
 
ABSTRAKT 

Předložená diplomová práce se zabývá mezinárodněprávním institutem 

diplomatického azylu. V úvodu práce analyzuje ranou historii poskytování azylu, 

přičemž se zaměřuje především na období starověkého Řecka a Říma, posléze 

azylovou praxi církve, která jako vlivná instituce středověkého světa značně 

ovlivnila vývoj azylového práva. Aby bylo možné zasadit diplomatický azyl 

do širšího kontextu azylového práva, zabývá se práce rovněž azylem teritoriálním, 

tedy klasickou formou azylu. Okrajově se práce dotýká rovněž problematiky 

uprchlictví. Po obecném výkladu následuje pojednání o samotném diplomatickém 

azylu. Diplomatický azyl, jakožto jihoamerický právní partikularismus, představuje 

zvláštní formu azylu, poskytovanou zejména na zastupitelských misích států, 

nebo jiných vhodných místech. Práce se zabývá zejména výkladem nezbytných 

atributů, které diplomatický azyl formují a rozborem významných kodifikačních 

počinů v Latinské Americe. Milníkem ve vývoji diplomatického azylu bylo 

rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v případě Diplomatického azylu, který  

na jeho půdu přenesly Kolumbie a Peru poté, co se v roce 1948 na kolumbijské 

velvyslanectví v Limě ukryl neúspěšný peruánský revolucionář Haya de la Torre. 

Negativní postoj Mezinárodního soudního dvora, k tomuto institutu, podnítil 

legislativní akci ze strany jihoamerických republik. V průběhu 20. století bylo  

v jihoamerickém regionu přijato hned několik úmluv zabývajících se právem azylu. 

Nejnovější a nepropracovanější z nich je Úmluva o diplomatickém azylu, přijata  

na 7. mezinárodní konferenci amerických států v Caracasu v roce 1954, právě  

v důsledku judikátu Mezinárodního soudního dvora. Práce se rovněž okrajově věnuje 

problematice konzulárního a námořního azylu, které tvoří zvláštní subkategorie 

diplomatického azylu. Samostatná úvaha je věnována azylové praxi Spojených států, 

které skrze svůj historicky silný vliv na Latinskou Ameriku dokázaly prosadit 

některé modifikace tohoto právního institutu. V závěru se práce věnuje aktuální 

kauze australského novináře Juliana Assange, zakladatele serveru Wikileaks, který 

se v současnosti ukrývá na ekvádorském velvyslanectví v Londýně, kde mu byl  

ze strany Ekvádoru udělen diplomatický azyl. Velká Británie uplatnění takového 

postupu odmítá a domáhá se jeho vydání. Práce se zabývá rozborem právního 

podkladu pro tvrzení obou stran, možností dalšího vývoje a jeho dopadu na vývoj 

diplomatického azylu v budoucnosti. 


