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1 Úvod 

Současný mezinárodní systém netvoří pouze suverénní státy, ale rovněž 

i státy, které byly mezinárodně uznány často pouze malým počtem jiných států, 

nezřídka pouze jedním, nebo dokonce nebyly uznány vůbec. Pro tyto neuznané 

entity, které jinak ostatní definiční znaky států podle mezinárodního práva 

splňují, se často v teorii používá označení de facto státy. De facto státům chybí 

vnější suverenita, proto nemohou navazovat vztahy s dalšími státy a stávat se 

členy mezinárodních organizací. Ochuzují se o příliv zahraničních investic, jako 

i o obchodní vazby a půjčky od mezinárodních institucí.1 Neuznané entity 

nalezneme na všech kontinentech. V Evropě takovýchto de facto států existuje 

hned několik. V této práci budou blíže představeny dva de facto státy, a to 

Severokyperská turecká republika a Náhorní Karabach. Důvodem pro výběr 

těchto konkrétních de facto států je jednak fakt, že existují již po delší dobu, a je 

tak možné je relevantně popsat. Pojítkem je rovněž i dlouhotrvající konflikt 

spojený s porušováním lidských práv.  

Ve své diplomové práci se budu zabývat otázkami státnosti. Konkrétně 

se zaměřím na mezinárodně právní uznání státu a státní jednotky, které 

disponují jen částečným či dokonce nulovým uznáním členů mezinárodního 

společenství, tedy tzv. de facto státy.  

Cílem práce je objasnit problematiku vzniku a uznání de facto států na 

příkladu Severního Kypru a Náhorního Karabachu. Pokusím se analyzovat 

existenci a fungování de facto států na základě propojení teoretické materie 

                                                 
1
 HOCH, Tomáš, Vincenc KOPEČEK a Vladimír BAAR. Role občanské společnosti při transformaci 

separatistických konfliktů na Jižním Kavkaze. Mezinárodní vztahy. 2012, 47(2), 5-28., s. 9.  
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mezinárodního práva a analýzy judikatury Evropského soudu pro lidská práva. 

Na příkladu Severokyperské turecké republiky a Náhorněkarabašské republiky 

se pokusím nalézt odpověď na tyto výzkumné otázky:  

A) Mohou státy fungovat bez všeobecného mezinárodního uznání? 

B) Mohou de facto státy nést odpovědnost za porušování lidských práv 

na jejich území?  

V rámci výzkumných otázek bude brán zřetel i na to, jak na problematiku de 

facto států pohlíží Evropský soud pro lidská práva. Pro zpracování práce bude 

použita komparativní metoda, kdy se zaměříme na to, zda zkoumané de facto 

státy naplňují kritéria stanovená kritéria státnosti.  

Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole je rozebrána 

dostupná materie mezinárodního práva ohledně teorie státu a státnosti. Na 

základě kritérií stanovených Montevidejskou úmluvou z roku 1933 budou 

rozebrány znaky státnosti. Popsána bude rovněž i suverenita státu a jeho 

principy mezinárodního uznání ze strany členů mezinárodního společenství. 

Ve druhé kapitole budou pak blíže představeny obecné znaky de facto států. 

Pozornost bude věnována příčinám vzniku de facto států včetně bližšího 

seznámení se s problematikou práva na sebeurčení a externí secese, které se 

vznikem de facto států úzce souvisí.   

Třetí a čtvrtá kapitola se budou věnovat případovým studiím de facto 

států, Severokyperské turecké republiky a Náhorně karabašské republiky. 

V těchto kapitolách bude kladen důraz rovněž i na historické aspekty, 

politickou situaci jak uvnitř těchto „států“, tak i v daném regionu.  Pro doplnění 

poznatků a hlubší analýzu těchto entit pak bude analyzována judikatura 

Evropského soudu pro lidská práva. V případu Severního Kypru budou 
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analyzovány zejména rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věci 

Loizidou v. Turecko a Kypr v. Turecko. K problematice Náhorního Karabachu pak 

rozsudky ve věci Chiragov a ostatní v. Arménie a Sargsyan v. Ázerbájdžán.  

V závěru budou získané poznatky jak z teoretických kapitol, tak 

případových studií, shrnuty a porovnány, aby bylo možné odpovědět na 

položené výzkumné otázky.  

Abychom mohli problematiku de facto států prozkoumat komplexně, 

budeme zejména v kapitolách o SKTR a NKR aplikovat i poznatky z jiných 

oborů, které s mezinárodním právem úzce souvisí. Zejména pak politologie a 

mezinárodních vztahů.  

V úvodní teoretické kapitole budeme vyházet jednak z děl českých 

autorů, zejména pak Potočného s Ondřejem2, Malenovského3 a sborníku prací 

pod vedením prof. Šturmy, Mezinárodní právo a státní území.4 Ze zahraničních 

autorů pak byly použity zejména díla J. Crawforda5 či Davida Raiče.6 Hlavním 

zdrojem informací k problematice de facto států budou použity zejména práce 

                                                 
2 

POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. 6., dopl. a rozš. vyd. V 

Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-398-1. 

3 
MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: obecná část. 2. opr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 

Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-1536-5. 

4 
ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo a státní území. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2015, s. 166-178. ISBN 978-80-87975-42-8. 

5
 CRAWFORD, James. The creation of states in international law. 2nd ed. New York: Oxford University 

Press, 2006. ISBN 978-019-8260-028. 

6
 RAIČ, David. Statehood and the law of self-determination. New York: Kluwer Law International, 2002. 

ISBN 978-9041118905 
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zahraničních autorů Pala Kolstø7 a Scotta Pegga8. V českém prostředí se pak de 

facto státy zabýval hlavně Martin Riegl9. Riegl se ve svém článku věnuje 

rozdílným označením deviantních forem státnosti. Nutno podoktnout, že shoda 

na označení těchto forem státnosti nepanuje ani v cizojazyčné literatuře. Proto 

terminologii de facto států bude věnována samostatná část práce.  

Informace ohledně Severokyperské republiky byly čerpány zejména 

z prací řeckých a tureckých autorů. Pro zkoumání Náhorního Karabachu byly 

stěžejní práce britského odborníka na oblast Kavkazu T. de Waala10 a politologa 

arménského původu, který působí na Fakultě sociálních věd UK, Emil 

Souleimanova.11 Data byla čerpána rovněž i z oficiálních webových stránek 

institucí Severokyperské turecké republiky a Náhorního Karabachu. 

Analyzovány byly rovněž i rezoluce Rady bezpečnosti OSN  a další právní 

dokumenty, z nichž můžeme zmínit Ústavu Severokyperské turecké republiky. 

Zásadním zdrojem pro vznik práce pak byla judikatura Evropského soudu pro 

lidská práva. Během analýzy judikatury Evropského soudu pro lidská práva 

                                                 
7
 KOLSTØ, P. De Facto States in the International System. Journal of Peace Research. 2006, 43(6), 723-

740. DOI: 10.1177/0022343306068102. ISSN 0022-3433; KOLSTØ, Pål. De facto states and democracy: 

The case of Nagorno-Karabakh. Communist and Post-Communist Studies. 2012, 45(1-2), 141-151. 

8
 PEGG, Scott. De Facto States in the International System. Institute of International Relations The 

University of British Columbia. 1988, (21). 

9
 RIEGL, Martin. Terminologie kvazistátů. Acta Politologica. 2010, 2(1), 57-71. ISSN 1803-8220. Dostupné 

také z: http://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-17-version1-Riegl_02_01_merged.pdf . 

10
 DE WAAL, Thomas de. Černá zahrada: Arménie a Ázerbájdžán v míru a za války. Praha: Academia, 2012. 

XXI. století. ISBN 978-1-568-59011-0; DE WAAL, Thomas. Remaking the Nagorno-Karabakh Peace Process. 

Survival 52 (4), s. 159–176.  

11
 SOULEIMANOV, Emil. Konflikt v Náhorním Karabachu. Acta Universitatis Carolinae: Studia Territorialia. 

2007(10), 299-319. 

http://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-17-version1-Riegl_02_01_merged.pdf
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budou vybrány zejména pasáže relevantní pro pochopení problematiky 

existence a postavení daného de facto státu. Tedy zejména názor Soudu a 

mezinárodního společenství na existenci této entity a vztahy de facto států 

s dalšími stranami sporu. Blíže prozkoumáme pohled Soudu na to, zda mohou 

být de facto státy odpovědné za porušování lidských. Rovněž se zaměříme na 

to, jak Soud zhodnotil míru dodržování lidských práv na území de facto států, 

především pak existenci opravných prostředků proti rozhodnutím vydaných 

orgány de facto států. Obdobným způsobem budou zpracována i vybraná 

odlišná stanoviska vydaná ke zkoumaným rozhodnutím Evropského soudu pro 

lidská práva.  
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2 Pojem „stát“ v teorii mezinárodního práva  

Pro prvotní vhled problematiky de facto států si nejdříve musíme přiblížit 

pojmem „státu“ tak, jak je chápán v teorii mezinárodního práva. Nejprve si 

vymezíme stát jako subjekt mezinárodního práva a současné chápání tohoto 

pojmu v mezinárodněprávní teorii. Blíže si představíme definiční znaky státu. 

Pozornost bude věnována rovněž problematice, která je pro problematiku de 

facto států klíčová, a to suverenitě státu a mezinárodnímu uznání státu.  

2.1 Stát jako subjekt mezinárodního práva  

Subjekty mezinárodního práva veřejného rozumíme jednotky nadané 

způsobilostí vystupovat pod svým jménem v mezinárodněprávních poměrech a 

přijímat závazky vůči jiným subjektům. Mezi subjekty pak mají klíčové 

postavení suverénní státy. Avšak subjekty mezinárodního práva mohou být i 

další jednotky – mezinárodní organizace, jednotlivci apod. Abychom mohli o 

určité entitě hovořit jako o svrchovaném státu, musí splňovat tři základní 

kritéria. Obyvatelstvo trvalého charakteru musí žít na vymezeném, 

ohraničeném území a musí zde existovat základní politicko-právní organizace 

moci. Uvedená kritéria musí být trvalé povahy. Na těchto konstitutivních 
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prvcích se shodnou Potočný s Ondřejem12, Malenovský13 i 

Seidl Hohenvelderen.14 

2.2 Definiční znaky státu  

Pro účely této práce budeme však vycházet z obecných znaků státnosti 

tak, jak jsou definovány v Montevidejské úmluvě o právech a povinnostech 

států z roku 1933.15 Podle Článku I. této úmluvy jimi jsou a) stálé obyvatelstvo, b) 

vymezené území, c) efektivní vláda, d) schopnost interakce s dalšími státy.16 Dle těchto 

kritérií tak jako stát můžeme označit entitu vykonávající efektivní správu nad 

určitým územím a jeho obyvatelstvem, schopnou navazovat vztahy s dalšími 

mezinárodními subjekty.17  

Ovšem ani Montevidejská úmluva nestanovuje přesné kvantitativní 

požadavky na tato kritéria. Neexistuje žádné stanovené minimální kritérium 

počtu obyvatel, což dokazují mikrostáty s počtem obyvatel okolo 10 000 Nauru 

nebo Tuvalu.18 Klíčovým faktorem tedy je trvalost usídlení obyvatelstva na 

                                                 
12

 POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. 6., dopl. a rozš. vyd. V 

Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-398-1, s. 22. 

13
 MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: obecná část. 2. opr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 

Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-1536-5, s. 85-89. 

14
 SEIDL-HOHENVELDERN, Ignaz. Mezinárodní právo veřejné. 3. vyd. Praha: ASPI, 2006. ISBN 978-807-

3571-788, s. 131. 

15
 Montevidejská Úmluva o právech a povinnostech států, sjednána 26. prosince 1933, v platnosti ode 

dne 26. prosince 1934. Dostupná z: http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/1936_brux_01_fr.pdf  

16
 čl. 1 Montevidejské Úmluvy: „The state as a person of international law should possess the following 

qualifications: a) a permanent population; b ) a defined territory; c ) government; and d) capacity to enter 

into relations with the other states.“ 

17
 Tento přístup k pojetí státu zastávají mj. GOLDSTEIN, Joshua S. International relations. 5th ed., update. 

New York: Longman, 2003. ISBN 03-211-9550-7, s. 10; SØRENSEN, Georg. Stát a mezinárodní vztahy. 

Praha: Portál, 2005. ISBN 80-717-8910-0, s. 90; PLECHANOVOVÁ, Běla. Úvod do mezinárodních vztahů: 

výběr textů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 2003. ISBN 80-861-3022-3, s. 71.  

18
 RAIČ, David. Statehood and the law of self-determination. New York: Kluwer Law International, 2002. 

 

http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/1936_brux_01_fr.pdf
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daném území.19 Rovněž neexistuje ani minimální požadavek na rozlohu 

státního území.20 Nevyžaduje se ani jasné stanovení hranic státního území, což 

lze poukázat na příkladu Izraele, který byl přijat do OSN, aniž by byly vyřešeny 

všechny jeho spory ohledně stanovení hranic.21 Na druhou stranu ale ani 

celkem jasně stanovené hranice území samy o sobě nevedou 

k plnohodnotnému uznání státnosti. Efektivní vládu nad územím a 

obyvatelstvem pak můžeme označit jako suverenitu (svrchovanost) státu.22 

Suverenitu státu můžeme obecně definovat jako „nezávislost státní moci na 

jakékoli jiné moci, a to jak v oblasti mezistátních vztahu ̊, tak i ve věcech vnitřních.“ 23 

Vnitřní suverenitou rozumíme stav, kdy stát disponuje tzv. územní výsostí, 

tedy, že mu náleží výlučná moc nad všemi věcmi a obyvatelstvem na jeho 

území. Jakékoli zásahy ze strany cizího subjektu na území suverénního státu 

jsou pak zakázány, ledaže by byly provedeny se souhlasem tohoto státu. 

Stephan Krasner používá pak pro vnitřní suverenitu obsahově shodného pojmu 

domácí suverenita (domestic suvereignity).24 Vnější suverenita pak značí zapojení 

státu jako plnoprávného a rovnocenného člena do mezinárodního společenství, 

s rovnými právy vůči všem ostatním suverénním státům.25 Právě absencí vnější 

                                                                                                                                               
ISBN 978-9041118905, s. 58.  

19
 CRAWFORD, James. The creation of states in international law. 2nd ed. New York: Oxford University 

Press, 2006. ISBN 978-019-8260-028. s. 52. 

20
 RAIČ, David. Statehood and the law of self-determination, op. cit., s. 60.  

21
 BROWNLIE, Ian. Principles of public international law. 7th ed. New York: Oxford University Press, 2008. 

ISBN 978-0-19-955683-0, str. 71.  
22

 BOCZEK, Boleslaw Adam. International law: a dictionary. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2005. ISBN 08-
108-5078-8, s. 117-118. 
23

 POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. 6., dopl. a rozš. vyd. V 
Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-398-1, s. 14. 

24
 Sovereignty: organized hypocrisy. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999. ISBN 06-910-0711-

X, s. 9. 
25

 POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ, op. cit., s. 14-15 
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suverenity státu se budeme v dalších částech práce zabývat. Pro účely této 

práce budeme pojímat de facto státy dle obecného paradigmatu jako entity, které 

splňují výše uvedená definiční kritéria státu, avšak nejsou uznávány členy 

mezinárodního společenství buďto vůbec, nebo pouze zlomkem jeho členů.26  

2.3 Mezinárodněprávní uznání státu 

V teorii nejvíce diskutovaným kritériem státnosti se stalo především 

navazování mezinárodních vztahů s dalšími státy. Někteří autoři jej pak 

definují konkrétněji jako akt uznání za suverénní stát ze strany již existujících 

států. 27Je tedy nutné nalézt odpověď na otázku, zda je schopnost navazovat 

interakce mezi státy odvislá od mezinárodně právního uznání. Jinými slovy, 

jakou roli hraje uznání státu ze strany mezinárodního společenství na jeho 

vznik. Jedná-li se tedy pouze o deklaratorní akt (deklaratorní teorie) nebo zdali 

až samotné uznání ze strany mezinárodního společenství konstituuje stát jako 

plnoprávný subjekt mezinárodního práva (konstitutivní teorie).  

Historicky starší konstitutivní teorie tvrdí, že stát vzniká teprve až 

samotným uznáním státnosti ostatními aktéry mezinárodního systému.28 

Naopak zastánci deklaratorní teorie vidí v uznání státnosti projev akceptování 

existence státu, což je možné ilustrovat např. slovy Jamese Crawforda, „entita 

                                                 
26

 Srov. např. RIEGL, Martin. Terminologie kvazistátů. Acta Politologica. 2010, 2(1), 57-71. ISSN 1803-

8220. Dostupné také z: http://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-17-version1-Riegl_02_01_merged.pdf, s. 58-9. 

27
 Např. GOLDSTEIN, Joshua S. International relations. 5th ed., update. New York: Longman, 2003. ISBN 

03-211-9550-7, s. 9 či KRATOCHVÍL, Petr a Petr DRULÁK (eds.). Encyklopedie mezinárodních vztahů. 

Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-469-4, s. 266. 

28
 Např. SØRENSEN, Georg. Stát a mezinárodní vztahy. op. cit., s. 172.  
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není státem, protože je uznávána, ale je uznávána, protože je státem”. 29 

Deklaratorní pojetí uznání státu je patrné i ze čl. 3 Montevidejské úmluvy:  

„Politická existence státu je nezávislá na uznání ostatními státy. I před 

mezinárodním uznáním má stát právo bránit svou integritu a nezávislost, 

zabezpečovat ochranu a prosperitu a následně organizovat svou zákonodárnou, 

výkonnou i soudní moc na základě vlastní vůle. Výkon těchto práv nemá 

žádné jiné limity než ty, které jsou dány v mezinárodním právu ostatním 

státům.“.  

Montevidejská úmluva pak definuje uznání státu v čl. 6: 

„Uznání znamená, že uznávající stát akceptuje subjektivitu uznávaného státu 

a všechna jeho práva a povinnosti vyplývající z mezinárodního práva, uznání 

je bezpodmínečné a nezrušitelné.“ 

 Za zpřesnění těchto kritérií pak můžeme považovat stanovisko Badinterovy 

komise, kdy je za stát považována “komunita sestávající se z území a 

obyvatelstva podřízeného organizované politické vůli a mající vnitřní 

suverenitu”.30 Tato kritéria však nemusí být uzavřená, v minulosti se objevily 

případy, kdy muselo dojít ke splnění dalších podmínek31, aby došlo k uznání 

státnosti.32 Jedná se tak o akt čistě politický, protože v mezinárodním právu 

                                                 
29 

CRAWFORD, James. The creation of states in international law, op. cit., s. 93.  

30
 Stanovisko č. I Arbitrážní komise Evropské konference o Jugoslávii, jako příloha k PELLET, Alain. Tie 

Opinions of the Badinter Arbitration Committee, A Second Breath for the Self-Determination of Peoples. 
In EuropeanJournal ofInternational Law, Vol. 3 (1992), No. 1. Dostupné na URL http://www. 
ejil.org/pdfs/3/l/1175 .pdf. 
31

 Jako přiklad lze uvést rozhodnutí ministrů Evropského společenství, kteří ́kromě tradičních požadavků 
státnosti požadovali po entitách (období ́rozpadu bývalé Jugoslávie) také záruky v oblasti lidských práv, 
demokracie a právního státu. (In.: SHCEU, Harald Ch. Vznik státu a jeho uznání v mezinárodním 
právu. Mezinárodní politika. 2008, 32(4), s. 5.).  
32

 Ibid.  
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neexistuje vymahatelná povinnost uznat nově vzniklý státní útvar. Ani v 

Chartě OSN nenalezneme podmínky, podle kterých by měla být nově vzniklá 

jednotka na mezinárodní scéně považována za stát. Objasnit pojem státnosti a 

uznání státu nepomohl ani rozsudek Mezinárodního soudního dvora ve věci 

Kosova, který se týkal pouze vyhlášení nezávislosti.33 Na posouzení státnosti 

Republiky Kosovo, mezinárodněprávních důsledků vyhlášení nezávislosti ani 

důsledků uznání státu se otázka položená soudnímu dvoru nevztahovala. 

Trávníčková v tomto vidí podporu pro své tvrzení: „že státnost, uznání a 

rozhodnutí o navázání diplomatických styků mezi jednotkami (státy) nejsou instituty, 

které by mezinárodní právo mělo regulovat.“34 Problematiku uznání nevyřešila ani 

Komise pro mezinárodní právo, přestože původně se problematika měla objevit 

v Návrhu článků o právech a povinnostech států z roku 1949.35 

Ani vstupem do mezinárodních organizací si však stát automaticky 

nezajistí navázání diplomatických styků, resp. uznání od všech členů této 

mezinárodní organizace. Může tak nastat situace, že členy jedné mezinárodní 

organizace mohou být státy, které se vzájemné neuznávají. Podle Potočného a 

Ondřeje pak „právě (a pouze) diplomatické styky signalizují vzájemné uznání. 

Všechny ostatní formy kontaktů (obchodní, kulturní a jiné) nemohou v žádném případě 

nahradit formální akt uznání.“36 

                                                 
33

 SCHEU, Harald Ch. Dilema Mezinárodního soudního dvora ve věci kosovské nezávislosti. Mezinárodní 

politika. 2012(4). 

34
 TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana. O státnosti a uznání státu v mezinárodním právu. Mezinárodní politika. 2012(4). 

35
 Ibid. 

36
 POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. 6., dopl. a rozš. vyd. V 

Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-398-1, s. 184. 
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2.3.1 Uznání státu de facto a de iure  

V souvislosti se splněním podmínek státnosti v podobě trvalé efektivní 

vlády a nezávislosti, tedy již výše zmíněné vnější suverenity, rozlišujeme mezi 

uznáním suverenity de facto a de iure. Ani na tuto problematiku však v praxi 

nepanuje jednotný názor. Ústav mezinárodního práva (Institut de Droit 

International) ve své rezoluci z roku 1936 došel k závěru, že: „Uznání je buď 

definitivní a kompletní (de iure), nebo provizorní a omezené na některé právní vztahy 

(de facto).“37 V tomto duchu se vyjádřil i právní teoretik Hans Kelsen, podle 

něhož je uznání de iure konečné, zatímco uznání de facto je pouze přechodné a 

může být tedy odvoláno. „I kdyby politické uznání nemělo provizorní charakter, 

nejednalo by se o právní akt, a tedy, v tomto smyslu, o de iure.“ 38 De facto uznání tedy 

můžeme považovat za podmínečný politický akt, kde je ponechán určitý 

prostor pro případnou změnu postoje či odvolání a návrat k původnímu stavu. 

Herbert W. Briggse považuje uznání státu za záležitost spíše politickou 

než právní. Podle jeho názoru se výsledky uznání státu de facto a de iure příliš 

neliší.39 Obdobného názoru je i Brierly: „...neexistuje právní rozdíl mezi těmito 

dvěma formami [uznání].“40 Naopak Gabriele Salvioli41 zastává názor, že i z de 

                                                 
37

 Článek 3 rezoluce La reconnaissance des nouveaux Etats et des nouveaux gouvernements.  Ve franc. 
orig.:“La reconnaissance est, soit définitive et plénière (de jure), soit provisoire ou limitée à certains 
rapports juridiques (de facto).” Dostupné z: 
http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/1936_brux_01_fr.pdf  
38

 KELSEN, Hans. Recognition in International Law, Theoretical Observation. The American Journal of 

International Law. 1941, 35(4), 605-617.  

39
 BRIGGS, Herbert W. De Facto and De Jure Recognition: The Arantzazu Mendi. The American Journal of 

International Law. 1939, 33(4), 689–699.  

40
 BRIERLY in: BRIGGS, Herbert W. De Facto and De Jure Recognition: The Arantzazu Mendi. The American 

Journal of International Law. 1939, 33(4), 689–699, s. 690.   

41
 SALVIOLI in: BRIGGS, Herbert W. De Facto and De Jure Recognition: The Arantzazu Mendi. The 

American Journal of International Law. 1939, 33(4), 689–699. 
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facto uznání vyplývají právní důsledky a jedná se tak ve skutečnosti o uznání de 

iure.42 

V diskuzi ohledně podmínek pro uznávání státu stojí za zmínku 

Tobarova doktrína formulovaná v roce 1907 ekvádorským ministrem zahraničí 

Carlosem Tobarem. Její hlavní myšlenka spočívá v tom, že legitimita režimů, 

které se dostaly k moci skrze násilí nebo státní převrat, by měla být potvrzena 

svobodnými volbami předtím, než dojde k uznání ze strany mezinárodního 

společenství. Tento koncept byl přijat v několika zemích Latinské Ameriky, 

avšak celosvětově přijat nebyl.43 Spornost doktríny spočívá především v tom, že 

její aplikací dochází ke vměšování do vnitřních záležitostí suverénních států.44  

Shrneme-li, tak stát podle teorie mezinárodního práva veřejného 

představuje soubor znaků, které musí být naplněny – organizovaná veřejná 

moc uplatňovaná na určitém území a nad určitým obyvatelstvem. Okamžikem 

svého vzniku pak stát nabývá základních práv a povinností subjektu 

mezinárodního práva. Má plnou mezinárodněprávní způsobilost k právům a 

právním úkonům; zároveň však má zodpovědnost za jejich porušování. Nově 

vzniklý stát má též plnou jurisdikci na svém území a jeho soudní, správní a 

legislativní moc nemůže být jinými státy ignorována. Současně pak nově 

vzniklý stát musí dodržovat obecná mezinárodní pravidla vůči ostatním 

                                                 
42

 Srov. též: PROCHÁZKOVÁ, Kateřina. Problematika vzniku a uznávání států v kontextu současného 

mezinárodního systému. Olomouc, 2013. 

43
 STANSIFER, Charles L. Application of the Tobar Doctrine to Central America. The Americas. 1967, 23(3), 

251-272. 

44
 RIEGL, Martin. Proměny politické mapy po roce 1945. Praha: Grada, 2013. Politologie (Grada). ISBN 

978-80-247-4111-6, s. 34. 
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státům.45 K plnohodnotnému fungování státu v mezinárodním společenství je 

ale zároveň třeba jeho mezinárodního uznání. De facto státy navzdory 

nedostačenému uznání (nedostatečné vnější suverenitě) disponují efektivně 

suverenitou vnitřní. Z tohoto důvodu je možno vidět závěry Badinterovy 

komise jako zpřesňující.46 

 

 

3 De facto státy  

V dalším textu se budeme zabývat de facto státy, tedy entitami, které 

mezinárodní uznání postrádají. Pro účely této práce budeme pojímat de facto 

státy dle obecného paradigmatu jako entity, které částečně splňují výše uvedená 

definiční kritéria státu, avšak nejsou uznávány členy mezinárodního 

společenství buďto vůbec, nebo pouze zlomkem jeho členů.47 Pål Kolstø pak ve 

své definici de facto státu stanovuje tři kritéria. Entita musí ovládat území (nebo 

alespoň jeho většinu), usilovat o uznání jako samostatný stát mezinárodním 

společenstvím, a to minimálně po dobu dvou let.48 De facto státy rovněž do 

                                                 
45

 POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. 6., dopl. a rozš. vyd. V 

Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-398-1, s. 23.  

46
 LIPOVSKÝ, Milan. Podněstří – de facto stát? In: ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo a státní území. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, s. 166-178. ISBN 978-80-87975-42-8, s. 169. 

47
 Srov. např. RIEGL, Martin. Terminologie kvazistátů, Acta Politologica. 2010, 2(1), 57-71. Dostupné na: 

http://acpo.fsv.cuni.cz/ACPO-24-version1-Riegl_02_01_merged.pdf (25. 10. 2016), s. 58-9. 
48

 KOLSTØ, P. De Facto States in the International System. Journal of Peace Research. 2006, 43(6), 723-
740. DOI: 10.1177/0022343306068102. ISSN 0022-3433.  
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určité míry mají schopnost vstupovat do mezinárodních vztahů, což ale nutně 

neznamená, že by disponovaly plnou suverenitou.49  

3.1 Příčiny vzniku de facto států 

Příčin vzniku de facto států můžeme vidět několik. Historické důvody 

pramení zejména z nedokončené dekolonizace.50 Dalším faktorem pak je 

povaha současného mezinárodního systému. Podle Hobsbawma dochází 

s nástupem globalizace k oslabování pozice tradičního státu; státy přestávají být 

schopny efektivně chránit své území proti nátlakům různých separatistických 

skupin.51 Aktivita těchto skupin vrcholí koncem 90. let 20. století v souvislosti 

s koncem studené války.52  

Jako hlavní příčinu vzniku de facto států je pak právě nutno vidět konflikt 

mezi separatistickým hnutím a centrální vládou státu. Separatismus má pak 

nejčastěji národnostní, historický či ideologický základ, opomíjet však neleze 

ani ekonomické a geopolitické vlivy. Podle Riegla de facto státy vznikají 

oddělením (secesí) diskriminovaného etnika ve snaze vytvořit vlastní stát: ,, 

zpravidla pr ̌edchází teritoriální konflikt, který je zpu ̊soben ekonomikou, spolec ̌enskou či 

politickou diskriminací regionu obydleného geograficky koncentrovanou minoritou. 

Pakliz ̌e dosáhne diskriminace ze strany vládnoucího etnika urc ̌ité úrovne ̌, rozhodne se 

diskriminovaná minorita, po zváz ̌ení ekonomicko-politických nákladu ̊ a zisku ̊, pro 

                                                 
49

 LIPOVSKÝ, Milan. Podněstří – de facto stát? In: ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo a státní území. 
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, s. 166-178. ISBN 978-80-87975-42-8, s. 169. 

50
 JELEN, Libor a Jan KABRDA. De facto státy – neviditelné ostrovy na politické mapě. Geografické 

rozhledy. 2013, 2012/13(4), 28-30. 

51
 HOBSBAWM, E. J. Globalizace, demokracie a terorismus. Praha: Academia, 2009. XXI. století. ISBN 978-

80-200-1725-3. 

52
 JELEN, Libor a Jan KABRDA. De facto státy – neviditelné ostrovy na politické mapě. op. cit, s. 28. 
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secesi. Za předpokladu, že secesionistická skupina má prostřednictvím teritoriálního 

konfliktu za cíl (a je schopna jej dosáhnout) vytvoření nezávislého státu, a nikoliv 

změnu statutu sporného teritoria ve smyslu vyšší autonomie, dochází k etablování de 

facto státu.‘‘53 

Pro de facto stát je stěžejní existence externího patrona, který jej pomáhá 

zakotvit v mezinárodním prostředí́. Uvalením zejména ekonomických sankcí, či 

jinými kroky vedenými proti de facto státům pak vzniká nebo je dále 

prohlubována závislost mezinárodně neuznaného státu na externím patronovi. 

Ten zajišťuje de facto státu bezpečnost, finanční́ prostředky a cíl jeho exportu.54  

3.1.1 Právo na sebeurčení a secesi  

Příčiny vzniku a existence de facto států pak bývají často spojovány 

s unilaterální secesí. Výkon práva na sebeurčení v podobě unilaterální secese 

narušuje jednu ze základních zásad mezinárodního práva, a to územní 

celistvost původního státu.55 Je tedy nutné nalézt odpověď na otázku, za jakých 

podmínek je unilaterální secese legitimní. Podle Buchanana je stát legitimní 

pouze pokud je demokratický a respektuje lidská práva, tím pádem je secese od 

demokratického státu nepřípustná.56 Ve stejném duchu se nese i rozhodnutí 

kanadského Nejvyššího soudu ve věci znovu odtržení Quebecu z roku 1998. 

Soud dovodil, že prameny mezinárodního práva stanoví, že právo národů na 
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 RIEGL, Martin. Terminologie kvazistátů, Acta Politologica. 2010, 2(1), 57-71. Dostupné na: 

http://acpo.fsv.cuni.cz/ACPO-24-version1-Riegl_02_01_merged.pdf (25. 10. 2016), s. 65. 

54
 PEGG, Scott. De Facto States in the International System. Institute of International Relations The 

University of British Columbia. 1988, (21), s. 4. 

55
 PEGG, Scott. De Facto States in the International System. op. cit.s. 16.  

56
 BUCHANAN, Allen. Democracy and Secession. In Moore, Margaret ed. National Self-Determination and 

Secession. New York: Oxford University Press. 1998, s. 29. 
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sebeurčení je obyčejně uskutečňováno pomocí interního sebeurčení – 

usilováním lidu o svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní rozvoj v rámci 

existujícího státu. Dle tohoto posudku lze externí sebeurčení přiznat národům 

jen ve velmi výjimečných situacích:  

a) právo koloniálních národů na odtržení od imperiální mocnosti,  

b) mimo koloniální rámec pak jako právo na externí sebeurčení 

národa, který je pod cizí nadvládou či vykořisťováním,  

c) právo na externí sebeurčení lidu, kterému je upírán smysluplný 

výkon svého interního sebeurčení.57  

Allen Buchanan ve své práci navazuje na toto rozhodnutí, když hovoří o 

teorii nápravného práva (Remedial Right Only Theory). V jeho koncepci je právo 

na jednostrannou secesi chápáno jako nápravný prostředek v situacích, kdy:          

a) dochází k rozsáhlému a trvalému porušování základních individuálních lidských práv 

a b) v případě nespravedlivého zabrání území cizím státem. Buchanan uvádí jako 

příklad první varianty hrubé porušování lidských práv ve Východním 

Pákistánu, který se následně od Západního Pákistánu oddělil, a došlo tak ke 

vzniku nového státu, Bangladéše. Příkladem druhé varianty jsou pak dle 

Buchanana Pobaltské republiky po jejich násilné anexi Sovětským svazem v 

roce 1940.58 Buchanan tak chápe právo na unilaterální secesi jako právo 

subsidiární a nápravné, které však může vzniknout pouze za výše uvedených 

podmínek. Buchanan právo na jednostrannou secesi chápe jako subsidiární, 
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které vzniká až naplněním jedné ze dvou zmíněných možností. K prolomení 

zásady územní celistvosti původního státu na úkor práva na sebeurčení národa 

v rámci tohoto státu by tak docházelo pouze jako důsledek porušování lidských 

práv nebo porušením zásady použití síly či hrozby silou.  

Shrneme-li, tak secese je v současném mezinárodním pojetí možná pouze 

v případě (1) dekolonizace, (2) protiprávní vojenské okupace území a (3) za 

situace, kdy je národnostní skupině odepíráno právo podílet se na vládě, tedy 

případ unilaterální secese.59 

 Podle Buchanana by mělo mezinárodní právo rozlišovat mezi legitimní a 

nelegitimní secesí. Upozorňuje, že mezinárodněprávním uznáním práva na 

secesi bez jasně stanovených podmínek by se mohlo toto právo mohlo stát 

prostředkem vydírání ze strany menšiny, a blokovat tak demokracii. Dále by 

morálně ospravedlnitelná secese v mezinárodním právu měla splňovat 

následující kritéria:  

(1) přinést více uspokojení, než existuje při zachování statut quo;  

(2) návrh musí být morálně progresivní a musí splňovat kritéria 

minimálního realismu;  

(3) secese musí být přijatelná pro široké mezinárodní publikum;  

(4) secese nesmí být v rozporu s morálně přijatelnými a hluboce 

zakořeněnými principy existujícího mezinárodního práva;  

(5) princip nesmí podněcovat nové bezpráví, jako jsou etnické čistky, ani 
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k nim zavdávat příčiny.60 

 Podle dalšího zastánce remediální teorie, A. Birche, mají skupiny obyvatel, 

které nedosahují požadovaného vlivu v liberální demokracii, i jiné alternativy, 

jak realizovat svá práva (např. realizací práva na shromažďování, práva na 

svobodu projevu, volebního práva). Není tedy vždy nutné uvažovat o odtržení 

od státu.61 Birch neztotožňuje shodu skupiny obyvatel na secesi jako právo na 

secesi. Secese je tak ospravedlnitelná v případech, pokud:  

a) Skupina obyvatel byla k existujícímu státu pr ̌ic ̌lene ̌na nedobrovolně, či 

byla podmaněna za použití síly, a pokud tato skupina dlouhodobě 

projevuje nesouhlas se svým postavením ve státě, 

b) státní autorita dlouhodobě není schopná zajistit bezpečnost a ochranu 

základních práv této skupiny obyvatel, 

c) není dodržována dohoda, která zaručuje dané skupině obyvatel základní 

práva nebo 

d) dlouhodobě dochází k nerespektování specifik ekonomického a 

politického vývoje regionu, čímž je tento region poškozován. 62 

Avšak současná geopolitická situace neumožňuje vznik státu bez 

rozpadu jiného státu nebo zmenšení jeho území. Otázka teritoriální integrity je 

tak zcela zásadní.63 Územní integritou rozumíme mezinárodněprávní princip 
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mající za cíl omezit secesionistická hnutí a jednostranné změny hranic. Tuto 

zásadu reflektují i ustanovení Helsinského závěrečného aktu, kde jsou mezi 

zásadami upravujícími vzájemné chování států uvedeny mj. neporušitelnost 

hranic a uzemní́ celistvost států. Striktní dodržování těchto zásad by však vedlo 

k nerespektování přirozeného vývoje mezinárodních vztahů a prakticky by 

zásadně omezilo možnost dovolání a aplikace práva na sebeurčení.  

Většina separatistických pokusů bývá však často potlačena během 

několika týdnů či měsíců. Někdy však konflikt trvá i desítky let. V takovém 

případě pak hovoříme o zmrazených konfliktech (frozen conflicts). Otázkou tedy 

zůstává, po jak dlouhou dobu musí secesionistický region efektivně ̌ kontrolovat 

své vnitřní záležitosti, aby jej bylo možné definovat jako de facto stát. P. Kolstø v 

této souvislosti navrhuje časovou periodu dvou let.64 Kolstø nepovažuje de facto 

státy za trvalou formu státnosti, která nutně ̌ musí vyústit ve formu jinou. 

Rovněž uvádí možnosti, jak mohou tyto entity zaniknout. Jako 

nejpravděpodobnější případ uvádí opětovné začlenění do původního státu jako 

autonomní jednotka, dále pak splynutí s původním státem či získání plné 

nezávislosti. Jako hypotetickou variantu uvádí i začlenění se do státu 

představujícího externího patrona.65  

3.2 Názvosloví a teorie de facto států  

Ohledně názvosloví těchto entit však nepanuje v mezinárodním právu 

(rovněž ani v geopolitice) jednota. U různých autorů se můžeme setkat i 
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s pojmy jako např. unrecognized states (neuznané státy )66, quasi-states (kvazi 

státy) 67, de facto regimes (de facto režimy)68 či de facto states (de facto státy)69. 

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva pak používá označení self-

proclaimed authorities.70  

Prvním, kdo začal používat pojem de facto státu, byl v 60. letech minulého 

století německý mezinárodněprávní teoretik Jochen A. Frowein. Profesor 

Frowein pod pojem de facto režimů zahrnuje politické entity, které o sobě tvrdí, 

že jsou státem, ovládají více či méně jasně vymezené území, aniž by byly 

uznány mezinárodním společenstvím jako státy. Jako příklady těchto entit 

uvádí Německou demokratickou republiku, Korejskou lidově demokratickou 

republiku a Vietnamskou demokratickou republiku. Ve svých dalších pracích 

pak J. A. Frowein dovodil, že koncept de facto režimů se vztahuje i na politické 

subjekty, jako je např. Severokyperská turecká republika, Abcházie a Jižní 

Osetie, jejichž status "státu" je jinak sporný.71 
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Dalším z autorů, který rozlišuje mezi pojmy de facto státu a kvazistátu je 

Scott Pegg, který se touto diferenciací zabývá ve své práci “De facto States in the 

International system”.72 Podle S. Pegga je kvazistát území, jež má mezinárodně 

uznané hranice, možnost vstupovat do mezivládních organizací, ale zároveň 

nemá pod kontrolou velkou část svého teritoria. I přes tuto neefektivní správu 

svého území je pak takovýto stát mezinárodním společenstvím považován za 

legitimní a existuje zde velká pravděpodobnost podpory ze strany 

mezinárodního společenství.73 De facto stát je podle S. Pegga pravým opakem 

tohoto pojmu. De facto stát je i přes absenci vnější suverenity efektivně 

kontrolovat své území. Politická moc de facto státu má podporu obyvatelstva, 

kterému je schopna poskytnout adekvátní protihodnotu v podobě služeb a 

uspokojení jeho potřeb. De facto stát sám sebe považuje za způsobilého navázat 

mezinárodní vztahy a usiluje o mezinárodní uznání, ale jelikož se mu jej 

nedostává, je tak považován za nelegitimní.74 Scott Pegg se kromě Tchaj-wanu a 

separatistických tendencí Tamilských tygrů na Srí Lance zabývá také 

Somalilandem a Severokyperskou tureckou republikou.75 

Pål Kolstø se rovněž věnuje pojmům de facto státu a kvazistátu; tyto dva 

pojmy považuje za rovnocenné. Pojem kvazistát je podle Kolstøho používán jak 

pro entity bez vnější suverenity, tak i pro entity bez suverenity vnitřní. Sám se 

kloní k používání termínu pro entity bez suverenity vnější, tedy bez 

mezinárodního uznání. Takovým entitám chybí mezinárodní uznání proto, z ̌e 
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se odtrhly od státu, který byl již v minulosti uznán mezinárodním 

společenstvím. Kolstø připouští existenci terminologických nesrovnalostí 

různých typů označení pro neuznané státy, a tak navrhuje, aby se termínem 

failed state označovaly mezinárodně uznané státy, avšak slabé, co se týče míry 

jejich vnitřní suverenity. Pojem kvazistát by měl být rezervován pouze pro 

neuznané státy.76 Kolstøho termín kvazistát tak splývá s definicí de facto státu 

Scotta Pegga. 

Avšak existují i další teoretické pohledy na entity s omezenou státností. 

Zmínit můžeme např. Rotbergovu klasifikaci na: strong state – weak state –failed 

state – collapsed state.77 Pod pojmem strong state rozumíme ideální případ státu, 

plnohodnotného člena mezinárodního systému.  Weak states (slabé státy) nejsou 

schopny plnit klasické funkce státu, mají slabou státní ideu a politický aparát. 

Failed states (selhávající státy) jsou v pokročilém stadiu rozkladu státnosti. Pro 

failed states je příznačné ozbrojené násilí a občanské nepokoje. Pojem collapsed 

state pak znázorňuje pouhý zeměpisný pojem, černá díra, která pohltila 

zhroucenou polity. 78 V tomto případě je pak území státu pouze místem, kde se 

odehrává boj nestátních ozbrojených skupin.79 I když rozdíly mezi jednotlivými 
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stádii této klasifikace mnohdy mohou splývat, tato typologie se používá pro 

stanovení tzv. Fragile State Indexu.80 

Vyjdeme-li z teoretického vymezení pojmu „de facto stát“ popsaného 

výše, tak bychom mohli tento pojem definovat jako: „mezinárodně neuznanou 

entitu, která relativně efektivně ovládá určité území a obyvatelstvo, přičemž její 

existence je závislá na působení externího patrona.“  
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3.3 De facto státy pohledem Evropské úmluvy o lidských právech  

V této části se zaměříme na vztah de facto států a Evropské úmluvy o 

lidských právech, aby bylo možné lépe pochopit analyzovanou judikaturu 

Evropského soudu pro lidská ve vztahu k de facto státům.  Hlavní odpovědnost 

za ochranu a vynucování lidských práv nesou státy. To platí jak pro základní 

práva garantovaná ústavami států, tak i pro mezinárodní závazky plynoucí ze 

smluv o lidských právech. Toto je výslovně zdůrazněno v Článku 1 Evropské 

úmluvy o lidských právech:  

"Vysoké smluvní strany přiznávají každému, kdo podléhá jejich jurisdikci, 

práva a svobody uvedené v Hlavě I této Úmluvy." 

Pouze státy pak mohou implementovat ochranu těchto práv do praxe. 

Vymáhání těchto práv předpokládá fungující státní moc a existenci efektivních 

institucí pro dosažení spravedlnosti a vymáhání práva.81  

Avšak jak bylo dovozeno v předchozím textu, de facto státy jsou ze své 

podstaty nestátními subjekty, tzn. nejedná se o státy podle pravidel obecného 

mezinárodního práva. V minulosti však již jeden nestátní aktér byl smluvní 

stranou Evropské úmluvy o lidských právech. Jednalo se o Protektorát Sársko, 

který byl založen jako spravované území v roce 1945, a těšil se de facto 

nezávislosti před tím, než na základě plebiscitu včlenilo od 1. ledna 1957 do 

Spolkové republiky Německo.82 V roce 1953 se Sársko stalo jednou z prvních 

smluvních stran Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Avšak bez ohledu 
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na příklad Sárska není možné, aby de facto režimy přistoupily k Evropské 

úmluvě o ochraně lidských práv. Podle Článku 59 odstavce 1 Úmluvy je 

Úmluva otevřena k podpisu členům Rady Evropy.83 Článek 4 Statutu Rady 

Evropy pak stanovuje, že každý evropský stát může být vyzván Výborem 

ministrů, aby se stal členem Rady Evropy.84 Výjimku z pravidla, že k Evropské 

úmluvě o ochraně lidských práv mohou přistoupit pouze státy, nalezneme v čl. 

59 odstavci 2 Úmluvy. Podle tohoto článku může k Úmluvě přistoupit i jeden 

nestátní, resp. nadstátní aktér, a to Evropská unie.   

Ohledně aplikace Úmluvy na de facto státy můžeme dále uvést příklad 

Andorrského knížectví, které se stalo smluvní stranou Úmluvy až 22. ledna 

1996. Stalo se tak až po vyhlášení formální nezávislosti, na základě nového 

ústavního dokumentu z roku 1993, kdy se Andorra stala parlamentním 

knížectvím.85 Do této doby mezinárodní společenství, včetně Evropského soudu 

pro lidská práva, nepohlíželo na Andorru jako na stát, právě kvůli rozdělení 

výkonu správy mezi Španělsko a Francii. V rozsudku Drozd a Janousek v. Francie 

a Španělsko86 z roku 1992 Evropský soud pro lidská práva dovodil, že Úmluva se 

nevztahuje na území Andorry, jelikož Andorrské knížectví není členem Rady 

Evropy a nemůže tak být stranou sporu před Soudem.87  
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Podle A. Cullena a S.  Wheatleyho mají být práva jednotlivců 

garantovaná Úmluvou v de facto státech posuzována z hlediska odpovědnosti 

smluvních stran Úmluvy.88   

 V následujícím textu se budeme zabývat příklady dvou de facto států, a 

to Severokyperskou tureckou republikou a Náhorněkarabašskou republikou. 

Blíže bude rozebrána judikatura Evropského soudu pro lidská práva vztahující 

se k těmto dvěma de facto státům. Při analýze judikatury Evropského soudu pro 

lidská práva se rovněž zaměříme na to, zdali je v těchto státech dostatečně 

zaručena ochrana lidských práv. 
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4 Severokyperská turecká republika v judikatuře 

Evropského soudu pro lidská práva  

4.1 Historické souvislosti kyperského konfliktu 

Prvním případem de facto států, kterým se budeme blíže zabývat, je 

Severokyperská turecká republika, která vznikla jako důsledek konfliktu   

turecké invaze na sever ostrova.  

Nejdříve se podíváme na historické souvislosti, které vedly ke vzniku 

současného konfliktu mezi kyperskými Řeky a Turky. Řekové se na ostrově 

usídlili již ve 3. století před n.l. Od konce 16. století do roku 1871 byl ostrov 

součástí Osmanské říše. V tomto období se také na ostrově utvořila turecká 

komunita. V roce 1878 získala ostrov Velká Británie, která jej hodlala využít 

v rámci svých koloniálních snah pro snazší cestu do Indie. Britskou kolonií se 

však Kypr stal až v roce 1925.89 Dekolonizační vlna v 50. letech se nevyhnula ani 

Kypru, avšak měla zde specifickou podobu. Namísto úsilí o vytvoření vlastního 

státu se Kypr chtěl připojit k Řecku. Pro tuto snahu je používán řecký pojem 

enosis. Tuto myšlenku reprezentuje hlavně Národní organizace kyperského 

odboje (EOKA).90 Oproti enosis stojí politický myšlenkový směr taksim, který 

representuje myšlenku rozdělení ostrova na dvě části, řeckou a tureckou.91 

Kypr vyhlásil nezávislost na Velké Británii 16. srpna 1960. Vyhlášení 

nezávislosti předcházelo uzavření tří mezinárodních dohod mezi Velkou 
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Británií, Řeckem, Tureckem a zástupci řecké i turecké části Kypru na jednáních 

během února a března 1959 v Curychu a Londýně. Jednalo se o Zakládající 

smlouvu Kyperské republiky, Alianční a Garanční smlouvu. Smlouvy zajistily 

kyperským Turkům 30 % křesel v parlamentu, ve vládě a post viceprezidenta 

nově vzniklé republiky. Velké Británii, Řecku a Turecku připadla pozice 

garanta tohoto stavu. Garanční smlouva hovoří o důležitosti zachování územní 

integrity. Kyperské republice také bylo zakázáno stát se členem politického 

nebo ekonomického svazku, jehož členem by nebyla některá z garančních 

mocností. Alianční smlouva řeší otázku zajištění míru a bezpečnosti v souladu s 

Chartou OSN. Opět se zde hovoří o respektování územní integrity a o společné 

akci v případě potřeby obrany nově vzniklého státu.  

Kyperští Řekové považovali takto dohodnutá pravidla za nereflektující 

jejich majoritní postavení a cítili se tímto ústavním systém znevýhodněni. 

Pokusy o revizi dohod v roce 1963 vyústily v konflikt. Násilí mezi oběma etniky 

se zastavila až s příchodem jednotek OSN UNFICYP (United Nations 

Peacekeeping Force in Cyprus).92 Peacemakingová93  mise byla zahájena 27. března 

1964 na základě doporučení Rezolucí RB OSN č. 186.94 Podle této rezoluce bylo 

hlavním úkolem udržet mír a stabilitu na ostrově a zabránit tak eskalaci 
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 Peacekeepingové mise mají obecně za cíl sledování situace v oblasti, monitorování dodržování dohod a 

udržování míru. Obvykle bývají složeny z civilních pozorovatelů a lehce vyzbrojených vojáků. Agenda pro 
mír pak v čl. 20 definuje peacekeeping jako: „rozmístění pracovníků OSN přímo v poli se souhlasem 
dotčených stran, běžně zahrnující vojenský a/nebo policejní personál a často i civilní personál. 
Peacekeeping je technika, která rozšiřuje možnosti jak pro prevenci konfliktů, tak pro vytváření míru. Cit. 
z: MELICHAROVÁ, Markéta. Factsheet: Mírové mise OSN [online]. Paraha: Asociace pro mezinárodní 
otázky, 2013 [cit. 2017-02-24]. Dostupné z: https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/PSS-
Factsheet-M%C3%ADrové-mise-OSN-UNSC.pdf  

94
 Rezoluce č. 186 (1964), dostupná z: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/186%281964%29.   

https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/PSS-Factsheet-M%C3%ADrové-mise-OSN-UNSC.pdf
https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/PSS-Factsheet-M%C3%ADrové-mise-OSN-UNSC.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/186%281964%29


 

 

 

40 

případných konfliktů. V současné době se misijní vojsko podílí na peacekeapingu 

(udržování míru) a provádí kontrolu nad nárazníkovou zónou.95 

V roce 1974 byl za podpory řecké junty svržen dosavadní president 

Makarios a dosazen Nikos Sampson, zastánce enosis a člen hnutí EOKA. 

Turecko v obavě o připojení Kypru k Řecku zahájilo vojenskou intervenci na 

ostrov. Cílem turecké invaze mělo být navrácení systému do stavu, který 

garantovaly smlouvy z roku 1960. Zbylí dva garanti Řecko a Velká Británie 

tento krok Turecka odsoudili. V reakci na tureckou invazi na Kypr vyzvala 

Rada bezpečnosti OSN v rezolucích č. 353 a následně č. 361 k ukončení 

intervence a uzavření míru.96 Turecko tuto invazi ospravedlňuje svým statutem 

garanta bezpečnosti, který mu náleží dle Garanční smlouvy. Turecko dále 

ospravedlňuje invazi tím, že (řeckým) pučem došlo k porušení Smlouvy o 

ústavě z roku 1960.97 V roce 1975 pak prohlubující se turecký nacionalismus 

vedl ke vzniku Tureckého federativního státu (Turkish Federal State of Cyprus). 

Tento nově vzniklý stát však nebyl uznán mezinárodním společenstvím, což 

potvrzuje i rezoluce Rady bezpečnosti č. 367, podle které Kypr není federací a je 

nutné zachovat jeho územní integritu.98 Dle této rezoluce měl jednání mezi 

zástupci řecké a turecké části zprostředkovávat generální tajemník OSN.  
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Jednání však nebyla úspěšná a 15. listopadu 1983 tak došlo k vyhlášení 

nezávislé Severokyperské turecké republiky. Rada bezpečnosti OSN reagovala 

na vyhlášení Severokyperské turecké republiky přijetím rezoluce č. 541. Tato 

rezoluce ze dne 18. listopadu 1983 obsahovala prohlášení, že „Deklarace přijatá 

zástupci kyperských Turků z 15. listopadu 1983, mající za cíl vytvoření nezávislého 

státu na severním Kypru, je neslučitelná se smlouvou z roku 1960 o vytvoření Kyperské 

republiky a garanční smlouvou z roku 1960. S ohledem na tyto důvody je pokus o 

vytvoření Severokyperské turecké republiky neplatný a přispívá ke zhoršení situace na 

Kypru.“99 Rada Bezpečnosti rovněž vyzvala všechny členské státy OSN, aby 

SKTR neuznávaly. Vzhledem k tomu, že turecká strana na výše zmíněnou 

rezoluci nereagovala, následovalo 14. května 1984 vyhlášení rezoluce RB OSN č. 

550. Rada bezpečnosti v této rezoluci vyjadřuje znepokojení nad dalšími 

secesionistickými aktivitami v okupované části Kypru, zejména pak nad 

navázáním diplomatických styků mezi SKTR a Tureckem a aktivitami 

směřujícími ke konsolidaci nezávislého severokyperského státu.100 Ani tato 

rezoluce však neměla z turecké strany větší odezvu a faktické rozdělení ostrova 

tak neodvrátila. Obdobně v listopadu 1983 Výbor ministru ̊ Rady Evropy 

rozhodl, že bude považovat vládu Kyperské republiky za jedinou legitimní 

vládu Kypru a vyzval k respektování suverenity, nezávislosti, územní 

celistvosti a jednoty Kyperské republiky.  

V okupované zóně severního Kypru stále hlídkují turecké ozbrojené síly 

v počtu více než ̌ 30 000 vojáků.101 Podle dekretu o zakázaných vojenských 
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zónách z roku 1979, o zakázaných vojenských zónách, a čl. 156 Ústavy SKTR 

podléhají turecké síly a všichni civilisté, kteří́ se dostanou do tureckých 

vojenských zón, tureckým vojenským tribunálům.102 Jejich protiváhu tvoří již 

výše zmíněné Mírové síly OSN (UNFICYP), které jsou rozmístěny v 

nárazníkové zóně̌.  

  

                                                                                                                                               
má základnu ve vesnici Myrtou a kontroluje sektor jdoucí od vesnice Yerolakkos do Lefky. TOURDYK 

(Turkish Forces in Cyprus under the Treaty of Guarantee – Turecké síly na Kypru podle Smlouvy o garanci) 

jsou rozmístěny ve vesnici Orta Keuy u Nikosie, kontrolují sektor jdoucí od mezinárodního letiště tohoto 

města po řeku Pedhieos. Jeden prapor tureckého námořnictva a jeden předsunutý post jsou umístěny ve 

Famagustě, resp. v Kyrenii. Příslušníci tureckého letectva mají základny v Lefkoniku, Krini a na dalších 

letištních plochách. Turecké vzdušné ozbrojené síly jsou rozmístěny v mateřské zemi, v Adaně.“ Cit. z.: 

ESLP, Kypr v. Turecko, stížnost č. 25781/94, rozsudek, 10. 5. 2001, § 16. 

102
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4.2 Severokyperská turecká republika jako stát de facto  

Severokyperská turecká republika má rozlohu zhruba 3 355 km2, což 

představuje 36,3 % rozlohy ostrova. Podle dat organizace Freedomhouse 

z roku 2016 má přes 286 000 obyvatel.103 Republika má svou vlastní ústavu a 

zákony. Turecké právo zde není aplikováno, avšak ekonomicky je SKTR závislá 

na vývozu do Turecka. Severokyperská republika je na Turecku závislá i 

administrativně, kdy např. pošta a telekomunikace nejdříve přecházejí přes 

Turecko a až potom směřují do SKTR. Ekonomickou závislost SKTR na 

Turecku dokládá i existence měnové unie mezi těmito dvěma státy.104 Podle 

Sinagry má přítomnost zhruba 30 000 tureckých vojáků na území severního 

Kypru jako hlavní cíl ochranu kyperských Turků před možným útokem 

kyperských Řeků. Do vnitřních záležitostí SKTR se však armáda nevměšuje.105 

Přechodný Článek 10 Ústavy SKTR však umožňuje tureckým vojenským silám 

kontrolu nad bezpečnostními a policejními silami Severního Kypru. Snahy o 

změnu tohoto ustanovení byly součástí balíčku ústavních reforem z roku 2014, 

avšak nezískaly potřebnou parlamentní podporu. Mustafa Akinci po svém 
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zvolení prezidentem v roce 2015 prohlásil, že by měly existovat rovnější 

bratrské vztahy mezi Tureckem a SKTR, namísto současné dominance 

Turecka. Toto prohlášení vyvolalo ostrou reakci tureckého prezidenta Recepa 

Tayyipa Erdogana, který Akınciho označil za nevděčného za tureckou 

podporu.106 

Podle údajů organizace Freedomhouse jsou volby v SKTR svobodné a 

demokratické. Rovněž soudní systém je možné považovat za nestranný. 

Kyperští Turci mají možnost organizovat politické strany a volby jsou 

soutěživé.  Dochází zde ke střídání moci, což je možné ukázat na posledních 

konaných volbách, kde zvítězili kandidáti opozice.107  

Severokyperská turecká republika není členem žádné mezinárodní 

organizace, avšak má statut pozorovatele v Parlamentním shromáždění Rady 

Evropy (Parliamentary Assembly of Council of Eurorpe), v Organizaci pro 

hospodářskou spolupráci (Economic Cooperation Organisation) a v Organizaci 

islámské spolupráce (Organisation of Islamic Cooperation).108  

Vztahy Kyperské republiky a Evropské unie definuje Protokol č. 10 

Přístupové smlouvy ze 16. dubna 2003. Podle tohoto Protokolu Kyperská 
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republika vstupuje do evropských struktur nerozdělená, tedy včetně území 

Severokyperské turecké republiky.109 Je tedy patrné, že Evropská unie neuznává 

Severokyperskou tureckou republiku jako samostatný stát. Dle Protokolu tedy 

ani Zelená linie, která odděluje severní a jižní část ostrova, není faktickou vnější 

hranicí Evropské unie. Do doby, než dojde k vyřešení Kyperské otázky, 

nepodléhá území SKTR uplatňování evropského práva acquis communautaire. V 

tomto případě tak bylo mezi Kyperskou republikou a SKTR nutné zavést 

zvláštní pravidla pro volný pohyb osob, zboží a služeb.110   

Z poznatků uvedených výše pak můžeme shrnout, že z kritérií státnosti 

dle Montevidejské úmluvy (viz. Kapitola 1) Severokyperská turecká republika 

bez pochyby naplňuje kritérium definovaného území, stálého obyvatelstva i 

požadavek na efektivní vládu. Vnitřní suverenita SKTR je však omezená 

vzhledem k tomu, že je uznávána pouze Tureckem, na kterém je ekonomicky a 

politicky závislá.  

4.2.1 Řešení Kyperské otázky  

V minulosti bylo o pro obě strany přijatelné řešení tohoto mezinárodního 

konfliktu již několikrát usilováno. Rozhovory mezi oběma komunitami 

probíhaly pod záštitou Generálního tajemníka OSN i Rady Bezpečnosti. Např. 

Rezoluce Rady bezpečnosti č. 750, č. 759, č. 774, č. 789 a č. 796 z roku 1992111 
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předpokládaly federální uspořádání ostrova. V těchto rezolucích rovněž 

Rada bezpečnosti zhodnotila určitý posun v  jednáních mezi oběma 

stranami a vyzvala k pokojnému politickému řešení pod záštitou 

Generálního tajemníka OSN. 

  V důsledku zahájení přístupových rozhovorů s kyperskou vládou 

v roce 1998 se změnil postoj Turecka, které si uvědomilo, že vyřešení 

kyperského problému bude nutné pro jeho vstup do EU.112 V roce 2002 

představil tehdejší generální tajemník OSN Kofi Annan plán na řešení situace 

na Kypru (tzv. Annanův plán).113 Podle tohoto plánu se měl Kypr přeměnit na 

konfederaci. Vrcholným orgánem konfederace měla být šestičlenná 

Prezidentská rada, kterou by tvořili čtyři Řekové a dva Turci. Annanův plán 

obsahoval i ustanovení ohledně sukcese do mezinárodních smluv a majetku, 

který by nově vzniklá federace nabyla.114 Podle kritiků tohoto plánu by došlo 

k nahrazení Kyperské republiky z roku 1960 volnou konfederací dvou 

autonomních států.115 Řecká i turecká část by si mohly vytvořit své vlastní 

ústavy a v rámci nového státu by měly rovné postavení a vlastní suverenitu.116 

Realizací tohoto plánu by tak fakticky došlo k uznání SKTR. Referendum o 
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Annanově plánu se konalo 24. března 2004.117 Referendum však skončilo 

neúspěchem, když se více než 75 % kyperských Řeků vyslovilo proti tomuto 

plánu. Naopak 65 % kyperských Turků hlasovalo pro přijetí tohoto plánu.118 

Annanův plán byl tedy odmítnut a Kypr vstoupil do EU rozdělený. 

Představitelé Kyperské republiky, SKTR i OSN pracují na dohodě o vytvoření 

federace, v níž by obě komunity požívaly politickou rovnoprávnost.119 Zatím 

poslední jednání o tomto uspořádaní Kypru proběhla v lednu 2017, avšak 

k zásadnímu posunu stále nedošlo.120 

Je tedy patrné, že OSN hraje důležitou roli v při řešení tohoto konfliktu. 

Pro dosažení smíru mezi kyperskými Řeky a Turky využívá několik institutů 

obsažených v Chartě OSN.  Rada bezpečnosti zde využila opatření podle čl. 39 

a čl. 41 Charty OSN, když zřídila mírovou misi UNFICYP, která působí na 

ostrově již přes pět desítek let. Zprostředkování rozhovorů mezi zástupci řecké 

a kyperské komunity pak představuje prostředek pokojného řešení sporů podle 

čl. 33 Charty OSN. Jak již bylo řečeno, tyto snahy však zůstávají bez větší 

odezvy, z jedné či druhé strany. Možným řešením tohoto problému, jak uvádí 
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Amanda Paul, pak může být přistoupení Turecka k Evropské unii.121 K tomuto 

řešení se přiklání i autor této práce.122 

V dalším textu se zaměříme na to, jak je Severokyperská turecká 

republika chápána v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva.  

4.3 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci 

Loizidou v. Turecko  

 Prvním zkoumaným judikátem Evropského soudu pro lidská práva bude 

rozsudek ve věci Loizdou v. Turecko ze dne 18. prosince 1996, který se zabýval 

případem kyperské občanky řecké národnosti, paní Loizidou. 123 Navrhovatelka 

po okupaci severní části Kypru Tureckem přišla, na základě Článku 159 odst. 1 

písm. b) Ústavy SKTR ze 7.května.1985, o možnost pokojně užívat svůj 

majetek, který se nacházel na území nově vzniklé entity, Severokyperské 

turecké republiky. Podle tohoto článku:  

„Veškeré nemovitosti, budovy a zařízení, které byly shledány opušte ̌né k 

13.2.1975, když byl prohlášen vznik tureckého federálního státu na 

                                                 
121

 PAUL, Amanda. Cyprus and the Never-Ending Search for a Solution. Caucasus International. 2013-

14, 3(4), 129-141., s. 140.  
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 K tomuto témeatu blíže srov. např.: PIERINI, Marc a Sinan ÜLGEN. A MOMENT OF OPPORTUNITY IN 

THE EU-TURKEY RELATIONSHIP. Carnegie Europe, 2014. Dostupné také z: 

http://carnegieendowment.org/files/turkey_eu_opportunity.pdf  
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 Rozsudek o meritu věci. O předběžné otázce soud rozhodl 23. května 1995. O spravedlivém 
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Kypru nebo které byly ze zákona povaz ̌ovány za opuštěné či bez 

vlastníka k tomuto datu nebo které byly v držbě či pod kontrolou veřejné 

moci, ač jejich vlastnictví dosud nebylo určeno...a...nalézající se uvnitř̌ 

hranic SKTR k 15.11. 1983, pr ̌ejdou do vlastnictví SKTR i přesto, že 

nejsou zaregistrovány v katastru nemovitostí, který́ bude upraven podle 

této skutečnosti.“ 124  

 V roce 1989 byla paní Loizidou krátkodobě zadržena tureckým vojskem a 

navrácena na řeckou část rozděleného ostrova, když se pokusila o 

demonstrativní vstup na svůj pozemek, kde ještě před okupací začala stavět 

dům, ve kterém plánovala v budoucnosti bydlet.125 Na základě tohoto postupu 

turecké armády paní Loizidou podala 22. července 1989 stížnost k Evropské 

komisi pro lidská práva: 1. kvůli svému zadržení, pro porušení Článků 3, 5 a 8 

Úmluvy; 2. pro pokračující porušování práva na pokojné užívání vlastnictví a 

znemožnění přístupu na svůj pozemek, kdy došlo k porušení Článku 8 Úmluvy 

a Článku 1 Protokolu 1. Komise dospěla k závěru, že k porušení Článků 1 a 8 
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 "All immovable properties, buildings and installations which were found abandoned on 13 February 

1975 when the Turkish Federated State of Cyprus was proclaimed or which were considered by law as 
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or control of the public even though their ownership had not yet been determined ... and ... situated 

within the boundaries of the TRNC on 15 November 1983, shall be the property of the TRNC 

notwithstanding the fact that they are not so registered in the books of the Land Registry Office; and the 

Land Registry Office shall be amended accordingly." Cit. z. ESLP, Loizidou v Turecko, stížnost č. 15318/89, 

rozsudek, 18. 12. 1996, § 18. 
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nedošlo. Následně téhož roku vláda Kyperské republiky předložila tuto 

stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.  

Soud musel pr ̌edevším určit, zda vyvlastnění, které se odehrálo na 

území SKTR, bylo Turecku přic ̌itatelné, zda to bylo právě Turecko, kdo měl 

povinnost ochránit, ve smyslu Článku 1 Úmluvy, práva a svobody paní 

Loizidou. Za tímto úc ̌elem Soud nejprve zjišťoval na základě zmocnění 

původním Článku 49 Úmluvy126 svou pravomoc ratione materiae. Tedy 

pravomoc posuzovat, jestli právní akty státu, jehož ̌ existenci mezinárodní 

společenství v rozhodné době neuznávalo, a i nadále neuznává, byly platné či 

nikoli. Soud dospěl k názoru, že v kontextu posuzovaného případu není 

moz ̌né, aby otázka legitimity právních aktů mezinárodně ̌ neuznaného státu 

nebyla přezkoumána „Principy, z nichž Úmluva vychází́, nelze interpretovat a 

aplikovat ve vzduchoprázdnu. Vs ̌echna relevantní pravidla mezinárodního práva je 

nutno brát pr ̌i ve ̌domí, že Úmluva jako smlouva týkající se lidských práv má zvlás ̌tní 

charakter.“127 Z výše uvedeného vyplývá věcná příslušnost (rationae materie) 

Soudu pro posouzení tohoto případu.  

 Turecká vláda uznala obligatorní pravomoc Soudu ve věcech 

následujících po 22. lednu 1991. Turecká vláda nejprve podala pr ̌edbe ̌žnou 

námitku časové nepřípustnosti (ratione temporis) Soudu, ve které tvrdí, z ̌e 

"odnětí majetku" v severním Kypru bylo zahájeno v roce 1974 a ukončeno 

nezvratným vyvlastněním na základě c ̌l. 159 Ústavy SKTR ze 7. 8. 1985, tedy 

jednorázovým aktem uc ̌ine ̌ným dávno před datem 22. 1. 1990. Kyperská vláda 
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 Evropská Úmluva o Lidských Právech ve znění před 1.11.1998, nabytím účinnosti Protokolu č. 11. 

Článek 35 ESLP v současném znění. 
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 ESLP, Loizidou v Turecko, cit. z.: PALOUŠ, Martin. Několik poznámek k výkladové praxi Evropského 

soudu pro lidská práva. Dostupné také z: http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-07-01.pdf, s. 25. 
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naopak považuje upíraní práva na majetek Kypřanům v okupované zóne ̌ za 

systematický a trvající proces, který však nepřivodil zánik vlastnictví. Soud 

musel pro posouzení pr ̌edbe ̌žné námitky tedy rozhodnout, zda lze pro úc ̌ely 

čl.8 Úmluvy a čl.1 Protokolu c ̌. 1 stěžovatelku stále považovat za zákonného 

vlastníka pozemků. Při svém rozhodování soud vzal v potaz reakce ze strany 

mezinárodního společenství na vznik této entity, především pak obsah rezolucí 

RB OSN č. 541 a č. 550, kde RB vznik SKTR odsoudila a vyzvala členské státy 

OSN, aby respektovaly suverenitu, nezávislost, teritoriální integritu a aby 

neuznávaly jiný stát vzniklý na území Kypru, než ̌ Kyperskou republiku.128 

Turecká vláda popírala svou jurisdikci nad územím SKTR ve smyslu čl. 1 

Úmluvy. Podle jejího tvrzení je SKTR demokratickým státem, politicky 

nezávislým na všech svrchovaných státech včetně̌ Turecka. Správa v severním 

Kypru byla, dle tvrzení turecké vlády, zavedena turecko-kyperskou populací 

na Kypru při výkonu jejího práva na sebeurčení, a nikoliv činností Turecka. 

Turecké síly se tak na území Severního Kypru nacházejí se souhlasem SKTR za 

účelem ochrany tureckých Kypřanů.129  

Soud v této souvislosti poukázal na svou ustálenou judikaturu, podle níz ̌ 

pojem "jurisdikce" ve smyslu čl. 1 Úmluvy není omezen na státní území 

Vysokých smluvních stran. Ty nesou zodpovědnost i za činy nebo opomenutí 

svých orgánů, k nimž došlo na cizím území. Smluvní strana může být volána k 

zodpovědnosti mj. tehdy, když̌ v důsledku vojenské akce – legální c ̌i nelegální – 

vykonává praktickou kontrolu nad oblastí mimo hranice svého státu. Povinnost 

zajistit v takové oblasti respektovaní práv a svobod zaručovaných Úmluvou 
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vyplývá ze změněné kontroly, a to ať je vykonávána přímo, či prostřednictvím 

podřízené místní správní moci. 130 Velké množství tureckých vojáků účastnících 

se aktivních misí na severu Kypru svědčí o tom, že turecká armáda vykonává 

globální kontrolu nad pr ̌íslus ̌nou c ̌ástí ostrova. To zavazuje vládu Turecka k 

zodpovědnosti za politiku a c ̌iny SKTR. Osoby dotčené touto politikou a c ̌iny 

tedy spadají pod jurisdikci Turecka.131 

 Podle názoru Soudu, z mezinárodní praxe a z rezolucí užívajících silných 

a přímočarých formulací je evidentní, že mezinárodní společenství SKTR za stát 

podle mezinárodního práva nepovažuje a že Kyperská republika i nadále 

zůstává jedinou legitimní vládou Kypru a jako taková je vázána respektovat 

mezinárodní standardy na poli ochrany lidských a menšinových práv. 

Vzhledem k výše uvedenému tak Soud dospěl k závěru, že pro potřeby 

Úmluvy nelze přiznat právní platnost takových ustanovení jako je Článek 159 

Ústavy SKTR, o který se argumentace turecké vlády opírá.“132 Soud nicméně 

dospěl k závěru, že není nutné se zabývat obecnou teorií legality správních 

aktů SKTR. Zde vycházel z judikatury MSD ve věci South West Africa, který mj. 

stanovil, že ne všechny akty de facto režimu mají být považovány za právně 

neplatné.133 

 Pokud jde o otázku přičitatelnosti jednání SKTR Turecku Soud 

konstatuval, že v rámci své ustálené jurisprudence se pojem „jurisdikce“ neváže 

pouze k národním územím smluvních států. Odpovědnost smluvních států 

tudíž může vznikat i na základě aktů či opomenutí jejich orgánů, které mají 
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účinky vně jejich vlastní území. Zvláštní význam pro projednávaný případ 

přikládá Soud, ve shodě s relevantními principy mezinárodního práva, kterými 

se řídí odpovědnost států, tomu, že odpovědnost smluvní strany může 

vzniknout, jestliže v důsledku své vojenské akce, ať zákonné či nezákonné, 

získá efektivní kontrolu nad územím vně svých vlastních hranic. Ze skutečnosti 

této kontroly, ať už je vykonávána přímo, skrze její vlastní ozbrojené síly či 

prostřednictvím podřízené místní správy, plyne pro smluvní stranu povinnost 

zajistit na tomto území práva a svobody garantované Úmluvou.134 Turecká 

vláda tedy neochránila právo stěžovatelky garantované Úmluvou. Turecko tak 

porušilo Článek 1 Protokolu 1 Úmluvy, vzniká mu mezinárodní odpovědnost a 

z ní vyplývající povinnost od napadeného jednání upustit a v pr ̌ípade ̌, že 

vnitrostátní právo dotčené Vysoké smluvní strany umožňuje pouze c ̌ástečnou 

nápravu, poskytnout v pr ̌ípade ̌ potřeby poškozené straně̌ spravedlivé 

zadostiuc ̌ine ̌ní (podle znění původního čl. 50 Úmluvy). Jinými slovy vyplatit jí 

Soudem přiznanou finanční náhradu.135 

4.3.1 Odlišná stanoviska ve věci Loizidou v. Turecko 

 V rozsudku Loizidou v. Turecko tak Evropský Soud pro lidská práva 

dovodil, že mezinárodní společenství neuznává SKTR jako stát a vláda 

Kyperské republiky zůstává jedinou legitimní vládou Kypru. Objevily se však i 

názory od tohoto stanoviska odlišné.  K rozsudku bylo připojeno celkem šest 

odlišných stanovisek. Jedno souhlasné a 5 nesouhlasných. Níže se blíže 

podíváme na vybraná disentní stanoviska, ve kterých byl vysloven odlišný 

názor na status Severního Kypru.  
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 Podle názoru soudce Bernhardta, ke kterému se připojil i soudce Lopes 

Rocha, není možné situace jednotlivých obětí oddělit od tohoto případu se 

složitým historickým vývojem a neméně složitou současností. Nejedná se tedy 

pouze o případ paní Loizidou, ale situace tisíců či stovek tisíců kyperských 

Řeků, kteří měli či mají majetek v severním Kypru, tak i tureckých Kypřanů, 

kterým je bráněno užívat svůj majetek v jižní části Kypru. Stejně tak situace 

dopadá na občany třetích zemí. Existence faktické hranice mezi oběma částmi 

Kypru má za následek to, že velké množství jednotlivců je odděleno od svého 

majetku a svých domovů. Soudce Bernhardt ve shodě s většinou soudců 

Velkého senátu uvedl, že není pochyb o tom, že Turecko nese velkou 

odpovědnost za současnou situaci na Kypru. Podle jeho názoru zde ale existují i 

další aktéři a faktory. Dále se zabývá otázkou, kdo je za současnou situaci 

zodpovědný, zdali se dá odpovědnost přičítat pouze jedné ze stran a zdali je 

tedy možné vyvodit jasný právní závěr. Případ paní Loizidou není důsledkem 

individuálního aktu tureckých vojsk namířených proti jejímu majetku nebo její 

svobodě pohybu, ale jedná se o důsledek rozdělení ostrova, který trvá do 

současnosti. Turecko tedy může být odpovědné za konkrétní činy uskutečněné 

na severním Kypru tureckými jednotkami a úředníky. Avšak v tomto případě 

existuje i další faktor, kterým je faktická hranice pod správou jednotek OSN, 

což znemožňuje kyperským Řekům přístup k jejich domovům a majetku v 

severní části ostrova. “Přítomnost tureckých vojsk a podpora SKTR ze strany Turecka 

jsou tak důležitými faktory stávající situace; ale cítím, že není možné založit rozsudek 

Evropského soudu pro lidská práva výhradně na předpokladu, že turecká přítomnost je 

nezákonná a že Turecko je tudíž zodpovědné za více či méně vše, co se děje v severní 

části Kypru."136 
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Podle nesouhlasného stanoviska soudce Pettita však měl být statut SKTR 

podroben detailnějšímu projednání. Dále se zabýval i samotným tureckým 

zásahem na Kypru. Přestože OSN označuje zásah tureckých jednotek na 

severním Kypru v roce 1974 za agresi ve smyslu mezinárodního práva, podle 

jeho názoru Soud dostatečně neprozkoumal, zda byl tento zásah Turecka v 

rozporu s právními předpisy. Rovněž se ztotožnil s tvrzením, že umístění 

mezinárodních sil na hranici, která odděluje obě části ostrova, zamezuje 

volnému pohybu mezi oběma zónami. Odpovědnost tak nemůže ležet pouze na 

turecké vládě: “Podle názoru Soudu se zdá, že pouze Turecko je odpovědné za 

následky konfliktu z roku 1974. Podle mého názoru diplomatická situace takové 

komplexnosti vyžadovala pro určení jurisdikce podle čl. 1 Úmluvy dlouhé a důkladné 

prošetření situace Komisí.” Rovněž také podle jeho názoru neuznání státu není 

překážkou pro jeho jednání na národní i mezinárodní úrovni, což dokazuje na 

příkladu Tchaj-wanu (Čínské republiky).137  

Ještě hlouběji zašel ve svém nesouhlasném stanovisku soudce Gölcüklü 

(nominovaný Tureckem), podle jehož názoru SKTR požívá suverénní autority a 

uznání mezinárodním společenstvím má pouze malý význam. „Chtěl bych také 

zdůraznit, že nejenže severní Kypr nespadá pod jurisdikci Turecka, ale existuje zde 

politicky a sociálně suverénní orgán, který je nezávislý a demokratický. Je nepodstatné, 

zdali je tato autorita právně uznána mezinárodním společenstvím. Při uplatňování 

Úmluvy jsou rozhodujícím prvkem skutečné věcné okolnosti. Komise a Soud uvedly více 

než jednou, že pojem "jurisdikce" ve smyslu Článku 1 Úmluvy zahrnuje jak de facto, 

tak i de iure pravomoc. V severním Kypru neexistuje "vakuum", ať už de iure nebo de 
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facto, ale politicky organizované společnosti, bez ohledu na to, jak ji nazveme, s vlastním 

právním systémem a vlastní státní moci.“138 Jádro případu Loizidou v. Turecko je tak 

v nalezení budoucího politického statutu státu, což je otázka, na kterou všechny 

mezinárodní politické organizace jako Organizace spojených národů, Evropské 

unie či Rada Evropy zatím hledají odpověď. Otázka takové důležitosti tak 

nikdy nemůže být zjednodušena do sporu o majetek. Navíc řešení není možné 

na základě Úmluvy, která podle jeho mínění není určena k řešení problémů 

v takovémto měřítku.139  

Hlavní přínos rozsudku Loizidou v. Turecko, můžeme spatřovat v tom, že 

Soud zde konstatoval nelegitimnost existence Severokyperské turecké 

republiky. Ovšem dospěl k závěru, že nebylo nezbytné určit, zda Turecko 

skutečně vykonávala efektivní kontrolu nad politikou a činností SKTR. Podle 

Soudu byla efektivní kontrola jasně patrná z přítomnosti velkého počtu vojáků 

v Severním Kypru.140 Dovození efektivního ovládání SKTR Tureckem pouze 

skrze přítomnost turecké armády tak zcela opomíjí ekonomické a politické 

působení Turecka na Severokyperskou tureckou republiku, které, jak jsme si 

popsali výšem jsou neméně důležité.  
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 Dissenting opinion of Judge Gölcüklü, ESLP, Loizidou v Turecko, stížnost č. 15318/89, rozsudek, 18. 12. 

1996, §3:  „I would also emphasise that not only does northern Cyprus not come under Turkey's 

jurisdiction, but there is a (politically and socially) sovereign authority there which is independent and 

democratic. It is of little consequence whether that authority is legally recognised by the international 

community. When applying the Convention the actual factual circumstances are the decisive element. The 

Commission and the Court have stated more than once that the concept of 'jurisdiction' within the 

meaning of Article 1 of the Convention covers both de facto and de jure jurisdiction. In northern Cyprus 

there is no 'vacuum', whether de jure or de facto, but a politically organised society, whatever name and 

classification one chooses to give it, with its own legal system and its own State authority.“ 

139
 Dissenting Opinion of Judge Gölcüklü, ESLP, Loizidou v Turecko, stížnost č. 15318/89, rozsudek, 18. 12. 

1996. 
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 RUDOLF, Beate. Loizidou v. Turkey. The American Journal of International Law. 1997, 91(3), 532-. DOI: 

10.2307/2954189. ISSN 00029300. Dostupné také z: 

http://www.jstor.org/stable/2954189?origin=crossref  
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Rovněž se tento rozsudek se stal precedentem v posuzování obdobných 

případů majetkového charakteru v tzv. Kyperské otázce. Zmínit můžeme např. 

rozsudek ve věci Myra Xenides v. Turecko z roku 2007141 a či případ Demades v. 

Turecko z dubna 2008.142 Na rozsudek Loizidou se Evropský soud pro lidská 

práva odkazoval i v rozsudku Kypr v. Turecko (viz následující podkapitola).   

                                                 
141

 ESLP, Myra Xenides v. Turecko, stížnost č. 46347/99, 2007.     

142
 ESLP, Demades v. Turecko, stížnost č. 16219/90, 22. 4. 2008.  
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4.4 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kypr v. 

Turecko 

Dále se podíváme na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, ve 

kterém se Soud zabýval odpovědností Turecka za vojenskou invazi na Kypr 

v roce 1974.  

Vláda Kyperské republiky nejprve podala 22. listopadu 1994 podle 

bývalého čl. 24 Úmluvy (současný čl. 33) stížnost na porušení Úmluvy 

Tureckem.143 V červnu 1996 byla tato stížnost Evropskou komisí pro lidská 

práva prohlášena za přijatelnou k meritornímu rozhodnutí. Komise stížnost v 

září 1999 postoupila Evropskému soudu pro lidská práva. Dne 30. 8. 1999 

stížnost Soudu předložila rovněž i vláda Kyperské republiky. Veřejné jednání 

pak proběhlo 20. září 2000 bez dostatečně neodůvodněné účasti žalované 

strany.  

Kyperská vláda ve své žalobě vyzvala Soud, aby vyslovil, z ̌e žalovaný 

stát (Turecko) je odpovědný za porušení práv pohřešovaných r ̌eckých Kypřanů 

a jejich rodin, tvrzená porušení práva na respektování obydlí a vlastnického 

práva přemíste ̌ných osob, tvrzená porušení práv řeckých Kypřanu ̊ žijících v 

enklávě̌ na severním Kypru a tvrzená porušení práv tureckých Kypřanů a 

cikánské komunity z ̌ijících na severním Kypru. Namítáno bylo mj. 

nerespektování práva na život, na svobodu a osobní bezpečnost, porušení 

zákazu mučení, práva na spravedlivé řízení a práva na účinný opravný 

                                                 
143

 Evropská Úmluva o Lidských Právech ve znění před 1.11.1998, nabytím účinnosti Protokolu č. 11. 

Článek 35 ESLP v současném znění.  
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prostředek, respektování soukromého a rodinného života, svobody myšlení, 

svědomí a náboženského vyznání. 144  

Již v předcházejícím r ̌ízení před Komisí žalovaná vláda namítala 

neoprávněnost podaní této stížnosti vládou Kyperské republiky. Žalující vláda 

byla ze strany žalované označena za nelegitimní "r ̌ecko-kyperskou správu".145 

Soud se ovšem s touto argumentací neztotožnil, a naopak potvrdil závěr 

rozsudku ve věci Loizidou v. Turecko, kde konstatoval, že na základě 

mezinárodní praxe, Rezolucí RB a Výboru ministrů RE nelze SKTR považovat 

za stát podle mezinárodního práva. Vláda Kyperské republiky je tak dle názoru 

Soudu jedinou legitimní vládou Kypru a nelze tak zpochybnit podání její 

stížnosti (locus standi).146  

Žalovaná vláda popřela odpovědnost Turecka z hlediska Úmluvy, 

pokud jde o tvrzení formulovaná ve stížnosti. Ve svém podání Komisi tvrdila, 

že kritizované c ̌iny a nedostatky lze pr ̌ic ̌ítat výhradně̌ SKTR, tj. nezávislému 

státu zr ̌ízenému turecko-kyperskou komunitou na základě ̌ jejího práva na 

sebeurčení, který vykonává výlučnou pravomoc a kontrolu na území 

nacházejícím se na sever od nárazníkové zóny OSN. V tomto ohledu žalovaná 

strana namítala, z ̌e v rozsudku Loizidou se Soud dopustil omylu, když ̌ dospěl k 

závěru, že SKTR je podřízenou místní správou, za jejíž ̌ činy a opomenutí je z 

hlediska čl. 1 Úmluvy odpovědné Turecko.147  

                                                 
144

 Kyperskou vládou bylo namítáno porušení Článků 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 14 , 17 a 18 
Úmluvy a  čl. 1 a 2 Protokolu č. 1. 
145

 ESLP, Kypr v. Turecko, stížnost č. 25781/94, rozsudek, 10. 5. 2001, §59. 

146
 ESLP, Kypr v. Turecko, op. cit., §60–62. 

147
 ESLP, Kypr v. Turecko, op. cit., §69. 



 

 

 

60 

Soud se ztotožnil s názorem žalující vlády, dle kterého je SKTR z 

hlediska mezinárodního práva nelegitimní entitou, protože vznikla na základě 

protiprávní invaze a okupace území severní části ostrova Kypr žalovaným 

státem. Tedy i přesto, že Turecko nemá z hlediska mezinárodního práva žádný 

nárok na okupovanou část Kypru; vzhledem ke své vojenské a ekonomické 

kontrole nad tímto územím vykonává jurisdikci nad tímto územím ve smyslu 

čl. 1 Úmluvy.148 S ohledem na to, z ̌e Turecko v praxi vykonává globální 

kontrolu nad severní částí Kypru, jeho odpovědnost nemůže být omezena 

pouze na c ̌iny spáchané vojáky nebo úr ̌edníky, ale rovněž na c ̌iny místní 

správy, která funguje pouze díky podpoře turecké armády. Je tudíž ̌ nutno mít 

za to, že z pohledu čl. 1 Úmluvy se jurisdikce Turecka vztahuje na veškerá 

materiální práva uvedená v Úmluve ̌ a jejích Protokolech, jež Turecko 

ratifikovalo, a že je za porušení těchto práv odpovědné.149  

Další otázkou, kterou bylo nutné v projednávané stížnosti vyřešit, byla 

povinnost vyčerpání vnitrostátních prostředků právní ochrany.  V řízení před 

Komisí žalovaná vláda tvrdila, že v SKTR existuje úplný systém nezávislých 

soudu ̊ přístupných bez rozdílu všem. Navíc jsou všichni řečtí Kypřané žijící  na 

severu Kypru považováni za občany SKTR a poz ̌ívají tak stejných možností 

právní ochrany jako zde z ̌ijící turečtí Kypřané.150 Žalující́ vláda naopak vychází 

z principu, z ̌e jediným aplikovatelným na severu Kypru zůstává právo 

Kyperské republiky a není na místě ̌ se zabývat jinými legislativami.151 Podle 

názoru Soudu je zjevné, navzdory tvrzeným výhradám řecko-kyperské 

                                                 
148

 ESLP, Kypr v. Turecko, stížnost č. 25781/94, rozsudek, 10. 5. 2001, § 70-74. 

149
 ESLP, Kypr v. Turecko, op. cit., § 81. 

150
 ESLP, Kypr v. Turecko, op. cit., §82. 

151
 ESLP, Kypr v. Turecko, op. cit., § 83. 
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komunity na severu Kypru k soudům SKTR, jsou to právě příslus ̌níci této 

komunity, kteří by byli poškození neexistencí takovýchto institucí. Navíc 

uznání těchto orgánů pro pouhý účel ochrany práv obyvatel této oblasti podle 

Soudu neuděluje SKTR sebemenší legitimitu.152  

Podle konzultativního stanoviska Mezinárodního soudního dvora ve 

věci South West Africa není vždy nutné považovat právní akty de facto 

existujících entit za absolutně neplatné. Správní orgány de facto entit, včetně 

soudu ̊, musí život obyvatelstva oblasti činit snesitelným a chránit ho. Právní 

akty takovýchto orgánů nemohou být, v zájmu ochrany práv obyvatelstva, 

jednoduše ignorovány ostatními státy a mezinárodními institucemi. Soud 

konstatoval, že jakýkoli jiný závěr by znamenal zbavit obyvatele oblasti všech 

jejich práv, když ̌ jsou posuzována v mezinárodním rámci.153 Soud se tak 

nemůže prostě abstrahovat od soudních orgánů SKTR. Soud proto uzavírá, z ̌e 

pro účely bývalého čl. 26 (současného čl. 35 odst.1) Úmluvy prostředky nápravy 

existující v SKTR mohou být považovány za vnitrostátní prostředky nápravy 

žalovaného státu a je třeba zhodnotit jejich účinnost za konkrétních okolností, 

při kterých takováto otázka vznikne.154 V tomto ohledu však Soud pr ̌ipomíná, 

že povinnost vyčerpaní vnitrostátních prostředků nápravy neplatí, je-li 

                                                 
152

 ESLP, Kypr v. Turecko, stížnost č. 25781/94, rozsudek, 10. 5. 2001, § 92.  

153
 Soud v tomto případě citoval §125 poradní stanovisko ve věci „The Court recalls that, in its Advisory 

Opinion on Namibia, the International Court of Justice stated the following (1971 ICJ Reports, p. 56, § 

125): 

“In general, the non-recognition of South Africa's administration of the Territory should not result in 

depriving the people of Namibia of any advantages derived from international co-operation. In particular, 

while official acts performed by the Government of South Africa on behalf of or concerning Namibia after 

the termination of the Mandate are illegal and invalid, this invalidity cannot be extended to those acts, 

such as, for instance, the registration of births, deaths and marriages, the effects of which can be ignored 

only to the detriment of the inhabitants of the Territory.” Cit. z.: ESLP, Kypr v. Turecko, op. cit. § 94.  

154
 ESLP, Kypr v. Turecko, op. cit., § 102. 
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prokázáno opakované porušování Úmluvy za oficiální tolerance státu do té 

míry, z ̌e jakékoli řízení by bylo marné nebo neúčinné (Viz též Akdivar a dals ̌í 

proti Turecku, 1996).155  

Soud proto uzavřel, z ̌e ve smyslu bývalého čl. 26 (současného čl. 35 odst. 

1) Úmluvy prostředky nápravy existující v SKTR mohou být považovány za 

"vnitrostátní prostředky nápravy" žalovaného státu a že je rovněž třeba 

zhodnotit jejich účinnost za konkrétních okolností, za jakých konkrétní otázka 

vznikla.156 

4.4.1 Odlišná stanoviska k rozsudku Kypr v. Turecko  

K tomuto rozsudku byla připojena čtyři částečně nesouhlasná 

stanoviska. V částečně odlišném stanovisku soudkyně Palm, k němuž se 

připojili i soudci Jungwiert157, Levits, Pant ̧îru, Kovler a Marcus-Helmons, byl 

vyjádřen nesouhlas s tímto názorem Soudu ohledně nutnosti využití opravných 

prostředků SKTR. Soudkyně Palm připomenula rozhodnutí ve věci Loizidou, 

kde Soud dovodil právní neplatnost čl. 159 Ústavy SKTR, na základě zjištění, že 

tato Ústava byla vydána mezinárodně neuznanou entitou. Soudkyně Palm zde 

ukazuje na skutečnost, že soudní systém vychází ze stejného právního 

dokumentu, který tentýž Soud označil za právně irelevantní. Podle jejího 

názoru by tak Soudní dvůr neměl zkoumat opravné prostředky SKTR ve 

vzduchoprázdnu, jako kdyby se jednalo o běžnou smluvní stranu, kde lze 

předpokládat, že soudy jsou stanoveny na základě (právně relevantního) 
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 ESLP, Kypr v. Turecko, op. cit., § 99.  

156
 ESLP, Kypr v. Turecko, op. cit., §102. 
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 Soudce JUDr. Karel Jungwiert byl soudcem Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku 

v letech 1993–2012. 
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„zákona" a že soudci jsou nezávislí a nestranní. Avšak připouští, aby 

rozhodnutí těchto „nezákonných“ soudů, a to zejména v občanských věcech 

jako je rozvod, opatrovací dohody, smlouvy a podobně, měla být uznána soudy 

ostatních zemí.158  

Soudce Costa ve svém částečně nesouhlasném stanovisku nesouhlasil 

s názorem soudu na náboženskou diskriminaci kyperských Řeků žijících 

v regionu Karpas na severu Kypru a ohledně porušování práv turecko-

kyperské romské komunity.159 Soudce Faud, nominovaný Tureckem, vychází ve 

svém odlišném stanovisku z předchozích odlišných stanovisek soudců 

Bernharda, Pettita a Go ̈lcu ̈klü ve věci Loizidou. Nesouhlasil s tím, že každé 

porušení Úmluvy bez ohledu na jeho povahu a to, kdo jej spáchal, by bez 

dalšího mělo být přičítáno Turecku. Všechna jednání by měla být posuzována 

podle faktických skutečností od roku 1963 do současnosti, které panovaly v 

rozhodné době každého jednotlivého porušení.160 Podle částečně nesouhlasného 

stanoviska soudce Marcuse Helmonse. Podle jeho názoru zásadní problém 

spočíval ve výkladu Článku 35 Úmluvy (bývalého Článku 26) a v otázce, zda 

soudy zřizované SKTR mohou být považovány za domácí opravné prostředky, 

které musí být vyčerpány. Nesouhlasí s názorem většiny ostatních soudců 

ohledně interpretace poradního stanoviska MSD ve věci South West Africa. 

Podle jeho názoru bylo interpretováno chybně. „Situace v Namibii a v severním 

Kypru jsou zcela odlišné. Orgány vykonávající moc na území jihozápadní Afriky byly 
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 Partly Dissenting Opinion Of Judge Palm joined by Judges Jungwiert, Levits, PanţÎru, Kovler And 

Marcus-Helmons, ESLP, Kypr v. Turecko, stížnost č. 25781/94, rozsudek, 10. 5. 2001. 
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 Partly Dissenting Opinion Of Judge Costa, ESLP, Kypr v. Turecko, stížnost č. 25781/94, rozsudek, 10. 5. 

2001. 
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 Partly Dissenting Opinion Of Judge Faud, ESLP, Kypr v. Turecko, stížnost č. 25781/94, rozsudek, 10. 5. 

2001. 
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zpočátku postaveny na právním základě pověření uděleného Jihoafrické republice 

Společností Národů, které bylo později OSN přeměněno na svěřeneckou správu.  Teprve 

až s prohlášením nezávislosti Namibie se tyto orgány staly ilegálními. Na severním 

Kypru existovaly zákonem zřízené soudy i před tureckou invazí v roce 1974. Zjevně 

ilegální soudy byly zřízeny až po tomto vpádu.“161 Navíc zdůrazňuje, že tento 

posudek nebyl aplikován ani v předchozím rozsudku ve věci Loizidou. 162  

4.4.2 Rozsudek ve věci spravedlivého zadostiučinění případu 

Kypr v. Turecko 

V reakci na přiřčení odpovědnosti Turecka za invazi na sever Kypru 

požádala Kyperská republika v roce 2010 jménem svých postižených občanů o 

spravedlivé zadostiučinění. Rozhodnutí o zadostiučinění přišlo třináct let po té, 

co Soud rozhodl odpovědnosti Turecka za porušování lidských práv v severní 

části Kypru. Dne 12. května 2014 Velký senát Evropského soudu pro lidská 

práva zveřejnil svůj rozsudek ve věci spravedlivého zadostiučinění ve věci 

Kypr v. Turecko.163 Spravedlivé zadostiučinění podle Článku 41 Úmluvy 

odkazuje na peněžní náhradu škody v důsledku porušení Evropské úmluvy o 

lidských právech. Podle tohoto rozhodnutí Turecko musí zaplatit Kypru celkem 

90 000 000 euro na náhradu nemajetkové (morální) újmy příbuzným 1 456 

                                                 
161

 „The situations in Namibia and northern Cyprus are completely different. The authorities exercising 

power in the territory of South West Africa were initially legal by virtue of a mandate granted to South 

Africa by the League of Nations, which was later converted into a “trusteeship” by the United Nations. It 

was only subsequently, with the declaration of independence by Namibia, that they became illegal. In 

northern Cyprus courts established by law existed before the Turkish invasion of 1974. It was only after 

that invasion that the – clearly illegal – courts were set up.:  Partly Dissenting Opinion Of Judge Marcus-

Helmons, ESLP, Kypr v. Turecko, stížnost č. 25781/94, rozsudek, 10. 5. 2001, §3. 
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 Partly Dissenting Opinion Of Judge Marcus-Helmons, ESLP, Kypr v. Turecko, stížnost č. 25781/94, 

rozsudek, 10. 5. 2001. 

163
 ESLP, Kypr v. Turecko, stížnost č. 25781/94, rozsudek (spravedlivé zadostiučinění), 12.5. 2014. 
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řecko-kyperským pohřešovaným osobám. Nejprve bylo potřeba vyřešit dvě 

právní otázky. Jednak je-li čl. 41 použitelný v mezinárodním sporu a je-li jeho 

aplikace možná v důsledku běhu času. 164  Soud dospěl k závěru, že plynutí času 

nemá právní účinek na přednesenou žádost Kyperské republiky a kyperská 

vláda tak byla oprávněna požadovat spravedlivé zadostiučinění jménem 

poškozených občanů.165  

Jedná se tak o první případ, kdy Evropský soud pro lidská práva udělil 

spravedlivé zadostiučinění v mezistátním případu. Toto významná rozhodnutí 

představuje jak morální, tak i právní odsouzení aktu agrese.166 Význam tohoto 

rozhodnutí pospal soudce Pinto de Albuquerque ve svém souhlasném 

stanovisku:  

„Rozsudek ve věci spravedlivého zadostiučinění v případu Kypr v. 

Turecko je nejdůležitějším příspěvkem k míru v Evropě v historii 

Evropského soudu pro lidská práva. Soudní dvůr uznal nejen použitelnost 

Článku 41 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv na mezistátní 

žádosti a byla stanovena kritéria pro posouzení lhůty k těmto nárokům 

právě uspokojení, ale udělil represivní škody Zároveň dává jasnou zprávu 

členským státům Rady Evropy, že členské státy, které vojensky napadnou 

nebo podporují zahraniční ozbrojenou intervenci v jiných členských 

státech musí platit za své nezákonné jednání a následky svých činů a 

obětem, jejich rodinám a státům, jimiž jsou občany musí mít nezadatelné 
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  ESLP, Kypr v. Turecko, stížnost č. 25781/94, rozsudek (spravedlivé zadostiučinění), 12.5. 2014 
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 LOTT, Anthony. Cyprus v. Turkey: Just Satisfaction and Acts of Aggression. American Society of 

International Law [online]. 2014, 18(18) [cit. 2017-01-29]. Dostupné z: 
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 LOTT, Anthony. Op. cit. 
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a vymahatelné právo na plnou a řádnou kompenzaci od odpovědného 

válčícího státu. Válka a její tragické následky již nejsou v Evropě 

tolerovatelné a ty členské státy, které nejsou v souladu s touto zásadou, 

musí být právně odpovědné za své činy, aniž jsou dotčeny následné 

politické důsledky.“167 

 Rozhodnutí je nutné vnímat i v širším kontextu aktuální debaty 

ohledně zločinu agrese. V roce 2010 byla na revizní konferenci 

Mezinárodního terstního soudu v ugandské Kampale byl do Statutu 

Mezinárodního soudního dvora přidán čl. 8 bis, který nově definuje akt 

agrese a akt agrese.168 Zároveň také tento rozsudek přišel pouze několik 

měsíců po tom, co byl Krymský poloostrov anektován Ruskem.169  

Rozsudek Kypr v. Turecko by tak mohl být určitým precedentem při 

řešení nejen sporu o Krymský poloostrov. Obdobného názory je i 

                                                 
167

 „The Cyprus v. Turkey (just satisfaction) case is the most important contribution to peace in Europe in 

the history of the European Court of Human Rights (“the Court”). The Court has not only acknowledged 

the applicability of Article 41 of the European Convention on Human Rights (“the Convention”) to inter-

State applications and established criteria for the assessment of the time-limit for these just-satisfaction 

claims, but has awarded punitive damages to the claimant State. The message to member States of the 

Council of Europe is clear: those member States that wage war, invade or support foreign armed 

intervention in other member States must pay for their unlawful actions and the consequences of their 

actions, and the victims, their families and the States of which they are nationals have a vested and 

enforceable right to be duly and fully compensated by the responsible warring State. War and its tragic 

consequences are no longer tolerable in Europe and those member States that do not comply with this 

principle must be made judicially accountable for their actions, without prejudice to additional political 

consequences.“. Cit. z.: CONCURRING OPINION OF JUDGE PINTO DE ALBUQUERQUE, JOINED BY JUDGE 

VUČINIĆ, ESLP, Kypr v. Turecko, stížnost č. 25781/94, rozsudek (spravedlivé zadostiučinění), 12.5. 2014. 

168
 SCHEFFER, David. States Parties Approve New Crimes for International Criminal Court. American 

Society of International Lawe. 2010, 14(16). Dostupné také z: 

https://www.asil.org/insights/volume/14/issue/16/states-parties-approve-new-crimes-international-

criminal-court  

169
 Jak Ukrajina, tak i Ruská federace jsou členskými státy Rady Evropy.  

https://www.asil.org/insights/volume/14/issue/16/states-parties-approve-new-crimes-international-criminal-court
https://www.asil.org/insights/volume/14/issue/16/states-parties-approve-new-crimes-international-criminal-court
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Anthony Lott, který tento rozsudek označil za „novou éru ve vymáhání 

lidských práv před Soudem“.170 

  

                                                 
170

 LOTT, Anthony. Cyprus v. Turkey: Just Satisfaction and Acts of Aggression. American Society of 

International Law [online]. 2014, 18(18) [cit. 2017-01-29]. Dostupné z: 

https://www.asil.org/insights/volume/18/issue/18/cyprus-v-turkey-just-satisfaction-and-acts-aggression . 

https://www.asil.org/insights/volume/18/issue/18/cyprus-v-turkey-just-satisfaction-and-acts-aggression
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4.5 Výběr další související judikatury Evropského soudu pro 

lidská práva ve vztahu k Severokyperské turecké republice   

V judikatuře Evropského soudu pro lidská práva najdeme i další případy 

vztahující se k problematice Severokyperské turecké republiky. Níže budou 

některé z nich představeny. V rozsudku Protopapa v. Turecko171 z roku 2009 se 

Soud zabýval případem, kdy byl stěžovatel odsouzen za pokus o vstup na 

území SKTR v rozporu s jejími právnímu předpisy. Soud zde v souladu s čl. 7 

odst. 1 Úmluvy poznamenal, že „nikdo nemůže být shledán vinným z trestného 

činu, který v době, kdy k němu došlo, nepředstavuje trestný čin podle vnitrostátního 

nebo mezinárodního práva.“ Soud dospěl k závěru, že pokud akt orgánů SKTR byl 

v souladu s právními předpisy platnými na území Severního Kypru, měl by být 

v zásadě považován za právní akt vnitrostátního práva pro účely Úmluvy.172 

V rozsudku Demopoulos a další v. Turecko173 Velký senát Soudu potvrdil 

svůj dřívější postoj k vyčerpání vnitrostátních právních prostředků nápravy. 

Žadatelé, kyperští Řekové, tvrdili, že byli zbaveni svých vlastnických práv v 

severní části Kypru pod kontrolou SKTR. Hlavním aspektem případu byl 

požadavek, aby byly vyčerpány vnitrostátní prostředky nápravy 

prostřednictvím postoupení ke Komisi pro nemovitosti (Immovable Property 

Commision, IPC), zřízené parlamentem SKTR, po přijetí rozsudku Kypr v. 

Turecko. Tento úřad měl rozhodovat otázky o restituci nebo placení náhrady. 

Případná odvolání měla být směřována k Nejvyššímu správnímu soudu SKTR. 

                                                 
171

 ESLP, Protopapa v. Turecko, stížnost č. 16084/90, rozsudek, 24. 2. 2009. 

172
 CULLEN, Anthony a Steven WHEATLEY. The human rights of individuals in de facto regimes under the 

European Convention on Human Rights. Human Rights Law Review. 2013, 13(4). Dostupné také z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2625999, s. 34  

173
 ESLP, Demopoulos a další v. Turecko, stížnosti č.  46113/99, 3843/02, 13751/02, 123466/03, 10200/04, 

14163/04, 19993/04 21819/04, velký senát.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2625999
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Ústavní soud SKTR došel k závěru, že je třeba interpretovat Ústavu SKTR v 

souladu s mezinárodním právem a že režim IPC byl v souladu s 

mezinárodními lidskými právy, včetně rozhodnutí a rozsudků Evropského 

soudu pro lidská práva. Avšak žádný z účastníků nepodal návrh ke Komisi pro 

nemovitosti. Vláda Kyperské republiky (v tomto případě v postavení vedlejšího 

účastníka) namítala, že zákon o kompenzaci byl neplatný, na základě toho, že 

byl přijat nezákonným zákonodárcem. Soud zde opět vycházel z rozhodnutí 

MSD ve věci South West Africa, když potvrdil, že i přes nelegální okupaci území 

nelze považovat všechny akty SKTR za irelevantní ve vztahu k Úmluvě.174 

Shrneme-li, tak Evropský soud pro lidská práva ve své judikatuře obecně 

nepovažuje Severokyperskou tureckou republiku za legitimní stát. Přiznává 

odpovědnost Turecka za pokračující porušování Úmluvy v souvislosti 

s vojenskou invazí na sever Kypru v roce 1974. Jako kompenzaci za tuto invazi 

pak Soud v roce 2014 přiznal spravedlivé zadostiučinění ve výši 90 milionů eur, 

které podle tohoto rozhodnutí musí Turecko Kypru zaplatit. Turecko tento 

výrok Soudu považuje za nespravedlivý a chybný.175 Soud však dospěl 

v souladu s judikaturou MSD k závěru, že činnost orgánů SKTR nelze 

považovat apriori za nelegitimní, ale musí být posouzena podle skutkových 

okolností každého případu. 

Na závěr analýzy problematiky Severokyperské turecké republiky 

doplníme o poznatky z osobního rozhovoru, který autorovi poskytl v únoru 

                                                 
174

 CULLEN, Anthony a Steven WHEATLEY. The human rights of individuals in de facto regimes under the 

European Convention on Human Rights. Human Rights Law Review. 2013, 13(4). Dostupné také z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2625999 , s. 34–36. 
175

 European court orders Turkey to compensate Cyprus for 1974 invasion. REUTERS [online]. 2014 [cit. 
2017-02-27]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-cyprus-turkey-courts-
idUSBREA4B0K520140512 
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roku 2017 Argyris Argyorou, kyperský Řek původem z Nikósie, jehož rodina 

pochází ze severního Kypru.176 Podle jeho názoru spolu obě etnika na ostrově 

vycházejí přátelsky, především pak mladší generace, které vojenskou invazi 

osobně nezažily. Majetek, o který rodina v důsledku vzniku a působení SKTR, 

přišla, zatím navrácen nebyl a rovněž nedošlo k žádné jiné kompenzaci. Jako 

cestu k řešení konfliktu pak označil dohodu o sjednocení ostrova a vládě s 

poměrným zastoupením řeckého i tureckého obyvatelstva Kypru. Můžeme tak 

uzavřít, že problematika kompenzací za majetek zabraný SKTR je stále aktuální. 

Jisté řešení sice přineslo působení Komise pro nemovitý majetek IPC, kterou 

zřídila SKTR, tak i judikatura Evropského soudu pro lidská práva (viz. např. 

výše popsané případy Loizidou v. Turecko a Demopoulos a další v. Turecko). Toto 

řešení ale však zdaleka neobsáhlo všechny případy a důsledky jsou patrné 

dodnes.  

  

                                                 
176

 Autor si je vědom možného subjektivního zabarvení popisované situace respondentem. Výsledek 

rozhovoru má za cíl podívat se na tento případ z jiné perspektivy, obyvatele Kypru s reálnou zkušeností 

s okolnostmi výše popsané teoreticky.  
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5 Náhorněkarabašská republika v judikatuře 

Evropského soud pro lidská práva  

5.1 Historické pozadí konfliktu o Náhorní Karabach 

Druhým, blíže představeným případem de facto státu, bude Náhorně 

Karabašská republika. Oblast Náhorního Karabachu tvoří převážně Armény 

obývanou enklávu uvnitř Ázerbájdžánu. Jak Arméni, tak Ázerbájdžánci 

odvozují od této oblasti svou státnost a považují ji za kolébku své kultury.177 

Kořeny současného konfliktu o oblast Náhorního Karabachu mezi 

Ázerbájdžánem a Arménií lze najít v 19. století, kdy Arméni hromadně 

opouštěli Osmanskou říši a usídlovali se v oblastech obydlených Ázerbájdžánci. 

První střety o Náhorní Karabach mezi Arménií a Ázerbájdžánem se datují do 

let 1905 a 1906. V letech 1920 a 1921 oblast ovládlo bolševické Rusko a Karabach 

se stal součástí Ázerbájdžánské SSR.178 Karabach získal v listopadu 1924 

autonomní statut pod názvem Náhorněkarabašská autonomní oblast (NKAO) s 

centrem v Šuši. Hlavní město bylo následně pod nátlakem Arménů 

přejmenováno na Stěpanakert, podle arménského bolševika Stepana 

Šaumjana.179 Hranice autonomní oblasti přitom byly vytyčeny tak, že NKAO 

přímo nesousedila s Arménskou SSR. Po zrušení Kurdské autonomní oblasti 

v roce 1927 se tak Náhorní Karabach stal enklávou uprostřed Ázerbájdžánské 

                                                 
177

 ŠMÍD, Tomáš a Vladimír VAĎURA, ed. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno: Centrum 

pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-126-0, s. 170 

178
 CIBULKOVÁ, Petra. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach [online]. In: 

. [cit. 2017-01-26]. Dostupné z: http://www.valka.cz/14786-Vliv-turecko-armenskych-vztahu-na-reseni-

konfliktu-o-Nahorni-Karabach#14786_1 . 

179
 ŠMÍD, Tomáš a Vladimír VAĎURA, ed. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru., op.cit., s. 151-

152. 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SSR, které navíc politicky podléhal.180 V únoru 1988 sovět Náhorně-karabašské 

autonomní oblasti Ázerbájdžánu rozhodl o převedení NKAO z Ázerbájdžánské 

sovětské socialistické republiky do Arménské sovětské socialistické republiky a 

zároveň požádal Nejvyšší sovět SSSR, aby toto rozhodnutí posvětil. Ten tuto 

změnu odmítl, což vedlo k postupné eskalaci konfliktu mezi oběma svazovými 

republikami.181 Po rozpadu Sovětského svazu se konflikt zinternacionalizoval. 

Nově vzniklá Arménská republika se postavila na stranu karabašských 

Arménů. Karabašští Arméni postupně opustili myšlenky na spojení 

s Arménskou republikou a začali usilovat o vytvoření vlastního státu.182 

Arménie se však dále snažila dobývat karabašská území, díky čemuž vznikl 

tzv. Lačinský koridor, který spojoval Náhorní Karabach s Arménskou 

republikou.183 Během této fáze konfliktu opustila Náhorní Karabach zhruba 

čtvrtina populace, přičemž se jednalo zejména o uprchlíky ázerbájdžánské 

národnosti.184 V návaznosti na tyto události vydala Rada bezpečnosti OSN 

rezoluce č. 822, 853, 874 a 884,  kde vyzvala Armény ke stažení svých jednotek z 

okupovaných území v Ázerbájdžánu. Tyto rezoluce však zůstaly ze strany 

                                                 
180

 KOPEČEK, Vincenc. Náhorní Karabach: kudy vede cesta k (ne)státnosti. Mezinárodní politika. 2012, 
2012(4). Dostupné také z: http://iir.cz/article.php?id=nahorni-karabach-kudy-vede-cesta-k-ne-statnosti . 
181

 DE WAAL, Thomas de. Černá zahrada: Arménie a Ázerbájdžán v míru a za války. Praha: Academia, 
2012. XXI. století. ISBN 978-1-568-59011-0, s. 10.  
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 Původní iredentistické snahy Arménie (připojení území) se tak dostalo do podoby separatistických snah 
Náhorního Karabachu. Tohoto později využívala Arménie, když tvrdila, že je pouhým pozorovatelem, a 
nikoliv stranou účastnící se konfliktu. Blíže viz. DE WAAL, Thomas de. Černá zahrada: Arménie a 
Ázerbájdžán v míru a za války. Praha: Academia, 2012. XXI. století. ISBN 978-1-568-59011-0, s. 162.  
183

 CIBULKOVÁ, Petra. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach [online]. In: 

. [cit. 2017-01-26]. Dostupné z: http://www.valka.cz/14786-Vliv-turecko-armenskych-vztahu-na-reseni-

konfliktu-o-Nahorni-Karabach#14786_1 
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 CARLEY, Patricia. Nagorno-Karabakh: Searching for a Solution. In: United States Institute of Peace 
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Arménců bez odezvy.185  

Po rozpadu SSSR vyhlásil Ázerbájdžán nezávislost 31. srpna 1991. 

Následně 2. září 1991 vyhlásili nezávislost i karabašští Arméni. Nezávislost 

Karabachu byla potvrzena v referendem, v němž se přes 99 % voličů186 

vyslovilo pro plnou suverenitu Náhorněkarabšské republiky.187
 

Reakcí 

Ázerbájdžánské strany bylo v listopadu 1991 zrušení autonomního statusu 

Náhorního Karabachu, kdy se Karabach stal provincií bez zvláštních práv. 

V prosinci 1991 následovalo další referendum karabašských Arménů o 

nezávislosti (opět za bojkotu Ázerbájdžánského obyvatelstva). Podle výsledků 

hlasovalo 108 618 voličů za nezávislost, tedy znovu více než 99 %.188 Na základě 

výsledků tohoto referenda byla v lednu 1992 vyhlášena Náhorně-karabašská 

republika (NKR). Referendum se konalo bez souhlasu Ázerbajdžánské 

republiky a nebylo uznáno ani členy OSN.   

Válkou vyčerpané země formálně uzavřely „křehké“ příměří 12. května 

1994 podpisem tzv. Biškekského protokolu.189 Během konfliktu mezi lety 1992–

                                                 
185

 UZER, Umut. Identity and Turkish foreign policy: the Kemalist influence in Cyprus and the Caucasus. 

New York: Distributed in the United States by Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 18-488-5569-9, s. 177.  

186
 Ázerbajdžánské obyvatelstvo, které tvořilo zhruba 20 % populace, toto referendum bojkotovalo. Blíže 

viz PIKNEROVÁ, L., Ekonomicko-geografický a sociální přehled zemí In: Jižní Kavkaz v bezpečnostní 

perspektivě. 2013, s. 61. 
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 SOULEIMANOV, Emil. Konflikt v Náhorním Karabachu. Acta Universitatis Carolinae: Studia Territorialia. 

2007(10), 299-319, s. 305.  
188

 Výsledky referenda dostupné např. z: http://www.sudd.ch/event.php?lang=en&id=az031991/ 

189
 Obě strany se s většími či menšími přestávkami napadají do současnosti. Zatím poslední a od uzavření 

Biškekského příměří největší eskalace konfliktu proběhla v dubnu 2016. 
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1994 přišlo o život více než 30 000 lidí, z čehož bylo kolem 7 000 Arménců.  

Dalších 1 100 000 pak bylo nuceno kvůli válce opustit svůj domov.190 

  

                                                 
190 SOULEIMANOV, Emil. Konflikt v Náhorním Karabachu. Acta Universitatis Carolinae: Studia Territorialia. 
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5.2 Náhorněkarabašská republika jako stát de facto 

Náhorněkarabašská republika tvoří územní enklávu uvnitř 

Ázerbájdžánu o rozloze 11 548 km2 s necelými 140 000 obyvateli, převážně 

arménské národnosti.191 Ze správního hlediska se NKR vnitřně člení na hlavní 

město Stěpanakert a dalších sedm okresů (Martakert, Askeran, Martuni, Šuši, 

Hadrut, Kašatagh a Šahumjan). Hranice nerespektují původní hranice NKAO a 

spojují tak její území s oblastmi, které byly před válkou spravovány přímo 

Ázerbájdžánem. Jednání o mezinárodním statutu Náhorního Karabachu vedou 

zejména Arménie a Ázerbájdžán. Ázerbájdžánská vláda považuje NKR za 

Arménii okupované území a s „loutkovým režimem“ v NKR odmítá jednat.192 

NKR sama sebe deklaruje jako nezávislý stát. Avšak žádný  členský stát 

OSN doposud NKR oficiálně neuznal, a to včetně Arménské republiky, což 

můžeme vidět jako politicky pragmatickou záležitost především s ohledem na 

stále probíhající mírová jednání Ázerbájdžánem.193 Podle arménských zdrojů 

nezávislost Náhorněkarabašské republiky uznalo 7 členských států USA:194 

Rhode Island, Massachusetts, Louisiana, Maine, California, Georgia a 

naposledy Hawai.195 Dále pak jeden členský stát  Australské federace, New 
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 Aktuální údaje organizace Freedomhouse k roku 2017. Dostupné z.:  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/nagorno-karabakh  

192 KOPEČEK, Vincenc. Náhorní Karabach: kudy vede cesta k (ne)státnosti. Mezinárodní politika. 2012, 
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 Ibid.  
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 Spojené státy americké jako celek však uznávají územní celistvost Ázerbájdžánu. 
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South Wales196 a z evropských území tak učinilo Baskicko.197 NKR uznávají 

rovněž další de facto státy Podněstří, Jižní Osetie a Abcházie.198 V roce 2006 byla 

v referendu přijata nová ústava NKR, která právně ukotvila existující stav. 

Podle této Ústavy je Náhorněkarabašská republika demokratickou republikou s  

jednokomorovým parlamentem a velmi silným postavením prezidenta.199 Volby 

v Náhorním Karabachu jsou považovány za polosvobodné. Žádný jiný stát 

však jejich výsledky neuznává. Podle čl. 8 Ústavy je politický systém NKR 

pluralitní a politické strany se mohou svobodně utvářet k prosazení svých 

názorů.200 Tři hlavní politické strany jsou nacionalisticky orientovaná Svobodná 

vlast (Free Motherland) a její koaliční spojenci Democratic Party of Artsakh a 

Armenian Revolutionary Federation. Reálně jsou však opozice a disent brány jako 

znak neloajálnosti a bezpečnostní riziko. V důsledku tohoto stavu se opoziční 

skupiny často stávají neaktivními nebo jsou naopak inkorporovány do stran 

vládních.201 Na druhou stranu Oorganizace British Helsinki Human Rights Group 

označuje Náhorní Karabach za „oázou dobrého vládnutí, dodržování práva a 
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slušnosti ve srovnání s většinou ze zbytku postsovětského států".202 Toto tvrzení Pål 

Kolstø považuje sice za přehnané, avšak přesnější než označení Karabachu jako 

nefunkčního státu.203 

Přestože se Náhorně karabašská republika deklaruje v Preambuli Ústavy 

jako samostatný a nezávislý stát204, tak se reálně bez podpory Arménské 

republiky dlouhodobě neobejde. Arménie přispívá do rozpočtu NKR a klíčovou 

roli hraje i příliv investic z arménské diaspory, zejména z USA, Ruska či 

Libanonu, které podporují hlavně výstavbu infrastruktury či rozvoj těžby 

surovin a průmyslu.205 Oficiální měnou NKR je arménský dram. Telefonické a 

internetové připojení je pak rovněž směřováno přes Arménii. Propojení 

Náhorního Karabachu a Arménie je možné spatřovat i v kulturní oblasti. 

Nachází se zde r ̌ada arménských církevních památek (například kláštery 

Gandzasar a Dadivank), které navštěvují výhradně arménští turisté. Arméncům 

je umožněno cestování do Náhorního Karabachu bez vízové povinnosti, ale pro 

občany ostatních zemí je povolení k pobytu nezbytné.206  

Politické propojení Arménie a Náhorního Karabachu je možné ukázat na 

osobě Roberta Koč̌arjana, rodáka z karabašského Stěpanakert, který byl v letech 

1994-1997 vrcholným představitelem NKR, následně se stal předsedou 
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arménské vlády a v letech 1998─2008 pak dokonce vykonával funkci prezidenta 

Arménie. Vzhledem ke svému karabašskému původu se zasazoval o úplnou 

nezávislost Náhorního Karabachu, kdy se zároveň považoval za legitimního 

vyjednavače jak za Arménii, tak Náhorní Karabach.207  Společné znaky pak 

najdeme i na státních symbolech Arménie a Náhorního Karabachu. Vlajka NKR 

vychází z barev arménské trikolory doplněné o bílý klín otočený na východ, 

symbolizující oddělení Karabachu a Arménie. Rovněž na státním znaku je 

vyobrazen arménský orel.208 

Z kritérií stanovených Montevidejskou úmluvou tak NKR jistě splňuje 

požadavek na území a stálé obyvatelstvo. Efektivní vláda nad územím a 

obyvatelstvem je však v Náhorním Karabachu silně ovlivňována Arménií. 

Rovněž ani aspekt mezinárodního uznání není naplněn. Podle Kolstø má 

karabašská demokracie stále své nedostatky a musí projít ještě procesem 

mírového předání moci opozice. Jinými slovy bude nutná volná soutěž 

politických stran.209 Mezinárodní uznání pak absentuje zcela.  
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5.2.1 Řešení konfliktu v Náhorním Karabachu  

O společné řešení konfliktu v Náhorním Karabachu se snaží Minská 

skupina, která byla založena v březnu 1992 na zasedání Stálé rady OBSE 

v Helsinkách. Minskou skupinu tvoří kromě obou stran konfliktu i Rusko, USA, 

Itálie, Francie, Bělorusko, Švédsko, Německo, Turecko a Finsko.210 Hlavním 

cílem Minské skupiny bylo svolat konferenci o Náhorním Karabachu do 

běloruského Minsku, která se však s ohledem na válečný konflikt a následný 

politický vývoj (zatím) neuskutečnila. V současnosti je tak Minská skupina 

zejména politickým fórem pro diplomatické řešení konfliktu.211  

 V roce 1996 na zasedání v Lisabonu stanovili členové Minské skupiny 

základní principy řešení tohoto konfliktu. Jednak musí být respektována 

ázerbajdžánská a arménská uzemní integrita, status Náhorního Karabachu by 

měl mít nejvyšs ̌í možnou míru autonomie v rámci Ázerbájdžánské republiky a 

rovněž musí dojít k zaručení bezpečnosti všem obyvatelům Náhorního 

Karabachu.212 Dalším důležitým počinem Minské skupiny bylo stanovení zásad, 

na kterých se musí obě strany shodnout, aby došlo ke kompromisnímu řešení 

konfliktu. Tyto zásady byly přijaty v roce 2006 v Madridu. Těmito zásadami 

jsou: fázové stažení arménských sil z okupovaných území a návrat vnitřně̌ 

pr ̌esídlených Ázerbájdžánců do svých původních domovů, které považuje za 

svou prioritu Ázerbájdžán. Naopak pro Arménii je důležité, že o politickém 
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statutu Ázerbájdžánu by rozhodlo referendum a zaručené bezpečnostní́ 

garance pro Náhorní Karabach a Arménii po navracení okupovaných území.213  

Zatím poslední eskalaci konfliktu v oblasti Náhorního Karabachu 

datujeme do dubna 2016, kdy došlo k vzájemnému ostřelování pozic. Zprávy 

hovořily o třech desítkách mrtvých a dalších několika desítkách zraněných 

z obou táborů; jednalo se tak o nejvážnější střet od podepsání příměří v roce 

1994.214 Názory na příčinu této roztržky se však různí. Dle BBC215 se tak mohla 

stát náhodou v podobě špatně umístěné střely. Podle jiných zdrojů pak příčinou 

mohla být akce ázerbajdžánské vlády k odvrácení pozornosti Ázerbájdžánců od 

ekonomických potíží způsobených pádem cen ropy. Podle vyjádření 

Ázerbájdžánského prezidenta Alijeva jsou to naopak Arménci, kdo si nepřejí 

mír, když se odmítají stáhnout z okupovaného území a prosazují udržení status 

quo.216 K okamžitému ukončení paleb vyzvalo Rusko, Spojené státy americké i 

OBSE. Naopak Turecko prostřednictvím prezidenta Erdogana vyjádřilo 

podporu Ázerbájdžánu. Podle Souleimanova není současný stav pr ̌ínosný pro 

žádného z aktérů, jelikož narušuje dlouhodobý ekonomický růst, přiliv 

zahraničních investic a regionální spolupráci na jižním Kavkazu.217 
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 Řešením konfliktu v Náhorním Karabachu by mohla být nezávislost, 

která vychází z práva na sebeurčení karabašských Arménů a podporu by 

nalezla i u představitelů Arménie. Naopak ze strany Ázerbájdžánu nelze 

uznání nezávislosti Náhorního Karabachu očekávat, jelikož na jeho území žijí i 

další etnické menšiny (např. Talyšové či Lezginové), které by následně rovněž 

mohly požadovat nezávislost a došlo by tak ke vnitřnímu rozpadu tohoto 

státu.218 V úvahu by rovněž připadalo sjednocení s Arménií či rozšíření 

autonomie v rámci Ázerbájdžánu. Nejpravděpodobnější je však setrvání 

současného status quo.219  
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5.3 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci 

Chiragov a ostatní v. Arménie 

V následující části bude, stejně jako v předchozí kapitole o 

Severokyperské turecké republice, popsána vybraná související judikatura 

Evropského soudu pro lidská práva relevantní k Náhorně karabašské republice. 

Nejprve se zaměříme na rozhodnutí Soudu ve věci Chiragov a ostatní v.  Arménie.  

V tomto případu se Soud zabýval porušováním lidských práv garantovaných 

Úmluvou v důsledku konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem o území 

Náhorní Karabachu.  

Stěžovateli byli v tomto případě Elkhan Chiragov, Adishirin Chiragov, 

Ramiz Gebrayilov, Akif Hasanof, Fekhreddin Pashayev a Qaraca Gabrayilov220, 

ázerbajdžánští Kurdové pocházející z okresu Lačin. Okres Lačin byl mnohokrát 

vojensky napaden během války o Náhorní Karabach. Stěžovatelé uvedli, že 

útoky byly páchány vojáky Arménie i Náhorního Karabachu. Arménská vláda 

však tvrdila, že Arménie se těchto akcí neúčastnila a že tato vojenská akce byla 

provedena pouze obrannými silami Náhorního Karabachu a dobrovolnických 

skupin. Během bombardování okresu Lačin v květnu 1992 bylo zničeno mnoho 

domů. Stěžovatelé tak museli dne 17. května 1992 uprchnout z okresu Lačin do 

Baku. Od té doby tak v důsledku arménské okupace nebyli schopni vrátit se do 

svých domovů a ke svému majetku.221 

Soud nejprve zamítl námitku arménské vlády, podle které se žalobcům 

nepodařilo vyčerpat opravné prostředky na vnitrostátní úrovni. Arménská 

vláda dostatečně neprokázala existenci jakéhokoliv opravného prostředku, 
                                                 
220
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který stěžovatelé mohli využít, ať už v Arménii nebo v NKR. Navíc vzhledem 

ke tvrzením arménské vlády, že její orgány nejsou zapojeny do dění 

v Náhorním Karabachu a nevykonávají jurisdikci nad tímto územím, nešlo 

rozumně očekávat, že by Arménie umožnila žádat stěžovatelům navrácení 

majetku nebo náhradu škody před arménskými orgány. Rovněž vzhledem 

k tomu, že zatím nedošlo k žádnému politickému řešení a vojenským akcím 

v regionu v posledních letech, není reálné, že by byl možný jakýkoli opravný 

prostředek v neuznané NKR, který by mohl v praxi poskytnout odškodnění 

vysídleným Ázerbájdžáncům.222 

Soudní dvůr konstatoval, že v rámci sovětského právního systému 

neexistovalo soukromé vlastnictví půdy, avšak občané mohli vlastnit obytné 

domy. Pozemky mohly být přiděleny občanům pouze pro zvláštní účely, jako je 

např. zemědělství nebo výstavba jednotlivých domů. V takovém případě měl 

občan toto "právo na užívání“ omezeno na konkrétní účel. Tato věcná práva 

byla chráněna zákonem a mohla být rovněž předmětem dědictví. Nebylo tedy 

pochyb o tom, že práva žalobců ve vztahu domů a pozemků představovaly 

podstatný ekonomický zájem. V době, kdy stěžovatelé byli nucení opustit okres 

Lačin, byli držiteli práv k půdě, které představovaly majetek ve smyslu Článku 

1 Protokolu č 1. Podle soudu nic nenasvědčovalo tomu, že byla tato práva již 

naplněna. Majetkové zájmy stěžovatelů byly tedy stále platné. Tento majetek 

Soud rovněž považoval za obydlí podle čl. 8.223 
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Příslušnost Arménie 

Arménská vláda tvrdila, že Arménie neměla účinnou kontrolu nad 

územím Náhorního Karabachu a okolními oblastmi. Soud tuto námitku 

nepříslušnosti Arménie zamítl. Jurisdikci Arménie dovodil na základě zásad 

extrateritoriální jurisdikce – General principles on extraterritorial jurisdiction, které 

vůbec poprvé shrnul a vymezil jako zvláštní kategorie dle čl. 1 Úmluvy.224  

Integraci obou těchto subjektů dále ukazuje počet politiků, kteří se stali 

vysokými úředníky v Arménii po té, co zastávali obdobné pozice v NKR. 

Arménská vláda tvrdila, že NKR má vlastní právní předpisy a své vlastní 

nezávislé politické a soudní orgány. Nicméně, jeho politická závislost na 

Arménii je patrná nejen ze zmíněné výměny předních politiků, ale také ze 

skutečnosti, že obyvatelé NKR získali arménské cestovní pasy. Avšak arménská 

vláda připustila, že některé zákony NKR byly převzaty z arménské legislativy. 

Rovněž finanční podpora poskytovaná Arménií NKR je značná. International 

Crisis Group (ICG) uvedla, že v rozpočtu NKR na rok 2005 bylo pouze 26,7 

procenta výdajů pokryto domácími příjmy NKR. Arménie poskytla NKR v 

letech 2004 a 2005 mezistátní půjčku v celkové výši 51 000 000 amerických 

dolarů. Další pomoc NKR je poskytovaná fondem Hayastan All-Armenian Fund, 

kterému bylo podle arménské vlády přiděleno asi 111 milionů amerických 

dolarů na projekty v NKR v letech 1995 a 2012. Soud poukázal na fakt, že 

přestože fond není vládní institucí a jeho prostředky pocházejí z jednotlivých 

darů, je pozoruhodné, že byl založen na základě prezidentského dekretu. 

                                                 
224
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Kromě toho je arménský prezident ex officio prezidentem správní rady. Členy 

správní rady tohoto fondu jsou i další čelní představitelé Arménie a NKR, kteří 

tak mohou činnost fondu ovlivňovat. Značná finanční pomoc NKR také 

přichází z jiných zdrojů, včetně vlády USA a přímých příspěvků členů 

arménské diaspory. Nicméně výše uvedené údaje ukazují, že NKR by nebyla 

schopna ekonomicky existovat bez podstatné podpory vycházející z Arménie.225 

Soudní dvůr zjistil, že se Arménská republika prostřednictvím své 

vojenské přítomnosti a poskytnutím své vojenské techniky a odborných 

znalostí značně podílí na konfliktu v Náhorním Karabachu prakticky od 

počátku. Tato vojenská podpora byla, a stále je, rozhodující pro dobytí a 

pokračování kontroly nad územím. V neposlední řadě smlouva o vojenské 

spolupráci z roku 1994 přesvědčivě ukazuje, že ozbrojené síly Arménie a NKR 

jsou vysoce integrované.226 Soud dovodil, že Arménie a NKR byly vysoce 

integrované prakticky ve všech důležitých záležitostech. NKR a jeho vláda 

přežily pouze díky vojenské, politické, finanční a další podpoře poskytnuté 

Arménií. Arménie tedy vykonávala účinnou kontrolu nad oblastí Náhorního 

Karabachu a okolními oblastmi, včetně okresu Lačin.227  

Soud na základě těchto skutečností dovodil odpovědnost Arménie za 

porušení majetkových práv stěžovatele podle čl. 1 Protokolu 1; práva na 

rodinný život, soukromí a obydlí dle čl. 8 Úmluvy. Rovněž konstatoval 

porušení práva na účinný právní prostředek dle čl. 13 Úmluvy a porušení 

zásady zákazu diskriminace dle čl. 14 Úmluvy. Ohledně práva na spravedlivé 
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zadostiučinění dle čl. 41 Úmluvy soud nechal rozhodnutí s ohledem na 

výjimečnost případu na pozdější dobu.228 

5.3.1 Odlišná stanoviska k rozsudku Chiragov v. Arménie  

 K rozsudku bylo připojeno pět odlišných stanovisek, a to jak souhlasných, 

tak i nesouhlasných.  Ve svém konkurenčním stanovisku soudkyně I. A. Motoc 

uvedla, že dle jejího názoru, Soud v tomto případě rozhodl v duchu judikatury 

MSD, a tedy v souladu s kritériem efektivní kontroly dle obecného 

mezinárodního práva.229 Částečně souhlasné a částečně nesouhlasné stanovisko 

přednesla soudkyně I. Ziemele. Podle jejího názoru bylo hlavním cílem uznání 

porušení práv stěžovatelů snaha o vyřešení konfliktu o Náhorní Karabach mezi 

Arménii a Ázerbájdžánem, a nikoliv přednést důkazy o vině jedné či druhé 

strany. Rovněž také pouhá dohoda o vojenské spolupráci nemůže být 

hodnocena jako důkaz výkonu jurisdikce Arménie nad územím NKR. Takovýto 

postup je také v rozporu chápáním přičitatelnosti dle mezinárodního práva.230 

K tomuto ve svém stanovisku uvedla, že: „…Arménie řídí NKR stejným způsobem 

jako Turecko ovládá severní Kypr nebo Rusko ovládá Podněstří. Od této chvíle se zdá, že 

bude předpokládáno, že údajné porušování lidských práv v rámci NKR by mělo být 

připisováno Arménii. … Je zřejmé, že obdobné případy pocházející z NKR by měly být 

samostatně rozhodovány soudem.“231 

                                                 
228

 ESLP, Chiragov a další v. Arménie, op. cit.  

229
 Extrateritoriální jurisdikce smluvních států Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod. ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo a státní území. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2015, s. 85-94. ISBN 978-80-87975-42-8, s. 93. 

230
 Ibid., s. 93.  

231
 Partly Concurring, Partly Dissenting Opinion Of Judge Ziemele, ESLP, Chiragov a další v. Arménie, 
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Soudce Khanlar Hajiyev, jmenovaný za Ázerbájdžán, ve svém 

souhlasném stanovisku podpořil argumentaci Soudu, týkající se jurisdikce 

Arménie.232 Naopak Alvina Gyulumyan, soudkyně jmenovaná za Arménii, 

s názorem vzneseným Soudem nesouhlasila a prohlásila, že Evropský soud pro 

lidská práva nerozlišuje mezi jurisdikcí a přičitatelností. Podle jejího názoru 

Soud nesprávně vykládá skutkové okolnosti tohoto případu. Je tedy důležité 

rozlišovat mezi projednávanou věcí a jinými případy, které byly již dříve 

zkoumány Soudním dvorem, s cílem ukázat, proč je nyní řešena otázka statusu 

NKR, když v dřívějších případech tak činěno nebylo. V této souvislosti 

odkázala na případ Severokyperské turecké republiky. Ukazuje na prohlášení 

Rady bezpečnosti OSN, která vznik SKTR odsuzuje a vyzývá mezinárodní 

společenství, aby SKTR neuznávala (blíže viz předchozí kapitola). V případě 

SKTR jednoduše není potřeba zjišťovat status SKTR. Situace NKR je odlišná 

v tom, že Rada bezpečnosti OSN nikdy neprohlásila NKR za právně neplatnou 

entitu. Navíc pouhá skutečnost probíhajícího mírového procesu také naznačuje, 

že otázka postavení NKR je stále otevřená a zůstává předmětem politických 

jednání. Z výše uvedeného tak vyplývá, že není vyloučeno, na rozdíl od SKTR, 

aby byla NKR v budoucnu uznána jako stát. V této souvislosti soudkyně 

odkázala na kritéria státnosti v Montevidejské úmluvě a na posudek MSD ve 

věci Kosova. Aplikací těchto kritérií dovodila, že NKR má svoji vládu, stálé 

obyvatelstvo a je schopna vstupovat v mezinárodní vztahy, což dokládá i 

mezinárodní zastoupení NKR v několika státech. Ohledně kritéria stálého 

území poznamenává, že NKR určité území ovládá. Ohledně nároku na toto 

                                                                                                                                               
stížnost č. 13216/05, rozsudek velkého senátu, § 11 

232
 Extrateritoriální jurisdikce smluvních států Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod. ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo a státní území, op. cit. 93.  
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území zároveň nadnesla otázku práva na sebeurčení národů.233 Neexistoval zde 

tedy důvod, aby stěžovatelé nesměřovali svou stížnost na nezávislé soudní 

orgány NKR.234  

Obdobného názoru, tedy že mělo dojít k vyčerpání opravných 

prostředků v NKR, byl i soudce Pinto de Albaquerque. Ve svém rozsáhlém 

nesouhlasném stanovisku se zabýval prvky efektivní kontroly – tedy 

vojenskou, politickou, administrativní a finanční podporou. Podle jeho názoru 

Arménie postrádala jurisdikci nad územím NKR. 235 Toto své tvrzení dále 

rozvinul v úvahách nad právem na remediální (nápravnou) secesí arménského 

národa. „Právo na vytvoření nového nezávislého státu (tedy právo na externí 

sebeurčení) vzniká vždy, když populace nemá právní prostředky, jak vyjádřit svou 

vlastní politickou vůli v rámci ústavní struktury mateřského státu, tedy aby jejich 

právo na vnitřní sebeurčení bylo bráno v úvahu. Vojenské akce v okrese Lačin se 

uskutečnila dne 18. května 1992, tedy osm měsíců ode dne prohlášení nezávislosti 

NKR.“ Aby tedy bylo možno objasnit tvrzený nedostatek práva na vnitřní 

sebeurčení arménského obyvatelstva, musejí být zodpovězeny základní otázky: 

Reprezentovala vláda ázerbajdžánské republiky zájmy arménské populace 

Náhorního Karabachu? Dále umožňoval-li statut arménského obyvatelstva 

garantovaný ústavou dostatečně vyjádřit jejich politickou vůli v rámci 

ázerbajdžánského státu? A zdali mohli Arméni svobodně uplatňovat své právo 

                                                 
233

 Dissenting opinion of Judge Gyulumyan ESLP, Chiragov a další v. Arménie, stížnost č. 13216/05, 

rozsudek velkého senátu, § 7-15. 

234
 Extrateritoriální jurisdikce smluvních států Evropské ůmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod. ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo a státní území. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2015, s. 85-94. ISBN 978-80-87975-42-8, s. 93. 

235
 Dle jeho tvrzení nebyla dostatečně prokázána fyzická přítomnost arménských vojsk na území NKR 

(„boots on the ground“). Dissenting Opinion of Judge Pinto de Albaquerque, op. cit., § 34.  
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na sebeurčení v rámci Ázerbájdžánu?236 Dále ve svém stanovisku uvádí, že 

„právo na vnější sebeurčení dále požaduje výskyt systematického útoku vlády 

mateřského státu nebo části jeho obyvatel, jejichž akce jsou přehlíženy vládou tohoto 

státu, proti lidským právům populace, která se chce oddělit. Podle slov H. Grotia, „lid 

nemá právo na odtržení, pokud to jasně ukazuje, že je to nezbytně nutné pro jeho 

vlastní uchování". Je tedy nutné vyřešit otázky, „měla-li ázerbájdžánská vláda spáchat, 

nebo omlouvat spáchání systematických útoků proti lidským právům arménského 

obyvatelstva na území svého státu? Nastaly tyto útoky před nebo po kritickém datu 2. 

září 1991?“237 V tomto světle je tak nutno posoudit legitimitu zásahu arménské 

vlády v Náhorním Karabachu. Dodává, že „pokud by arménskému obyvatelstvu 

bylo odepřeno právo na vnitřní sebeurčení uvnitř ázerbájdžánského státu a 

ázerbájdžánská vláda by páchala nebo přehlížela páchání systematických útoků proti 

lidským právům arménského obyvatelstva na svém území před datem 2. září 1991, 

vojenský zásah arménské vlády po tomto datu ve prospěch arménské populace 

Náhorního Karabachu, včetně otevření Lačinského koridoru, pokud k němu došlo, by 

měly být posouzen ve světle humanitárních závazků mezinárodního společenství a 

odpovědnosti chránit (responsibility to protect)".238 Podle názoru Pinta de 

Albaqurqua Soud výše nastíněné otázky dostatečně důkladně neprozkoumal.239 

 

 

                                                 
236

 Dissenting Opinion of Judge Pinto de Albaquerque, ESLP, Chiragov a další v. Arménie, stížnost č. 

13216/05, rozsudek velkého senátu, § 44. 

237
 Dissenting Opinion of Judge Pinto de Albaquerque, op. cit., § 45. 

238
 Dissenting Opinion of Judge Pinto de Albaquerque, ESLP, Chiragov a další v. Arménie, stížnost č. 

13216/05, rozsudek velkého senátu, § 47. 

239
 Dissenting Opinion of Judge Pinto de Albaquerque, op. cit., § 49. 
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V rozsudku Chiragov a ostatní v. Arménie Soud na základě extrateritoriální 

jurisdikce dovodil odpovědnost Arménie za porušování lidských práv 

Ázerbájdžánců vysídlených z oblasti Náhorního Karabachu. Zároveň potvrdil 

politické a ekonomické propojení Arménie a Náhorněkarabašské republiky. 

Vzhledem k takto dovozené jurisdikci Arménie Soud, na rozdíl od případu 

Severokyperské republiky popsaného v předchozí kapitole, rozhodl o tom, že 

nebylo možné využít opravné prostředky v NKR. V odlišných stanoviscích pak 

byl vyjádřen opačný názor, podle nějž opravné prostředky NKR měly být 

využity. Rovněž byla nadnesena otázka legitimity jednostranné secese 

Karabachu. Podle výše popsaných možných podmínek legitimity tzv. 

remediální secese tak secesi Náhorního Karabachu od Ázerbájdžánu, můžeme 

označit za ospravedlnitelnou ve smyslu naplnění práva arménského 

obyvatelstva (které zde tvoří většinu) na sebeurčení a vlastní vládu nad tímto 

územím. Naopak iredentistické snahy o připojení Náhorního Karabachu k Arménii by 

oporu v mezinárodním právu nenašly.240   

 

  

                                                 
240

 AMBROSIO, Thomas. Irredentism: ethnic conflict and international politics. Westport, Conn.: Praeger, 

2001. ISBN 978-0275972608, s. 146.  
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5.4 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci 

Sargsyan v. Ázerbájdžán  

 Dalším zkoumaným rozsudkem Evropského pro lidská práva bude 

případ Sargsyan v. Ázerbájdžán. Na tomto rozsudku si blíže představíme, že 

odpovědnost za dodržovaní lidských práv v konfliktu o Náhorní Karabach nese 

rovněž i Ázerbájdžán. Případ se zabýval etnickými Arménci, kteří byli 

v důsledku konfliktu vysídleni ze svého domova na území Ázerbájdžánu. 

Etnický Arménec Minas Sargsyan241 a jeho rodina žili v obci Gulistan 

severně od oblasti Náhorního Karabachu, na území Ázerbájdžánu. V červnu 

1992 byla tato obec těžce bombardována ázerbájdžánskými vojenskými silami a 

její obyvatelstvo bylo nuceno uprchnout do Arménie. Stěžovatelé tvrdili, že jim 

bylo upřeno jejich právo na návrat do vesnice Gulistan a přístup ke svému 

majetku a rovněž ani nebyla přiznána kompenzace za tyto ztráty. V tomto 

jednání spatřovali pokračující porušení Článku 1 Protokolu č 1 a Článku 8 

Úmluvy. Rovněž bylo namítáno porušení Článku 13 Úmluvy v neexistenci 

opravných prostředků. Stěžovatelé rovněž namítali diskriminaci na základě 

svého etnického původu a jejich náboženské příslušnosti v rozporu s Článkem 

14 Úmluvy.242 

Ohledně stanovení jurisdikce můžeme nalézt podstatné rozdíly mezi 

tímto případem a rozhodnutím ve věci Chiragov a ostatní v. Arménie. 

Rozsudek ve věci Chiragov se týkal exteritoriálního dosahu Úmluvy, tedy zda-

li je možné přičítat Arménii odpovědnost nad událostmi, které nastaly na území 

                                                 
241

 Stěžovatel zemřel v roce 2009, v jednání před soudem dále pokračoval jeho manželka (zemřela v roce 

2014) a děti.  
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 ESLP, Sargsyan v. Ázerbájdžán, stížnost č.  40167/06, 16.7.2015, § 3. 
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Náhorního Karabachu. Zatímco v rozsudku ve věci Sargsyan bylo klíčovou 

otázkou, zdali Ázerbájdžán mohl stále vykonávat pravomoc nad části svého 

území, i když tvrdil, že nad ním ztratil kontrolu.243  

Z předchozích rozhodnutí Soudu vyplývá, že „jurisdikce“ ve smyslu 

Článku 1 Úmluvy předpokládá, že bude vykonávána na celém území některého 

ze smluvního státu. Závazek přijatý jedním smluvním státem na základě 

Článku 1 obvykle zahrnuje dva aspekty, a sice na jedné straně negativní 

povinnost zdržet se zásahů do výkonu práv a svobod zaručených a na druhé 

straně pozitivní povinnost přijmout vhodná opatření, aby bylo zajištěno 

dodržování těchto práv a svobod na daném území.244 Jelikož se obec Gulistan 

nacházela na mezinárodně uznaném území Ázerbájdžánu, Soud dospěl 

k názoru, že se na tento případ vztahuje jurisdikce Ázerbájdžánu. Omezení 

odpovědnosti státu na jeho území bylo v minulosti připuštěno pouze 

v oblastech, které efektivně ovládal jiný stát nebo separatistická skupina. Soud 

odmítl argument ázerbajdžánské strany, že by se tato výjimka měla rozšířit i na 

sporné oblastí nebo na oblasti, které jsou kvůli určitým okolnostem 

nepřístupné.245 

Dále se Soud zabýval neadekvátností mírových jednání mezi Arménií a 

Ázerbájdžánem. V této souvislosti konstatoval, že "je odpovědností obou států 

zapojených do konfliktu, aby našly politické řešení tohoto konfliktu .... Komplexní řešení 

                                                 
243

 Sargsyan v Azerbaijan & Chiragov and others v Armenia. In: European Human Rights Advocacy Centre 

[online]. 2016 [cit. 2017-02-05]. Dostupné z: http://ehrac.org.uk/news/sargsyan-v-azerbaijan-chiragov-

and-others-v-armenia/ 
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 ESLP, Ilaşc a další v. Moldávii a Rusku, stížnost č. 48787/99, rozsudek, 8.7. 2004, § 313. Cit. In.: ESLP, 

Sargsyan v. Ázerbájdžán, stížnost č.  40167/06, 16.7.2015, § 129. 
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takové otázky, jako je návrat uprchlíků do místa jejich dřívějšího bydliště, znovunabytí 

jejich majetku anebo vyplacení náhrady lze dosáhnout pouze prostřednictvím mírové 

dohody.“246 Avšak pouhá skutečnost, že mírové dohody ještě nebylo dosaženo, 

nezbavuje oba státy povinnosti, aby přijaly opatření ohledně ochrany majetku, 

zejména obnovení vlastnictví a získání náhrady za ztráty.247  

Podle názoru Soudu  ani fakt, že Ázerbajdžánská vláda musela 

poskytnout pomoc statisícům vnitřně vysídleným Ázerbájdžáncům, kteří 

museli uprchnout z Náhorního Karabachu, ji nezbavuje povinností ochrany 

vůči dalším skupinám, konkrétně Arménům, kteří museli v důsledku konfliktu 

z oblasti rovněž uprchnout.248 Soud dovodil pokračující porušení práv 

stěžovatelů podle Článku 1 Protokolu č.1 Úmluvy v důsledku toho, že 

stěžovatelům nebyl umožněn přístup k jejich majetku v obci Gulistan, bez 

poskytnutí jakýchkoli alternativních opatření  ze strany ázerbajdžánské vlády, 

které by vedly k možnosti znovu nabýt majetek či obdržet kompenzaci za 

ztrátu.249 

Při posuzování porušení práva na soukromý a rodinný život podle 

Článku 8 Úmluvy vycházel Soud z předchozích rozhodnutí, ve kterých dovodil, 

že dlouhodobá a nedobrovolná nepřítomnost není schopna přerušit spojení s 

                                                 
246

ESLP, Sargsyan v. Ázerbájdžán, stížnost č.  40167/06, 16.7.2015, § 216: „it is the responsibility of the 

two States involved in the conflict to find a political settlement of the conflict…. Comprehensive solutions 

to such questions as the return of refugees to their former places of residence, re-possession of their 

property and/or payment of compensation can only be achieved through a peace agreement.“ 

247
 ESLP, Sargsyan v. Ázerbájdžán, stížnost č.  40167/06, 16.7.2015, § 238.  

248
 Jediným činem ázerbajdžánské vlády, ze kterého mohli mít arménští uprchlíci prospěch, bylo Nařízení o 

legalizaci majetkových výměn mezi jednotlivci.  I za předpokladu, že by takovéto majetekové výměny byly 

přijatelné podle Úmluvy, je třeba připomenout, že stěžovatel do těchto výměn zapojen nebyl.  
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domovem vysídlených osob.250 Soud poukázal na fakt, že Článek 8 je nutno 

primárně vykládat ve vztahu k živým osobám, avšak v ojedinělých a 

odůvodněných případech je možné jej aplikovat i na vztahy k již zemřelým.251 

Vzhledem k přesvědčivým důkazům o tom, že stěžovatel měl v oblasti, ze které 

byl nuceně vysídlen, po většinu svého života domov a rodinné vazby, soud 

dovodil pokračující porušování Článku 8 Úmluvy.252 Obdobně Soud dospěl 

k tomu, že došlo k  pokračujícímu porušování Článku 13 Úmluvy.253 

5.4.1 Odlišná stanoviska k rozsudku Sargsyan v. Ázerbájdžán 

 K rozsudku Sargssyan v. Ázerbájdžán bylo připojeno celkem 5 odlišných 

stanovisek. Souhlasná stanoviska soudkyně Ziemele a soudkyně Yudkivske. 

Částečně nesouhlasné stanovisko soudce Gyulumyana a nesouhlasná 

stanoviska soudců Hajiyeva a Pinta de Albuquerque.  

 Následně bude blíže představeno nesouhlasné stanovisko soudce 

Knahlara Hajiyeva (jmenovaného Ázerbájdžánem), ve kterém nesouhlasil 

s přiznáním jurisdikce Ázerbájdžánu. Označil sice území obce Gulistan za 

historické území Ázerbájdžánu. Avšak zároveň vznesl otázku, jak je možné, že 

arménské jednotky obsadí území suverénního státu?  Ohledně účinné kontroly 

a jurisdikce nad tímto územím soudce Haijiyev napsal:  

                                                 
250

 Viz. např. ESLP, Kypr v. Turecko, stížnost č. 25781/94, rozsudek, 10. 5. 2001, §173-175, cit. In: ESLP, 

Sargsyan v. Ázerbájdžán, stížnost č.  40167/06, 16.7.2015, § 254. 

251 ESLP, Sargsyan v. Ázerbájdžán, stížnost č.  40167/06, 16.7.2015, § 256. 

252 ESLP, Sargsyan v. Ázerbájdžán, op. cit., § 258-262 

253 ESLP, Sargsyan v. Ázerbájdžán, op. cit., § 269-274 
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„… podle mého názoru zde není žádný důkaz prokazující Ázerbájdžánskou 

účinnou kontrolu nad oblastí Gulistan. Máme-li dojít k jinému závěru, pak 

musí být vzato v úvahu, že Arménie, která zaujímá část území jiného 

suverénního státu, má také účinnou kontrolu nad touto oblastí. Je však 

potvrzeno, že v důsledku pokračujících bojů není žádný civilista schopen 

vstoupit do oblasti a vesnice je tak zcela opuštěná a ze všech stran obklíčená. 

Dospěl jsem tedy k závěru, že ani jedna ze znepřátelených stran nemá 

účinnou kontrolu nad obcí. Existují jasné důkazy, že Gulistan je de facto 

"území nikoho".254  

Jedná se zde tedy o novou situaci a první případ, kdy Soud byl požádán, aby 

odpověděl na otázku účinné kontroly nad "územím nikoho", které se nachází na 

kontaktní linii mezi dvěma nepřátelskými stranami. Na jedné straně se jedná o 

mezinárodně uznávané území Ázerbájdžánu, kde Úmluva vyžaduje, aby stát 

zabezpečil práva a svobody zaručené Úmluvou pro všechny, kdo spadají pod 

jeho jurisdikci. Na druhé straně je však vyžadováno, aby účinná kontrola 

spadala výlučně jedné straně. Současný stav je tak v rozporu s koncepcí 

efektivní kontroly. Přítomnost arménských okupačních vojsk na území obce 

Gulistan, uzavírá přístup k obci, ale také vylučuje nejen účinnou, ale jakoukoli 

                                                 
254

 „…in my opinion, there is no evidence proving Azerbaijan’s effective control over Gulistan. If we are to 

conclude otherwise, then it has to be considered that Armenia, which has occupied part of the territories 

of another State, also has effective control over this area. As it is confirmed that, due to continuing 

fighting, no civilian is able to enter the village and the village is totally deserted and heavily mined from all 

sides, I conclude that neither of the opposing parties has effective control of the village. The case 

materials clearly indicate that Gulistan is a de facto “no man’s land”. Cit z: ESLP, Sargsyan v. Ázerbájdžán, 

stížnost č.  40167/06, 16.7.2015, Dissenting Opinion of Judge Haijiyev. 



 

 

 

96 

kontrolu na tomto území Ázerbájdžánu. Na základě této skutečnosti by tak 

měla být vyloučena odpovědnost Ázerbájdžánu nad tímto územím.255 

 V rozhodnutí ve věci Sargsyan v. Ázerbájdžán Soud dovodil odpovědnost 

Ázerbájdžánu nad dodržováním lidských práv na území, nad kterým údajně 

podle svého tvrzení ztratil efektivní kontrolu v důsledku konfliktu s Arménií o 

Náhorní Karabach. Zároveň dovodil, že obě strany konfliktu jsou zodpovědné 

za řešení problematiky vysídlených osob, majetkové kompenzace v podobě 

navrácení nebo náhrady apod.  

  

                                                 
255

 ESLP, Sargsyan v. Ázerbájdžán, stížnost č.  40167/06, 16.7.2015, Dissenting Opinion of Judge Hajiyev 
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6 Závěr  

V této práci jsme se zabývali dvěma příklady entit, které splňují definiční 

znaky státu, tedy disponují určitým územím, obyvatelstvem a efektivní vládou, 

avšak nejsou mezinárodně uznávány. Jednalo se Severokyperskou tureckou 

republiku a Náhorněkarabašskou republiku. Nejprve se budeme zabývat 

odpovědí na první z výzkumných otázek, zda mohou de facto státy fungovat 

bez všeobecného mezinárodního uznání? 

U obou dvou zkoumaných případů jsme v textu ukázali, že splňují 

základní definiční znaky státu v podobě území, obyvatelstva a vnitřně 

organizované politické moci, ale zároveň nejsou všeobecně mezinárodně 

uznány. Avšak najdeme zde jeden podstatný rozdíl. Severokyperská turecká 

republika je mezinárodně uznávána Tureckem (které naopak neuznává 

existenci Kyperské republiky), kdežto Náhorně karabašská republika není 

uznána žádným suverénním státem. Tedy ani Arménií, která však NKR 

podporuje jak politicky, ekonomicky, tak skrze přítomnost svých vojenských 

jednotek i vojensky. Obdobnou roli tzv. externího patrona pak pro SKTR plní 

Turecko. Ekonomické a vojenské propojení SKTR a Turecka, respektive NKR a 

Arménie potvrdil ve své judikatuře i Evropský soud pro lidská práva. Právě v 

působení takovéhoto externího patrona, bez kterého by byla existence de facto 

státu ohrožena, můžeme vidět jeden ze zásadních znaků slabé státnosti.  Díky 

působení externího patrona tak můžeme dovodit i omezenou vnitřní suverenitu 

obou de facto států. I když i v této oblasti můžeme mezi SKTR a NKR najít 

odlišnosti. Politický systém v SKTR je brán v zásadě jako svobodný, což se 

projevuje zejména v existenci svobodných voleb a pluralitního systému. 

Naopak v NKR je patrný jistý demokratický deficit, projevující se zejména 
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v existující hegemonii nacionalistických (rozumějme proarménských) 

politických stran a neexistenci reálné opozice.  

Odlišný je i způsob, jak došlo ke vzniku obou de facto států, přestože 

v obou případech najdeme snahy o uplatnění práva na sebeurčení. 

Severokyperská turecká republika vznikla v důsledku turecké vojenské 

okupace části území Kyperské republiky. Naopak v případě Náhorního 

Karabachu existovala již za doby SSSR určitá autonomie této oblasti. Vyjdeme-li 

z pohledu práva na sebeurčení ve smyslu unilaterální secese, jak byl popsán 

v předchozím textu, můžeme uzavřít, že uznání existence Náhorního 

Karabachu není do budoucna vyloučeno. Ostatně úvahy o sebeurčení obyvatel 

Náhorního Karabachu byly obsaženy mj. i v odlišných stanoviscích k rozsudku 

Evropského soudu pro lidská práva ve věci Chiragov.  

Rozdílné je rovněž i zapojení mezinárodních organizací na řešení obou 

konfliktů. Pro řešení situaci na Kypru byla zřízena Mírová mise OSN UNFICYP 

a OSN se i nadále zúčastňuje mírových rozhovorů v roli zprostředkovatele. Pro 

řešení mírové otázky v Náhorním Karabachu je pak stěžejní role Minské 

skupiny zřízené v rámci OBSE.256 Z tohoto je pak možné vyvodit závěr, že 

problematika Severního Kypru je více internacializována, co se týče zapojení 

mezinárodních aktérů.  

Můžeme tedy shrnout, že jak SKTR, tak NKR chybí vnější suverenita, 

díky čemuž nemohou navazovat vztahy s dalšími státy a rovněž se stávat členy 

mezinárodních organizací. Zároveň se také ochuzují o příliv zahraničních 

investic či mezinárodní půjčky.  Na druhou stranu absenci vnější suverenity 

                                                 
256

 Důležitou roli při jednáních o míru v Náhorním Karabachu mezi Arménií a Ázerbájdžánem pak mají i 

Írán, Turecko a Ruská federace.  



 

 

 

99 

vyrovnává přítomnost externího patrona, který de facto režim udržuje při životě 

a ovlivňuje zásadním způsobem dění jak směrem dovnitř, tak směrem ven. Bez 

absence tohoto takovéhoto externího patrona by se de facto režim zhroutil. 

Můžeme tedy uzavřít definicí „de facto státu“ jak jsme ji dovodili výše  v textu, 

že se jedná o  „mezinárodně neuznanou entitu, která relativně efektivně ovládá 

určité území a obyvatelstvo, přičemž její existence je závislá na působení 

externího patrona“. 

Další výzkumnou otázkou, na kterou jsme se pokusili nalézt 

odpověď, zda mohou de facto státy nést odpovědnost za porušování 

lidských práv na jejich území? Z pohledu judikatury Evropského soudu pro 

lidská práva, která byla popsána v předchozích kapitolách, nelze SKTR ani 

NKR považovat za samostatné a suverénní státy. Na základě tohoto tvrzení 

následně Soud rovněž dospěl k názoru, že Turecko vykonává exteritoriální 

jurisdikci ve smyslu čl. 1 Úmluvy. Turecko je tak dle Soudu zodpovědné za 

porušení práv garantovaných Úmluvou. Ohledně porušování lidských práv 

v Náhorním Karabachu Soud dovodil jednak exteritoriální jurisdikci 

Arménie, zároveň však rovněž stanovil odpovědnost Ázerbájdžánu. 

Můžeme tak uzavřít, že lidská práva garantovaná Úmluvou jsou chráněna i 

v SKTR a NKR, ale odpovědnost za jejich porušování pak mohou nést 

pouze signatářské státy Evropské úmluvy o lidských právech. 
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SUMMARY 

In this thesis, we dealt with de facto states, ie. entities that are not fully 

internationally recognized. First, we described the characteristics of the state 

from Montevideo Convention. We examined the international recognition of 

the state and also defined the concept of de facto state and terminology used by 

authors such as S. Pegg, P. Kolstø and J. A. Frowein. We also described the 

formation of de facto states, especially the right to self-determination and 

secession. Theoretical knowledge has been applied to cases of Turkish Republic 

of Northern and Nagorno-Karabakh Republic. In these cases, we described 

historical aspects of the formation of these de facto states, the political situation 

inside these entities as well as in the region. The fundamental part of these 

chapters was to analyse jurisprudence of the European Court of Human Rights. 

In the case of Northern Cyprus, we analysed in particular the judgments of the 

European Court of Human Rights in the Loizidou v. Turkey case and Cyprus v. 

Turkey. In the issue of Nagorno-Karabakh, the judgments in Chiragov and 

Others v. Armenia and Sargsyan v. Azerbaijan. In these cases, we have shown 

that the de facto states meet the defining characteristics of the state in the form 

of territory, population and internally organized political power, but they are 

not general internationally recognized. However, we can find there a significant 

difference. Turkish Republic of Northern is recognized by Turkey (which in 

turn does not recognize the existence of the Republic of Cyprus), while 

Nagorno-Karabakh Republic is not recognized by any sovereign state. Thus, 

neither Armenia. But Armenia supports Nagorno-Karabakh Republic 

politically, economically and through the presence of its troops also militarily. 

A similar role called of external patron then fulfil Turkey to Turkish Republic of 

Northern Cyprus. Economic and military links between Turkish republic of 
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Northern Cyprus and Turkey respectively Nagorno-Karabakh Republic and 

Armenia was confirmed by the case law of the European Court of Human 

Rights. In the effect of external patron, which plays the key role in the existence 

of a de facto state, we can see one of the principal characters of the weak 

statehood.  
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Abstrakt v českém jazyce  

 

Práce se zabývá otázkami státnosti. V této práci jsme se zabývali de facto státy, 

tedy státy, které nejsou mezinárodně uznány. Nejdříve byly popsány definiční 

znaky státu. Následně jsme se zabývali mezinárodním uznáním státu. Rovněž 

bude definován pojem de facto Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Na 

základě kritérií stanovených Montevidejskou úmluvou z roku 1933 budou 

rozebrány znaky státnosti. Popsána bude rovněž i suverenita státu a jeho 

principy mezinárodního uznání ze strany členů mezinárodního společenství. 

Ve druhé kapitole budou pak blíže představeny obecné znaky de facto států. 

Pozornost bude věnována příčinám vzniku včetně bližšího seznámení se s 

problematikou práva na sebeurčení a secese. Ve třetí a čtvrtá kapitola se bude 

pozornost věnována dvěma de facto státům, Severokyperské turecké republiky a 

Náhorně karabašské republiky. V těchto kapitolách bude kladen důraz rovněž i 

na historické aspekty, politickou situaci jak uvnitř těchto entit, tak i v daném 

regionu. Součástí těchto kapitol je rovněž i analýza judikatury Evropského 

soudu pro lidská práva. V případu Severního Kypru budou analyzovány 

zejména rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věci Loizidou v. 

Turecko a Kypr v. Turecko. K problematice Náhorního Karabachu pak rozsudky 

ve věci Chiragov a ostatní v. Arménie a Sargsyan v. Ázerbájdžán.  
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Abstrakt v anglickém jazyce  

 

This diploma thesis deals with issues of statehood. In this study, we examined 

the de facto states, i.e. countries that are not internationally recognized. First 

described the characteristics of the state. Subsequently, we examined the 

international recognition of the state. It will also define the term de facto work 

is divided into four main chapters. On the basis of the criteria laid down 

Montevideo Convention of 1933 will be discussed features of statehood. 

Described is also the state sovereignty and the principles of international 

recognition by members of the international community. In the second chapter 

will be presented in greater detail the general features of de facto states. 

Attention will be paid to formation of de facto states including a detailed 

explanation of the issue of the right to self-determination and secession. In the 

third and fourth chapters, attention will be given to the two de facto states, 

Turkish Republic of Northern and Nagorno-Karabakh Republic. In these 

chapters, the emphasis is also on the historical aspects, the political situation 

inside these entities, as well as in the whole region. Another goal of these 

chapters is also to analyse the case law of the European Court of Human Rights. 

In the case of Northern Cyprus will be analysed in particular the judgments of 

the European Court of Human Rights in the Loizidou v. Turkey and Cyprus v. 

Turkey. The issue of Nagorno-Karabakh, then the judgments in Chiragov and 

Others v. Armenia and Sargsyan v. Azerbaijan. 
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