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Príloha č. 1: Komparácia normatívnych teórií secesie (tabuľka)  

Zdroj: ROSŮLEK, Přemysl. Politický secesionizmus & etické teórie: Allen Buchanan a  

jeho kritici. 1. Brno: Barrister & Principal, 2014.  171 s. ISBN 978-80-7485-037-0. 
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TEÓRIE 

NÁRODNÉHO 

SEBAURČENIA 

 

 

PLEBISCITNÉ 

TEÓRIE 

 
 

Legitimizačný 

axióm 

Liberálne demokracie; práva občanov aj skupín 
 Suverénny štát a územná 

celistvosť 

 Interný proces 
deliberácie 

 Národný štát 

 Separované národy 

 Ochrana kultúrnej 

skupiny 

 Vzájomné záväzky 

a uznanie 

 Sloboda, demokracia 

a autonómia 

 Teritoriálne 
spoločenstvo 

 

 

 

 

 

 

Právo na 

secesiu a 

podmienky 

ÁNO 

 Náprava krívd 

 Anexia v minulosti 

 Dohoda 

 Práva menšín 

 Separovaný národ 

 Relatívna kultúrna 

homogenita 

 Práva menšín 

 Rozhodnutie väčšiny 

v referende 

 Životaschopnosť 
spoločenstva aj 

pôvodného štátu 

 Práva menšín (secesia) 

NIE 

 Nacionalistické 

a kultúrne skupiny 

 Skupiny imigrantské, 

etnicky silno zmiešané 

alebo so silnou dvojitou 

identitou 

 Rezervovaný postoj 

k právu na secesiu 

skupín s národnou 

identitou 

 

Ústavné právo 

na secesiu 

ČIASTOČNE ÁNO ÁNO 

 Obava z vydieranie 

 Dohodou s právom 

veta ústrednej moci 

 Súčasť ústavy alebo 
medzinárodného práva 

 Časť ústavy ako poistka 
proti tyranii väčšiny 

 

 

 

Teritoriálna 

dimenzia 

 Status quo hraníc; 
neodňateľné právo 

existujúceho štátu 

na územie 

 Liberálnemu 

mysleniu chýba 

argument 
ospravedlnenia 

hraníc 

 Kritika statusu quo hraníc 
existujúcich štátov 

i nacionalistických 

princípov práva na územie 

 Územné práva skupín 

 Kritika statusu quo 
hraníc existujúcich 

štátov 

 Právo na územie 
odvodené z ľudu 

 Skupina nemusí 

vznášať územné nároky 
 

 

 

Medzinárodné 

právo 

 Spravodlivý 

medzinárodný 
systém 

 Medzinárodné 
spoločenstvo ako 

arbiter medzi 

štátom a skupinou 
(sebaurčenie) 

 Transformácia 

medzinárodného systému 
a práva 

 Medzinárodný systém ako 
arbiter práv menšín 

 Medzinárodné právo 

reštriktívne v otázke 
práva na secesiu 

 Posilnenie role 
edzinárodného súdneho 

dvora (secesia)  

 

 

Právo na 

diplomatické 

uznanie 

 Nárok len 

legitímnych 

politických entít 
(kritérium 

spravodlivosti, 

demokratickej 
vlády)  

 Prevláda obmedzená 

podpora novému štátu 

 Rozhodovanie štátov 
strategické, nie na základe 

etického rozmeru 

 Diplomatické uznanie 

je unilaterálnou 

záležitosťou 
jednotlivých štátov, 

a nie morality 



Príloha č. 2: Znázornenie územia autonómneho regiónu Iracký Kurdistan vrátane 

sporných území (obrázok) 

 
 

Zdroj: Disputed territories of Northern Iraq.In: Wikipedia: the free encyclopedia 

[online]. 02.05.2017 [cit. 2017-05-08. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Disputed_territories_of_Northern_Iraq&oldi

d=778260164 

 
 

 

 

 



Príloha č. 3: Znázornenie aktuálneho územia Irackého Kurdistanu vrátane 

teritoriálneho rozdelenia moci medzi KDP a PUK (obrázok) 

 

Zdroj: Iraq Control of Terrain Map: October 7, 2016. Institute for the Study of 

War [online]. 2016 [cit. 2017-04-25]. Dostupné z: 

http://iswresearch.blogspot.cz/2016/10/iraq-control-of-terrain-map-october-7.html 

 


