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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mezinárodních organizací na britsko-španělský 

spor o Gibraltar. Organizacemi, které byly vybrány pro zhodnocení tohoto vlivu, jsou 

OSN, NATO a Evropská unie. Práce zkoumá vývoj sporu od 50. let až do počátku 21. 

století. Ohledně OSN se práce zaměřuje především na jednání Speciální komise  

pro dekolonizaci v 60. letech. V části věnované NATO se práce zabývá především 

otázkou vlivu vstupu Španělska do NATO na spor a na vstup Španělska do vojenských 

struktur NATO. V kapitole vlivu Evropské unie na spor se práce zabývá především 

problematikou vlivu sporu na evropskou legislativu. Neopomíjí se ani vliv 

mezinárodních organizací na vnitřní vývoj na poloostrově. Práce došla k závěru, že 

mezinárodní organizace fungovaly ve sporu spíše jako prostředník a donucovací 

prostředek k bilaterálním jednání. OSN se stavila ve svých rezolucích na stranu 

Španělska, ale neměla donucovací prostředky k prosazení svých cílů. NATO mělo 

hlavně nepřímý vliv na spor, podobně jako Evropská unie. Ta se do sporu zapojovala 

hlavněz když ovlivňoval evropskou legislativu. 



   

Abstract 

This bachelor thesis examines the influence of international organizations on the dispute 

over Gibraltar between the United Kingdom and Spain. The following organizations 

were selected for the research: UN, NATO and EU. This thesis examines development 

in this dispute since the 1950s till the beginning of 21st century. About United Nations, 

the thesis examines negotiations in the Special Committee on Decolonization in the 

1960s. About NATO, the thesis studies mostly a topic of the introduction of Spain into 

NATO and the admission of Spain to military structures of NATO. In the chapter about 

the European Union, the thesis principally explores the influences of the dispute on 

European legislation. The thesis does not avoid the aspect of the influence of 

international organizations on the internal development of Gibraltar. The thesis reached 

the outcome, that the international organizations influenced the dispute over Gibraltar 

by mediation and forcing to bilateral negotiations. The UN in its resolutions supported 

Spain´s position, however, it couldn´t force the United Kingdom to put the resolutions 

into practice. NATO and EU influenced the dispute principally indirectly. The EU 

considered about the dispute mostly in situations, when the dispute influenced the 

European legislation. 
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Úvod 
 

 Již od roku 1704 ovlivňuje bilaterární vztahy Velké Británie a Španělska otázka 

suverenity nad pouze pět kilometrů dlouhým a v nejširším místě jeden a půl kilometru 

širokým poloostrovem. Význam Gibraltaru má pro obě strany dvě důležité úrovně. 

První úrovní je jeho význam geostrategický, který byl znám již v době antiky, kdy byl 

Gibraltar v legendách nazýván Heraklovými sloupy. Využili jej i Maurové, kteří roku 

711 z něj zahájili dobývání Pyrenejského poloostrova. Podle jejich velitele získal 

Gibraltar své jméno (Džebel al-Tárik neboli Tárikova hora). Z gibraltarské skály je 

možné kontrolovat veškerý lodní provoz Gibraltarskou úžinou, která je pouze 21 

kilometrů široká a jedná se o jedinou námořní cestu ze Středomoří a od otevření 

Suezského průplavu roku 1869 také o významnou námořní trasu z oblasti Arabského 

poloostrova do Atlantického oceánu. Druhým významem je symbolika Gibraltaru. Pro 

Velkou Británii je Gibraltar jedním z posledních zbytků bývalého koloniálního panství, 

který stále chce zůstat pod její svrchovaností. Naopak pro Španělsko je Gibraltar 

součástí svého historického území, které mu bylo neprávem odejmuto a nyní omezuje 

vnitřní integritu jeho území. Zejména v nacionalisticky orientovaných kruzích byla 

existence Gibraltaru vždy chápána jako potupa Španělska. Ve 20. století vzniklo také 

gibraltarské národní cítění a touha po zrodu samostatného gibraltarského národa. 

Po konci Druhé světové války se ve světě mezinárodních vztahů objevili noví 

hráči v podobě mezinárodních organizací. Jejich zrod způsobila obava z opakování hrůz 

války a také snaha o spolupráci na poli ekonomiky, či na poli vojenském. Jejich vstup 

poznamenal mnoho aspektů zahraniční politiky většiny států světa a výrazně ovlivnily 

do té doby ustálený spor o Gibraltar. Pro tuto práci byly vybrány tři mezinárodní 

organizace. První je Organizace spojených národů. OSN je jediná globální univerzální 

instituce, které jsou oba státy samozřejmě členem. Navíc OSN chápe jedním ze svých 

hlavních bodů zmíněných ve své Chartě dekolonizaci. Druhou organizací je 

Severoatlantická aliance. Jedná se o regionální vojenskou alianci, která se sice příliš 

nezajímá o sociální a další významy sporu, ale Gibraltar je pro ni klíčový jako 

významný vojensky-strategický bod, na kterém je navíc umístěna vojenská základna. 

Navíc členství v NATO je z bezpečnostního hlediska důležité i pro oba zúčastněné 

státy. Poslední organizací, která se sporem detailněji zabývá je Evropská unie a její 

předchůdci. Pro oba státy bylo dlouho členství v EU významné z mnoha ekonomických 
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i společenských důvodů. Status Gibraltar jako poslední kolonie v Evropě a bilaterární 

spor o něj vytvořily unikátní postavení Gibraltaru v Evropské unii. Vliv Evropské unie 

na spor bude pravděpodobně v blízké budoucnosti zvýrazněn v souvislosti 

s rozhodnutím Velké Británie opustit Evropskou unii.  

 Tato práce si dává za cíl popsat a odpovědět na výzkumnou otázku, jakou roli 

a jakou funkci měly mezinárodní organizace ve sporu o Gibraltar. Prostředkem pro toto 

zhodnocení bude komparace rolí a funkcí mezinárodních organizací s teoriemi, které 

jsou popsány v první teoretické kapitole. Teze práce je, že mezinárodní organizace 

fungovaly ve sporu jako prostředník a donucovací prostředek k navázání bilaterálních 

jednání, čímž ovlivnily vývoj sporu. Tato teze je vyvozena z teorie mezinárodních 

organizací a z odborné literatury týkající se sporu. Práce by měla dokázat, že 

mezinárodní organizace postrádaly vůli nebo prostředky k hlubším zásahům do sporu, 

takže se omezily na roli zprostředkovatele. Všechny vybrané organizace jsou ze své 

podstaty různé, proto se jejich role, funkce, zájmy, působnost a další faktory liší. Proto 

práce ke každé z vybraných organizací přistupuje individuálně. Práce si dává 

za sekundární cíl také zhodnotit vliv vybraných organizací na vnitřní vývoj 

Gibraltarského poloostrova. 

 Z metodologického hlediska se jedná o případovou studii, která zpracovává téma 

jako historickou analýzu vývoje sporu o Gibraltar a Gibraltaru samotného s ohledem 

na roli mezinárodních organizací v tomto vývoji. Tato práce pracuje především 

v chronologickém pořadí. Časově se práce vymezuje od návratu Španělska 

z mezinárodní izolace v první polovině 50. let 20. století do podpisu Córdobské dohody 

v roce 2006. Dobové vymezení působnosti jednotlivých organizací je odlišné s ohledem 

na historický vývoj vlivu dané organizace na spor. 

 Práce je členěna do šesti tematických kapitol. První kapitola, jak již bylo 

zmíněno, se zabývá teoretickým vymezením mezinárodních organizací. Druhá kapitola 

popisuje vývoj sporu před návratem Španělska z mezinárodní izolace. Třetí kapitola se 

zabývá vývojem sporu na bilaterární úrovni a také vnitřním vývojem sporu. Tato 

kapitola si dává za cíl dát čtenáři přehled o vývoji sporu a tím umožňuje vzájemné 

odkazování mezi touto kapitolou a dalšími tematickými kapitolami. Čtvrtá kapitola je 

zaměřena na vliv OSN na spor a popisuje především dění ve Speciální komisi OSN pro 

dekolonizaci. Pátá kapitola popisuje vliv NATO ve sporu. Poslední šestá kapitola se 

zabývá vlivem Evropské unie a jejího předchůdce Evropských společenství na spor a 

vlivem Gibraltaru na evropskou legislativu. 
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 Pro psaní práce byly použity primární i sekundární zdroje v českém, anglickém a 

španělském jazyce. Z primárních zdrojů byly použity především na internetu volně 

dostupné rezoluce OSN a bilaterálně podepsané smlouvy dostupné především 

na internetových stránkách gibraltarské vlády. Tyto zdroje byly využity především 

v kapitole Řešení sporu na bilaterální úrovni a také v tematické kapitole k OSN. 

V sekundární literatuře bylo použito několik publikací ve zmíněných jazycích. 

V českém jazyce se sporu věnuje především Vratislav Košťál ve své knize Gibraltar: 

Podivný spor o Heraklovy sloupy. Tato kniha se zabývá vnitřním i vnějším pohledem 

na gibraltarskou otázku a sleduje i podíl evropské integrace ve sporu. Byla využita 

především k dohledávání informací k některým právním aspektům. Pro vypracování 

teoretické kapitoly o vlivu mezinárodních organizací na bilaterální spor byly použity 

odborné publikace v českém jazyce. 

 V anglicky psané literatuře je nutné zmínit knihy Petera Golda, který se ve svých 

knihách Gibraltar: British or Spanish aA Stone in Spain´s Shoe: The Search for a 

Solution to the Problem of Gibraltar detailně zabývá vývojem sporu po pádu Francova 

režimu. Od tohoto autora byly použity také odborné články, z kterých měl na práci vliv 

především článek Gibraltar at the United Nations: Caught betweena treaty, the charter 

and the ’fundamentalism’ of the special committee, který popisuje vývoj sporu na půdě 

OSN. Další významnou knihou, která byla použita je Gibraltar: Modern History 

od autorské dvojce Chris Grocott a Gareth Stockey, kteří se zabývají vývojem 

Gibraltaru od 18. století s důrazem na spor o něj. Tato kapitola vypomohla především 

u kapitoly, která se zabývá děním na Gibraltaru před Druhou světovou válkou. Vývojem 

sporu po Druhé světové válce do roku 1990 se zabývá další autorská dvojce R.H. Haigh 

a D.S. Morris v knize Britain, Spain and Gibraltar 1945-1990: The Eternal Triangle, 

která je zaměřena spíše na bilaterální rovinu sporu. K zpracování otázek vnitřního 

vývoje a na Gibraltaru byla používána kniha Stephena Constantina a Martina 

Blinkhorna Community and Identity: The Making of Modern Gibraltar since 1704. 

Další knihou, která se zabývá sporem v obecné rovině je Arbitrary Borders: The 

Dispute over Gibraltar od Melissy Jordine. 

 

 Ze španělsky psaných zdrojů je potřeba vyzdvihnout soubor textů především 

španělských akademiků Gibraltar: 300 Años od editorů Alejandra del Valle Galvéze a 

Inmaculady González Garcíi, který byl vydán v roce 2004 k výročí 300 let od obsazení 

Gibraltaru britskými jednotkami. V tomto souboru byly velice užitečné především texty 
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Gibraltar en la Unión Europea od Cristiny Izquierdo Sanz, který se zabývá postavením 

Gibraltaru v Evropské unii a obecnější text Regreso a Gibraltar: Acuerdos y 

Desacuerdos Hispano-Británicos od Antonia Remiro Brótonse. Dalším zdrojem 

ve španělské jazyce byla kniha En Torno a Gibraltar od Salustiana del Campa, která 

shrnuje dění ohledně sporu po pádu Frankovy diktatury. 
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Mezistátní mezinárodní organizace v bilaterálních 
sporech 
 

 Mezinárodní organizace se dělí na mezistátní organizace a nevládní mezinárodní 

instituce.1 Mezistátní organizace je ze své podstaty sdružením aspoň tří rovnoprávných 

členů, kteří jejím prostřednictvím chtějí regulovat určitou část vzájemných vztahů. 

Vzniká na základě mezinárodní smlouvy, má svoji vnitřní strukturu a vystupuje jako 

subjekt mezinárodního práva.2 Mezistátní organizace se dělí do několika kategorií dle 

pole působnosti, obsahu činnosti, délky fungování, počtu členů apod.. 

 V řešení bilaterárního sporu se může zdát, že přítomnost více organizací pouze 

zdvojuje stejnou činnost. Z jiného úhlu pohledu se to ovšem dá také chápat jako zisk 

dalších komunikačních kanálů. Každá ze tří vybraných mezinárodních organizací je 

svým založením jiná a každá z nich přináší do řešení sporu jiný pohled a jiné aspekty. 

Tudíž každá z vybraných organizací přinesla do sporu nový komunikační kanál. 

Pro zúčastněné země je vztah k vybraným organizacím z různých důvodů velice 

důležitý. Aktéry mezinárodních organizací nemusí být pouze státní útvary, ale důležitou 

roli mohou hrát i nezávislý byrokratický aparát dané organizace nebo různé zájmové 

skupiny.3 Při své analýze budu rozlišovat mezi možnými rolemi, které mohou 

mezinárodní organizace zastávat v bilaterálním sporu a také se systémovými funkcemi 

mezinárodních organizací. 

 Role mezinárodních organizací v bilaterálních sporech je určena nastavením 

instituce a vlivem jednotlivých aktérů na ní. První z možných rolí je využití 

mezinárodní organizace jako nástroje prosazování svého cíle. Suverénní státy v tomto 

případně využívají mezinárodní organizaci k zastupování svých zájmů navenek. 

V tomto případě není mezinárodní organizace samostatným aktérem a nedisponuje 

vlastní autoritou.  

 Další možnou rolí mezinárodní organizace ve sporu je role arény. V tomto 

případě funguje mezinárodní organizace jako poskytovatel prostoru pro spolupráci 

i řešení vzájemných sporů. Příkladem této role je Valné shromáždění OSN. Valné 

shromáždění vydává rezoluce, které ovšem nemají závazný charakter. Fungují pouze 

                                                 
1 Oskar Krejčí, Mezinárodní politika (Praha: Ekopress, 2014), 214. 
2 Michael Romancov, Mezinárodní organizace (Plzeň: Aleš Čeněk, 2011), 9-10. 
3 Jan Karlas, Mezinárodní organizace: Systémy spolupráce mezi státy (Praha: SLON, 2015), 134. 
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jako doporučení. Je to prostor, kde jednotlivé státy mohou vyjádřit svůj názor a hledat 

pro jeho prosazení spojence, vytvářet aliance nebo dosáhnout konsenzu. 

 Poslední možnou rolí mezinárodní organizace v bilaterálním sporu je aktér. 

V této roli je mezinárodní instituce schopna vystupovat v některých oblastech nezávisle 

na svých členech a přijímat konkrétní rozhodnutí. Tyto organizace musí mít rozvinutou 

vnitřní strukturu a dostatečný rozpočet. Příkladem této role je Evropská unie, která má 

vysokou míru supranacionality, propracovanou vnitřní strukturu a rozpočet, který je 

z části tvořen nezávisle na příspěvcích členských států.4 

 Důležité je také zmínit jaké mohou mít mezinárodní organizace funkce. Jednou 

takovou funkcí je artikulovat a agregovat zájmy svých členů. Agregace je důležitá 

především pro slabší státy, které díky ní mají lepší šanci prosadit své zájmy. Další 

funkcí je umožnění formální a neformální komunikace i mezi zeměmi, které by jinak 

kontakt mezi s sebou z různých důvodů jen těžko získaly.5 To umožňuje vytváření 

koalic, které mohou prosazovat své společné zájmy. S těmito dvěma funkcemi také úzce 

souvisí funkce vytváření agendy.  

 Mezinárodní organizace vytváří, aplikují a posuzují základní normativní rámec 

chování. Dobrým příkladem toho je činnost OSN, jejíž normy vychází ze základního 

rámce Charty OSN. Činnost mezinárodních organizací také může pomoci socializovat 

státy do rámce mezinárodní instituce, což pomáhá novým členským státům si osvojit 

nové normy a hodnoty a získávají pozice ve světě mezinárodních vztahů. Některé 

mezinárodní instituce také fungují jako zprostředkovatel informací. Funkci sběru a 

distribuce informací mají některé státy začleněnu do základních listin. 

 Funkce preventivní diplomacie se dá popsat jako snaha zabránit a předejít 

vyhrocení sporů do momentu, kdy strany použijí násilí. Touto funkcí se zabývá 

především OSN od konce Studené války. Jinak se tím většinou zabývají i regionální 

organizace.6 

 Za další funkce se dají považovat ochrana a zajištění bezpečnosti, monitoring 

situace, verifikace závazků, obhajoba osob a témat, udržování sociální soudržnosti, 

zajišťování služeb a blahobytu a také udržování komunikace včetně zprostředkování.7 

                                                 
4 Šárka Waisová, Mezinárodní organizace a režimy (Plzeň: Aleš Čeněk, 2008), 124-129. 
5      Jedná se především o menší země, které těžko navazují složité multilaterální vztahy a nemohou si 
dovolit udržovat si stálé zastoupení ve většině zemí světa. 
6      Waisová, „Mezinárodní organizace a režimy“, 138-139. 
7 Ibid.,141. 
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 Tato práce si dává za cíl zhodnotit uplatnění teoretických rolí a funkcí 

mezinárodních organizací, které jsou popsány v této kapitole ve smyslu, že cílem práce 

je prozkoumat, jak se výše uvedené teoretické poznatky o funkcích a možných rolích 

mezinárodních organizací v bilaterálních sporech uplatnily v britsko-španělském sporu 

o Gibraltar v období od 50. let 20. století do počátku 21.století. Předpokladem je, že 

jednotlivé organizace fungovaly spíše jako zprostředkovatel dialogu a donucovací 

prostředek pro bilaterální jednání. Očekávané role a systémové funkce se u jednotlivých 

organizací liší. U OSN se dá předpokládat, že zastávala v sporu roli arény, protože její 

rezoluce nemají závazný charakter a OSN nemá prostředky, kterými by si mohla jejich 

dodržování vymoci. U NATO a Evropské unie se z podstaty obou organizací dá 

predikovat spíše role samostatného aktéra. U Evropské unie tento předpoklad vychází 

z její silné supranacionality, díky které se může zaměřit na prosazování svých zájmů. 

NATO se jako vojenská aliance řídí především svými strategickými zájmy, proto práce 

předpokládá, že pro něj bude charakteristická role samostatného aktéra. 
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Gibraltar a spor o něj před rokem 1953 

Válka o Španělské dědictví a Utrechtská smlouva  

 

 Počátek britsko-španělského sporu o Gibraltar se v literatuře obvykle datuje 

do roku 1704, kdy vícenárodnostní jednotky vedené britským admirálem Rookem 

dobyly Gibraltar. V následujících letech války dokázaly tyto jednotky odolat 

francouzsko-španělským útokům. Tato událost byla ve své době chápána jen jako 

dočasná změna vývoje Války o španělské dědictví, která probíhala mezi Habsburskou a 

Bourbonskou dynastií. Důvodem britské účasti ve válce byla obava ze sloučení Francie 

a Španělska, což by znamenalo zásadní změnu mocenských poměrů v Evropě. Po smrti 

Josefa I., rakouského císaře na jeho místo nastoupil dosavadní pretendent španělského 

trůnu Karel VI.. Personální unie mezi Rakouskem a Španělskem byla pro Brity 

nepřijatelná. Toto společně dalšími důvody vedlo k rozpadu protifrancouzské koalice a 

také k podepsání mírových smluv z Utrechtu a z Rastatte. 

 Mírová smlouva z Utrechtu přinesla mnoho výrazných změn evropské politiky. 

Pro tuto práci je ovšem důležitý její desátý článek. Podle něj přechází Gibraltar pod 

Velkou Británii „na věčné časy“8. Tato smlouva zahrnovala pouze skálu, hrad a přilehlé 

město s přístavem. Původně k Gibraltaru náleželo i „Campo de Gibraltar“, kde byla 

lokalizovaná zemědělská produkce. Tím vznikla potravinová nesoběstačnost Gibraltaru. 

Znění článku jednoznačně nedefinovalo rozsah teritoriálních vod a také přineslo 

problémy v otázce budování opevnění. Tyto nejasnosti vytvořily základy pro budoucí 

spor. Ve smlouvě je také zmíněno přednostní právo Španělska na zisk Gibraltaru 

v případě, že by se Velká Británie rozhodla svého území vzdát. 

 Připojení Gibraltaru ke Spojenému království neproběhlo bez problémů. I přes 

nepopiratelný strategický význam Gibraltaru se v Parlamentu i ve společnosti objevila 

výrazná kritika jeho připojení. Část politiků považovala Gibraltar za překážku 

v budování vztahů se Španělskem a zdůrazňovala finanční a logistickou náročnost jeho 

držby.9  

                                                 
8 „Article X of the Treaty of Utrecht“, Gibraltar Net, http://www.gibnet.com/texts/utrect.htm (staženo 
11.3.2017). 
9 Gareth Stockey, Chris Grocott, Gibraltar: A Modern History (Cardiff: University of Wales Press, 2012), 
20. 
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Vnitřní vývoj Gibraltaru pod Britskou správou 

 

 V 18. století došlo ke dvěma obléháním Gibraltaru ze strany Španělska. 

K prvnímu došlo během britsko-španělského konfliktu v roce 1727. Druhé, podstatně 

delší a nebezpečnější, proběhlo v letech 1779 až 1783, kdy se Španělé pokusili využít 

zranitelnosti Británie v průběhu Americké války o nezávislost. Ani při jednom obléhání 

ovšem nedokázali Španělé přerušit námořní zásobování Gibraltaru a proto ani jedna 

blokáda nebyla úspěšná.10 Britové si uvědomovali potencionální zranitelnost své nové 

kolonie, a proto zahájili budování opevnění. Rozsah tohoto opevnění ovšem přesahoval 

hranice určené Utrechtskou dohodou. Spor o území byl postupem času vyřešen 

ustanovením neutrálního pásma mezi britskou a španělskou zónou.11 

 Gibraltar v 18. století se stal kvalitně opevněnou pevností, která si zároveň 

držela status svobodného přístavu. Tento statut umožňoval zásobování z afrických zemí, 

především z nedalekého Maroka. Jeho strategický význam se plně ukázal v průběhu 

Napoleonských válek. Po vítězství Velké Británie u Trafalgaru zahájil Napoleon 

Bonaparte námořní blokádu Velké Británie. Gibraltar se díky tomu stal jedním z mála 

použitelných přístavů pro britské lodě na kontinentě, což vedlo k jeho výraznému 

rozvoji.12 

 Po konci Napoleonských válek ekonomický význam Gibraltaru mírně upadal. 

Roku 1830 byl Gibraltar vyhlášen královskou kolonií.13 K zásadní změně tohoto trendu 

došlo v období po roce 1869, kdy byl otevřen Suezský průplav. Lodní doprava do Asie 

se tímto přesunula do Středomoří a jeho vstupní brána na tom ekonomicky vydělávala. 

V roce 1906 byl v té době už nedostačující přístav výrazně přestaven, aby uspokojil 

soudobé obchodní i vojenské potřeby. Tato přestavba výrazně ovlivnila podobu celé 

kolonie.14 

 Meziválečná léta na Gibraltaru se nesla v duchu boje za volební a sociální práva 

obyvatelstva kolonie a omezování vlivu britské správy. To vedlo k ustanovení městské 

rady (City Council) a Výkonné rady (Executive Council), které byly částečně volené 

obyvateli kolonie.15 Britská správa nelibě nesla rozšiřování republikánských ideologií 

                                                 
10 Stephen Constantine, Martin Blinkhorn, Community and Identity: The Making of Modern Gibraltar 
since 1704 (Manchester: Manchester University press, 2009), 52. 
11 Stockey, Grocott, „Gibraltar: A Modern History“,11. 
12 George Hills, Rock of Contention: A History of Gibraltar (Londýn: Robert Hale & Company, 1974), 364. 
13 Peter Gold, Gibraltar: British or Spanish (New York: Routledge,2005)9. 
14 Constantine, Blinkhorn, „Community and Identity“,93. 
15 Ibid., 323-324. 
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ze Španělské druhé republiky (1931-1939). V průběhu Španělské občanské války 

(1936-1939) se Gibraltar stal útočištěm mnoha španělských uprchlíků. Mnozí z nich 

v obavě z represálií režimu generála Franca na Gibraltaru zůstali. Porážka Republiky 

byla v nejvyšších kruzích na Gibraltaru chápána pozitivně a Franco byl na Gibraltaru 

po jistou dobu dokonce oslavován.16 

 V průběhu Druhé světové války byl Gibraltar kvůli své významné poloze 

několikrát bombardován italským letectvem. Kvůli bombardování byla většina civilního 

obyvatelstva evakuována do Francouzského Maroka. Po pádu Francie byli obyvatelé 

přesunuti převážně na Britské ostrovy. V průběhu války vznikla také politická 

organizace AACR (The Association for the Advancement of Civil Rights), ze které 

vzešla většina politické reprezentace Gibraltaru v druhé polovině 20. století. Jejím 

hlavním představitelem byl Joshua Hassan, pozdější dlouhodobý premiér Gibraltaru. 

Tato organizace vedla jednání o zvýšení pravomocí místních organizací. Ta vyvrcholila 

roku 1950, kdy byla zřízena z většiny volená Legislativní rada (Legislative Council). 

Ve volbách AACR získala většinu, ale nejvyšší moc měl stále guvernér.17 

Vztahy mezi Gibraltarem a Španělskem  

 

 Vztah mezi Španělskem a Gibraltarem byl vždy definován podle soudobé 

španělské vlády. V dobách, kdy ve Španělsku vládly autoritativně zaměřené vlády, byl 

na Gibraltar vytvářen nátlak a naopak v dobách umírněných vlád se rozvíjel obchod.   

Po celou dobu existence Gibraltaru byl kontakt se Španělskem těžko nahraditelný a to 

nejen kvůli dodávkám potravin a dalšího zboží, ale i španělské pracovní síle a postupem 

času i pitné vodě. 

 V 18. století se pokusili Španělé dvakrát obléhat Gibraltar, ale ani jednou nebyli 

úspěšní. V průběhu Napoleonský válek posloužil Gibraltar velice dobře španělským 

jednotkám, které povstaly proti vládě Napoleonova bratra Josefa. To vedlo ke zlepšení 

vztahů mezi Španělskem a Velkou Británií, a tudíž i k dobrým vztahům pro Gibraltar. 

Po většinu 19. století zůstaly hranice mezi Španělskem a Gibraltarem otevřené. 

Důvodem byla i jasně daná rovnováha sil. Velká Británie se v 19. století stala 

nejvýznamnější světovou mocností. Oproti tomu Španělsko zažívalo ústup z pozice 

koloniální mocnosti a politickou nestabilitu. Španělsko si potřebovalo udržovat dobré 

vztahy s Velkou Británií, tudíž řešení gibraltarské otázky nebylo na pořadu dne. 

                                                 
16 Stockey, Grocott, „Gibraltar : A Modern History“,68. 
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Jediným výraznějším problémem, který byl Španělskem v souvislosti s Gibraltarem 

řešen, bylo pašování zboží z Gibraltaru (především tabáku) za účelem vyhnout se 

vysokým clům.18 

 Na počátku 20. století britská správa začala kontakt se Španělskem omezovat. 

Důvodem bylo to, že španělská kultura a jazyk začínaly na Gibraltaru převládat.19 

V průběhu První světové války Centrální mocnosti nabízely Španělsku možnost 

připojení Gibraltaru za vstup do války na jejich straně.20 Po válce byla v britské vládě 

diskutovaná možnost výměny Gibraltaru za španělskou Ceutu na druhé straně úžiny.21 

Tuto možnost ve svých proslovech podporoval i Primo de Rivera, který se dostal k moci 

v roce 1923. I přes některé jeho útočnější projevy proti britskému držení Gibraltaru 

Primo de Rivera ve skutečnosti žádné výraznější akce k navrácení Gibraltaru Španělsku 

neuskutečnil. Důvodem byla jeho obava ze zhoršení vztahů s Británií, které by mohlo 

ohrozit španělské državy v severní Africe. Jediným jeho opatřením bylo přitvrzení 

zákroků vůči pašerákům. Tato opatření ovšem výrazně zkomplikovala kontakt mezi 

Gibraltarem a La Líneou.  

 Vlády Druhé republiky v otázce Gibraltaru v podstatě pokračovaly v politice 

Primo de Rivery. V roce 1935, v průběhu Druhé italsko-etiopské války, zástupce 

španělské republiky ve Společnosti národů mluvil s tehdejším britským zástupcem 

Anthony Edenem a žádal o navrácení „okupovaného španělského území Gibraltar.“22 

Vláda španělské republiky také zakázala obyvatelům Gibraltaru kupovat pozemky       

na sousedícím španělském území. Dalším jednáním ovšem zamezilo vypuknutí 

Občanské války ve Španělsku. V průběhu Občanské války došlo k obratu veřejného 

mínění na Gibraltaru. Zrůdnosti války se Gibraltaru vyhnuly a zástupy uprchlíků 

ze Španělska tyto názory umocňovaly.23 Vítězství Franca vytvořilo půdu pro nové 

otevření sporu o Gibraltar.  

 I když Španělsko v průběhu Druhé světové války zůstalo neutrální, tak 

v mezinárodním měřítku bylo chápáno jako fašistický stát s úzkými konexemi 

na nacistické Německo, tudíž se nacházelo v izolaci. V období zvyšujícího se napětí 

začínající studené války začali západní státy přehodnocovat svůj pohled na frankistické 

                                                                                                                                               
17 Hills, „Rock of Contention“,440. 
18 Constantine, Blinkhorn, „Community and Identity“,144. 
19 Stockey, Grocott, „Gibraltar : A Modern History“,90. 
20 Ibid., 91. 
21 Gold, „Gibraltar“,10. 
22 Hills, „Rock of Contention“,410. 
23 Gold, „Gibraltar“,11. 
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Španělsko. S koncem této izolace přišlo i k znovunastolení gibraltarské otázky 

ve španělském veřejném diskurzu.24 Gibraltar byl v očích falangistického režimu 

považován za španělské území, které je okupováno Velkou Británií. Franco osobně 

v průběhu 40. let napsal několik článků, ve kterých zdůvodňoval španělský nárok 

na Gibraltar, jakožto historické území Španělského království.25 Franco dokonce tvrdil, 

že Winston Churchill přislíbil vrácení Gibraltaru Španělsku v případě zachování 

španělské neutrality za Druhé světové války.26 Pro toto tvrzení ovšem podle neexistují 

žádné věrohodné důkazy.  

Na druhé straně Velká Británie se po konci Druhé světové války potýkala 

s výraznými hospodářskými problémy. Také mezinárodní postavení Velké Británie se 

v průběhu války změnilo. Británie definitivně ztratila pozici přední světové mocnosti. 

Zároveň v 50. letech se do veřejného diskurzu především v rámci OSN prosazovaly 

myšlenky dekolonizace. Velká Británie umožnila získat samostatnost několika svých 

významných kolonií v čele s Indií. Španělsko sice nebylo členským státem OSN, ale 

i tak vkládalo v tento proces velké naděje. 

                                                 
24 Stockey, Grocott, „Gibraltar : A Modern History“,95. 
25 Hills, „Rock of Contention“,441. 
26 William G.T. Jackson, The Rock of Gibraltarians: A History of Gibraltar (Grendon: Gibraltar Books, 
1990), 296. 
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Řešení sporu na bilaterární úrovni  
 

Spor o Gibraltar v době Francovy diktatury 

 

Konec izolace Španělska na mezinárodním poli 

 

 Na začátku 50. let se pohled západu na Španělsko změnil. I když bylo stále 

mnohými považováno za fašistický stát, začal převládat pragmatický pohled, který 

chápal Španělsko především jako antikomunistický stát. Spolupráce se tedy v horkých 

letech počátku Studené války a probíhající Korejské války stala přijatelnou.  

 Roku 1951 Velká Británie obnovila diplomatické styky se Španělskem, což dalo 

Španělsku možnost oficiálně zahájit jednání o Gibraltaru. Jako definitivní konec izolace 

Španělska je chápán rok 1953, kdy Spojené státy uzavřely se Španělskem sérii 

bilaterárních smluv o budování amerických vojenských základen ve Španělsku.27 

Franco tyto smlouvy prezentoval jako veliký úspěch španělské diplomacie. Podpis 

těchto smluv mimo jiné chápal Franco jako šanci prosadit své zájmy v gibraltarské 

otázce, protože USA bylo známo svojí protikoloniální politikou. Roku 1955 bylo 

Španělsko přijato do Organizace spojených národů. 

Obnovení španělského nároku na Gibraltar 

 

 Spolu s návratem Španělska z izolace se znovu začala objevovat otázka 

Gibraltaru v mezinárodní politice. Španělsko přišlo s argumentem, že posilování 

samosprávy Gibraltaru je porušením Utrechtské dohody. Španělsko interpretovalo 

předávání správy obyvatelům Gibraltaru jako vzdávání se nároku, což podle znění 

Utrechtské smlouvy mělo vést k návratu Gibraltaru Španělsku.28 Velká Británie ani 

obyvatelé Gibraltaru s touto interpretací nesouhlasili.  

 Roku 1954 měla britská královna Alžběta II. po své korunovaci naplánovanou 

cestu po zemích Commonwealthu, v jejímž rámci byla na programu i návštěva 

Gibraltaru.29 Proti tomu se ostře ohradil španělský velvyslanec ve Velké Británii hrabě 

                                                 
27 Vratislav Košťál, Podivný spor o Heraklovy sloupy (Brno: Barrister & Principal,2009), 45. 
28 Melissa Jordine, Arbitrary Borders: The Dispute over Gibraltar (New York: Chelsea House 
Publishing,2007), 101-102. 
29 Návštěva Gibraltaru byla naplánována v rámci této cesty i přes skutečnost, že Gibraltar nebyl členem 
Commonwealthu. Jejím cílem bylo potvrdit stávající status Gibraltaru. 
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Primo de Rivera a žádal o vládu premiéra Anthony Edena o její zrušení. Tento 

požadavek byl vládou odmítnut, což vedlo k vznícení protibritských nálad ve Španělsku 

a k studentským demonstracím ve velkých španělských městech v lednu 1954.30 

V Madridu dokonce demonstranti dokonce házeli kamení do oken britské ambasády. 

Po stížnostech britského velvyslance sira Johna Balfoura vyjádřila španělská vláda nad 

tím politování, ale jako důvod demonstrace označila patriotismus demonstrantů.31 

Ve Velké Británii tyto demonstrace od počátku byly považovány za úmyslně podnícené 

španělskou vládou. Španělsko zároveň reagovalo v dubnu snížením množství 

vydávaných povolení pro občany Španělska na práci na Gibraltaru, snížením 

zásobování Gibraltaru potravinami a dalším důležitým zbožím a také zpřísněním kontrol 

při přechodu španělsko-gibraltarské hranice.32 I přes tyto okolnosti návštěva královny 

za přísných bezpečnostních opatření, která značně omezila pohyb a práva Španělů 

pracujícím na Gibraltaru, v květnu 1954 proběhla. 

 Z britského pohledu je celá kauza okolo návštěvy britské královny na Gibraltaru 

chápána jako jakýsi zlom ve veřejném mínění obyvatel Gibraltaru. Restriktivní opatření 

zavedená proti Gibraltaru vedla k vzrůstu protišpanělských nálad a umocnila loajalitu 

britské koruně.  

Vstup Španělska do OEEC/OECD 

 

 V roce 1958 představilo Španělsko svůj nový ekonomický plán, který měl 

pomoci navrátit Španělsko do západního světa, včetně otevření Španělska zahraničním 

investicím. V rámci tohoto plánu bylo potřeba znovu oteplit vztah s Velkou Británií. 

Španělská delegace vyjednávala v Londýně podporu pro španělský vstup 

do OEEC/OECD a další ekonomickou spolupráci33. V následujících letech došlo 

k několika dalším setkáním především na úrovni ministrů zahraničí, a to v Londýně 

i v Madridu. Otázka Gibraltaru se na těchto jednáních řešila pouze okrajově.34 

 Španělsko roku 1960 skutečně vstoupilo do OEEC/OECD. I když tento krok měl 

pro Španělsko velký význam, tak pro řešení sporu činnost této organizace měla jen 

zanedbatelný vliv. Tato skutečnost vychází ze samotné podstaty OECD, která se zabývá 

                                                 
30 Robert H. Haigh, Denis S. Morris, Britain, Spain and Gibraltar 1945-1990: The Eternal Triangle (New 
York: Routledge, 2002), 5. 
31 Haigh, Morris, „Britain,Spain and Gibraltar“,6. 
32 Hills, „Rock of Contention“,443. 
33 V roce 1961 se OEEC proměnila v OECD. 
34 Košťál, „Podivný spor“,45. 



   

 

17 

  

především vzájemnou ekonomickou spoluprací. Přesto vstup Španělska do ní na jistou 

dobu způsobil dočasné zklidnění sporu, protože obě strany si dobře uvědomovaly 

výhody vzájemné ekonomické spolupráce.  

 V této době se zdálo, že v otázce Gibraltaru bude zachován status quo. 

Oteplování vztahů ovšem skončilo v roce 1963, kdy na španělský podnět byl spor 

o Gibraltar přesunut z bilaterární úrovně na úroveň Organizace spojených národů.  

Bilaterální jednání roku 1966 

 

 Po prvních jednáních v OSN roku 1963 a také po zavedení změn v gibraltarském 

systému v roce 1964, které zvyšovaly pravomoci volených orgánů, Španělsko 

přistoupilo v roce 1964 k výraznému zpřísnění hraničních kontrol. Kvůli těmto 

kontrolám se na hranici vytvářely často i hodinové fronty, což negativně ovlivňovalo 

gibraltarskou ekonomiku, především pak cestovní ruch. Navíc byly omezeny dodávky 

stavebních materiálů. V roce 1965 navíc španělská strana přestala uznávat cestovní 

doklady vydané na Gibraltaru. Britové proti tomu opatření sice protestovali, ale Španělé 

ho zdůvodňovali bojem proti pašeráctví.35 Dalším opatřením byl zákaz přeletů letadel 

RAF nad španělským územím. 

 Britové reagovali pouze zrušením kontraktů na výrobu lodí pro Španělsko. 

K dalším diskutovaným krokům, jako například omezení cest britských turistů 

do Španělska nebo k embargu na jisté druhy španělského zboží, se v obavě 

z ekonomických dopadů na britské hospodářství neodhodlali.36 Britská vláda navrhla, že 

by se otázka mohla řešit prostřednictvím Mezinárodního soudního dvoru v Haagu. 

Tento požadavek se na gibraltarské straně objevoval ještě dlouho poté.37 V roce 1966 

byl spuštěn program, který měl za cíl snížit hospodářskou závislost Gibraltaru 

na Španělsku.38 V rámci tohoto plánu se hledali alternativní dodavatelé potřebného 

zboží i pracovních sil. 

 Španělsko žádalo o zahájení jednání již od roku 1964, kdy je k tomu vyzvala 

OSN. Dalším jejich význačným požadavkem bylo zrušení opatření, která zvyšovala 

gibraltarskou samosprávu. Oproti tomu Británie odmítala zahájit jednání, dokud 

                                                 
35 Hills, „Rock of Contention“,453. 
36 Košťál, „Podivný spor“,47. 
37 Gold, „Gibraltar“,343. 
38 Košťál, „Podivný spor“,47. 



   

 

18 

  

Španělsko nepřestane užívat restriktivní opatření na hranicích.39 Po dalších opatřeních 

OSN40 britská vláda souhlasila se zahájením jednání. 

 V roce 1966 došlo k čtyřkolovému cyklu jednání mezi zástupci Velké Británie a 

Španělska v Londýně. První kolo se odehrálo na úrovni setkání ministrů zahraničí, kde 

Španělsko zastupoval dlouholetý frankistický ministr Castiella a Velkou Británii ministr 

vlády Harolda Wilsona Michael Stewart. Další jednání se odehrávala již pouze 

na úrovni velvyslanců a ministerských úředníků. 

Španělé argumentovali především porušováním článku X Utrechtské dohody, 

k čemuž docházelo podle Španělů zvyšováním samosprávy Gibraltaru. Druhým 

významným argumentem bylo potenciální využívání Gibraltaru jako základny NATO, 

jež dle španělské argumentace ohrožovalo bezpečnost Španělska, které členem NATO 

nebylo. Dále Španělé argumentovali špatnými pracovními podmínkami španělských 

pracovníků na Gibraltaru.41  

Španělský návrh přicházel s čtyřmi body:  

1. Zrušení článku X. Utrechtské dohody, čímž by byla obnovena španělská 

integrita nad územím 

2. Uzavření nové smlouvy o vybudování vojenské základny, která by 

respektovala britské strategické zájmy v regionu 

3. Uzavřít smlouvu o speciálním statusu obyvatel Gibraltaru a ochraně jejich 

práv a zájmů pod dohledem OSN42 

4. Vstup konvence v platnost po schválení druhého a třetího bodu v OSN43  

Britská strana samozřejmě s takovýmito podmínkami nesouhlasila. Argument 

o možném nebezpečí pro Španělsko způsobeném základnou NATO odmítla s tím, že 

ve Španělsku se nachází vojenské základny USA, které způsobují vyšší nebezpečí. 

Argument o zhoršených pracovních podmínkách pro obyvatele Španělska odmítli s tím, 

že Španělé pracují v těchto podmínkách dobrovolně, protože jsou lepší než 

ve Španělsku.  

Britský protinávrh obsahoval sedm bodů: 

                                                 
39 Haigh, Morris, „Britain,Spain and Gibraltar“,18. 
40 Viz. Kapitola řešení sporu v OSN 
41 Španělští zaměstnanci byli za stejnou práci hůře placeni než obyvatelé Gibraltaru. Na druhou stranu 
práce na Gibraltaru byla pro Španěly stále výhodnější než ve Španělsku. 
42 Tento bod je zajímavý tím, že španělská vláda v něm poprvé uznala rozdílnost mezi obyvatelstvem 
Gibraltaru a Španělska. Nadále ovšem odmítala přijmout Gibraltar jako třetí stranu sporu. 
43 Jordine, „The Dispute“,110-111. 
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1. Zavedení stejného režimu na hranicích, který Španělsko mělo na všech ostatních 

hranicích 

2. Zavedení pozice španělského komisaře na Gibraltaru, který zde bude zastupovat 

španělskou vládu 

3. Španělé budou předem informováni o ústavních změnách na Gibraltaru a budou 

je moci konzultovat s místní správou 

4. Zachování přednostního práva Španělska na Gibraltar, pokud se Británie někdy 

rozhodne se tohoto území vzdát 

5. Vzájemná spolupráci v boji proti pašerákům 

6. Umožnění Španělsku využívat gibraltarské letiště a přístav44 

Tyto podmínky nebyly přijatelné pro Španělsko, které v průběhu dalších jednání 

ještě zpřísnilo restrikce vůči Gibraltaru, což vedlo až k úplnému zákazu dovozu zboží 

ze Španělska na Gibraltar. 

Na posledním jednání navrhla Velká Británie předat spor Mezinárodnímu 

soudnímu tribunálu v Haagu. Zdůvodňovala to tím, že se jedná o právní spor, který by 

se neměl řešit politickou cestou. Soud měl konkrétně rozhodnout v těchto otázkách:  

1. Komu náleží svrchovanost nad Gibraltarem 

2. Jaká práva připadají Velké Británii a jaké Španělsku (v souvislosti 

s rozhodnutím prvního bodu) 

3. Určení hranic teritoriálních vod 

4. Práva britských letadel nad španělským územím 

5. Právo Španělska uzavřít pozemní hranici45 

 To Španělsko odmítlo s tím, že nehodlá celý tento proces prodlužovat.46 

Gibraltarské referendum 1967 

 

 Další jednání britská vláda v reakci na španělská opatření na Gibraltaru odložila. 

Došlo k nim až v červnu 1967, ale ta k ničemu podstatnému nevedla. Britská vláda se 

v reakci na celou tuto situaci rozhodla, že nechá vyjádřit se k celé situaci obyvatelstvo 

Gibraltaru. Na září 1967 vyhlásila britská vláda na Gibraltaru referendum, ve kterém se 

voliči rozhodovali, zda chtějí dobrovolně zůstat s Velkou Británií nebo přejít pod 

                                                 
44 Haigh, Morris, „Britain,Spain and Gibraltar“,24-25. 
45 Hills, „Rock of Contention“,461-462. 
46 Ibid.,462. 
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španělskou suverenitu.47 V případě vítězství setrvání s Velkou Británií se počítalo 

s ústavními změnami. Španělská vláda i OSN referendum odmítli uznat a ani jedni 

neposlali na Gibraltar své pozorovatele.48 

 Referendum se konalo 10. září a průběh připomínal jakousi manifestaci věrnosti 

obyvatel Gibraltaru Velké Británii. Ulice Gibraltaru byly vyzdobeny britskými 

vlajkami. Pozorovatelé zastupující země Commonwealthu uznali volby za spravedlivé. 

Výsledek byl naprosto jednoznačný. Při 95,8 % účasti hlasovalo pro setrvání ve svazku 

s Velkou Británií 12 138 voličů, oproti pouhým 44 pro přechod pod španělskou 

svrchovanost.49 

Blokáda Gibraltaru ve době Frankovy vlády 

 

 Následná jednání v březnu 1968 byla znovu neúspěšná. Španělská strana 

reagovala pod záminkou narušování svého vzdušného prostoru tak, že uzavřela pozemní 

hranici s výjimkou pro trvalé obyvatele Gibraltaru a pro Španěly, kteří měli platné 

pracovní povolení. V praxi to znamenalo, že pro všechny ostatní jediným způsobem, jak 

se dostat ze Španělska na Gibraltar byla trajektová linka mezi Gibraltarem a španělským 

městem Algeciras.50 Situace se začínala vyhrocovat i na Gibraltaru, kde se ukázalo, 

že skupina právníků nazývaná Doves se účastnila tajných jednání se španělskou vládou 

v Madridu.51 

 V květnu byla vydána nová ústava, která znovu zvyšovala pravomoce 

samosprávy Gibraltaru. Tato ústava ještě oficiálně nerušila koloniální status, ale 

odstraňovala slovo kolonie z jeho názvu. Nově byl Gibraltar nazýván pouze City of 

Gibraltar. Důležitou částí byla preambule, ve které bylo řečeno, že „vláda Jejího 

Veličenstva nikdy nepřijme dohodu, kterou by obyvatelé Gibraltaru přešli pod 

svrchovanost jiného státu, proti jejich svobodně a demokraticky vyjádřenému přání“.52 

 Španělská vláda považovala vydání nové ústavy za nedodržení podmínek 

rezolucí OSN53 a také za porušení článku X Utrechtské dohody. V červnu 1969 byla 

španělským pracovníkům odebrána pracovní povolení. V červenci byla hranice 

                                                 
47 Košťál, „Podivný spor“,48. 
48 Ibid.,48. 
49 „The 1967 Referendum“, Gibraltar Net, http://www.gibnet.com/library/ref1.htm (staženo 26.3.2017). 
50 Stockey, Grocott, „Gibraltar : A Modern History“,113. 
51 Haigh, Morris, „Britain,Spain and Gibraltar“,39. 
52 „The Gibraltar Constitution, Issued 1969“, Gibraltar Net, http://www.gibnet.com/library/con1969.htm 
(staženo 31.3.2017). 
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kompletně uzavřena a přestal být provozován i trajektový spoj mezi Gibraltarem a 

Algeciras. 1. října, kdy podle OSN měl být ukončen koloniální statut Gibraltaru, byly 

přerušeny telefonní a telegrafní linky mezi Španělskem a Gibraltarem.54 

 Britové s ohledem na předchozí opatření španělské vlády vůči Gibraltaru 

s možností zahájení kompletní blokády počítali a připravili si několik podpůrných 

programů. Díky tomu účinky blokády nebyly tak devastující, jak si Španělé 

představovali. Problém představovala ztráta pracovní síly ze Španělska, která byla 

nahrazována Maročany. I přes tato opatření blokáda Gibraltar v odvětvích jako 

stavebnictví nebo cestovní ruch zasáhla. 

 Španělsko se oproti tomu zavázalo podporovat lidi, kteří ztratili práci 

na Gibraltaru a snažilo se nepříliš úspěšně o rozvoj La Línea v dalších okolních 

oblastech. Španělsko také dále nabídlo obyvatelům Gibraltaru možnost přestěhovat se 

do Španělska a zisk španělského občanství. Odezva na tuto nabídku byla minimální.55 

 I kvůli vyhrocenosti gibraltarské situace se rozhodl Franco ještě v říjnu 1969 pro 

změnu na postu ministra zahraničí. Zastánce tvrdé politiky vůči Velké Británii Fernanda 

Castiellu vystřídal Gregorio Lopéz-Bravo, který byl znám svým kladným vztahem 

k Velké Británii. S jeho jmenováním si Britové slibovali zlepšení vztahů a doufali i 

v uvolnění blokády. Lopéz-Bravo stáhl otázku Gibraltaru z jednání v OSN a snažil se 

o upozadění sporu v bilaterárních vztazích mezi Španělskem a Velkou Británií.56 

 V letech 1970-1972 vedl Lopéz-Bravo sérii jednání se svým britským 

protějškem Alexandrem Douglas-Home, ovšem ani jedna strana nebyla ochotna ustoupit 

ze svých pozic.57 Naděje na zlepšení vztahů definitivně skončila s odvoláním Lopéze-

Brava a jeho nahrazením zastáncem tvrdší linie Laureanem Lopézem Rodó, který 

blokádu ještě přitvrdil zákazem používání blízkého přístavu Algeciras britskými 

loděmi.58 V následujících letech došlo jen k několika výměnám nót a vydávání 

novinových článků v The Times, ve kterých Španělé představovali svoji ideu 

o Gibraltaru, podle které by měli místní obyvatelé pod španělskou suverenitou vysokou 

míru autonomie a mohli si ponechat i britské občanství.59 

                                                                                                                                               
53 Viz. Kapitola Řešení sporu v OSN 
54 Peter Gold, A Stone in Spanish Shoe: The Search for a Solution to the Problem of Gibraltar (Liverpool: 
Liverpool University Press, 1994), 13. 
55 Haigh, Morris, „Britain,Spain and Gibraltar“,49. 
56 Košťál, „Podivný spor“,50. 
57 Haigh, Morris, „Britain,Spain and Gibraltar“,55. 
58 Košťál, „Podivný spor“,51. 
59 Haigh, Morris, „Britain,Spain and Gibraltar“,61-63. 
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Přechod Španělska k demokracii a jeho vliv na spor o Gibraltar 

Období po Francově smrti  

 

 Francova smrt v roce 1975 a s ní spojená změna režimu vzbuzovala na straně 

Britů naději na změnu postoje Španělska v pohledu na Gibraltar. V prvních letech 

ovšem nová vláda Alfonsa Suaréze se zásadní změnou španělské pozice nepřišla. Suaréz 

zatím nechtěl uvolnit blokádu, ale potřeboval zlepšit vztahy s Velkou Británií kvůli 

snaze zahájit přístupová jednání do EHS a NATO. V roce 1977 Španělsko na Vánoce 

znovuobnovilo telefonní a telegrafní spojení s Gibraltarem a už ho nepřerušilo.60 

 Proti blokádě rostl odpor i ve Španělsku. Nová vláda omezila podporu oblastí 

sousedících s Gibraltarem, což vyvolalo protesty. Na stranu protestujících se postavila 

čím dál populárnější socialistická strana PSOE (Partido Socialista Obrero Español).61 

 Svoji roli na španělské straně mohla hrát i otázka suverenity Kanárských 

ostrovů, kterou se snažila nastolit Organizace africké jednoty v 1978. Ve stejném roce 

navíc marocký král Hassan II. prohlásil, že pokud Španělsko dosáhne vrácení Gibraltaru 

pod svoji suverenitu, tak je nezbytné, aby španělské enklávy v Maroku Ceuta a Melilla 

byly vráceny Maroku.62 Španělská argumentace v těchto bodech pokulhávala z důvodu 

podobnosti některých aspektů sporu s otázkou Gibraltaru. 

Cesta k Lisabonské smlouvě 

 

 I když stanoviska obou stran sporu se značně lišila, tak se předsedové vlád 

Alfonso Suaréz a James Callaghan shodli na nutnosti obnovit jednání. V roce 1977 obě 

strany zahájily jednání ve Štrasburku, kterých se zúčastnili i zástupci Gibraltaru Joshua 

Hassan a zástupce opozice Maurice Xiberras.  

 Jednání pokračovala i následující rok v Paříži, kde byli vytvořeny tři pracovní 

skupiny pro obnovení trajektového spojení na Gibraltar, trvalém provozu 

telekomunikací a pro odškodnění pro Španěly, kteří dříve pracovali na Gibraltaru.63 

V roce 1979 se jednání zastavila kvůli parlamentním volbám v obou zemích. Především 

španělská vláda se obávala, že by pokrok jednání mohl poškodit její volební výsledek. 

Přípravná jednání na úrovni diplomatů ovšem pokračovala. 

                                                 
60 Jordine, „The Dispute“,117. 
61 Gold, „Gibraltar“,25. 
62 Jordine, „The Dispute“,117. 
63 Salustiano Del Campo, En Torno a Gibraltar (Madrid: Biblioteca Nueva, 2014), 7. 
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 V roce 1980 byla podepsána Lisabonská smlouva, která se stala vrcholem 

jednaní tzv. Štrasburského procesu. Ministři zahraničí lord Carrington a Marcelino 

Oreja podepsali toto prohlášení jako krok k vzájemnému usmíření, které mělo usnadnit 

budoucí jednání. Prohlášení obsahovalo těchto 6 bodů:  

1. Obě vlády ve snaze zlepšit vzájemné vztahy se budou snažit v přátelském duchu 

vyřešit spor o Gibraltar v souladu s relevantními deklaracemi OSN 

2. Obě strany souhlasili se zahájením jednání vedoucích k překonání sporu 

3. Španělsko odstraní restrikce na hranicích a obnoví přímé komunikace. Následující 

jednání budou vedena na základě rovnoprávnosti a reciprocity zacházení obou stran. 

4. Obě strany se zavazují jednat o čemkoliv, co navrhne druhá strana.64 

5.Španělsko se i nadále bude snažit obnovit integritu území, ale zavazuje se brát ohled 

na práva obyvatel Gibraltaru. Velká Británie se bude nadále držet svobodné vůle 

obyvatel Gibraltaru, jak se k tomu zavazuje v gibraltarské ústavě. 

6. Do 1. června proběhnou další jednání, která zajistí převedení smlouvy v praxi.65 

 Tato smlouva byla uzavřena bez souhlasu obyvatel Gibraltaru, což vyvolalo na 

poloostrově protesty. Smlouvou stanovený termín konce blokády nebyl dodržen. 

Formálním důvodem pro zachování hranice uzavřené byla logistická nepřipravenost 

na španělské straně. Pravým důvodem ovšem pravděpodobně nejasnost 

uskutečnitelnosti 3. článku, který narážel na to, že Španělsko nebylo členskou zemí 

Evropského společenství a Britové nebyli ochotni dát Španělům na území Gibraltaru 

stejná práva jako místním.66 

Cesta k Bruselské dohodě a ukončení blokády 

 

Jednání byla dočasně odložena i kvůli pokusu o vojenský puč podplukovníka 

Tejery ve španělském parlamentu.67 Dalším důvodem pro opoždění pokračování jednání 

byla argentinská invaze na Falklandské ostrovy, při které se Španělsko rozhodlo 

na diplomatickém poli zachovat si neutralitu a nepodpořit ani jednu stranu.68 Kvůli 

                                                 
64 To znamenalo, že Britové museli jednat i o suverenitě Gibraltaru. 
65 „The Lisbon Agreement, 10th April 1980“, Gibraltar Net, http://www.gibnet.com/library/lisbon.htm 
(staženo 10.4.2017). 
66 Košťál, „Podivný spor“,59. 
67 23. února 1981 skupina především vojenských velitelů pod velením podplukovníka Antonia Tejera 
přepadla Poslaneckou sněmovnu při hlasování o udělení důvěry vládě Leopodla Calvo-Soleta. Pučisté 
chtěli předat moc do rukou krále Juana Carlose I., který to ovšem odmítl. Tím byl celý puč zmařen. 
68 Viz. kapitola Řešení sporu v OSN 
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tomu se odložila další jednání, která byla plánována na červen 1982 v Portugalsku.69 

Margaret Thatcher navíc prohlásila, že Velká Británie není připravena jednat 

o suverenitě, což ovšem Britové přislíbili v Lisabonské smlouvě. Tento výrok musel 

později upravit ministr zahraničí Francis Pym. 

V říjnu 1982 zvítězila s výrazným náskokem ve volbách do španělské 

poslanecké sněmovny opoziční Španělská socialistická dělnická strana (PSOE) a 

premiérem se stal Felipe González. Ten prohlásil, stejně jako jeho předchůdci, že bude 

nadále bude usilovat o přenesení suverenity nad Gibraltarem. Uvědomoval si ovšem 

potřebu změny a v prosinci částečně otevřel hranici pro pěší.70 

 V následujících letech probíhala neoficiální jednání, při kterých byla 

připravována půda pro hlavní jednání. Tyto přípravy negativně poznamenalo i vojenské 

cvičení britského námořnictva nedaleko Gibraltaru.71 

 V listopadu 1984 došlo při příležitosti jednání ministrů zahraničí EHS 

o přístupové smlouvě se Španělskem a Portugalskem v Bruselu k podpisu nové 

smlouvy. Tato Bruselská dohoda upravovala Lisabonskou smlouvu. Podepsáni pod ní 

jsou ministři zahraničí Geoffrey Howe a Fernando Moran. Toto prohlášení obsahuje 3 

body:  

1. Podmínky Lisabonské smlouvy budou uvedeny do platnosti nejpozději do 15. února 

1985, což obsahovalo:  

a) rovnost a vzájemnost obyvatel Španělska na Gibraltaru a obyvatel Gibraltaru 

ve Španělsku, podle práv určených smlouvou o přístupu Španělska k EHS 

b) volný pohyb osob, vozidel a zboží mezi Gibraltarem a přilehlými oblastmi 

c) zahájení jednání o vyřešení problému včetně jednání o suverenitě a začátek vzájemné 

spolupráce v ekonomických záležitostech 

2. Španělsko udělá potřebné kroky k zajištění bezpečné a efektivní letecké dopravy 

3. Ministři zahraničí obou zemí budou pokračovat v jednáních72 

 Španělé tuto smlouvu považovali za významný diplomatický úspěch, díky 

příslibu jednání o suverenitě. Britové si ovšem vymohli záruky toho, že jednání se 

                                                 
69 Španělům mimo jiné vadilo i místo jednání, protože Portugalsko poskytlo Britům Azorské ostrovy jako 
základnu při odvetné invazi na Falklandy.  
70 Haigh, Morris, „Britain,Spain and Gibraltar“,113. 
71 Viz. kapitola Řešení sporu v rámci NATO 
72„The Brussels Agreement, 27th November 1984“, Gibraltar Net, 
http://www.gibnet.com/library/brussels.htm (staženo 16.4.2017). 
 

http://www.gibnet.com/library/brussels.htm


   

 

25 

  

nebudou zakládat na rezolucích OSN.73 Na Gibraltaru byly reakce rozpolcené. Vláda 

Joshuy Hassana s výsledkem byla spokojená, ale opozice byla kritická. 

 Následovala jednání mezi zástupci Španělska a Gibraltaru, která pouze řešila 

technické záležitosti otevření hranic a implementace článku Bruselské dohody 

o zrovnoprávnění obyvatel. O půlnoci mezi 4. a 5. únorem 1985 byla hranice slavnostně 

otevřena. Ukončení blokády vedlo k okamžitému prudkému nárůstu turistického ruchu 

na poloostrově. 

Spor o gibraltarské letiště 

 

 Po vstupu Španělska do ES v roce 198674 bylo jasné, že brzy dojde na řešení 

otázky letiště, které bylo v minulosti často předmětem sporů ohledně narušování 

vzdušného prostoru. Španělsko argumentovalo, že letiště stojí na Šíji, která není 

zahrnuta v Utrechtské dohodě. Výsledkem sporu byla shoda na sepsání Londýnské 

deklarace v roce 1987, která slibovala mimo jiné pravidelnou spolupráci, vybudování 

nového terminálu na španělské straně a umožnění letů ze Španělska na Gibraltar.75 

 V Dohodě obě strany udělaly určité ústupky. Britové umožnili španělské straně 

používat letiště pro nevojenské účely a Španělé ustoupili od požadavku na společnou 

správu letiště. Výrazně proti byli zástupci Gibraltaru, kteří se jako obvykle vyjednávání 

neúčastnili a tuto dohodu považovali za příliš velký ústupek. Dohoda byla zablokována 

hlasováním v Gibraltarském parlamentu.76 Později gibraltarská vláda podala stížnost 

k Evropskému soudnímu dvoru, kvůli plánovanému vynechání gibraltarského letiště 

z dohody o letecké dopravě. Problém se v tu chvíli stal otázkou evropského práva a již 

nebylo možné otázku dále řešit na bilaterální úrovni.77 Vůbec poprvé se ovšem stalo, že 

Velká Británie stála v této konkrétní problematice na stejné straně se Španělskem proti 

Gibraltaru. Toto společně s dalšími faktory vedlo k posílení gibraltarského 

nacionalismu. V návaznosti na Londýnskou dohodu rezignoval dlouhodobý představitel 

Gibraltaru Joshua Hassan. V následujícím roce jeho nástupce z AACR porazil národně 

orientovaný socialista Joe Bossano.78 

                                                 
73 Gold, „Gibraltar“,61.  
74 Viz. Kapitola Řešení sporu v ES/EU 
75 The Airport Agreement, 2 December 1987 (cit.25.4.2017) dostupné na: 
http://www.gibnet.com/library/airport.htm. 
76 Pro uvedení Londýnské dohody v praxi byla nutná změna gibraltarské legislativy. Tuto změnu tamní 
Parlament zamítl. 
7777 Gold, „Gibraltar“,95. 
78 Košťál, Podivný spor (2009)s.73. 
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Gibraltar na přelomu 80. a 90. let 

 

 Vláda Joea Bossana se vymezovala vůči britské politice a snažila se o zvyšování 

vnitřní autonomie. K tomu jí pomohlo i rozhodnutí britské vlády omezit vojenskou 

posádku na poloostrově. Celkově se za jeho vlády poměrně slušně dařilo omezit 

finanční závislost na Velké Británii, a to i díky tomu, že se Gibraltar stal jedním 

z daňových rájů pro mezinárodní společnosti. Jeho odmítání Velké Británie se projevilo 

mimo jiné při návštěvě královny Alžběty II. v roce 1988, kdy v jejím průběhu 

demonstrativně odjel na jednání do Japonska a Singapuru. Obdobně se zachoval i 

k premiérce Thatcherové.79 

 Zajímavostí je, že se za vlády Joea Bossana začala řešit otázka Gibraltaru i 

na úrovni nevládních mezinárodních organizací. Konkrétně se jednalo o sportovní 

organizace FIFA (Mezinárodní federace fotbalových asociací) a Mezinárodní 

olympijský výbor. FIFA v roce 1991 odmítla přijmout Gibraltarskou fotbalovou 

asociaci, protože nechtěla vytvářet problémy mezi španělskou a britskou fotbalovou 

asociací.80 Odmítnutí Mezinárodního olympijského výboru bylo z podobných důvodů. 

V této době byl předsedou Mezinárodního olympijského výběru Španěl José Antonio 

Saramanch a jednalo se o období těsně před Olympijskými hrami v Barceloně v roce 

1992, takže gibraltarská žádost byla neprůchodná. Gibraltar se stal plnohodnotným 

členem FIFA v roce 2016. Do Mezinárodního olympijského výboru Gibraltar přijat stále 

nebyl. 

 S koncem Studené války se očekával pokles významu Gibraltaru jako vojenské 

základny. Tento pokles ještě pozdržely války v Perském zálivu, ale po jejím konci 

Britové stáhli z Gibraltaru veškerou pěchotu. Španělé na začátku 90. let navrhovali 

v bilaterárních jednáních sdílení suverenity po vzoru Andorry, což Britové odmítali. 

Další jednání byla spíše technického charakteru v otázkách cel a nevedla 

k významnějším výsledkům. Spolupráce se ovšem v oblasti zlepšovala, což se projevilo 

i u úspěšného společného pronásledování teroristů z IRA, kteří se skrývali v oblasti.81 

                                                 
79 del Campo, „En Torno a Gibraltar“,32. 
80 Gold, „Gibraltar: British or Spanish“,134. 
81 Gold, „A Stone in Spanish Shoe“,159-161. 
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Spor o Gibraltar v období vlád Tonyho Blaira a José María Aznara 

 

V roce 1996 byla ve španělských parlamentních volbách poražena PSOE a 

vítězem se stala Lidová strana (PP). Novým premiérem se stal José María Aznar. 

Lidovci měli v otázce Gibraltaru v plánu pokračovat v politice nátlaku na Británii 

v Evropské unii a v NATO. Kritizovali ovšem nízkou intenzitu předchozí socialistické 

vlády.82 V následujícím roce došlo k změně vlády i ve Velké Británii, kde se k moci 

dostali labouristé v čele s Tonym Blairem. Na Gibrataru vyhraněného Bossana nahradil 

na postu premiéra umírněnější Peter Caruana. 

 V prvních letech vlády Aznara výrazně ovlivnil spor vstup Španělska 

do vojenských struktur NATO.83 V roce 1997 přišla španělská vláda s dvěma návrhy 

ohledně suverenity Gibraltaru. Na začátku roku Španělé navrhli sdílenou suverenitu nad 

poloostrovem. Tento návrh byl Brity odmítnut s odkazem na znění preambule 

Gibraltarské ústavy.84 Na konci roku přibyl nový návrh, který byl založen na ústavě 

Andorry, tedy sdílení pravomocí hlavy státu mezi britským a španělským panovníkem. 

Tento návrh také počítal s tím, že by Britové měli Gibraltar na 99 let v pronájmu a 

po vypršení této lhůty by připadl Španělsku, kde by měl zvýšenou míru autonomie.85 

Britové i Gibraltar tento návrh odmítli. Britský ministr zahraničí v následujícím roce 

oznámil, že Gibraltar přestane být nazývám „Britské závislé území“ a nově bude 

pojmenován „Britské zámořské území“.86 Tato spíše symbolická změna měla značit 

modernizaci vztahů Velké Británie ke Gibraltaru. Tato změna byla realizována v roce 

2002. 

V roce 2000 poznamenal vzájemné vztahy případ jaderné ponorky HMS 

Tireless, která byla kvůli poruše jaderného pohonu opravována v gibraltarských 

loděnicích. Proti její přítomnosti protestovali nejen Španělé, ale i obyvatelé Gibraltaru, 

kteří se obávali úniku radiace.87 

                                                 
82 Antonio Remiro Brotóns, ”Regreso a Gibraltar: Acuerdos y Desacuerdos Hispano-Británicos” in 
Alejandro Valle Galvéz, Inmaculada González García, Gibraltar 300 años (Cádiz: Universidad de Cádiz, 
2004)64.  
83 Viz. Kapitola řešení sporu v NATO 
84 Vaugne Miller, Gibraltar, the United Kingdom and Spain (Londýn: House of Commons Library,1998), 
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/RP98-50/RP98-50.pdf., 13. 
85 Miller, „Gibraltar, the United Kingdom“,13-14. 
86 Gold, „Gibraltar: British or Spanish“,185. 
87 Ibid., 228-251. 
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 V roce 2001 byla zahájena nová bilaterární jednání mezi Brity a Španěly. 

Obnovení těchto jednání je považováno za znovuobnovení tzv. Bruselského procesu 

z 80. let.88 Ze strany premiéra Blaira měla vést dohoda k posílení pozice Británie 

v Evropské unii a zlepšení vztahů se Španělskem. Vzájemné vztahy byly kromě otázky 

Gibraltaru v tomto období dobré. Je to vidět i na faktu, že Velká Británie a Španělsko 

byly o dva roky později nejvýraznějšími spojenci USA ve válce v Iráku. Tato jednání se 

zaměřovala na několik oblastí, kterými bylo zachování způsobu života na Gibraltaru, 

ekonomická spolupráce, normalizace vztahů Gibraltaru ke Španělsku, zvýšení míry 

autonomie, a především otázka sdílené svrchovanosti.89 Britové dohodu podmiňovali 

zachováním vojenské základny na Gibraltaru a vyhlášením referenda o výsledcích 

jednání.  

 V následujícím roce na setkání premiérů Aznara a Blaira v Londýně došlo 

k dohodě na sdílení suverenity na neurčitou dobu se zachováním článku Utrechtské 

smlouvy o přechodu Gibraltaru pod Španělsko v případě ztráty zájmu Velké Británie. 

Vojenská základna měla fungovat na principu sdílené suverenity, ale měla ji využívat 

pouze britská strana. Dohoda měla projít oběma parlamenty a mělo být vyhlášeno 

referendum na Gibralaru.90 

 Blair po zveřejnění dohody byl kritizován opozicí i vlastními poslanci, a proto 

od dohody odstoupil. V reakci na zveřejnění této dohody se gibraltarský předseda vlády 

Caruana rozhodl pro vypsání vlastního referenda na listopad 2002. V tomto referendu 

byla položena pouze jedna otázka, zda obyvatelé souhlasí se sdílením suverenity nad 

Gibraltarem mezi Velkou Británií a Španělskem. Výsledkem bylo drtivé vítězství 

odpůrců sdílené suverenity, kteří získali 99% hlasů za 88% účasti.91 Toto referendum 

nebylo oficiálním aktem a vyvolalo kritiku na španělské i britské straně. Vláda Tonyho 

Blaira ovšem s ohledem na znění preambule gibraltarské ústavy musela toto brát 

seriózně.  

 

                                                 
88 Miller Vaughne, Gibraltar and Brexit (Londýn: House of Commons Library, 2017), 
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7963/CBP-7963.pdf., 7. 
89 del Campo, „En Torno a Gibraltar“,55.  
90 Remiro Brotóns Antonio, ”Regreso a Gibraltar“,68-69. 
91 „The 2002 Referendum“, Gibraltar Net, http://www.gibnet.com/library/ref2.htm (staženo 9.5.2017). 
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Ustanovení tripartitního fóra a Córdobská dohoda 

 

 Po neúspěchu obnoveného Bruselského procesu chtěly obě strany najít novou 

platformu pro vzájemnou diskuzi. To se povedlo v roce 2004, kdy byla podepsána 

Tripartitní dohoda, kterou bylo ustanoveno nové fórum, na kterém měl svého zástupce 

i Gibraltar.92 K této události došlo v roce, kdy se slavilo 300 let od obsazení Gibraltaru 

admirálem Rookem v průběhu Sedmileté války. 

 V roce 2006 byla podepsána v Córdobě významná dohoda, která vznikla na poli 

tripartitního fóra. Obsah této dohody je především technického rázu. Dohoda na delší 

dobu vyřešila spory ohledně gibraltarského letiště. Dohodlo se ponechání pouze 

jednoho terminálu, který měl volný přístup do Španělska. Díky tomu mohly lety 

do Španělska fungovat podle pravidel Schengenského prostoru. Dále bylo domluveno 

rozšíření terminálu, které bylo financováno z evropských dotací. Dalšími body dohody 

byly dohoda o výplatě starobních penzí Španělům pracujícím na Gibraltaru před 

blokádou, modernizace celnic a další kroky pro zrychlení přechodu hranice, dohoda 

o telefonním předčíslí pro Gibraltar a zřízení Instituto Cervantes na Gibraltaru.93  

 Córdobská deklarace sice definitivně nevyřešila spor o Gibraltar, ovšem 

znamenala významný milník. Poprvé byl Gibraltar přijat na jednání jako plnohodnotný 

partner s právem veta. Tato dohoda alespoň na nějaký čas zlepšila vzájemné vztahy 

Španělska s Gibraltarem i s Británií. Ve stejném roce Gibraltar přijal i novou ústavu, 

která zvyšuje míru nezávislosti Gibraltaru na Velké Británii. 

                                                 
92 „The December 2004 Trilateral Agreement“, http://www.liberal.gi/treaty-trilateral.php (staženo 
7.5.2017). 
93 „Agreement Announced in Cordoba, September 2006“, Gibraltar Net, 
http://www.gibnet.com/library/trip_1.htm (cit. 7.5.2017). 
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Řešení sporu na půdě Organizace spojených národů 

Organizace spojených národů a dekolonizace 

    

 OSN z principu podporuje dekolonizaci již od svého počátku. Základ pro 

dekolonizaci je zakotven již v Chartě OSN, kde v kapitolách XI, XII a XIII o závislých 

územích je zakotven princip rovnoprávnosti a sebeurčení národů.94 Již v roce 1946 byl 

sestaven seznam závislých území. Gibraltar byl na tomto listě zařazen již od jeho 

sepsání rezolucí č.66(I.).95 

V roce 1960 byla přijata Deklarace o poskytnutí nezávislosti koloniálním 

územím a národům (Rezoluce č, 1514/XV/), ve které Valné shromáždění OSN 

deklaruje nutnost urychleně ukončit éru kolonialismu.96 Ve stejném roce byla vydána 

významná rezoluce OSN č.1541(XV), která ustanovuje tři možné cesty dekolonizace. 

První cestou je dobrovolné přidružení k nezávislému státu, začlenění do nezávislého 

státu nebo nezávislost.97 V roce 1961 byl deklarací č.1654 (XVI) ustanoven Zvláštní 

výbor 24, který je známý spíše jako Zvláštní výbor pro dekolonizaci98. Tento výbor má 

17 členů a zabývá se především jednáním se zástupci nesamosprávných území a 

činností v těchto lokalitách.99 Zároveň dlouho fungoval institut tzv. poručenského 

statutu, který umožňoval postupný přechod z koloniální správy na samosprávu.  

Nastolení otázky dekolonizace Gibraltaru v OSN 

 

 Španělsko využilo dekolonizačních iniciativ z počátku 60. let k uvedení tématu 

na půdu OSN. V roce 1963 předložilo otázku k jednání Speciální komise pro 

                                                 
94 „Charta Organizace spojených národů a Statut mezinárodního soudního dvora“, Informační centru 
OSN v Praze, http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-
statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf. (staženo 14.3.2017). 
95 „General Assembly Resolution no.66(I.) Transmition of Information under Article 73e of the Charter“, 

United Nations, http://www.undocs.org/A/RES/66(I). 
96 General Assembly Resolution no.1514 (XV.) DECLARATION ON THE GRANTING OF INDEPENDENCE TO 
COLONIAL COUNTRIES AND PEOPLES (cit.14.3.2017), dostupné na: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/152/88/IMG/NR015288.pdf?OpenElement. 
97 „General Assembly Resolution no.1541 (XV.) Principles Which Should Guide Members in Determinig 
Whether or nor an Obligation Exists to Transmit the Information Called for under article 73e of the 
Charter“, United Nations, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/153/15/IMG/NR015315.pdf?OpenElement. (staženo 14.3.2017). 
98 Oficiální celý název zní Zvláštní výbor o situaci související s plněním deklarace o poskytnutí 
samostatnosti koloniálním územím a národům. 
 

99 Fakta a čísla OSN: Základní údaje o Organizaci spojených národů (Praha: Informační centrum OSN 
v Praze, 2005), 242. 
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dekolonizaci. Tímto se Gibraltar dostal na seznam území k dekolonizaci, která jsou 

řešena ve Zvláštním výboru pro dekolonizaci.100 Britové na tento akt reagovali 

přednesením argumentů, že obyvatelstvo Gibraltaru prostřednictví svých volených 

zástupců si nepřeje odpojení od Velké Británie. 

Prvních jednání se zúčastnili i zástupci Gibraltaru. Konkrétně to byli předseda 

vlády z AACR Joshua Hassan a vůdce opozice Peter Isola. V projevu před Zvláštním 

výborem pro dekolonizaci z 19. září 1963 se vyjádřil Hassan ke specifickému prostředí 

Gibraltaru, které podle něj nesplňovalo negativa kolonizace, která vedla k vlně 

dekolonizací. Zmiňoval vzrůstající pravomoci gibraltarské samosprávy, které on stál 

v čele. Dále zdůrazňoval to, že Gibraltar je malý heterogenní národ, který kulturně 

vychází z britských tradic. Důležitým bodem projevu byl odkaz na rezoluci č.1541(XV). 

Hassan se vyjádřil, že Gibraltar s ohledem na svoji velikost a nesoběstačnost se nemůže 

nikdy stát plně nezávislým státem a s ohledem na rozdílnost svého obyvatelstva není 

vhodné jeho plné připojení k nezávislému státu. Z toho Hassan vyvodil, že ideální 

možností je dobrovolné přidružení k nezávislému státu a obyvatelstvo Gibraltaru by 

v návaznosti na právo na sebeurčení mělo mít možnost zvolit si, ke kterému národu se 

chtějí přidružit.101 Dále také zdůrazňoval sedmý a devátý bod rezoluce č.1541(XV), 

které zdůrazňují dobrovolnost přechodu k novému režimu. 

Celkově spor vycházel z různých interpretací a zdůrazňování jednotlivých bodů 

rezolucí č.1514(XV) a č.1541(XV). Britská strana, zastupovaná ambasadorem Cecilem 

Kingem, zdůrazňovala především body, které se vztahovaly k dobrovolnosti 

dekolonizačního procesu a také slibovala zvýšení role gibraltarské samosprávy. 

Španělsko, které zastupoval ambasador Jaime de Pinies, zdůrazňovalo nutnost 

dekolonizace vycházející především z rezoluce č.1514(XV) a také článku X. Utrechtské 

smlouvy, tedy přechod Gibraltaru Španělsku, pokud o něj Velká Británie ztratí zájem.102 

Dalším významnou otázkou sporu byl rozpor mezi principem sebeurčení, který 

prosazovali Britové, a principem teritoriální integrity prosazovaným Španělskem. 

Jednání v roce 1963 nevedla k žádnému skutečnému výsledku. Celkově ovšem 

podpora zasedajících členů komise stála na straně Španělska. Velká Británie byla stále 

                                                 
100 Alejandro del Valle Galvez, “Gibraltar, su estatuto internacional y europeo, y la incidencia de la crisis 

de 2013-2014”, Revista catalana de dret públic, Núm. 48 (2014)32. 
101 „Sir Joshua Hassan before the Committee of Twenty-Four, September 19th 1963“, Gibraltar Net, 
http://www.gibnet.com/library/jhun01.htm (staženo 26.3.2017). 
102 Podle interpretace španělské strany znamenalo zvyšování pravomocí gibraltarské samosprávy zdávání 
se zájmu. 
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chápána jako imperialistická země a získala si přímou podporu pouze ze strany zástupce 

Austrálie.103 

Další jednání ve Zvláštním výboru pro dekolonizaci následovala v roce 1964.  

Na těchto jednáních se Španělsku podařilo prosadit závěr, že na Gibraltar se vztahuje 

proces dekolonizace a také, že mezi Španělskem a Velkou Británií existuje bilaterární 

spor.104 Jednání v rámci Výboru pro dekolonizaci do roku 1966 probíhala většinou tak, 

že Španělsko přednášelo své argumenty a snažilo se donutit Británii k bilaterárním 

jednáním. V roce 1964 de Pinies přišel s argumentem, že obyvatelstvo Gibraltaru není 

původním obyvatelstvem, proto by jeho názor neměl být brán v potaz. Podle něj 

původní obyvatelstvo Gibraltaru žilo v přilehlých španělských oblastech a obyvatelstvo 

Gibraltaru je především obsluha vojenské základny.105 V roce 1966 zase označil britský 

nárok na část průlivu za akt agrese.106  

Španělsko s tímto nátlakem slavilo částečný úspěch. V roce 1965 byla přijata 

Valným shromážděním rezoluce č.2070 (XX.). Tato rezoluce potvrzuje pouze dvě 

strany sporu a to Španělsko a Velkou Británii, kterou vyzývá k dekolonizaci Gibraltaru. 

Zároveň vyzval obě strany k neprodlenému zahájení bilaterárních jednání.107 V reálu 

ovšem OSN neměla potřebné donucovací prostředky k prosazení rezoluce v praxi. Tato 

rezoluce ovšem pravděpodobně přiměla Velkou Británii k zahájení bilaterárních jednání 

roku 1966. 

Neúspěch bilaterárních jednání roku 1966 vedl k dalším jednáním Zvláštního 

výboru pro dekolonizaci. Při něm postoj Velké Británie kritizovali především zástupci 

rozvojových zemí. Výsledkem těchto jednání bylo předložení Valnému shromáždění 

návrh rezoluce č. 2231 (XXI.), která byla přijata. Tato rezoluce znovu vyzývá obě 

strany sporu k bilaterárnímu jednání s ohledem na zájmy místního obyvatelstva a 

Velkou Británii k urychlení procesu dekolonizace. Dále také vyzývá generálního 

tajemníka OSN108 k asistenci k uplatňování rezoluce v praxi.109 Pro tuto deklaraci 

                                                 
103 Hills, „Rock of Gibraltar“, 450. 
104 Košťál, „Podivný spor“, 46. 
105 Keight Azopardi, Sovereignty and the Stateless Nation: Gibraltar in the Modern Legal Context 

(Portland: Hart Publishing,2009), 70. 
106 Gold Peter, „Gibraltar at the United Nations: Caught betweena treaty, the charter and the 

’fundamentalism’ of the special committee”, Diplomacy and Statecraft 20, č.4 (2009)702., 
http://www.tandfonline.com. 
107 „General Assembly Resolution no. 2070(XX.), Question of Gibraltar“, United Nations, 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/218/33/IMG/NR021833.pdf?OpenElement (staženo 30.3.2017). 
108 V této době byl generálním tajemníkem OSN U Thant. 
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hlasovaly obě strany. Španělsko to udělalo kvůli výzvě k urychlení procesu. Británie se 

rozhodla podpořit tuto deklaraci, protože výzvu k dekolonizaci interpretovala jako 

možnost k posílení samosprávy. 

Gibraltarské referendum a OSN 

  

 Hlavním důvodem pro vypsání referenda byla snaha britské vlády získat silný 

argument pro další jednání v OSN. O výsledek hlasování se Britové neobávali, názor 

obyvatelstva Gibraltaru byl všeobecně znám. Španělsko na to okamžitě reagovalo 

dvěma protestními nótami, ve kterých argumentovalo, že takový jednostranný krok je 

v ostrém rozporu s požadavky na bilaterární řešení sporu. Kritika proběhla i 

ve Speciálním výboru pro dekolonizaci a Valná rada OSN přijala rezoluci č.2353 

(XXII.), která referendum odmítala a požadovala návrat k bilaterárnímu jednání o 

dekolonizaci v souladu s rezolucí č.1514(XV.).110 Britové tuto rezoluci odmítli 

s argumentem, že popírá rezoluci č.2231(XXI.), která říká, že se má jednat s ohledem 

na zájmy obyvatel Gibraltaru.111 Se stejným argumentem kritizoval OSN i Joshua 

Hassan. 

 Španělsko i přes jasné výsledky prohlásilo referendum za neplatné. V tomto 

postoji cítilo podporu ze strany OSN, která ve Valném shromáždění opět přijala rezoluci 

o neplatnosti referenda. V reakci na neúspěch dalších jednání v Londýně Valné 

shromáždění OSN v roce 1968 přijalo další rezoluci. Rezoluce č.2429 (XXIII.) 

označovala koloniální statut Gibraltaru za neslučitelný s principy Charty OSN a 

požadovala po Británii obnovení vyjednávání a ukončení koloniálního statutu do 1. října 

1969.112 Britové proti této rezoluci protestovali a tvrdili, že neučiní žádnou změnu, která 

by nebyla v souladu s názorem obyvatelstva Gibraltaru. 

 

                                                                                                                                               
109„General Assembly Resolution no.2231 (XXI.), Question of Gibraltar“, United Nations, 
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/34/IMG/NR000534.pdf?OpenElement (staženo 30.3.2017). 
110„General Assembly Resolution no. 2353(XXIII.), Question of Gibraltar“, United Nations, 
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/236/88/IMG/NR023688.pdf?OpenElement (staženo 31.3.2017).  
111 Gold Peter, „Gibraltar at the United Nations: Caught betweena treaty, the charter and the 
’fundamentalism’ of the special committee”, Diplomacy and Statecraft 20, no.4 (2009)701., 
http://www.tandfonline.com. 
112 „General Assembly Resolution no. 2429(XXII.), Question of Gibraltar“, United Nations“, 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/243/89/IMG/NR024389.pdf?OpenElement (staženo 31.3.2017). 
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Reakce OSN na přijetí Gibraltarské ústavy a blokádu Gibraltaru 

 

 Text gibraltarské ústavy z roku 1969 se vyhrazuje vůči výzvám k dekolonizaci 

Gibraltaru argumentem, že Velká Británie nikdy nepřipustí, aby Gibraltar přešel pod 

suverenitu jiného státu, pokud občané Gibraltaru s tím nebudou souhlasit. Joshua 

Hassan se vyjádřil, že zvýšení autonomie je cestou směrem k naplnění procesu 

dekolonizace podle rezoluce č. 1514(XV.).113 Ve Zvláštním výboru pro dekolonizaci 

ovšem na celou záležitost panoval odlišný názor a znovu byla Velká Británie vyzvána 

k jednání se Španělskem. To ovšem zahájilo blokádu Gibraltaru pod záminkou 

ignorování rezolucí OSN a porušování článku X. Utrechtské smlouvy. 

 Zahájením blokády Španělsko do jisté míry přesunulo svoji pozornost 

z neúspěšné snahy prosadit své zájmy v OSN k blokádě. I přes to, že Španělsko vždy 

dokázalo získat na svoji stranu dostatečnou podporu a prosadilo většinu toho, co chtělo, 

tak reálný výsledek celého procesu byl zklamáním. Proti zahájení blokády naopak 

v OSN protestovala Velká Británie. Ministr zahraničí Michael Stewart kritizoval 

především přerušení lodního spojení.114 V následujících letech bylo řešení otázky často 

odkládáno. Došlo ovšem k schválení významné deklarace č. 2625(XXV), která mimo 

jiné vyzývá k upřednostnění principu sebeurčení v otázce dekolonizace115 a měl 

umožnit obyvatelům závislých území vybrat si jakýkoli statut i mimo hranice 

stanovených rezolucí č.1541(XV).116 Tato deklarace nevzešla ze Zvláštního výboru č.4 

pro dekolonizaci, ale ze Zvláštního výboru č.6, který se zabývá mezinárodním 

právem.117 

 Nový španělský ministr zahraničí Laureano Lopéz Rodó vyzval v roce 1973 

generálního sekretáře OSN Kurta Waldheima k obnovení jednání v OSN, protože 

britská strana již více než čtyři roky nevyvinula žádné úsilí v plnění předchozích 

rezolucí OSN. Španělé ve Zvláštním výboru získali podporu a vynutili si na Britech 

bilaterární jednání v roce 1974 v Madridu. Po jejich neúspěchu byla prosazena 

deklarace č. 3286(XXIX), která kritizuje fakt, že nová jednání stále nebyla efektivně 

                                                 
113 Gold, „Gibraltar in the UN“,703. 
114 Haigh, Morris, „Britain,Spain and Gibraltar“,48. 
115 „General Assembly Resolution no.2625(XXV), Declaration on Principles of International Law 
concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the 
United Nations“, United Nations, dostupné na: http://www.un-documents.net/a25r2625.htm (staženo 
4.4.2017). 
116 Gold, „Gibraltar in the UN“,704. 
117 Ibid.,704. 
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zahájena a vyzývá k jejich okamžitému startu.118 Tato deklarace je dodnes vůbec 

poslední, která se přímo věnuje otázce Gibraltaru. 

Problematika dekolonizace Gibraltaru v OSN po pádu 
frankistického režimu 

 

 Po pádu Frankistické režimu se spor odsunul na jiná místa než je OSN. Přesto 

OSN i nadále byla využívána jako plocha pro některá neoficiální jednání. 

V osmdesátých letech OSN ocenila vzájemná jednání a podpis Bruselské a Lisabonské 

dohody. V roce 1982 pozdrželo vzájemná jednání o Gibraltaru jednání Bezpečnostního 

výboru OSN, kdy Španělsko se zdrželo hlasování o výzvě Argentině k okamžitému 

vyklizení Falklandských ostrovů, což vyvolalo menší vzájemný spor. 

 V 90. letech pokračovalo monitorování situace na Gibraltaru v rámci Zvláštního 

výboru pro dekolonizaci, kam byl poprvé od roku 1967 připuštěn i zástupce Gibraltaru. 

K dalším zásadním jednáním ovšem nedošlo. 

Zhodnocení 

 

 Roli OSN chápaly obě strany sporu různým způsobem. Frankistické Španělsko 

se snažilo využít OSN jako nástroj pro prosazení svého zájmu na navrácení Gibraltaru. 

Pro tuto roli se ukázala být vhodným nástrojem Speciální komise pro dekolonizaci, 

v níž si Španělsko udržovalo výraznou podporu a dařilo se mu i prosazovat rezoluce 

ve Valném shromáždění, které podporovaly španělský postoj ke sporu. Oproti tomu 

Velká Británie chápala OSN jako arénu, která slouží pouze k zprostředkování dialogu 

mezi oběma stranami. Rezoluce Valného shromáždění interpretovala jako nezávazné. 

Kvůli tomu celý proces jednání v OSN vedl pouze k zhoršení vztahů obou zemí, které 

vyvrcholilo blokádou Gibraltaru.  

 OSN z hlediska plnění funkcí byla vcelku úspěšná v artikulaci zájmů především 

španělské strany a vytváření koalicí složených především z rozvojových 

postkoloniálních zemí, které podporovaly španělské zájmy. Rezoluce OSN se snažily 

vytvořit normativní rámec chování obou států, ale britská interpretace rezolucí jako 

                                                 
118 „General Assembly Resolution no.3286(XXIX), Question of Gibraltar“, United Nations, 
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/88/IMG/NR073888.pdf?OpenElement (staženo 4.4.2017). 
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nezávazných tuto snahu značně podkopávala. OSN ovšem napomohla zpětné socializaci 

Španělska při návratu z mezinárodní izolace v 50. letech.  

 

 OSN se dá hodnotit z pohledu dvou stran. Z pohledu Španělska OSN jako 

nástroj nátlaku na Velkou Británii selhalo. Jeho rezoluce sice ovlivnily britskou stranu a 

přinutily ji k přistoupením k jednáním, ale OSN neměla žádný donucovací prostředek 

k jejich prosazení do praxe. Její nefunkčnost jako nástroje byla jednou z příčin vyostření 

situace, která vedla k blokádě. Z druhého pohledu aréna posloužila, když v roce 1966 

přinutila Velkou Británii přistoupit na bilaterární jednání, která ovšem nevedla 

ke konkrétním výsledkům.  
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Řešení sporu v rámci Severoatlantické aliance 

Význam Gibraltaru pro NATO 

 

 Severoatlantická aliance ze své institucionální povahy nemá příliš možností, jak 

se zapojit do bilaterárního územního sporu, pokud území není ohroženo ozbrojeným 

konfliktem, do kterého by byl zapojen alianční partner. To platí o to více v případě, kdy 

jsou členy aliance obě zúčastněné strany. Ovšem role NATO ve sporu o Gibraltar je 

i přesto významná svým nepřímým vlivem. Tento vliv se ukazoval především v průběhu 

přístupových jednání Španělska do NATO. 

Gibraltar je svou geografickou polohou pro NATO mimořádně významným 

strategickým bodem. Kontrola úžiny je jedním z hlavních zájmů Aliance ve Středomoří. 

Navíc na něm dlouhodobě NATO provozovalo svoji námořní základnu a využívalo také 

místní letiště a loděnice. Významným faktorem bylo také to, že Britové měli uvnitř 

Skály uskladněný jaderný arzenál.119 

Diskuze o vstupu Španělska do NATO  

 

 Na španělském území se již od 50. let nacházely vojenské základny USA, tedy 

nejsilnějšího člena NATO. Zároveň probíhala v některých oblastech spolupráce, jako 

byly třeba různé zbrojní zakázky španělské armády u členských zemí NATO. Reálně se 

ovšem možnost vstupu Španělska do NATO otevřela až po smrti generála Franca.  

 Na konci 70. let projevovali představitelé španělské vlády zájem o členství 

v NATO. Španělský ministr zahraničí Marcelino Oreja oznámil, že Španělsko podá 

oficiální přihlášku v roce 1981.120 Španělsko mělo zájem o členství v NATO z několika 

důvodů. Prvním byla snaha zapadnout do hlavního proudu západní mezinárodní 

politiky, dále posílit svoji vyjednávací pozici v jednání o členství v Evropském 

společenství, modernizovat a depolitizovat armádu,121 zlepšit vztahy s USA a 

v neposlední řadě Španělsko uvažovalo o vstupu do NATO jako o způsobu zlepšení své 

vyjednávací pozice v otázce Gibraltaru.122 

 Proti vstupu Španělska do NATO vystupovala PSOE, která vedla v této otázce 

kampaň. Kromě obecných argumentů odpůrců Aliance, jako jsou například otázky 

                                                 
119 del Campo, „En Torno a Gibraltar“,8. 
120 Gold, „Gibraltar: British or Spanish“,30. 
121 Depolitizace armády byla pro Španělsko velice důležitá zvláště po Tejerově pokusu o puč. 
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jaderné bezpečnosti, používali také otázku Gibraltaru. Kritizovali fakt, že v případě 

vojenského konfliktu by museli bránit britský Gibraltar. Expert PSOE na zahraniční 

politiku a budoucí ministr zahraničí Fernando Morán tvrdil, že případné španělské 

velení nad základnou NATO na Gibraltaru by přenos suverenity nad Gibraltarem 

naopak znesnadnilo. Proto tvrdil, že vstup do NATO by měl být řešen až po vyřešení 

gibraltarské otázky.123 Vláda premiéra Calvo-Soleta v Parlamentu nakonec přístup 

Španělska k jednáním o vstupu do NATO prosadila i přes odpor PSOE. 

Velká Británie si uvědomovala fakt, že jedním z důvodů snahy Španělska 

o vstup do NATO je Gibraltar, ale zároveň považovala za svůj zájem posílení Aliance 

v západním středomoří. Proto Britové nechtěli vstup Španělska do NATO blokovat a 

pouze ujistili zástupce Gibraltaru, že vstup Španělska do NATO nezmění nic na jejich 

politice.  

NATO a Gibraltar v 80. a první polovině 90. let 

 

 Vstup Španělska do NATO provázelo hned několik komplikací. V souvislosti 

s Gibraltarem nebylo jasné, kdo bude mít velení nad akcemi v západním Středomoří. 

Ani Britové ani Španělé nechtěli nechat velení druhé straně. V této době navíc vrcholila 

krize kolem Falklandských ostrovů, která vzbuzovala na obou stranách nacionalistické 

vášně. V tuto dobu také přišla vláda s argumentem nutnosti členství v NATO, kvůli 

hrozbě útoku Maročanů na španělské exklávy Ceuta a Melilla, při kterých by se nemohli 

opírat o podporu NATO.124 

 V květnu 1982 se Španělsko stalo 16. členem NATO. Jednalo se ovšem 

pouze o politické začlenění, nikoli vojenské. Španělsko stálo o vytvoření nového 

velitelství nad Pyrenejským poloostrovem se Španělskem v čele, což by znamenalo i 

velení nad gibraltarskou základnou. To by znamenalo problém pro Brity i kvůli jejich 

jadernému arzenálu na Gibraltaru. 

 V roce 1983 se otázka Gibraltaru v NATO objevila, když španělský velvyslanec 

protestoval proti vojenským cvičením britského námořnictva ve vodách kolem 

Gibraltaru. Španělská strana tato cvičení chápala jako provokaci mimo jiné i kvůli 

účasti letadlové lodě HMS Invincible, která hrála klíčovou roli ve sporu o Falklandské 

                                                                                                                                               
122 Gold, „Gibraltar: British or Spanish“,31-32. 
123 Ibid.,32. 
124 Ibid.,33. 
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ostrovy. Tyto protesty ovšem nepřinesly významnější důsledky a cvičení proběhla. 

Španělé reagovali přesunutím tří bojových plavidel do přístavu v Algeciras.125 

 Ve stejné době také na Gibraltaru probíhaly protesty proti plánovanému uzavření 

loděnic, které zaměstnávaly významnou část místního obyvatelstva. Proti uzavření se 

stavili i Američané, kteří zdůrazňovali význam loděnic pro případné operace států 

NATO v západním Středomoří. Tento spor byl nakonec vyřešen privatizací loděnic 

britské společnosti A&P. Prodej pro britskou vládu nebyl příliš výhodný, ale podlehla 

tlaku gibraltarských odborů a především spojenců v NATO.  

 V roce 1986 socialistický premiér González prosadil pořádání referenda 

o setrvání Španělska v NATO. PSOE od roku 1982, kdy vedla kampaň proti vstupu do 

NATO, změnila názor a v tomto referendu podporovala setrvání Španělska v NATO. 

Příznivci vystoupení mimo jiné argumentovali zlepšením vyjednávací pozice 

v jednáních v otázce Gibraltaru. V případě vystoupení by Británie měla mezi spojenci 

v NATO silný argument pro zachování statusu quo, kvůli strategickému významu 

gibraltarské základny pro Alianci. Hlasování dopadlo vítězstvím setrvání dostatečným 

rozdílem 51%:41%. Podle průzkumů hrála otázka Gibraltaru v hlasování pouze malou 

roli.126 Samotný Gibraltar by na vystoupení Španělska z NATO pravděpodobně vydělal, 

protože by se opět stal jedinou základnou Aliance v oblasti. 

 Na konci 80. let došlo k otevření otázky velení nad Gibraltarskou základnou. 

Přenechat obranu Průlivu pouze Španělsku nebylo pro NATO přijatelné, protože 

Španělsko nebylo členem vojenských struktur NATO. Britové odmítali přechod pod 

španělské nebo společné velení a Španělé byli proti pouze britskému velení. Španělsko 

odmítlo koordinovat své kroky s britským velením GIBMED.127 Britové tedy navrhli 

převedení velení nad oblastí Velení spojeneckých jednotek pro jižní Evropu v Neapoli 

(AFSOUTH). Toto řešení podpořil i tehdejší vrchní velitel spojeneckých jednotek 

v Evropě generál John Galvin.128 Po stažení pozemních jednotek z Gibraltaru po pádu 

východního bloku Španělsko přišlo s návrhem, že by ochrana Průlivu byla lépe 

uskutečnitelná z jejich základny Rota. To ovšem bylo zamítnuto, protože komunikační 

systém základny Rota byl horší než na Gibraltaru, a také protože Britové se odmítali 

vzdát kontroly na Průlivem. Výsledek byl domluven v roce 1991, kdy bylo rozhodnuto, 

že kontrolu Gibraltarského průlivu budou obě strany provádět odděleně ve vzájemné 

                                                 
125 Haigh, Morris, „Britain,Spain and Gibraltar“,118. 
126 Gold, „A Stone in Spanish Shoe“,101. 
127 GIBMED je označení pro velitelství nad námořní základnou NATO na Gibraltaru. 
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spolupráci. Velení nad případnými operacemi v Průlivu by připadlo straně, která by 

poskytla více jednotek.129 V roce 1993 se španělské jednotky poprvé účastnily 

společného cvičení v oblasti Gibraltarského průlivu. 

Vstup Španělska do vojenských struktur NATO 

 

 Prvním důležitým krokem k změně statusu Španělska v NATO bylo jmenování 

tehdejšího španělského socialistického ministra zahraničí Javiera Solany generálním 

tajemníkem NATO.130 Zásadní změna ve španělské politice v NATO přišla s nástupem 

vlády premiéra Aznara, který v roce 1996 oficiálně oznámil, že jeho vláda má v úmyslu 

vstoupit do vojenských struktur NATO. Osobnost Javiera Solany pomohla k přijetí 

tohoto kroku opoziční PSOE. Vstup Španělska do vojenských struktur měl tedy 

v Kongresu podporu obou hlavních stran. Podle plánované reorganizace NATO měl 

Gibraltar přestat být základnou NATO a oblast Pyrenejského poloostrova, s výjimkou 

Portugalska, měla přejít pod nové velení v Madridu (IBERLANT).131 Britský zástupce 

na summitu NATO v Madridu v následujícím roce oznámil, že britská vláda je 

připravena v případě nedosažení dohody ohledně Gibraltaru vetovat celou dohodu 

o reformě velitelských struktur NATO. Pro reformu by byl potřeba jednohlasný souhlas, 

tudíž hrozilo, že spor o Gibraltar zablokuje celou reformu. Španělé na to reagovali 

prohlášením, že žádný stát nemá právo blokovat dohodu v mezinárodní organizaci jako 

NATO kvůli svým bilaterárním zájmům.132 Britská strana nakonec ustoupila kritice a 

reformu přijala i přes své výhrady. 

Zhodnocení 

 

 NATO by se do bilaterálního sporu, ve kterém není výraznější riziko vojenského 

střetu, normálně příliš nezapojovalo, ale Gibraltar a jeho základna je z důvodů 

vojensko-strategických výjimečný případ. NATO po většinu doby hrálo roli 

samostatného aktéra, který se věnoval otázce velení v západním Středomoří a fungování 

vojenské základny. Španělsku se ovšem při vstupu do vojenských struktur NATO 

                                                                                                                                               
128 del Campo, „En Torno a Gibraltar“,26. 
129 Gold, „A Stone in Spanish Shoe“,180. 
130 Na osobě Javiera Solany je dobře viditelný obrat pohledu PSOE na NATO. Solana před vstupem 
Španělska do NATO byl aktivní v kampani PSOE proti vstupu NATO. Při referendu roku 1986 podporoval 
setrvání v Alianci a v roce 1995 úspěšně kandidoval na post generálního tajemníka NATO.  
131 Miller, „Gibraltar“,22. 
132 Ibid.,22. 
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podařilo prosadit své velení nad Pyrenejským poloostrovem v Madridu, čímž omezilo 

význam základny na Gibraltaru. 
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Řešení sporu v rámci Evropských institucí 

Gibraltar v Evropských společenstvích a Evropské unii 

 

 Gibraltar se stal součástí Evropských společenství 1.1.1973 společně se 

Spojeným královstvím. Základem byla smlouva o přistoupení a Gibraltar vstupoval jako 

závislé území Velké Británie na základě článku 299 Římské smlouvy.133 Gibraltarská 

vláda si vymohla, aby Gibraltar dostal výjimku pro účast na společné celní politice, 

zemědělské politice a systému společného uplatňování daně z přidané hodnoty.134 

Vynechání Gibraltaru ze společné celní a daňové politiky bylo výrazným ústupkem 

z politik Evropských společenství a zvýhodňovalo Gibraltar. Zemědělská politika se 

Gibraltaru netýká, protože zemědělství na Gibraltaru v podstatě neexistuje. 

Gibraltar je v rámci ES/EU unikátním případem. Jedná se o jedinou formální 

kolonii v Evropské unii. Zároveň se jedná o jedinou spornou hranici a sporné území 

uvnitř EU. Jeho výjimky z celní a daňové politiky jsou dány jeho vojensko-strategickým 

významem a speciálními ekonomickými podmínkami. Snaha o hlubší integraci 

Gibraltaru do Unie byla navíc občas blokována Madridem, který se snažil zabránit 

v platnosti na Gibraltar normám a dohodám, které mohly ovlivnit španělské nároky 

na vrácení. 

Hranice mezi Španělskem a Gibraltarem působí v rámci Evropské unie poměrně 

bizarně. Ozbrojení celníci a dlouhé fronty aut na pozemní hranici uvnitř Unie jsou 

v době bez vážnějších bezpečnostních rizik neobvyklým jevem. Hlavním argumentem 

Španělska pro tyto kontroly je rozsáhlé pašování. Tento argument je obhajitelný, 

protože na obou stranách hranice si obyvatelé často přivydělávají pašováním především 

cigaret. Gibraltar je používán i pro pašování tvrdých drog z Maroka.135 

 Brusel dlouho k Gibraltaru přistupoval jako k regionu Velké Británie. To se 

projevuje v přístupu k přidělování kohezních fondů. Po sporech, které budou důkladněji 

probrány v další části této kapitoly, byl Gibraltar od roku 2004 začleněn pro Volby 

do Evropského parlamentu do volebního okruhu Jihozápadní Anglie. 

 Vliv Bruselu na Gibraltar je spíše nepřímý. Evropská komise se otázkou vztahu 

ES/EU k Gibrataru do nedávna explicitně nezabývala. Evropská integrace je založena 

                                                 
133 Cristina Sans Izquierdo, „Gibraltar en la Unión Europea“, in Alejandro del Valle Galvéz a Inmaculada 
González García eds., Gibraltar 300 años (Cádiz: Universidad de Cádiz, 2004), 131. 
134 Košťál, „Podivný spor“,151. 
135 Ibid., 159. 
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na sjednocování samostatných států, nikoli regionů. Z tohoto důvodu dlouho nebyla 

otázka Gibraltaru v Evropské unii explicitně řešena. 

 Samotní představitelé Gibraltaru vystupují výrazně proevopsky. Výrazným 

zastáncem integračního procesu byl Joshua Hassan a i jeho pokračovatelé Joe Bossano a 

Peter Caruana. V roce 1998 Caruana založil gibraltarskou reprezentaci při EU. Gibraltar 

výrazně těží z čerpání evropských fondů. Příkladem může být čerpání dotací pro stavbu 

areálu tzv. „Europortu“, který je dnes důležitý pro místní ekonomiku. 

Vstup Španělska do Evropských společenství 

 

 Úvahy o členství Španělska v ES mohly začít nabírat reálnější obrysy po smrti 

Franca. Pro zahájení vyjednávání vyžadovali čelní představitelé zemí Evropských 

společenství demokratizaci země. Španělsko podalo oficiální přihlášku do ES již v roce 

1977. Tehdejší britská vláda španělský zájem o ES podpořila, což později potvrdila 

po svém nástupu i Margaret Thatcherová. Zároveň ovšem Britové dávali najevo, že 

uzavřená hranice mezi členskými územími ES by byla nepřijatelná.136 Podpora 

španělského členství v ES byla na Gibraltaru hodnocena kriticky. Oficiální jednání 

s představiteli ES začala v roce 1979 v Bruselu. Společně se Španělskem probíhala 

jednání i s Portugalskem a Řeckem. Výrazným problémem jednání byla především 

společná zemědělská politika. Španělé o vstup do ES velice stáli především 

z ekonomických důvodů. Španělská ekonomika po pádu frankistického režimu a 

po ropném šoku 1973 byla ve velice špatné kondici.137 Snaha o pokrok ve vyjednávání 

Španělska s Evropskými institucemi mimo jiné vedla k uzavření Lisabonské dohody. 

 Jednání o vstupu Španělska a Portugalska se později výrazně zpomalila. 

Důvodem byla politika Francie, která měla v plánu vstup Španělska a Portugalska 

pozdržet. Francouzský prezident Valery Giscard d´Estaing v roce 1980 prohlásil, že 

vstup Španělska a Portugalska do ES by měl být pozdržen, dokud nebude vyřešena 

otázky sporu o rozpočet s Velkou Británií. V tomto přístupu pokračoval i nový 

prezident Francois Mitterrand. Tento faktor pomohl zhoršit politickou situaci ve 

Španělsku, která vedla k odstoupení premiéra Alfonsa Suaréze.138 

                                                 
136 Gold, „A Stone in Spanish Shoe“,20. 
137 Charles Powell, „The Long Road to Europe: Spain and European Community 1957-1986“ in Joaquín 
Roy,María Lorca-Susino eds., Spain in the European Union: the First Twenty-five Years 1986-2011 
(Miami: Miami-Florida European Union Center/Jean Monnet Chair, 2011), 37. 
138 Powell, „The Long Road“,35. 
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 Pro socialistickou vládu Felipe Gonzáleze, který nahradil Calvo-Soleta, byl 

vstup do ES prioritou ve volebním programu. V roce 1983 bylo na summitu Evropské 

rady schváleno zrychlené přístupové řízení pro Španělsko a Portugalsko. González 

vyjednal pro jižní rozšíření podporu německého kancléře Helmuta Kohla po vyřešení 

otázky evropského rozpočtu. Francouzi ovšem rozšíření povolili až po dohodnutí 

britského rabatu v roce 1984. Přístupová smlouva pro vstup Španělska do ES byla 

podepsána 12.6.1985 a vstup byl dohodnut na 1.1.1986. V následujících měsících byl 

vstup ratifikován všemi členskými státy. Roli přitom hrál i fakt, že Španělsko 

po podpisu Bruselské dohody uvolnilo blokádu Gibraltaru. 

 Samotná přístupová smlouva Španělska do ES nijak otázku Gibraltaru 

nezmiňuje. Španělsko nemělo problém s výjimkami pro Gibraltar v otázkách celní, 

daňové a zemědělské politiky. Naopak pravděpodobně uvítali fakt, že díky této výjimce 

mohou dále uplatňovat důsledné celní prohlídky. Španělé předpokládali, že jejich 

členství v ES společně s členstvím v NATO pomůže urychlit vyřešení sporu.139 

Spor o Gibraltar v Evropských společenstvích a Evropské unii 

 

 Španělsko jako členský stát ES bylo přesvědčeno, že koloniální status uvnitř 

Společenství není přijatelný a snažilo se blokovat normy, které tento status upevňovaly. 

Zároveň si jako členský stát mohlo dovolit řešit otázky, které se jako kandidátský stát 

nemělo v možnostech řešit. 

Poprvé byla tato politika použita v praxi v roce 1987. V tomto roce premiér 

González vetoval dohodu o evropské letecké dopravě. Toto veto premiér uplatnil necelý 

měsíc před tím, než v platnost vstoupil Jednotný evropský akt, který ustanovoval v Radě 

hlasování kvalifikovanou většinou místo absolutní. González se proto obával, že by byl 

přehlasován.140 Toto veto vedlo k bilaterárním jednáním mezi Španělskem a Velkou 

Británií, která vedla k podpisu Londýnské dohody.141 Británie byla s tímto stylem 

nátlaku Španělska zklamána a varovala před vytvořením nebezpečného precedensu. 

Později bylo pro Gibraltar utvořeno několik výjimek z dohod o evropské letecké 

dohodě.142 

                                                 
139 Haigh, Morris, „Britain,Spain and Gibraltar“,135. 
140 Gold, „Gibraltar: British or Spanish“,89. 
141 Viz. Kapitola řešení sporu na bilaterární úrovni 
142 Miller, „Gibraltar“,24. 
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Dalším bodem, kde byl Gibraltar problematický, byla otázka vnějších hranic 

Společenství. Evropská společenství delší dobu plánovala v této oblasti změnu, která 

měla usnadnit volný pohyb osob. Španělsko bylo proti navrhované dohodě, i když 

gibraltarská hranice měla status vnější hranice, kvůli jejímu speciálnímu statusu .Při 

jednání ministrů zahraničí ES v Lucemburku v roce 1991 Španělsko odmítlo připojit 

svůj podpis pod tento dokument, pokud otázka Gibraltaru nebude vyřešena 

na bilaterární úrovni. Hlavním požadavkem Španělska bylo, aby na externích vstupních 

bodech na Gibraltar (přístav a letiště) byly prováděny společné kontroly. To Britové 

odmítli stejně jako vytvoření výjimky pro Gibraltar v Konvenci o vnějších hranicích.143 

González viděl v této problematice možnost vyřešit i problematiku letiště. Proto také 

odmítl návrh portugalského předsednictví ES v roce 1992, který navrhoval 

nainstalování čtecích zařízení pasů na gibraltarském letišti a v přístavu, které by data 

odesílala Španělům ke kontrole.144 

Se vstupem Španělska do Schengenského prostoru v roce 1995 byly 

na gibraltarské hranici, která byla chápána jako vnější hranice, opět zpřísněny kontroly. 

Při zahájení participace Velké Británie na některých politikách Schengenského prostoru 

Španělsko zablokovalo zapojení Gibraltaru do těchto politik.145 

Kauza voleb do Evropského parlamentu 

 

 Jak již bylo zmíněno výše, tak Gibraltar je evropskými institucemi chápán jako 

součást Velké Británie. I když v britském právu mají občané Gibraltaru status občana 

závislého území na Velké Británii, tak podle evropského práva mají stejná práva jako 

ostatní občané EU. Do roku 2004 ovšem obyvatelé Gibraltaru neměli možnost volit své 

zástupce do Evropského parlamentu. Dle volebního protokolu z roku 1976 se volby 

do Evropského parlamentu konaly pouze na území Velké Británie. Gibraltar má 

speciální status ve Velké Británii a neúčastní se ani britských parlamentních voleb. 

 Průlom v této otázce znamenal případ Evropského soudu pro lidská práva 

Matthews, nazvaný podle obyvatelky Gibraltaru, která se chtěla zapsat na seznam 

voličů do EP a její žádost byla zamítnuta.146 Soud rozhodl ve prospěch obyvatel 

                                                 
143 Gold, „Gibraltar: British or Spanish“,142. 
144 Z technologického hlediska by to nebyl vážnější problém. Takovéto přístroje již v této době na jiných 
letištích ve Španělsku fungovaly. 
145 Gold, „Gibraltar: British or Spanish“,215. 
146 Sans, „Gibraltar en la Unión Europea“,136. 
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Gibraltaru, kterým podle rozsudku nesmí být bráněno volit své zástupce do EP, jehož 

činnost ovlivňuje utváření legislativy platné i na Gibraltaru. Gibraltar byl tedy zahrnut 

do volebního obvodu Jihozápadní Anglie.147 Utvoření samostatného obvodu Gibraltar 

by pravděpodobně blokovalo Španělsko. 

 Volit do Evropského parlamentu bylo umožněno i obyvatelům Commonwelthu 

žijícím na Gibraltaru, kteří nejsou občany EU. To bylo napadeno Španělskem 

v Evropské komisi, která tuto stížnost zamítla. Španělsko tedy podalo žalobu 

k Evropskému soudnímu dvoru, který ovšem žalobu také zamítl.148 

Problematika Gibraltaru jako daňového ráje 

 

 Díky vyloučení Gibraltaru ze společné celní a daňové politiky ES a EU se 

z Gibraltaru již v 80. let stalo významné finanční centrum a daňový ráj off-shoreových 

společností. Velká Británie tento status podporuje, protože to výrazně pomáhá finanční 

soběstačnosti Gibraltaru. V roce 2004 mělo na Gibraltaru sídlo více než 20 tisíc 

bankovních institucí a přibližně 80 tisíc společností.149 Rada pro hospodářské a finanční 

věci (ECOFIN) dle svého kodexu pro zdanění podniků vyhodnotila daňový systém 

na Gibraltaru jako nekalý a v rozporu se snahou o zavedení jednotné daňové politiky.150  

 Problematika daňových rájů je dlouhodobým problémem, kterým se zabývá i 

Evropská komise. Ta v letech 1999 a 2000 dvakrát žádala Británii o informace 

o aplikování evropských norem na daňový systém Gibraltaru. S odpovědí Komise 

nebyla spokojená a v roce 2002 oznámila zahájení vyšetřování, kvůli nelegálnímu 

poskytování výhod některým společnostem. 

 V roce 2004 chtěl Gibraltar reformovat svůj systém zdanění právnických osob. 

Tento návrh podle Komise zvýhodňoval některé společnosti a byl Komisí zamítnut. 

Od této doby Gibraltar zaváděl některá opatření, která zvýhodňovala zakládání 

holdingových společností. Velká Británie a Gibraltar podali proti rozhodnutí Komise 

žalobu k Evropskému soudu a v roce 2008 uspěli.151 Rozhodnutí bylo zrušeno v plném 

rozsahu. 

                                                 
147 Košťál, „Podivný spor“,163. 
148 Ibid.,162. 
149 Sans, „Gibraltar en la Unión Europea“,143. 
150 Ibid.s.145-146. 
gb151 „Statement on European Court Judgement on taxation in Gibraltar, 12 January 2012“, Government of the 

United Kingdom, https://www.gov.uk/government/news/statement-on-european-court-judgement-on taxation-in-
gibraltar (staženo 9.5.2017). 
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Zhodnocení 

 

 Role Evropské unie a jejího předchůdce ve sporu se dá definovat jako 

samostatný aktér. Evropská unie je silným aktérem ve většině vztahů. Její využití při 

vstupu Španělska do ES se dá ovšem definovat i jako role nástroje k prosazení ukončení 

blokády Gibraltaru. V této otázce ovšem pro takový postup by byla i samotná ES, která 

by na vstup země, která blokuje hranice s územím jiného členského státu, nepřistoupila. 

Otázka Gibraltaru později ovlivňovala evropskou legislativu, kdy Španělsko blokovalo 

přijímání evropských norem na území Gibraltaru a tím bránilo jeho další integraci. Tyto 

problémy se projevily především u přijímání pravidel o vnějších hranicích a 

o společných pravidlech pro civilní leteckou dopravu. 

 Co se týče plnění funkcí v tomto sporu Evropská unie v mnoha ohledech 

selhává. Její selhávání vězí především v tom, že spor jako takový neřeší ve svých 

institucích a preferuje bilaterární jednání obou stran. Tato jednání mezi vládami Tonyho 

Blaira a José María Aznara byla ovšem poměrně úspěšná a přinesla vytvoření 

trilaterálního fóra. 

 V souvislosti s činností Evropské unie a Gibraltaru je vhodné poznamenat, že 

období, kdy EU bude mít podstatně větší význam na tento spor pravděpodobně přijde 

v nejbližších letech. Rozhodnutí britský voličů o tzv. “Brexitu“ tento spor 

pravděpodobně zásadně ovlivní. Hlasování na Gibraltaru dopadlo drtivým způsobem ve 

prospěch setrvání. Představitelé EU se vyjádřili ve smyslu, že Španělsko by mohlo mít 

právo vetovat část dohody, která by souvisela se statusem Gibraltaru. 
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Závěr 
 

 Mezinárodní organizace výrazně ovlivnily vývoj sporu o Gibraltar i vnitřní 

vývoj Gibraltaru. Úspěšnost jednotlivých organizací v plnění svých rolí a funkcí ovšem 

značně kolísala. U všech organizací pozorujeme efekty přímé i nepřímé.  

 Teze o tom, že mezinárodní organizace fungovaly ve sporu jako prostředník a 

donucovací prostředek pro zahájení bilaterárních jednání, čímž ovlivnily vývoj sporu se 

do jisté míry potvrdil, ale ne u všech stejnou měrou. U OSN tuto tezi můžeme do jisté 

míry potvrdit, protože v jistých fázích dokázala přivést obě strany k bilaterálnímu 

jednání. Její činnost ale nedokázala zabránit blokádě Gibraltaru. Záměr frankistického 

Španělska využít OSN jako nástroj k navrácení Gibraltaru se ukázal být 

nerealizovatelným. Vyšlo totiž najevo, že OSN funguje spíše jako aréna pro diskuzi a 

získávání podporovatelů pro své záměry. Přestože Španělsko pro svoji agendu spadající 

pod Speciální výbor pro dekolonizaci získalo značnou podporu a podařilo se mu 

prosadit několik rezolucí na podporu svých nároků, tak výrazných výsledků nedosáhlo. 

OSN neměla prostředky k prosazení rezolucí ohledně Gibraltaru. V tomto případě tedy 

OSN skutečně fungovala především jako prostředník, prostor k diskuzi a donucovací 

prostředek k bilaterálnímu jednání. Gibraltar však stále zůstává na seznamu území 

k dekolonizaci, a proto tato problematika v OSN není definitivně vyřešena. 

  U NATO se tato teze potvrdila spíše jen v nepřímém vlivu. Jinak se NATO 

zabývalo především svými bezpečnostními zájmy a o přímé zprostředkování dialogu 

v mimovojenských otázkách nemělo zájem. Žádnou souvislou aktivitu, která by 

napomáhala hledání vhodného řešení sporu tato práce neodhalila. Nepřímý vliv se 

projevil především při vstupu Španělska do NATO v roce 1982 a později při vstupu 

Španělska do vojenských struktur NATO v roce 1998. Tyto momenty přinutily obě 

strany k bilaterálním jednáním. Jeho role se dá shrnout jako samostatný aktér, který se 

o spor zajímal především v momentech, kdy se jednalo vojenských záležitostech. 

U Evropské unie můžeme potvrdit především nepřímý vliv, který vedl například 

k podpisům Lisabonské a později Bruselské dohody. Členství v ES a později EU bylo 

pro španělskou stranu z mnoha různých důvodů klíčové. Proto Španělsko bylo ochotné 

ukončit blokádu Gibraltaru, která byla neslučitelná s přijetím od ES. Přímý vliv lze 

vidět především v otázkách, kde otázka Gibraltaru blokovala prosazování evropské 

legislativy. To se projevilo především u otázek letecké dopravy a vnějších hranic. 
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Evropská unie se příliš neangažovala na vyřešení sporu a snažila se tuto problematiku 

držet na bilaterální úrovni. U Evropské unie tezi můžeme potvrdit na nepřímé úrovni. 

Na přímé úrovni Evropská unie vystupovala jako samostatný aktér, který řešil 

problematiku především v momentech, kdy ovlivňovala evropskou legislativu. Je 

vhodné také poznamenat, že Gibraltar pravděpodobně v budoucnosti bude důležitým 

bodem jednání o podmínkách vystoupení Velké Británie z Evropské unie. 

 Co se týče vlivu mezinárodních organizací na vnitřní vývoj Gibraltaru, tak 

můžeme konstatovat, že byl poměrně vysoký. Především evropská legislativa a také 

evropské dotace výrazně proměnily vnitřní Gibraltar. Pozitivní efekt evropské integrace 

na vnitřní fungování Gibraltaru dokazuje i výsledek hlasování o vystoupení Velké 

Británie z EU. V tomto hlasování obyvatelé Gibraltaru drtivou většinou podpořili 

setrvání v Unii. NATO napomohlo odvrátit hrozbu uzavření gibraltarských loděnic, 

které jsou významným zaměstnavatelem na Gibraltaru. Posílení mezinárodních 

organizací napomohlo probuzení gibraltarského nacionalismu. Dá se také spekulovat 

o tom, do jaké míry ovlivnil neúspěch snahy OSN zahájení blokády, která měla výrazný 

efekt na vnitřní vývoj Gibraltaru. 
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Summary  
 

 International organizations significantly influenced the dispute over Gibraltar 

and the internal development in Gibraltar. The success rate of international 

organizations in influencing the Gibraltar dispute is not stable.  

The United Nations could force Spanish and British governments to negotiate on 

bilateral meetings, but UN wasn´t effective in enforcing its purposes. Franco´s regime 

wanted to use UN as an enforcing instrument to regain Gibraltar on Spain´s sovereignty. 

UN´s mission was to successfully end the process of decolonization. For that mission 

was the Special Committee on Decolonization was created. The UN appeared to be 

more arena for discussion than coercive means. The frustration of Spanish politics of 

failure of the process in UN was an important reason for the blockade of Gibraltar. 

NATO influenced the dispute over Gibraltar mostly indirectly. For NATO, the 

principal reason, why NATO is interested in Gibraltar´s dispute is, that Gibraltar is an 

essential strategic point in the western Mediterranean area and the naval base is located 

there. The indirect influence of NATO in the dispute was distinct mostly in the period 

when Spain entered NATO in 1982 and the period when Spain joined military structures 

of NATO in 1996.  

The European Union influenced the dispute mostly indirectly. For example, 

signing Lisbon Agreement and Brussels Agreement was indirectly influenced by 

European institutions. The Union is considered about the dispute in the case when the 

dispute affects the European legislation. It is expected, that the European Union would 

influence the dispute in negotiations about Brexit. 

 The international organizations affected the internal development of Gibraltar. 

The European subsidies helped Gibraltar´s economy. The international institutions 

indirectly supported Gibraltar´s nationalism. 
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