopení nebo vědomé manipulaci s normy mezinárodního práva.  
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Jednou z možných cest, podle názorů odborníků by bylo vnesení změn do Ústavy 

Ukrajiny, které by umožnily, že Ukrajina může uznat jurisdikci Mezinárodního trestního 

soudu za podmínek stanovených Římským statutem.  

Podobné změny byly provedeny v ústavách řady států. Například do  rancouzské 

Ústavy byl přidán čl.53-2, podle kterého Republika může uznat jurisdikci Mezinárodního 

trestního soudu, jak je stanoveno smlouvou podepsanou dne 18. července 1998.
73

 Ústava 

Lucemburska byla doplněna další normou (čl.118): Ustanovení Ústavy nebrání přijetí 

Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatého v Římě dne 17.července 1998, 

a plnění povinností vyplývajících ze Statutu, podle podmínek uvedených v něm¨.
74

 

V čl.7 Ústavy Portugalska je zakotveno, že za účelem dosažení mezinárodní 

spravedlnosti, která podporuje dodržování práv jak jednotlivců, tak národů, a v souladu s 

nařízeními o komplementaritě a dalšími podmínky definovaných v Římském statutu, 

Portugalsko může přijmout jurisdikci Mezinárodního trestního soudu.
75

 

Je možné přezkoumání návrhů ohledně širšího přístupu, podle něhož do Ústavy 

Ukrajiny může být přidáno ustanovení o uznání jurisdikce mezinárodních tribunálů na 

základě platných mezinárodních smluv, za předpokládu, že Verkhovna Rada Ukrajiny 

(Parlament) by vyslouvila souhlas s jejich ratifikaci, nebo, vzhledem k činnosti 

mezinárodních tribunálů ad hoc, které jsou vytvořeny pro poskytování soudnictví nad 

osobami obviněnými za mezinárodní zločiny, o uznání  jurisdikce mezinárodních tribunálů 

působících na základě statutů, přijatých Radou bezpečnosti  SN.
76

  

Důsledkem doplnění podobných ustanovení do Ústavy Ukrajiny podobných norem 

bude rozšíření jurisdikce Mezinárodního trestního soudu na celé území Ukrajiny, to 

znamená i na teritorium Autonomní Republiky Krym – na území, kde Ukrajina z 

objektivních důvodů není schopna donutit k odpovědnosti osoby odpovědné za zločiny 
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proti lidskosti nebo válečné zločiny, jde tady zejména o nejvyšší úředníky Ruské  ederace 

jako organizátory těchto zločinů. 

Je důležité vzít v úvahu, že v souladu s čl.11 Římského statutu Soud má jurisdikci 

pouze vůči zločinům spáchaným po vstupu Statutu v platnost pro daný stát. Z toho 

vyplývá, že pokud se stát připojí k Statutu, soud rozšiřuje svou jurisdikci jenom vůči 

zločinům spáchaným po přistoupení k Statutu.   těchto ustanovení však existuje výjimka 

stanovená odst.3 čl.12 Statutu MTS: v případě, kdy stát, který není smluvní stranou by 

potřeboval přijmout jurisdikci Soudu, může požádat prohlášením u tajemníka o výkon 

takové jurisdikce. 

Nakonec, na základě dvou žádostí od vlády Ukrajiny podaných 17. dubna 2014 a 

8.září 2015, Soud může vykonávat jurisdikci vůči zločinům spáchaným na území Ukrajiny 

začínajíc od 21.listopadu 2013 a později.
77

  

Proto pro zajištění rozšíření jurisdikce MTS vůči zločinům spáchaným na území 

Krymu ruskými úředníky, vojáky, zástupci zpravodajských služeb, je třeba při ratifikaci 

Ukrajinou Římského statutu vrátit se k mechanismu odst.3 čl.12 Statutu, a prohlášením 

přijmout jurisdikci MTS nad zločiny, spáchanými na území Ukrajiny od 22. února 2014. 

Co se týče období 21.listopadu 2013 až 22.února 2014 v prosinci roku 2014 

Generální prokuratura Ukrajiny vydala informace o spolupráci s Úřadem prokurátora MTS 

¨s cílem nalezení pravdy v tragických událostech, k nimž došlo na Ukrajině během 

mírových protestů¨. Došlo tím pádem k prohlášení Úřadu o tom, že ¨bude i nadále 

shromažďovat, kontrolovat a analyzovat informace za účelem určení, zda je správné se 

domnívat, že zločiny spáchané během Euromajdanu na Ukrajině, spadají pod jurisdikci 

Mezinárodního trestního soudu¨.
78

 

V průběhu roku 2015 se objevují zprávy, že tato práce pokračuje. Prokurátor MTS 

vede předběžné vyšetřování a musí rozhodnout, zda situace na Ukrajině spadá pod 

jurisdikci soudu. Nakonec 8. září 2015 Ukrajina oznámila Mezinárodnímu trestnímu 

soudu, že uznává jeho jurisdikci vůči zločinům proti lidskosti a válečným zločinům, 
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spáchaným od okámžíku začátku Ruské agrese proti Ukrajině.
79

 14. listopadu 2016 bylo 

oznámeno Úřadem prokurátora MTS, že situace na území Krymu a v Sevastopolu se může 

kvalifikovat za mezinárodní ozbrojený konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem: ¨Převzetí 

správy nad Krymem Ruskou federací v celku proběhlo bez palebného boje. [...] Podle 

sdělených zpráv, je situace na území Krymu a Sevastopolu považována za mezinárodní 

válečný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskou  ederací¨, – píše se v dokumentu. 
80

 

Provedená analýza  právy Mezinárodního trestního soudu o předběžných šetřeních 

situace v roce 2019 naznačuje, že v období od 26.února 2014 byly spáchány zločiny 

stanovené čl.8 odst.2 písm.a bodu i, čl.8 odst.2 písm.a bodu ii, čl.8 odst.2 písm.b bodu xxi, 

čl.8 odst.2 písm.a bodu vii, čl.8 odst.2 písm.a bodu v, čl.8 odst.2 písm.a bodu vi, čl.8 odst.2 

písm.b bodu viii, čl.8 odst.2 písm.b bodu xiii. Kromě toho Úřad prokurátora MTS ¨našel 

rozumné důvody se domnívat, že jednotlivé činy, které se konaly v kontextu doby, 

předcházející okupaci Krymu a během této okupace¨ mohou být kvalifikovány jako 

zločiny stanovené čl.7 odst.1 písm.a, čl.7 odst.1 písm.d, čl.7 odst.1 písm.f, čl.7 odst.1 

písm.h, čl.7 odst.1 písm.j. Nakonec se Úřád vyjadřil, že během roku 2020 budou usilovat o 

pokročilejší shromažďování informací a další spolupráci s ukrajinskými vládními orgány, 

občanskou společnosti a dalšími subjekty.
81

  

 

6   Mo nost řešení spor  mezi Ukrajinou a Ruskou federací u Mezinárodního 

soudního dvora 

Mezinárodněprávní závazky Ruské federace ve vztazích s Ukrajinou týkající se 

řešení sporů mírovou cestou jsou stanoveny nejen v mezinárodněprávních aktech 

univerzálního a regionálního charakteru, především v Chartě  SN, ale i multilaterálními a 
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bilaterálními mezinárodními dohodami, sjednanými Ruskou federaci a Ukrajinou po 

rozpadu SSSR. Jedná se především o Smlouvu o vytvoření SNS z roku 1991 (čl.9), 

Dohody mezi Ukrajinou a R  o další rozvoj a udržování mezinárodních vztahů z roku 

1992 (čl.10) apod. Normy ohledně mírového řešení mezistátních sporů jsou obsaženy i v 

řadě dalších dohod, týkajících se různých oblastí působení. Rusko se však, aby předešlo 

uplat ování procedur přezkumů obsažených v některých smlouvách, důsledně odmítá a 

neuznává existenci jakýchkoliv sporů s Ukrajinou. 

 lexandr  adorozhniiy vidí z právního hlediska zřejmou paradoxnost konfliktu, 

souvisejícího s ozbrojenou agresí Ruské  ederace proti Ukrajině, okupaci a anexi 

Krymského poloostrova; paradoxnost spočívá v tom, že konfliktu nepředcházel spor. 

Navzdory jednotlivým prohlášením ruských politiků oficiálně Ruská federace na 

poloostrov nevznesla žádné nároky. Důvody jsou jasné – příprava k aktu agrese mohla být 

úspěšná jen v utajení, převedení nároků do veřejné roviny by znamenalo narušení plánů. 

Situace kolem Krymu, z formálního hlediska, znamená existenci konfliktu, protože 

Ruská federace okupuje poloostrov, zatímco Ukrajina a mezinárodní společenství vyžadují 

ukončení okupace s odvoláním na skutečnost, že to je jednoznačně v rozporu se základními 

normami mezinárodního práva, zejména mezinárodnámi smlouvami, jejichž stranou je 

Ruská federace, a proto v souvislosti s oběma uvedenými okolnostmi, je to její 

mezinárodněprávní závazek. Na druhou stranu, z právního hlediska, tvrzení o existenci 

právního sporu o příslušnosti Krymu není korektní, protože ani Ukrajina, ani světové 

společenství jako celek nemají pochyb o jeho právní příslušnosti k území Ukrajiny, což je 

jasně definováno v usnesení Valného shromáždění  SN č.68/262, řada aktů PACE,  BSE, 

EU, Skupiny G7, NATO apod. 

Mezinárodní soudní dvůr  rganizace Spojených Národů byl vytvořen v souladu s 

Chartou  SN; právní rámec jeho činnosti – ustanovení kapitoly XIV Charty OSN (čl.92 až 

96)
82
, Statutu Mezinárodního soudu  SN z roku 1945

83
, a Jednacího řádu Soudu z roku 
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1978
84
. Mezinárodní soudní dvůr je složený z patnácti stálých soudců, přičemž každý 

soudce musí mít jinou státní přislušnost.
85

 

Mezinárodní soudní dvůr plní dvě funkce: a) řešení v souladu s mezinárodním 

právem právních sporů předložených státy; b) poskytování poradních stanovisek k právním 

otázkám, se kterými se na něho obrací oprávněné orgány  rganizace spojených národů a 

specializované agentury.
86

 Podle čl.93 Charty  rganizace všechny členové  SN jsou ipso 

facto účastníky statutu Mezinárodního soudního dvora.
87

  

Členské státy Statutu, mohou kdykoli prohlásit, že uznávají vůči každému 

nečlenskému státu, který se zavazuje vzít na sebe stejné povinnosti, jurisdikci Soudu 

závaznou pro všechny právní spory týkající se: a) výkladu smlouvy; b) jakékoli otázky 

mezinárodního práva; c) skutečnosti jakéhokoli faktu, který, pokud by byl prokázan, 

představuje porušení mezinárodního závazku; d) povahy a rozsahu náhrady za porušení 

mezinárodního závazku (čl. 36 odst.2 Statutu Soudu).
88

  

Z výše uvedeného plyne, že základní podmínkou pro plnění MSD  SN jeho soudní 

funkce je přítomnost sporu. Přitom by měl spor pokračovat v době projednávání případu. 

Jurisdikce soudu je taková, která vyžaduje souhlas stran. Tyto základy ve svých 

rozhodnutích zdůraz uje i samotný MSD  SN. Je třeba poznamenat, že v řízení před MSD 

je reflektován základní princip vedení řízení na mezinárodní úrovni, to znamená, že 

jurisdikce MSD je fakultativní a neexistuje tady žádná obligatorní jurisdikce proti vůli 
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stran sporů. Tedy, státy musejí vždy souhlasit s řešením problémů před MSD.
89

 Pokud se 

stát stal členem  SN, je současně i členem i Statutu MSD a má možnost řešit svůj spor 

před Mezinárodním soudním dvorem. Nicméně vzniká další potřeba naplnit ještě jiný 

souhlas – souhlas s řešením konkrétního sporu u MSD.
90

  Je zřejmé, že Ruská federace 

nedá souhlas k jurisdikci MSD  SN k jakémukoliv řízení ohledně Krymu iniciovaném 

Ukrajinou.  

Co se týče poradních stanovisek MSD, o jejich významnosti není pochyb, mají jak 

velký teoretický význam, tak vliv v praktické rovině. Současně vyvstává otázka, zda by se 

poradní stanovisko mohlo stát skutečným mechanismem vlivu na Ruskou federaci v 

kontextu jejího nepovinného charakteru. Navzdory důslednému nerespektování norem 

mezinárodního práva Ruskou federací je odpověď spíše negativní. 

Na konci prosince roku 2014 Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny oznámilo, že 

v důsledku mezinárodně protiprávního chování Ruské federace, Ukrajina vyzvala Ruskou 

federaci k mezinárodněprávní odpovědnosti a vyžaduje plnou náhradu způsobené škody 

ukončením mezinárodně protiprávního jednání, restituce narušených práv, náhradu škody 

způsobené mezinárodně protiprávním jednáním a poskytování záruky v neopakovatelnosti 

uvedených mezinárodně protiprávních činů v budoucnosti. Ukrajina oficiálně na 

diplomatické úrovni také oznámila, že Ruská federace se dopustila ozbrojené agrese proti 

Ukrajině a také etnické diskriminace ukrajinského a krymsko-tatarského obyvatelstva na 

okupovaném území Ukrajiny.
91

 

Poukazujíc na výše uvedené, Ukrajina nejen dovedla do povědomí Ruské federace 

četná fakta o spáchání aktů agrese ze strany Ruské federace, ale také vyzvala ruskou stranu 

k mezinárodněprávní odpovědnosti a navrhla vyřešit existující spor cestou obrácení se na 

Mezinárodní soudní dvůr nebo ad hoc arbitráž. V reakci ruská strana popírala fakta o 

aktech agrese proti Ukrajině, a bez řádného odůvodnění svého postoje odmítla uznat 

existenci sporu a svou odpovědnost, a tedy i vyřešení sporu mírovou cestou. 
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V lednu roku 2017 se Ukrajina obrátila na Mezinárodní soudní dvůr se stížností 

proti Ruské federaci na porušení Ruskem dvou konvencí: Mezinárodní úmluvy o 

potlačování financování terorismu (z důvodu toho, že první stížnost se netýká dané práce 

(týká se konfliktu na Donbase) nebudu pokračovat v tomto tématu) a Mezinárodní úmluvy 

o odstranění všech forem rasové diskriminace. Ukrajinou předložené stížnosti k MSD se 

netýkají ani okupace Krymu Ruskem, ani ruské agrese na Ukrajině, protože v daném 

případě Mezinárodní soudní dvůr nemá pravomoc přezkoumávat tyto otázky. U 

mezinárodního soudního dvoru může Ukrajina hájit svá práva pouze ohledně jednotlivých 

mezinárodních smluv, vůči kterým Ukrajina a Rusko již dříve uznaly jeho jurisdikci. 

Takové smlouvy jsou jen tři: Úmluva  rganizace spojených národů o mořském právu, 

Úmluva o potlačování financování terorismu a Úmluva o odstranění všech forem rasové 

diskriminace.
92

 

 a porušení Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace Ukrajina žádá 

obnovit práva Medžlisu krymských tatarů, zajistit právo na vzdělání na Krymu 

v ukrajinštině a krymské tatarštině a zaplatit odškodnění obětem diskriminace. ¨Počínaje 

nelegálním ¨referendem¨, které se konalo v atmosféře zastrašování, ruská okupační moc 

provádí politiku kulturního ničení těchto komunit. Tato diskriminační politika byla 

odsouzena Valným Shromážděním  SN, a projevila se zákazem činnosti Medžlisu 

krymských tatarů, vlnou zmizení, vražd, nepovolených prohlídek, zadržování, pokusů o 

zastavení vysílání médií, stejně jako omezení výuky v ukrajinštině a krymské tatarštině¨ - 

zdůraznilo Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny.
93

 

V dubnu roku 2017 MSD rozhodl o dočasných opatřeních ohledně Mezinárodní 

úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace.  ejména, Soud nařídil, aby Rusko 

obnovilo činnost Medžlisu krymských tatarů, zdrželo se dalších omezení ohledně 

zastoupení krymských tatarů a obnovilo přístup ke vzdělání v ukrajinském jazyce. V 

červnu roku 2019 se konalo ústní jednání o tom, zda má soud jurisdikci případ projednat.   

iniciativy Ruska soud analyzoval, zda Ukrajina dodržela potřebné postupy při podání 
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žaloby a zda má právo případ projednat.
94

 Nakonec dne 8. listopadu 2019 Mezinárodní 

soudní dvůr rozhodl o tom, že má jurisdikci rozhodovat ve věci stížnosti Ukrajiny proti 

Ruské federaci co se týče porušení druhou stranou dvou konvencí - Mezinárodní úmluvy o 

potlačování financování terorismu a Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové 

diskriminace.
95

 

 

6.3 Podání stí ností k Evropskému soudu pro lidská práva 

 

Hromadná a hrubá porušení lidských práv Ruskou federací na okupovaných 

územích Ukrajiny, které začaly v únoru roku 2014 na Krymském poloostrově, vedly k 

výskytu příslušného sporu mezi státy a k podání řady žádostí Ukrajinou k Evropskému 

soudu pro lidská práva. ESLP, jako mezinárodní soudní orgán, je jediný (z těch, které mají 

pravomoc zabývat se otázkami souvisejícími s činy Ruské federace proti Ukrajině a její 

občany v letech 2014 až 2015), jehož jurisdikci uznává Ruská federace. 

 aložení Evropského soudu pro lidská práva, vytvořeného v souladu s Úmluvou o 

ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950
96

, se stalo jedním z klíčových 

kroků v rozvoji moderního evropského právního řádu a je jedním z největších úspěchů 

Rady Evropy. Úmluva je považována za nejúspěšnější mezinárodní smlouvu, uzavřenou na 

základě Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948, a systém, vytvořený v souladu s 

ustanoveními Úmluvy z roku 1950, - nejefektivnějším mezinárodním mechanismem 

ochrany lidských práv ve světě.
97
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ESLP jako nezávislý orgán spravedlnosti, který na evropské úrovni vykonává 

kontrolu nad dodržováním základních lidských práv všemi členskými státy Úmluvy, tvoří 

základ tohoto mechanismu. Soud plní své funkce tím, že rozhoduje konkrétní stížnosti, 

podané fyzickou osobou, nevládní organizací nebo skupinou osob.
98

 Zárově  čl.33 

Úmluvy z roku 1950 poskytuje všem státům právo ¨oznámit Soudu každé údajné porušení 

ustanovení Úmluvy a Protokolů k ní jinou Vysokou smluvní stranou¨.
99

  

Dne 13.března 2014 Ukrajina podala podle čl.33 Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod z roku 1950 stížnost k Evropskému soud pro lidská 

práva proti Ruské federaci vzhledem k dění, které začalo na území AR Krym od konce 

února roku 2014 a pokračuje až do současnosti s cílem zabránit dalšímu porušování 

lidských práv osob,které bydlí a dočasně pobývájí na území Krymského poloostrova.
100

 

V dané stížnosti Ukrajina poukazuje na porušení práv Ruskou federací, zaručených čl.2 

(¨Právo na život¨), čl.3 (¨Zákaz mučení¨), čl.5 (¨Právo na svobodu a osobní bezpečnost¨), 

čl.8 (¨Právo na respektování rodinného a soukromého života¨), čl.9 (¨Svoboda myšlení, 

svědomí a náboženského vyznání¨), čl.10 (¨Svoboda projevu¨), čl.11 (¨Svoboda 

shromažďování a sdružování¨), čl.14 (¨Zákaz diskriminace¨) Úmluvy, čl.1 Protokolu 1 

(¨Ochrana vlastnictví¨) a čl.2 Protokolu 4 k Úmluvě (¨Svoboda pohybu).
101

 

Dne 3.června 2014 premiér Ukrajiny A.Jace uk uvedl, že Ukrajina podala v ESLP 

dvě stížnosti – ohledně anexe Krymu a odpovědnosti Ruské federace vůči Ukrajině.
102

           

8. července 2014 ministr spravedlnosti Ukrajiny P.Petrenko řekl, že na projednání ESLP 

jsou dvě ukrajinské stížnosti na Rusko, týkající se událostí na Krymu a Donbasu. První 

žaloba se týká porušování práv vojáků a novinářů. Ministr vysvětlil, že zhruba měsíc před 
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tím, ministerstvo podalo dodatky k této stížnosti, které se týkaly ekonomické části 

požadavků: ¨Částka – 1 bilion 180 miliard USD. Jedná se o škody, které vznikly omezením 

práva na užívání majetku. A to je sotva konečné, vzhledem k tomu, že výše uvedená 

stížnost je neustále aktualizována a dopl ována. ¨
103

 Dne 15. srpna 2014 ministr 

informoval, že ohledně případu, týkajícího se vojenské agrese a anexe Krymu, bylo přijato 

první rozhodnutí – Rusko bylo donuceno k odstranění vojenských složek z území 

poloostrova. Stěžující si vláda Ukrajiny konstatovala, že na Krymu došlo k zabíjení vojaků 

a úředníků, kromě toho Ukrajina doložila důkazy mučení a dalšího nesprávného zacházení 

s úředníky a pro-ukrajinskými představiteli. 
104

 

Proti Ruské federaci byla k Evropskému soudu pro lidská práva podána další 

stížnost, která se týkala Mustafy Džemileva, bývalého předsedy Medžlisu krymských 

tatarů, poslance Verkhovné rady (parlamentu) Ukrajiny. Tehdejší vláda Krymu mu 

zakázala vstup na území poloostrova. V květnu roku 2014 Džemilev oznámil záměr obrátit 

se na ESLP. V červenci roku 2014 se u Soudu objevila stížnost jeho syna H.Džemileva, 

který je uvězněn na Krymu. Právník H. Džemileva informoval o podání k ESLP žádostí o 

použití takzvaných ¨předběžných opatření¨ v souladu s čl.39 Jednacího řádu soudu.
105

 Dne 

10.července 2014 Soud rozhodl o takových ¨předběžných opatřeních¨ – Ruská federace a 

Ukrajina jsou povinni zajistit dodržování této Úmluvy, včetně čl.3 a čl.5, tj. zákazu mučení 

a práva na svobodu a osobní bezpečnost.
106

 H.Džemilev měl být propuštěn z vězení, 

nicméně, krymská vláda tak neučinila. 

V únoru roku 2015 sekretariát Evropského soudu pro lidská práva informoval o 180 

individuálních stížnostech podaných proti Rusku v souvislosti s událostmi let 2014 až 

2015. Je pravda, že jen malá část, asi dvacet stížnosti se vztahují právě k událostem na 
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Krymu. Týkají se různých otázek: od základních práv – porušení práva na život, zákazu 

mučení, nezákonného odnětí svobody – až na stížnosti, týkající se omezení svobody 

informací a porušení práva vlastnit majetek.
107

 Ukrajina konstatovala, že ukrajinským 

občanům žijícím na Krymu bylo také změněno občanství na ruské a eventuální odmítnutí 

nového občanství vedlo ke krácení mnoha práv.
108

 Zárove  se objevovaly případy útoků, 

únosů, pronásledování a znemož ování práce novinářů a zaznamenány případy 

pronásledování církevních  hodnostářů, kteří nebyly členy ruské ortodoxní církve.
109

 

Je zřejmé, že jakýkoliv posudek ESLP nemůže zabránit agresi Ruské federace, 

proto obrácení se k Soudu Ukrajinou jako státu má především politický význam, který 

převládá nad potenciálně důležitými právními a praktickými důsledky. Zárove  obrácení 

se na Evropský soud pro lidská práva má své výhody, například, potvrzení jistoty Ukrajiny 

ohledně správnosti její jednání ve vztahu k dané situaci, je to také mechanismus tlaku na 

agresora a možnost zvýšení počtu právních důvodů pro posílení sankčních opatření proti 

němu.
110

 Dle nařízení Soudu, Rusku byl poskytnut čas na podání jejich kontr argumentace 

proti stížnostem, které Ukrajina podala, do 25. března 2015. Avšak dva dny před 

uplynutím poskytnuté lhůty, se Ruská federace obrátila na Soud s žádostí o její prodloužení 

na půl roku. ESLP vyhověl a nařídil, že 25. září 2015 bude konečným termínem, 

přiděleným ruské straně pro oficiální vyjádření ohledně přijatelnosti stížnosti Ukrajiny 

proti Ruské federaci.
111

 

Rusko se snaží plně využít některých problémů účinnosti Soudu, například                

14. července 2015 Ústavní soud Ruské federace rozhodl ve věci o platnosti rozhodnutí 

ESLP na území země. V něm je uvedeno: ¨Podá-li Evropský soud pro lidská práva výklad 
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Úmluvy, který je v rozporu s Ústavou Ruské federace, přes nadřazenost Základního 

zákona, Rusko bude nuceno nepřijmout rozhodnutí soudu¨.
112

 

Zárove  je nutné připomenout, že v souladu s čl. 27 Víde ské úmluvy o smluvním 

právu z roku 1969 se smluvní strana se nemůže dovolávat ustanovení svého vnitrostátního 

práva jako důvodu pro neplnění smlouvy.
113

 Podle čl. 46 odst.1 Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950 ¨Závaznost a výkon rozsudků¨, 

¨Vysoké smluvní strany se zavazují, že se budou řídit konečnými rozsudky Soudu ve všech 

případech, jejichž jsou stranami¨.
114

 

Jedná se o porušení Statutu Rady Evropy Ruskou federací, kde v souladu s čl.3 

¨Každý člen Rady Evropy uznává zásadu právního státu a zaručuje všem osobám pod jeho 

jurisdikci dodržování lidských práv a základních svobod. Je povinen upřímně a efektivně 

spolupracovat při napl ování cíle Rady Evropy definovaného v kapitole I¨. Podle čl.8 

Statutu má Výbor ministrů pravomoc zbavit takový stát práva na zastoupení a rozhodnout, 

že člen přestává být členem Rady.
115

 Nicméně, v roce 2019 Rada Evropy vrátila Ruské 

federaci její hlasovací právo.
116
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Závěr 

Příslušnost a právní postavení Krymského poloostrova se v průběhu dějin 

mnohokrát měnila a tato práce byla věnována anexi poloostrova Ruskou federací v roce 

2014. Cílem práce bylo vysvětlit prostřednictvím analýzy otevřených a dostupných zdrojů 

informací, jak jsou vzhledem k normám mezinárodního práva odůvodněny pokusy Ruské 

federace o legalizaci anexe. Svého cíle jsem dosáhla zodpovězením dvou výzkumných 

otázek, které znějí: 1. Které normy mezinárodního práva porušila Ruská federace během 

Krymské krize? 2. Jaký je dnešní právní status Krymu z pohledu mezinárodního práva?  

V první části bakalářské práce jsem se zabývala chronologickým postupem po 

hlavních konfliktních bodech, vzájemných ukrajinsko-ruských závazcích, které platily 

nebo stále platí mezi státy, zkoumání oddělení Krymského poloostrova prostřednictvím 

analýzy intervence z pohledu Ruské federace, právních aspektů oddělení poloostrova a 

dnešního právního statusu Krymu. Druhá část práce byla spíše právního charakteru a měla 

tři podkapitoly, kde jsem zkoumala mezinárodněprávní prostředky reakce na ruskou agresi. 

V první podkapitole jsem zkoumala jurisdikci Mezinárodního trestního soudu pro trestní 

stíhání pachatelů trestných činů doprovázejících agresi Ruska proti Ukrajině, dále jsem 

věnovala pozornost možnosti řešení sporů mezi Ukrajinou a Ruskou federací u 

Mezinárodního soudního dvora a následně jsem se posunula k analýze situace u 

Evropského soudu pro lidská práva. 

Ukrajinsko-ruský konflikt vyvolal hodně otázek týkajících se porušování 

mezinárodních právních závazků, které se dostaly do samotných základů mezinárodního 

práva. Nelegální anexí Krymu porušila Ruská federace za prvé zásady mezinárodního 

práva, které jsou stanoveny Chartou  SN, Deklarací zásad mezinárodního práva týkající se 

přátelských vztahů a spolupráce mezi státy ze dne 24. října 1970, a  ávěrečným aktem 

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě ze dne 1. srpna 1975. Uvedené zásady 

jsou:  

1. svrchovaná rovnost, respektování práv vyplývajících ze svrchovanosti, 

2. sdržení se hrozby silou nebo použití síly,  

3. neporušitelnost hranic, 

4. územní celistvost států, 
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5. pokojné urovnávání sporů.  

6. nevměšování se do vnitřních záležitosti,  

7. respektování lidských práv a základních svobod včetně svobody smýšlení, 

svědomí, náboženství nebo přesvědčení,  

8. rovná práva a sebeurčení národů,  

9. spolupráce mezi státy,  

10. poctivé plnění závazků mezinárodního práva. 

 a druhé, byly porušeny právní závazky Ruska vůči Ukrajině týkající se dodržování 

územní celistvosti a zákazu použití síly, které jsou obsaženy v řadě dvoustranných a 

mnohostranných dohod: Budapešťské memorandum z roku 1994, Smlouva o nešíření 

jaderných zbraní jako státu s absencí jaderných zbraní, Smlouva o přátelství, spolupráci a 

partnerství uzavřená mezi Ruskou federací a Ukrajinou v roce 1997, Dohoda o rozmístění 

Černomořské flotily Ruské federace na území Ukrajiny, která byla podepsána v roce 1997, 

tzv. Charkovské dohody z roku 2010 a další.   

 a třetí, Ruská federace porušila normy mezinárodního humanitárního práva, 

určující právní režim okupovaných území, které jsou stanoveny zejména v Haagských 

(1907) a Ženevských (1949) úmluvách.  

Jaký je dnešní právní status Krymu z pohledu mezinárodního práva? V roce 2014 

Krymský poloostrov začal existovat ve dvou vzájemně se vylučujících realitách: de facto 

toto území je dnes součástí federativního zřízení Ruska, nicméně de iure Autonomní 

republika Krym a město Sevastopol byly a stále zůstávají administrativními a územními 

jednotkami Ukrajiny, protože z hlediska mezinárodního práva nelegální připojení Krymu k 

Ruské federaci v žádném případě nezměnilo právní status tohoto ukrajinského území.  

Do dnešního dne tak Krym jako součást Ruské federace uznalo pouze několik států. 

Patří k nim Bělorusko, Bolívie, Venezuela, Arménie,  imbabwe, Kuba, Nikaragua, 

Severní Korea, Ruská federace, Sýrie a Súdán. Rada bezpečnosti kvůli vetu Ruska 

nepřijala návrh rezoluce č. S/2015/189 ze dne 15. března 2014, jež měla potvrdit 

suverenitu, nezávislost, jednotu a územní celistvost Ukrajiny, prohlásit, že referendu na 

Krymu je neplatné, a vyzvat mezinárodní společenství, aby výsledky referenda jakkoliv 

neuznávalo. 



 

 

46 

Dnes může být Krym vnímán výhradně skrze prizma Ženevských úmluv z roku 

1949 jako území, které je okupované. Ukrajina i Ruská federace jednoznačně uznávají 

pouze vlastní suverenitu nad okupovaným územím, aniž by připustily jakékoliv sporné 

body nebo právní nejistotu ohledně Krymu. Takový stav věcí, který je přirozeným 

výsledkem jakékoli anexe, lze ohodnotit jako kolizi.   pohledu Ukrajiny Autonomní 

republika Krym a Sevastopol jako město se zvláštním statusem – jsou dočasně okupovaná 

Ruskou federací území Ukrajiny; z pohledu Ruska jsou Republika Krym a Sevastopol jako 

federální město nové subjekty Ruské federace.  

Ukrajina neuznává změnu právního postavení Krymu z roku 2014 a nadále 

považuje AR Krym a Sevastopol za administrativní a územní jednotky Ukrajiny, které jsou 

okupované Ruskem. Takže z pohledu Ukrajiny anexe Krymu a Sevastopolu Ruskou 

federací v roce 2014 neovlivnila právní status Krymského poloostrova, který v souladu 

s Ústavou Ukrajiny zůstává součásti této země.  atímco Ruská federace nepovažuje Krym 

a Sevastopol za okupovaná území, na která se vztahují Ženevské úmluvy z roku 1949, ale 

za plnoprávné jednotky Ruské federace, jejichž právní status je určen výhradně právními 

předpisy Ruské federace v důsledku připojení dne 18. března 2014 ¨Republiky Krym¨ 

k Ruské federaci a vzniku dvou nových sůbjektů federace – Republliky Krym a 

Sevastopolu jako federálního města.  

Ve výsledku vidíme, že faktický právní status Krymu a Sevastopolu jako subjektů 

Ruské federace je jednoznačně v rozporu s ustanoveními Ženevských úmluv z roku 1949, 

které se vztahují na okupovaná území, bez ohledu na to, jestli jsou připojena okupační 

mocností, nebo ne. 
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Volba tématu 

Ukrajina má význаmnоu strаtegickоu pozici а оd pádu Sоvětského svаzu stоjí mеzi 

Evrоpskоu unií a Ruskem. Až do rоku 2004 sе vztаhy mеzі těmіtо třemі politіckými аktéry 

nijаk výrаzně nevymezovaly. Pо výchоdním rоzšířеní sе аle Ukrаjina stаla přímým 

sоusedem Еvropské unie a bylо zapоtřebí přijmоut mnоho dodаtečných opatření týkajících 

se zejména bezpečnosti na společných hranicích. Z tohoto důvodu se zаčaly vztаhy mezі 

Ukrajinоu a Evropskou unií prоhlubovat a EU začala věnovat větší pozornost 

dlouhodobému úsilí Ukrajiny o členství v unii, čimž ovlivnila prohloubení zájmu ze strany 

Ruska vůči Ukrajině.  

V listopadu 2013 proruský prezident Ukrajiny odmítl podepsat asociační smlouvu 

s Evropskou unií, čímž způsobil masové demonstrace, které se postupně přelily do velké 

revoluce známé jako Euromajdan. V únoru až březnu 2014 byla Ukrajina ochromena řadou 

událostí, v důsledku čehož se Krym stal součástí Ruska. Vlády Krymu a Ruska využily 

příležitosti vnitrostátního konfliktu, a zbavily ukrajinskou vládu kontroly nad krymským 

územím, uspořádaly referendum a vyhlásily nezávislost poloostrova. Po vyhlášení 

nezávislosti, Ruská federace formálně uznala Krym za nezávislý stát a následně podepsala 

s Krymem smlouvu o přistoupení Krymského poloostrova k Ruské federaci. Zásah na 

teritoriu Ukrajiny proběhl téměř bez použití přímého násilí, zárove  ale v rozporu s normy 

mezinárodního práva. Právě z tohoto důvodu a z důvodu absence legitimního důvodu 

agrese Ruské federace, která o sobě přemýšlí jako o přinejmenším regionální, ne-li světové 

velmoci, jejíž zájmy sahají za hranice vlastního území, jsem si zvolila jako téma své 

bakalářské práce téma „Krymská krize z pohledu mezinárodního práva a 

mezinárodněprávní prostředky reakce na ruskou agresi“.  

Dalším důvodem prоč jsem si toto téma vybrala, je jeho aktuálnost, jelikož přes 

neúspěšné pokusy о smír, bоje na Ukrajině stále pokračují. Situace nejenom, že hrozí 

zatažením i оstatních států Evrоpy do ozbrojeného kоnfliktu, ale také je pоměrně citlivá 

kvůli energetickým zdrоjům, prо jejichž tranzit z Ruska dо Evrоpy je Ukrajina klíčоvá. 

Není také pоchyb o tоm, že sоučasný ruský prezident Putin využívá energetické zdrоje 

jako nástrоj k pоlitickému bоji, což má za následek takоvé chоvání EU, které bych v tomtо 

spоru pоpsala jakо přinejmenším zdrženlivé a opatrné.  
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Cíle výzkumného projektu 

Tato práce si klade jako výzkumný cíl zjistit prostřednictvím analýzy otevřených a 

dostupných zdrojů informací, jak jsou vzhledem k normám mezinárodního práva 

odůvodněny pokusy Ruské federace o legalizaci silové anexe Krymu. Chování Ruské 

federace na mezinárodní aréně je v poslední době poměrně agresivní, což je vnímáno 

světem jako největší hrozba míru na planetě od konce druhé světové války. Svého cíle 

dosáhnu zodpovězením dvou výzkumných otázek: 1. Které normy mezinárodního práva 

porušila Ruská federace během Krymské krize? 2. Jaký je dnešní právní status Krymu 

z pozice mezinárodního práva.  

Pro zodpovězení těchto otázek budu postupovat tak, že nejprve udělám stručný 

přehled eskalace konfliktu, mezinárodněprávních závazků existujících mezi Ruskou 

federaci a Ukrajinou v oblasti dodržování územní celistvosti a zákazu použití nebo hrozby 

násilím. Jako třetí by měly být proanalyzovány právní aspekty oddělení Krymského 

poloostrova, jako jsou legalita referenda, oprávněnost vyhlášení Deklarace nezávislosti 

Autonomní republiky Krym a města Sevastopol a dnešní právní status Krymu. Plánuji 

zkoumat praxi organizování a pořádání referend na základě demokratických principů a 

analyzovat nesoulad referenda, které se konalo na jaře roku 2014 na Krymu, s obecně 

uznávanou praxi konání referend. Dále v práci budu zkoumat právo národů na sebeurčení, 

jeho charakteristiku a formy implementace. Pozornost bude také věnována skutečnosti, že 

historii jsou známy případy spekulací s právem národů na sebeurčení s cílem destabilizovat 

situaci v určitých regionech a realizace geopolitických ambicí států.  

Ukrajinsko-ruský konflikt vyvolal hodně otázek týkajících se porušování 

mezinárodních právních závazků, které se dostaly do samotných základů mezinárodního 

práva. Jde o otázku územní celistvosti a problém právní regulace války, porušování 

lidských práv a podobně.   tohoto důvodu je možné tyto otázky posoudit v mnoha 

mezinárodních soudních orgánech – od Evropského soudu pro lidská práva až po 

mezinárodní obchodní arbitráž, od Mezinárodního námořního tribunálu až po Mezinárodní 

soudní dvůr. Ve své práci plánuji věnovat otázce mezinárodněprávních prostředků reakce 

na ruskou agresi, jako je jurisdikce Mezinárodního trestního soudu pro trestní stíhání 

pachatelů trestných činů doprovázejících agresi Ruské federace proti Ukrajině, řešení 
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sporu u Mezinárodního soudního dvora nebo podání stížnosti k Evropskému soudu pro 

lidská práva.  

 dpovědi na položené výzkumné otázky budou uvedeny v závěrečné části.  

 

 oučasný stav poznání 

Ve své práci budu využívat jak primární zdroje, tak i sekundární literaturu. Mezi 

tyto zdroje patří deklarace, mezinárodní smlouvy a obyčeje, zákony, analytické články, 

odborné časopisy a další. Vzhledem k aktuálnosti problematiky je většina použitých zdrojů 

dostupná on-line. Během výzkumu budou používány zdroje různého původu, kromě 

českých také materiály v angličtině, ruštině a ukrajinštině.  

Celkově lze říci, že dostupnost informací, nezbytných pro mou práci, není vyloženě 

špatná, ale rozhodně není bezproblémová. Pokud jde o teoretickou část, většina 

monografií, které využiji, je volně přístupná. Informace, které lze jednoduše dohledat, jsou 

velmi často omezené na pouhý výčet nejdůležitějších dat, spojených s událostmi na 

ukrajinském náměstí Nezávislosti.  bvykle se jedná o novinové články, určené širšímu 

okruhu čtenářů.  dbornější články a komentáře na toto téma se mi však poměrně bez 

problémů podařilo najít na internetových verzích světových časopisů a periodik jako The 

New York Times, Foreign Affairs, James Town Foundation nebo BBC.  

 a nejdůležitější zdroj pro svoji práci považuji vědeckou monografii od 

ukrajinského právníka, politika a vědce  leksandra  adorozhniiho Anexe Krymu – 

mezinárodní zločin: monografie, což je komplexní mezinárodněprávní studii o vztazích 

souvisejících s mezistátní interakcí mezi Ruskou federací a Ukrajinou o „krymské otázce“ 

po obnovení státní suverenity a během ruské agrese na Krymu, zaměřené na připojení 

poloostrova.  

 

Metodologie 

Ke zkoumání dané problematiky jsem si zvolila deskriptivně analytickou metodu, 

kde první část práce bude chronologicky postupovat po hlavních konfliktních bodech, 

vzájemných ukrajinsko-ruských závazcích a analýze oddělení Krymu, zatímco druhá část 

se zaměří na analýzu role a zájmu mezinárodních soudních orgánů vůči agresi Ruské 

federace.  

Práce bude členěna do 6 částí, kde první část představuje úvod do problematiky 
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konfliktu, pokračuje do mezinárodněprávních závazků mezi Ruskou federaci a Ukrajinou, 

jako je například zákaz zásahu nebo hrozby násilí. Třetí část práce bude věnována tématu 

intervence na Krym z pohledu Ruské federace, následně se posunu do analýzy právních 

aspektů oddělení Krymského poloostrova a dnešního právního statusu Krymského 

poloostrova. Poslední největší část bude analyzovat mezinárodněprávní prostředky reakce 

na agresi Ruska, a tím je jurisdikce Mezinárodního trestního soudu pro trestní stíhání 

pachatelů trestných činů doprovázejících agresi Ruské federace proti Ukrajině nebo 

možnost řešení sporů mezi Ukrajinou a Ruskou federací u Mezinárodního soudního dvora 

nebo u Evropského soudu pro lidská práva.  

 

Zdroj dat 

Pří používání literatury v mé práci je nejdůležitějším bodem zachování 

objektivnosti v ohledu na dané téma. V poslední době vzniklo spoustu literatury, které nese 

nějaké zabarvení a značné názorové štěpení můžeme pozorovat i u dnešní společnosti jako 

celku. Bude proto důležité vycházet z objektivních, ověřených dat a zdrojů. Velkou 

výhodu spatřuji v mé znalosti ukrajinského a ruského jazyka, což mi umož uje číst texty v 

jazyku originálu, aniž bych byla limitována nějakými překladovými nedostatky. Tato 

znalost mi vytváří velkou příležitost dostat se ke zdrojům, které bych třeba v českém 

překladu nenašla nebo které by byly přeloženy nesprávně.  

Co se týká literatury, tak pro zkoumání ruské intervence na Krym a právních 

aspektu jeho oddělení budu čerpat hlavně ze zákonů, mezinárodních smluv, účastníky 

kterých jsou Ruská federace a Ukrajina, z dostupných článků analyzujících oddělení 

Krymu od Ukrajiny. Zkoumat mezinárodněprávní prostředky reakce na Ruskou agresi mi 

pomohou dostupné monografie nebo odborné články, hlavně budu využívat monografii 

 leksandra  adorozhniiho, která danému tématu věnuje.  
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