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O dokumente 

Zámerom práce je aplikácia atribútov štátnosti rozoznávaných medzinárodným zvykovým 

právom na Kosovskú republiku a Palestínsku národnú autoritu. Rozlišuje pri tom medzi 

vnútornou, tzv. de facto štátnosťou, ktorá sa formuje nezávisle na vôli iných štátov, 

a vonkajšou, tzv. de jure štátnosťou, ktorej dosiahnutie je podmienené uznaním zo strany 

suverénnych štátov. Práca sa zameriava na „de facto štátnosť“, ktorá je odhaľovaná 

prostredníctvom „dynamického“ modelu integrujúceho tradičné atribúty štátnosti do 

koherentného konceptu s modernými atribútmi. O dosiahnutí vnútornej štátnosti hovoríme 

vtedy, keď štát naplní všetky atribúty. V kontexte absencie súboru záväzných pravidiel 

uznávania národov a entít za štáty je naplnenie predpokladov „de facto štátnosti“ jediným 

udržateľným základom uznávania nových štátov. Kosovská republika, ani Palestínska 

národná autorita nedosiahli „de facto štátnosť“. Bližšie k jej dosiahnutiu je Kosovská 

republika, ktorá by sa mala snažiť o dokončenie procesu prenosu právomocí na jej 

samosprávne orgány a o dosiahnutie zvrchovanosti na celom území krajiny. Palestínska 

národná autorita nemôže dosiahnuť vnútornú štátnosť, pokým budú existovať zásadné 

inštitucionálne obmedzenia jej samosprávnych orgánov, vyplývajúce z bilaterálnych dohôd 

s Izraelom, známych pod názvom „Dohody z Oslo“.  
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Úvod 
 

Zámerom práce je objasnenie základných atribútov štátnosti a ich aplikácia na 

prípady dvoch politických entít1, ktorých štátnosť býva spochybňovaná právnikmi, 

spoločenskými vedcami, politikmi, ako aj širokou verejnosťou. Špecifické prípady Kosovskej 

republiky a Palestínskej národnej autority (PNA) sa z hľadiska súladu s niektorými základnými 

atribútmi štátnosti, rozoznávanými medzinárodným zvykovým právom, javia ako 

problematické (Allain, 2002; Krasner, 2001; Okeowo, 2008; Quigley, 2010). Pri pohľade na 

štátnosť rozlišujeme medzi jej dvomi základnými úrovňami, „vnútornou“ a „vonkajšou“. 

Zatiaľ čo dosiahnutie vnútornej, tzv. de facto štátnosti2 je podmienené naplnením 

relevantných atribútov štátnosti, v prípade vonkajšej, tzv. de jure štátnosti, je rozhodujúcim 

faktorom jej dosiahnutia medzinárodné uznanie. Ak štát disponuje vnútornou štátnosťou, 

malo by ísť o hlavný predpoklad dosiahnutia uznania zo strany medzinárodného 

spoločenstva, teda vonkajšej štátnosti. Výskumným zámerom práce je nájsť odpoveď na 

otázku, či v prípadoch Kosova a PNA môžeme hovoriť o naplnení relevantných indikátorov 

podmieňujúcich dosiahnutie „de facto štátnosti“.  

Úvodná časť práce je venovaná východiskám historického inštitucionalizmu – 

analytického prístupu k štúdiu štátnosti – a objasneniu podstaty „dynamického“ modelu 

štátnosti, ktorý sa odlišuje od svojho „statického“ náprotivku používaného teoretikmi 

medzinárodného práva. „Dynamický“ model integruje dva tradičné atribúty štátnosti 

(vymedzené územie a stála populácia; vláda) s moderným (nezávislosť) do koherentného 

konceptu suverenity, ktorý spolu s konceptom legitimity tvorí dvojpilierovú štruktúru „de 

facto štátnosti“. Analýze naplnenia atribútov „de facto štátnosti“ v prípadoch Kosova a PNA 

predchádza pohľad na teoretické predpoklady pre skúmanie štátnosti a jej vzťah so 

základnými koncepciami – sebaurčením, intervenciou a okupáciou – ovplyvňujúcimi jej 

výsledný charakter. Po objasnení teoreticko-metodologického rámca nasleduje samotná 

                                                           
1
 Termín „entita“, používaný politickými vedcami a právnikmi, sa v odbornej literatúre vyskytuje vo viacerých 

formách. Najčastejšie pod pojmom „politická entita“ – politicky organizovaná skupina ľudí pod jednou vládou – 
alebo „územná entita“ – organizovaná skupina ľudí žijúca na vymedzenom území. Pod termínom „entita“ 
v tejto práci rozumieme organizovanú skupinu ľudí (na politickej, kultúrnej, náboženskej línii) žijúcu na 
vymedzenom území a ašpirujúcu na dosiahnutie štátnosti.    
2
 „De facto štátnosť“ je to isté ako „efektívna štátnosť“ – termín používaný medzinárodnými právnikmi – alebo 

„empirická štátnosť“, teda termín, používaný v politických vedách (Fabry, Mikulas. 2010, s. 9). Pod termínom 
„de facto štátnosť“ v tejto práci rozumieme vnútornú formu štátnosti, nezávislú od vplyvu deklaratívnych aktov 
uznania zo strany suverénnych štátov.   
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analýza, ktorá spočíva v aplikácii relevantných atribútov vnútornej štátnosti na dva vybrané 

prípady a v ich systematickej komparácii. V závere zhsňame hlavné zistenia práce smerujúce 

k zodpovedaniu výskumnej otázky.       

V práci sa zameriavame na prípady dvoch entít, ktorých štátotvorné ambície majú 

explozívny charakter polarizujúci medzinárodné spoločenstvo. Po rozpade Juhoslávie 

predstavuje Kosovo jeden z posledných kúskov do mozaiky štátnej architektúry na Balkáne 

(Caplan, 2005; Martínez, 2007). Zatiaľ čo viac ako sedemdesiat štátov, medzi nimi aj 

dvadsaťdva členských štátov Európskej únie, ho považuje za najmladší štát na svete, mnohé 

iné, na čele so Srbskom, Ruskom a Španielskom, jeho nezávislosť odmietajú. Vojenská 

kampaň NATO (1999) v Srbsku umožnila kosovským Albáncom využiť svoje právo na 

vonkajšie sebaurčenie, ktoré podľa Srbských predstaviteľov narúša územnú integritu ich 

krajiny. Legitimita jednostranného vyhlásenia nezávislosti Kosovskej republiky bola 

spochybnená a napadnutá pred Medzinárodným súdnym dvorom, ktorý skonštatoval, že 

tento akt nebol v rozpore s medzinárodným právom. OSN a väčšina štátov v rámci 

medzinárodného spoločenstva aj napriek tomu naďalej oficiálne uznáva iba štátnu autoritu 

Srbska.  

Na druhej strane, nie intervencia, ale dlhodobá okupácia je významnou 

charakteristikou historického vývoja vo „svätej zemi“. Príbeh PNA predstavuje jednu 

z najzaujímavejších epizód v histórii formovania štátnosti (Khalidi, 2007; Quigley, 2010). Na 

začiatku 90. rokov, keď sa rokovania s Izraelom zdanlivo blížili k vyriešeniu konečného 

štatútu Palestíny, medzi odborníkmi a laickou verejnosťou prevládal názor, že jej nezávislosť 

je na obzore. K vzniku nezávislého palestínskeho štátu však nikdy neprišlo. Ani tento fakt 

neodradil viaceré Latinsko-americké štáty od formálneho aktu uznania palestínskej 

štátnosti.3 Vyriešenie „palestínskej otázky“ je dôležitým krokom z hľadiska dosiahnutia 

stability na Blízkom východe. 

Proces formovania „de facto štátnosti“ je nezávislý od medzinárodného uznania.4 

Jedným zo základných argumentov, z ktorých vychádza táto práca, je, že vnútorná štátnosť, 

a s ňou súvisiace práva národov a entít na sebaurčenie, existujú nezávisle na vôli a uznaní 

inými štátmi. Medzinárodné spoločenstvo dodnes nenašlo udržateľný základ pre uznávanie 

                                                           
3
 V roku 2011 tak zatiaľ urobili Argentína, Brazília, Bolívia a Uruguaj.  

4
 „[P+olitická existencia štátu je nezávislá na uznaní ostatnými štátmi.“ (Montevideo Convention, Art. 3) 
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nových štátov odlišujúci sa od pôvodných štandardov „de facto štátnosti“, ktoré priniesla 

„Konvencia o právach a povinnostiach štátov“ z Montevidea (Crawford, 2006). K uznávaniu 

nových štátov zo strany už existujúcich suverénov dochádza arbitrárne. Uznanie býva často 

podmienené politickými, ekonomickými, či kultúrnymi motiváciami (Fabry, 2010; Quigley, 

2010). Práve oficiálne uznanie štátnosti, resp. medzinárodnej právnej subjektivity, zo strany 

veľkej väčšiny suverénnych štátov, je z hľadiska dosiahnutia „de jure štátnosti“, alebo inak 

rovnoprávneho postavenia na medzinárodnej scéne, konečným a rozhodujúcim faktorom. 

V kontexte absencie súboru záväzných pravidiel uznávania národov a entít za štáty je 

naplnenie atribútov „de facto štátnosti“ jediným udržateľným základom uznávania nových 

štátov. 
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1. Teoreticko-metodologický rámec 

 

Analytickým prístupom k skúmaniu štátnosti PNA a Kosova, ktorý používame v tejto 

práci, je historický inštitucionalizmus. Podľa Steinma nejde o osobitnú teóriu, ani špecifickú 

metódu, ale o prístup k štúdiu politiky, ktorý sa od ostatných prístupov v sociálnych vedách 

odlišuje „dôrazom na reálny svet empirických otázok, jeho historickou orientáciou a tým, že 

sa sústredí na spôsoby, ktorými inštitúcie konštruujú a formujú politické správanie 

a výsledky.“ (Steinmo, 2007, s. 1) 

Historický inštitucionalizmus síce kladie dôraz na úlohu, ktorú v politickom živote 

zohrávajú inštitúcie, ale nepovažuje ich za jediné kauzálne sily v politike. Inštitúcie vníma 

komplexne, v akejsi kauzálnej reťazi, ktorá prispôsobuje role pre ostatné faktory, akými sú 

socioekonomický vývoj, či difúzia ideí (Hall & Taylor, 1996). Inštitúcie zohrávajú pri analýze 

„de facto štátnosti“ dôležitú úlohu z troch dôvodov (Steinmo 2001): (1) definujú kto je 

oprávnený podieľať sa na politike v jednotlivých oblastiach; (2) formujú rozličných aktérov a 

politické stratégie; a (3) ovplyvňujú preferencie týchto aktérov.  

Z hľadiska skúmania „de facto štátnosti“ PNA a Kosova sú podstatnými inštitúciami 

Palestínska legislatívna rada, Vláda PNA, Parlament Kosovskej republiky a Vláda Kosovskej 

republiky, OSN, EÚ, Medzinárodný súdny dvor. Pod inštitúciami chápeme aj základné 

pravidlá, procedúry a normy, ktoré ovplyvňujú politické výsledky. Z tohto hľadiska sa v práci 

zameriavame na základné oblasti, ktorých poznanie je nevyhnutné pre pochopenie kontextu, 

v ktorom sú prijímané jednotlivé rozhodnutia aktérov. Vychádzame predovšetkým z ústav 

oboch domnelých štátov, medzinárodných právnych noriem, rozhodnutí a poradných 

stanovísk Medzinárodného súdneho dvora, oficiálnych dokumentov vydaných orgánmi OSN 

a EÚ.  

Okrem inštitúcií zohráva pri analýze vnútornej štátnosti nezanedbateľnú úlohu taktiež 

história. Vychádzajúc z toho, že inštitúcie sú dedičstvom predchádzajúcich politických 

zápasov, predpokladáme, že pohľad do minulosti nám poskytne vysvetlenie súčasného 

inštitucionálneho nastavenia. Politické udalosti sa dejú v historickom kontexte, ktorý má 

priame následky na rozhodnutia aktérov (Steinmo, 2007). Ich správanie, postoje 

a strategické rozhodnutia sú zasadené do určitého sociálneho, politického, ekonomického, či 
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kultúrneho kontextu (Hall & Taylor, 1996). Aktéri sa môžu učiť z predchádzajúcich 

skúseností. Očakávania s výhľadom do budúcnosti preto bývajú často podmienené 

minulosťou.  

Predstavitelia historického inštitucionalizmu rozdeľujú historický vývoj do periód 

kontinuity, prerušovaných „kritickými bodmi“ (critical juncture), resp. momentmi, kedy sa 

udiala podstatná inštitucionálna zmena. Táto inštitucionálna zmena vytvorila „vetviaci bod“, 

od ktorého sa historický vývoj pohol smerom po novej „ceste“ (Gourevitch, 1986; Collier-

Collier & Krasner, 1984). Ako príčiny vzniku týchto vetviacich bodov sa v odbornej literatúre 

uvádzajú najmä ekonomické krízy alebo vojenské konflikty.  

V modernej histórii Palestíny, a neskôr PNA, sa vyskytli tri zásadné udalosti, o ktorých 

by sme mohli povedať, že viedli k inštitucionálnym zmenám a nasmerovali vývoj krajiny iným 

smerom. Tou prvou bolo vypuknutie prvej intifády (1987-1993)5, ktorá zásadným spôsobom 

zmenila regionálny kontext. Z bezpečnostného hľadiska bola situácia z konca roka 1993 

neudržateľná, čo v konečnom dôsledku viedlo k zahájeniu multilaterálnych mierových 

rokovaní, z ktorých postupne vzišli dvojstranné dohody medzi Izraelom a Organizáciou za 

oslobodenie Palestíny (OOP) zastupujúcou Palestínčanov na celom svete. Tieto dohody, 

známe pod názvom „Dohody z Oslo“, sú dodnes de jure základmi PNA (Brown, 2003). 

Druhý zlom nastal niekoľko rokov po vypuknutí druhej intifády (2000), približne 

v polovici roka 2002. V tomto období totiž došlo k akumulácii domáceho a medzinárodného 

tlaku na reformu PNA, ktorý už viac prezident Arafat nemohol prehliadať. Pod týmto tlakom 

pristúpil k dôležitým inštitucionálnym zmenám, ktoré sa skrývali za schválením Zákona 

o nezávislosti súdnictva a „dočasnej ústavy PNA“ („Amended Basic Law“).6      

Tretím dôležitým prelomom v PNA bola pomerne nečakaná zmena moci, ku ktorej 

došlo po parlamentných voľbách z januára 2006. Víťazom týchto volieb sa stalo hnutie 

Hamas, ktoré sa dostalo k moci v situácii, keď verejné inštitúcie PNA ovládal (ako z 

personálneho, tak z ideologického hľadiska) Fatah. Toto hnutie, rovnako ako USA a Izrael, 

odmietlo uznať mocenské nároky Hamasu, čo malo za následok vypuknutie nepokojov v 

PNA, ktoré takmer viedli k občianskej vojne. Výsledkom tohto stretu je „duálna suverenita“- 

                                                           
5
 V palestínskej terminológii sa tak nazívajú pravidelné násilné činy na izraelské ciele. Na palestínske násilné 

akty Izrael vždy zareagoval ešte tvrdšou odvetou. Takto sa nepretržite točila špirála násilia.  
6
 Tieto dôležité legislatívne normy čakali na podpis prezidenta Arafata takmer päť rokov. 
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pásmo Gazy sa nachádza pod kontrolou Hamasu a Západný breh pod vládou Fatahu. Izrael 

a medzinárodné spoločenstvo na existenciu paralelných mocenských štruktúr zareagovali 

vyjadrením oficiálnej podpory vláde Fatahu a zahájením blokády – najprv ekonomickej 

a potom aj vojenskej – pásma Gazy. „Duálna suverenita“, značne oslabujúca centrálnu vládu, 

ako atribút štátnosti, trvá dodnes (Brown, 2009). 

Moderná história Kosova je ovplyvnená, rovnako, minimálne tromi „kritickými 

bodmi“, ktoré spôsobili zásadnú zmenu v smerovaní politických procesov v danej oblasti. Až 

do konca 80. rokov malo Kosovo v rámci SFRJ štatút autonómnej oblasti, charakteristickej 

významnými regionálnymi samosprávnymi právomocami (Brown, 2005, s. 238-40). Kosovské 

obyvateľstvo, zložené prevažne z etnických Albáncov, malo v tomto období mnohé práva, 

medzi ktoré patrilo právo na vzdelávanie v albánskom jazyku (albánsky jazyk bol povolený aj 

v médiách), či právo na slávenie albánskych sviatkov (Perritt Jr., 2005). S narastajúcimi 

nárokmi začali kosovskí Albánci v 80. rokoch formovať povstalecké separatistické hnutia, 

z ktorých najznámejšou sa stala Kosovská oslobodenecká armáda (UCK).  

K prvému zlomu došlo koncom 80. rokov, keď srbské vedenie prijalo, ako reakciu na 

zahájenie činnosti albánskych povstaleckých hnutí objavujúcich sa po celom Kosove, 

drastické opatrenia s cieľom potlačiť povstanie (Perritt Jr., 2005, s. 8.). Zásadným opatrením 

bolo zrušenie autonómnej oblasti v Kosove a zbavenie Albánskeho obyvateľstva jeho 

občianskych a politických práv (Brown, 2005).  

V roku 1999 došlo k bombardovaniu FRJ zo strany NATO. Dôvodom vojenskej 

kampane bola humanitárna intervencia v prospech albánskeho obyvateľstva. Išlo o druhý 

„vetviaci bod“ v modernej histórii Kosova. Vojenská kampaň NATO v konečnom dôsledku 

prinútila prezidenta Miloševiča uzavrieť mierovú zmluvu s kosovskými Albáncami, ktorá bola 

podpísaná vo francúzskom Rambouillet7 (Brown, 2005, s. 240). Podľa tejto mierovej dohody 

a následnej Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244, malo byť Kosovo spravované 

dočasným orgánom, Misiou OSN v Kosove (UNMIK). Bezpečnosť Kosova mali zabezpečiť 

jednotky NATO a KFOR, pričom jeho budúci štatút mal byť vyriešení neskôr.8 

                                                           
7
 Rambouillet Peace Agreement. 

8
 Viac viď v Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo, Feb. 23, 1999, U.N. Doc. S/1999/648 

(June 7, 1999); a v Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244. 
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Tretím, zatiaľ posledným, zlomom bolo vyhlásenie nezávislosti Kosovskej republiky, 

zo dňa 17. februára 2008, ktoré prijal Kosovský parlament. Tento akt sa na medzinárodnej 

scéne stretol s rozporuplnými reakciami. Zatiaľ čo USA a veľká väčšina členských štátov EÚ, 

na čele s V. Britániou a Francúzskom, oficiálne uznali Kosovskú republiku za nový štát, iné 

krajiny, ako napríklad Rusko, Čína, Španielsko, či Slovensko, ju uznať odmietli. 

 

1.1 Operacionalizácia pojmov 
 

Pri analýze problematiky „de facto štátnosti“ na prípadoch Kosova a PNA používame 

termíny a pojmy, ktoré sú v odbornej literatúre často rozlične definované. Jedná sa o 

termíny, akými sú „štát“, „štátnosť“, „inštitúcie“, „PNA“ a „Kosovo“. V nasledujúcej časti 

preto pristúpime k objasneniu ich podstaty. Ide o nevyhnutný predpoklad uchopenia 

konceptu vnútornej štátnosti. Rovnako tak je dôležité klásť dôraz na rozlišovanie medzi 

štátom a vládou.  

Ústredným pojmom vystupujúcim v tejto práci je štát. V súvislosti s ním používame 

viacero ekvivalentov, akými sú „suverén“, „suverénny štát“ alebo „subjekt medzinárodného 

práva“.  

Je potrebné zdôrazniť, že dodnes nebol prijatý univerzálny, všeobecne akceptovaný 

súbor medzinárodných právnych noriem, ktoré by explicitne definovali štát a štátnosť 

(Hoffman & Graham, 2009). Nie je preto prekvapujúce, že štát býva v odbornej literatúre 

vnímaný ako jeden z najproblematickejších konceptov v politike, ktorý je zložité jednoznačne 

zadefinovať (Easton, 1981; Vincent, 1987).  

Štát je vo všeobecnosti považovaný za modernú inštitúciu, ktorú charakterizuje päť 

atribútov (Dunleavy & O’leary, 1987): (1) prísne oddelenie verejného od súkromného; (2) 

unitárna forma suverenity; (3) aplikácia práva sa na všetkých, ktorí žijú v konkrétnej 

spoločnosti; (4) princíp prijímania zamestnancov a riadenia úradov založený na byrokratickej 

a nie  patrimoniálnej línii; (5) schopnosť vyberať dane od populácie. Suverénny štát je 

ústavne „nezávislý“, bez svojho zvolenia nepodlieha kontrole zo strany žiadnej autority 

(James, 1986). Vo vzťahu k iným štátom môže konať slobodne, limitovaný je iba dobrovoľne 
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akceptovanými obmedzeniami (Reynolds, 1975). Inými slovami, „reťazec vzťahov autority 

nesiaha vyššie ako je štát, ktorý má konečnú autoritu.“ (Boli, 2001, s. 58)  

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa termín „subjekt medzinárodného práva“ začal 

používať ako synonymum štátnosti (Nijman, 2003, s. 109). Tento termín môžeme definovať 

ako spôsobilosť byť nositeľom práv a povinností vyplývajúcich z medzinárodného práva 

(Oppenheim, 1992). Nositeľom práv a povinností podľa medzinárodného práva, či už 

v oblasti ľudských práv alebo medzinárodného trestného práva, však môže aj byť akákoľvek 

osoba alebo zoskupenie osôb. Na medzinárodné fóra síce majú prístup aj jednotlivci a rôzne 

spoločnosti, avšak tieto fóra boli vytvorené štátmi a medzivládnymi organizáciami, 

ktorými sú v konečnom dôsledku aj riadené (Boli, 2001). Práve tieto entity sú strážcami 

a zákonodarcami medzinárodného systému (Oppenheim, 1992, s. 119-20). Pod termínom 

„subjekt medzinárodného práva“ máme v práci mysli štát. To isté platí aj pre termín „osoba 

medzinárodného práva“.9  

Každý národ považovaný za štát by mal disponovať štátnosťou, ktorá je hlavným 

výskumným objektom tejto práce. Môžeme ju definovať ako „teóriu snažiacu sa o 

oprávnenie prisúdenia štátnosti na základe objektívnych kritérií, ktoré sú, aspoň teoreticky, 

nezávislé na politickej realite opodstatňujúcej mnohé pokusy o odtrhnutie alebo oddelenie.“ 

(Sterio, 2010, s. 148)  

Wheaton (1846) považuje štátnosť, pre účely medzinárodného práva, za niečo 

odlišné od skutočnej nezávislosti. Rozlišuje pri tom medzi vnútornou a vonkajšou štátnosťou. 

Vnútorná štátnosť národov a entít podľa neho nie je závislá od uznania medzinárodnou 

komunitou. Nový štát tak nepotrebuje uznanie ostatných štátov, aby potvrdili jeho vnútornú 

štátnosť. Na druhej strane, v prípade vonkajšej štátnosti je uznanie zo strany ostatných 

štátov v podstate nevyhnutné. Wheaton tak v skutočnosti rozlišuje medzi „de facto 

štátnosťou“ a „de jure štátnosťou“, čím formuluje základný argument, z ktorého v práci 

vychádzame.  

 

                                                           
9
 Tento termín môžeme nájsť aj v 1. článku „Montevideo Convention on Rights and Duties of States.“ 26. 

december 1933.  
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Pri skúmaní „de facto štátnosti“ kladieme dôraz na rozdiel medzi vládou a štátom. 

Zmeny v „de facto štátnosti“ majú väčšiu spoločenskú a štrukturálnu dôležitosť ako zmeny vo 

vláde. Vychádzame pri tom z predpokladu, že štát pokračuje vo svojej existencii aj napriek 

zmenám vo vláde, alebo napriek obdobiu, počas ktorého nedisponuje žiadnou vládou alebo 

funkčnou vládou.10 Ani prípadná okupácia nemusí ovplyvniť existenciu štátu, dokonca ani 

počas obdobia absencie vlády reprezentujúcej okupovaný štát.11 Taktiež právne postavenie 

exilovej vlády závisí od rozlišovania medzi vládou a štátom, čo ilustruje prípad Organizácie za 

oslobodenie Palestíny (OOP).     

Rekonštrukcia inštitucionálneho vývoja predchádzajúceho dosiahnutiu štátnosti si 

vyžaduje zodpovedanie otázky: čo sú to inštitúcie? Najpoužívanejšou definíciou pre inštitúcie 

je, že sú to „formálne alebo neformálne procedúry, programy, normy a zmluvy zapustené 

v organizačnej štruktúre politiky alebo politickej ekonómie.“ (Hall & Taylor, 1996, s. 6) Tie 

môžu zahsňať pravidlá ústavného poriadku alebo štandardné operačné procedúry 

byrokracie, ale tiež zmluvy vládnuce správaniu obchodných únií, či bankovým vzťahom. 

Inštitúcie sú tak vo všeobecnosti spájané predovšetkým s pravidlami, zmluvami a prijatými 

formálnymi organizáciami (Hall & Taylor, 1996). Z hľadiska skúmania de facto štátnosti v PNA 

a Kosove sú podstatnými inštitúciami OSN, EÚ, Medzinárodný súdny dvor, Palestínska 

legislatívna rada, Vláda PNA, parlament Kosovskej republiky a Vláda Kosovskej republiky. Pod 

inštitúciami chápeme aj základné pravidlá, procedúry a normy, ktoré ovplyvňujú politické 

výsledky. Ide najmä o ústavy oboch domnelých štátov, medzinárodné právne normy, 

rezolúcie a oficiálne dokumenty vydané orgánmi OSN a EÚ, rozhodnutia a poradné 

stanoviská Medzinárodného súdneho dvora.  

Dôležitým pojmom vystupujúcim v tejto práci je „Palestínska národná autorita“ 

(PNA), založená súborom dohôd, tzv. Dohodami z Oslo (1993-1995), ktoré boli uzavreté 

medzi Izraelom a OOP. Prvým dohovorom bola tzv. „Deklarácia princípov (1993)“.12 Táto je 

dôležitá najmä z toho hľadiska, že založila prechodnú Palestínsku vládnu autoritu, s názvom 

                                                           
10

 Vhodným príkladom takéhoto štátu je Belgicko.  
11

 Svedkami tejto situácie sme boli od roku 2003 v Iraku. Ide o vhodný príklad ilustrujúci rozdiel medzi „vládou“ 
a „štátom“. Bezpečnostná rada OSN volala prostredníctvom prijatia rezolúcie 1511 (16. október 2003) po 
„obnovení Irackej suverenity“. Ani absencia vlády neznamenala, že by Irak v tomto období prestal existovať ako 
štát.  
12

 Celý názov dohovoru znie: Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangement (13. 
september 1993). 
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Palestínska rada. Nasledujúce dohody uviedli do života termín Palestínska autorita, pričom 

palestínska politická terminológia sa od „Dohôd z Oslo“ mierne odchýlila a došlo k zavedeniu 

termínu Palestínska národná autorita, ktorý sa dnes používa aj v oficiálnych dokumentoch.13 

Práve na tento termín odkazujem vo svojej práci.14 V určitom kontexte používam termín 

„Palestína“, pod ktorým mám na mysli obdobie z palestínskej histórie, až do vzniku PNA 

v polovici 90. rokov. 

Po tom, ako došlo na začiatku 90. rokov k rozpadu Socialistickej federatívnej 

republiky Juhoslávia (SFRJ), sa Kosovo stalo súčasťou jej nástupcu, Federatívnej republiky 

Juhoslávia (FRJ). Po jej fragmentácii bolo súčasťou štátu Srbska a Čiernej hory. Rozdelením 

tohto štátu sa Kosovo stalo súčasťou Srbska. Dňa 17. februára 2008 vyhlásila Kosovská 

republika nezávislosť. K 31. januáru 2011 ju uznávalo 73. krajín.15 V súvislosti s týmto 

štátnym útvarom v práci používam predovšetkým výraz „Kosovská republika“, „Kosovo“ a 

„kosovskí Albánci“. Posledný výraz odkazuje na väčšinové obyvateľstvo Kosova, 

tvorené etnickými Albáncami, ktorí vyhlásením nezávislého štátu využili svoje právo na 

sebaurčenie, aby sa vymedzili voči Srbom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Tento názov sa uvádza v Palestínskej dočasnej ústave („Amended Basic Law“). 
14 Nemenej dôležitým dôvodom, prečo používam tento názov a zároveň podstatným rozlišovacím atribútom, je 

slovo „národná“, ktoré odkazuje na existenciu Palestínskeho národa a vysoko vyvinutý zmysel národnej 
identity, ktorý je v Palestíne viditeľný približne od začiatku 20. rokov minulého storočia (Brown, 2003). Napriek 
tomu, že proces kryštalizácie Palestínskeho národa nikdy nebol lineárny, bezproblémový a dlhodobo ani 
jednoznačne pomenovaný, prejavuje sa v tejto oblasti už viac ako jedno storočie (Khalidi, 2007).  
15

 Viac viď na http://www.president-ksgov.net/?page=2,54 

http://www.president-ksgov.net/?page=2,54
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1.2 Teórie ovplyvňujúce koncept „de facto štátnosti“  
 

Systematická analýza tejto problematiky si vyžaduje pochopenie základných vzťahov 

medzi teóriami, ktoré ovplyvňujú koncept „de facto štátnosti“. Jedná sa predovšetkým 

o koncepty sebaurčenia, intervencie a okupácie (Boli, 2001; Castellino, 2008; Raic, 2002; 

Thomas, 1985).  

 

1.2.1 Sebaurčenie 

 

Sebaurčenie národov je liberálnou myšlienkou medzinárodnej spravodlivosti, ktorá sa 

objavila približne v druhej polovici 18. storočia. Bola založená na premise, že skupina ľudí, 

ktorá zdieľa určité spoločenské väzby s inými skupinami ľudí, má právo ustanoviť svoju 

vlastnú vládu, či už v rámci hraníc územia, na ktorom sa nachádza, alebo mimo neho, 

samostatne alebo v spojení s inými národmi (Fabry, 2010). Táto myšlienka prvý krát 

nadobudla inštitucionalizovaný charakter v medzinárodných vzťahoch na začiatku 19. 

storočia, a to prostredníctvom uznávania „de facto štátov“ (Fabry, 2010, s. 9).  

Neskôr, po prvej svetovej vojne, sa v medzinárodných vzťahoch presadil prístup, 

legitimizujúci možnosť sebaurčenia postavenia na svetovej scéne v súvislosti so skupinami 

ľudí s rovnakou národnosťou, jazykom, kultúrou a náboženstvom (Sterio, 2010). V 60. rokoch 

20. storočia boli kolonizovaným národom priznané práva, vďaka ktorým mohli uplatňovať 

svoje nároky na štátnosť. Národné sebaurčenie sa tak stalo „neodcudziteľným právom“ 

všetkých národov (McDougal & Riesman, 1981). Koncom 20. storočia, po desaťročiach, počas 

ktorých separatistické entity po celom svete napádali a spochybňovali koncept územnej 

integrity štátu, bolo jasné, že pojem „sebaurčenie“ by mal byť presne zadefinovaný a pevne 

teoreticky ukotvený (Castellino, 2008, s. 556-59).16 

 

 

                                                           
16

 Castellino sa domnieva, vychádzajúc z medzinárodnej praxe, že právo na sebaurčenie má iba obmedzenú 
„užitočnosť“, pričom je v rozpore s územnou celistvosťou každého štátu a regiónu. 



„De facto štátnosť“: Kosovská republika a Palestínska národná autorita 
 

15 
 

Princíp sebaurčenia sa počas histórie postupne vyvinul v normu medzinárodného 

zvykového práva, pod ktorú spadá široké spektrum alternatív pre entity a národy usilujúce sa 

o sebaurčenie.17 Sterio (2010, s. 138) identifikuje, vychádzajúc z praxe medzinárodného 

zvykového práva, dve rôzne formy sebaurčenia: vnútornú a vonkajšiu. „Vnútorné“ 

sebaurčenie sa potenciálne vzťahuje na všetky štáty, keďže občania každého štátu by mali 

požívať súbor základných práv, rešpektovaných štátnou mocou. Z hľadiska menšinových 

skupín obyvateľstva by do tohto súboru mali patriť kultúrne, jazykové, politické 

a náboženské práva. Podstata vnútornej formy sebaurčenia vychádza z dodržiavania týchto 

práv zo strany materského štátu. Ak sú skutočne rešpektované, tak sa ľudia vo všeobecnosti 

necítia utláčaný a „nepovažujú za nutné spochybňovať územnú celistvosť svojho materského 

štátu.“ (Sterio, 2010, s. 138) „Vonkajšie“ sebaurčenie sa vzťahuje na utláčané entity a 

národy, ktorých základné práva sú porušované zo strany materského štátu. Takéto entity by 

z teoretického hľadiska mali mať právo na vonkajšie sebaurčenie zahsňajúce právo na 

odtrhnutie a nezávislosť (Ibid. 138-39). 

Každá entita snažiaca sa o sebaurčenie musí podľa Sterio spĺňať štyri kritériá, aby bola 

jej snaha „autorizovaná“ medzinárodným spoločenstvom. Relevantné entity musia preukázať 

nielen to, že boli utláčané, ale tiež to, že centrálna vláda materského štátu je relatívne slabá; 

že boli spravované medzinárodnou organizáciou alebo orgánom; a v neposlednom rade 

musia získať podporu zo strany najmocnejších krajín. Zdá sa, že najdôležitejšie je práve 

posledné kritérium, keďže „*podpora zo strany svetových veľmocí] priamo ovplyvňuje 

výsledok väčšiny zápasov o sebaurčenie v modernom svete.“ (Sterio, 2010: 176) 

Sebaurčenie je podľa Fabryho negatívne právo, ktoré vyžaduje, aby sa 

nezainteresovaní aktéri zdržali akýchkoľvek zásahov do procesu sebaurčenia (Fabry, 2010, s. 

10). Tento koncept je tak do určitej miery prepojený s problematikou zasahovania externých 

aktérov do vnútorných záležitostí iných štátov, ktorá tvorí podstatu konceptov intervencie 

a okupácie. 

 

 

                                                           
17

 Právo na sebaurčenie môže na jednej strane zahsňať iba politické a zastupiteľské práva, ale na druhej strane 
môže jeho uplatňovanie v konečnom dôsledku viesť až k úplnej nezávislosti. V histórii medzinárodnej praxe sa 
vo všeobecnosti vyskytlo niekoľko základných foriem sebaurčenia národov a entít zahsňajúcich autonómiu, 
samosprávu alebo odtrhnutie (Sterio, 2010, s. 141-47).      
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1.2.2 Intervencia a okupácia 
 

Jackson (1990) považuje nezasahovanie do vnútorných záležitostí štátu za základnú 

normu zvrchovaného štátu. Najväčšími zástancami tejto normy sú v rámci medzinárodnej 

komunity prirodzene najmä „slabšie“ štáty. Počas 19. storočia lídri latinsko-amerických krajín 

– v tom čase boli považované za jedny z najslabších štátov v medzinárodnom systéme – 

presadzovali myšlienku, že donucovanie je neprijateľné. USA formálne uznali princíp 

„nezasahovania“ na siedmej Medzinárodnej konferencii Amerických štátov (1933), na ktorej 

bola prijatá samotná „Konvencia z Montevidea“. Po druhej svetovej vojne bol tento princíp 

pravidelne potvrdzovaný vo významných medzinárodných zmluvách, akou je napríklad 

Charta OSN.18 

Štát je v skutočnosti v rámci medzinárodného systému predmetom neustáleho vplyvu 

externých aktérov, ktorými nemusia byť len ostatné štáty, ale tiež nadnárodné korporácie, 

vládne a mimovládne organizácie, či jednotlivci (Mansbach, Ferguson and Lampert, 1976; 

Hollist and Rosenau, 1981). Zásahy do záležitostí iných štátov sú podľa Fabryho prirodzené, 

keďže „krajiny by chceli pomáhať ostatným zmierniť alebo vyriešiť ich vnútorné konflikty.“ 

(Fabry, 2010, s. 222). Na druhej strane, suverénne štáty, predovšetkým svetové veľmoci, 

majú tiež prirodzený záujem o presadzovanie svojich hodnôt a ideálov v zahraničí.  

Sterio (2010) je presvedčená, že nie všetky štáty sú si rovné.19 Svetové veľmoci podľa 

nej zohrávajú významnejšiu úlohu ako iné štáty, lebo z hľadiska inštitucionálneho a 

ekonomického kontextu majú väčšiu rozhodovaciu autoritu. Svojim zasahovaním – v mene 

zachovania „vyšších ideálov“ – prekračujú hranice iných štátov. Asi najznámejšia forma 

takého zasahovania je všeobecne známa pod pojmom „humanitárna intervencia“. Národy 

a entity snažiace sa o sebaurčenie môžu prostredníctvom humanitárnej intervencie získať 

významnú podporu zo strany svetových veľmocí, ktoré sa takýmto spôsobom rozhodnú 

zabrániť centrálnej vláde v utláčaní určitej skupiny obyvateľstva (Sterio, 2010). To je prípad 

Kosova, v ktorom kvôli humanitárnej intervencii NATO došlo k inštitucionálnym zmenám.    

                                                           
18

 Etnické konflikty z 90. rokov 20. storočia však viedli vtedajšieho generálneho tajomníka OSN, Kofiho Annana, 
k tomu, aby na Valnom zhromaždení OSN, koncom roka 1999, argumentoval v tom zmysle, že suverenita môže 
byť podmienená dodržiavaním ľudských práv (Krasner, 2001, s. 11-12). 
19

 „Pôsobenie svetových veľmocí na medzinárodnej scéne narušilo suverenitu „menších“ štátov. Suverenita 
týchto štátov sa tak stala podmienenou.“ (Sterio, 2010, s. 157)   
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Haass (1999), identifikuje tri okolnosti oprávňujúce intervenciu: (1) ak štát na svojom 

území nedokáže zabrániť genocíde alebo zločinom proti ľudskosti; (2) ak štát považuje za 

potrebné chrániť svojich občanov pred inými štátmi, ktoré sú útočiskom teroristov; (3) ak sa 

štát snaží nadobudnúť zbrane hromadného ničenia. Na základe tohto pohľadu, ak štát 

vykazuje určitý druh agresívneho a neprístojného správania, tak sa v podstate nedobrovoľne 

„vzdáva“ svojej suverenity (Sterio, 2010). Ide o tzv. „teóriu nedobrovoľného vzdania sa 

suverenity“, ktorou bolo v posledných desaťročiach ospravedlňovaných hneď niekoľko 

intervencií. Bolo tomu tak aj v prípade humanitárnej intervencie NATO v Kosove (1999). 

Vzhľadom k diskriminačným politikám srbskej vlády voči kosovským Albáncom, bola územná 

suverenita Srbska prelomená nevyhnutnosťou humanitárnej intervencie, alebo iného druhu 

vonkajšieho zásahu (Reisman, 1999). 

Vojenská okupácia, ktorej svedkami sme v Palestíne už od roku 196720, do určitej 

miery ovplyvňuje kontext, v ktorom dochádza k napĺňaniu atribútov „de facto štátnosti“ 

PNA. Vhodnosť ich aplikácie na PNA sa za podmienok obmedzenej suverenity stáva otázna.21 

Jedná sa najmä o tradičný atribút vlády spravujúcej územie domnelého štátu, a moderný 

atribút nezávislosti.  

Viacerí autori sú aj napriek negatívnym efektom presvedčený, že agresívna okupácia 

neovplyvňuje kontinuitu štátu (Contran, 1996; Crawford, 2006; Quigley, 2010). Okupant totiž 

nezískava suverénne práva okupovaného, iba ich dočasne namiesto neho vykonáva pri 

spravovaní územia (Quigley, 2010, s. 220). Inými slovami, ak určitá entita dočasne stratila 

kontrolu nad svojim územím, ktoré je okupované armádou iného štátu, tak jej štátnosť 

nezaniká.22 Ani izraelská agresívna okupácia podľa Contrana neovplyvnila palestínsku 

štátnosť (Contran, 1996, s. 67, 73). Tento argument je však relevantný iba v prípade, ak sa 

stotožňuje s jeho názorom, že Palestína bola štátom už pred rokom 1967.  

                                                           
20

 Niektorými autormi spochybňovaný fakt, že v prípade Izraelskej prítomnosti na tomto území ide o agresívnu 
vojenskú okupáciu, potvrdil Medzinárodný súdny dvor (Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004 ICJ 136, s. 183), Bezpečnostná rada OSN (SC Resolution 
1322, 7. október 2000) a Valné zhromaždenie OSN (GA Resolution 61/184, 20. december 2006).   
21

 „[Relevantnosť kritérií štátnosti+ je otázna pri aplikácii na domnelý štát, ktorého územie okupuje zahraničná 
armáda.“ (Quigley, 2010, s. 219) 
22

 V histórii sa vyskytlo viacero prípadov štátov, ktorých štátnosť nezanikla pod vplyvom agresívnej zahraničnej 
okupácie. Stalo sa tak počas druhej svetovej vojny, kedy Nemecko okupovalo okrem iných Dánsko a Poľsko. 
V 90. rokoch išlo napríklad o Kuvajt, ktorého územie v období 1990-1991 okupoval Irak. 
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Akú úlohu však zohrala agresívna okupácia, ak Palestína nedosiahla štátnosť pred 

začiatkom okupácie? Mohlo v prípade Palestíny dôjsť k dosiahnutiu štátnosti počas vojenskej 

okupácie? Quigley je presvedčený, že „štátnosť môže byť jasne dosiahnutá počas obdobia 

agresívnej okupácie.“ (Quigley, 2010, s. 222) V niektorých prípadoch totiž okupant odstúpi 

čiastočné právomoci a kompetencie okupovanej entite. To je prípad PNA. Izrael jej prenechal 

časť svojich právomocí najprv v roku 1994 („The Agreement on Gaza and Jericho“) a potom 

aj o rok neskôr („Interim Agreement“), aby sa nakoniec v roku 2005 úplne stiahol z Pásma 

Gazy („Israel’s unilateral disengagement plan“). Izrael tým, že sa vzdal časti svojich 

právomocí v prospech OOP, ktorú uznal za zástupcu Palestínskeho ľudu, de facto priznal jej 

suverénne nároky na palestínskom území. 
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2. „Dynamický“ model štátnosti 

 

Objavenie sa veľkého množstva nových štátov23 predstavuje jednu z hlavných 

politických vývojových línií v 20. storočí (Crawford, 2006; Raic, 2002). Vznik nových štátov, 

ako jeden z najvýznamnejších zdrojov medzinárodných konfliktov, zmenil charakter 

medzinárodného práva a medzinárodného systému ako takého (Fabry, 2010; Fawn & 

Larkins, 1996). Aj napriek tvrdeniam o univerzálnej povahe medzinárodného práva má toto 

právo pôvod v Európskom systéme štátov („European multi-actor system“), ktorý vznikol ako 

výsledok triedneho konfliktu a existoval dávno pred tým, ako sa uvádza jeho konvenčný 

dátum vzniku: Westálsky mier (1648)24, ktorým sa skončila tridsaťročná vojna (Teschke, 

2009). Paradoxne preto vyznieva fakt, že problematikou formovania a vznikom nových štátov 

sa medzinárodné právo dlho nezaoberalo, pričom dodnes neexistuje všeobecne prijatý súbor 

kritérií štátnosti, ktorý by bol akceptovaný medzinárodnou komunitou.  

Konvenčné pravidlá štátnosti rozoznávajúce právne nezávislé entity žijúce na 

vymedzenom území a odmietajúce existenciu externých zdrojov autority na tomto území, sú 

známe prinajmenšom od začiatku 19. storočia (Krasner, 2001). Tieto pravidlá, ktoré vznikli v 

Európe, sa postupne rozšírili do všetkých častí sveta a nahradili iné inštitucionálne formy, 

akou bol čínsky „tributary state system“ alebo moslimská prax rozdelenia sveta medzi „Dar 

al-Islam“ (Dom islamu alebo civilizovaný svet) a „Dar al-Harb“ (dom vojny obývaný 

neveriacimi) (Krasner, 2001). 

Každý národ a politická entita ašpirujúca na dosiahnutie nezávislosti je v modernej 

histórii ľudstva posudzovaná na základe naplnenia atribútov štátnosti rozoznávaných 

medzinárodným zvykovým právom (Crawford, 2006). V histórii medzinárodnej praxe 20. 

storočia dochádzalo k odhaľovaniu štátnosti predovšetkým prostredníctvom tzv. tradičných 

kritérií, ktoré zaviedla „Konvencia o právach a povinnostiach štátov“, prijatá pred takmer 

ôsmymi desaťročiami v Montevideu, v Uruguaji.  

                                                           
23

 Na začiatku 20. storočia bolo na svete známych približne 50 štátov. Po druhej svetovej vojne ich počet stúpol 
na 75. Do roku 2005 mala OSN dokopy 191 členov plus Vatikán. Nebola medzi nimi zahrnutá Palestína, Kosovo, 
ani viaceré ďalšie entity). Viac viď na http://www.un.org/  
24

 Výsledným efektom Westálskeho mieru bola konsolidácia štátov, vrátane tých, ktorých existenciu alebo 
autonómiu tento mier potvrdil, na úkor veľkých ríš a v konečnom dôsledku aj na úkor univerzálnych ľudských 
spoločenstiev presahujúcich autoritu štátov. 

http://www.un.org/
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 „Štát ako osoba medzinárodného práva by mal mať nasledujúcu kvalifikáciu: a) 

stálu populáciu; b) vymedzené územie; c) vládu; d) schopnosť vstupovať do 

vzťahov s inými štátmi.“  

Montevideo Convention on Rights and Duties of States. 26. December 1933. Art. I. 

V 21. storočí však tieto atribúty nie sú – z hľadiska úplného uchopenia konceptu 

štátnosti – považované za postačujúce (Fabry, 2010; Islami, 2005). Pri odhaľovaní štátnosti 

treba zohľadniť tiež moderné procesy a fenomény, akými sú globalizácia a rozvoj ľudských 

práv.25 Tieto procesy majú reflektovať tzv. moderné atribúty štátnosti, za ktoré bývajú 

označované najmä nezávislosť a legitimita (Islami, 2005; Okeowo, 2008). Tradičné atribúty 

štátnosti sú založené na efektivite (Raic, 2002). Efektivita, v súvislosti so štátmi, však býva 

často otázna a prax medzinárodného práva nám ukazuje, že treba brať do úvahy aj nové 

kritériá založené na nezávislosti a legitimite (Crawford, 2006). V histórii medzinárodného 

zvykového práva sa presadilo predovšetkým týchto šesť atribútov štátnosti. V niektorých 

prípadoch boli doplnené o dodatočné špecifické požiadavky.26   

Na druhej strane, treba dodať, že tieto atribúty často nie sú medzinárodným 

spoločenstvom dôsledne aplikované na konkrétne prípady.27 Stáva sa tak, že entity, ktorých 

zhoda so základnými atribútmi štátnosti je nejasná, sú bežne považované za štáty.28 Viacerí 

odborníci namietajú voči týmto atribútom štátnosti, keď tvrdia, že medzinárodná prax 

uznávania národov a entít za štáty nie je v súlade s myšlienkou existencie vymedzeného 

územia spravovaného vládou, ktorá je všeobecne považovaná za predstaviteľa štátu 

(Krasner, 1999; Quigley, 2010). Kritika štátnosti pochádza v odbornej literatúre vo 

všeobecnosti z dvoch hlavných smerov, a to zo strany morálnej kritiky a sociologickej kritiky 

(Islami, 2005). Predstavitelia morálnej kritiky argumentujú tým, že už samotná predstava 

                                                           
25

 „[Medzinárodné právo] sa vyvinulo zo systému primárne sa zaoberajúceho reguláciou správania sa štátov, na 
systém, v ktorom majú práva jednotlivcov centrálne postavenie. Absolútna národná suverenita tak bola 
prelomená a vzťahy medzi štátom a jeho občanmi sa stali predmetom obáv medzinárodného spoločenstva.“ 
(Islami, 2005, s. 83) 
26

 Ako príklad môžu poslúžiť normy pre uznávanie nových štátov vo východnej Európe, Declaration on the 
“Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Europe and in the Soviet Union”, prijaté ministrami 
zahraničných vecí členských štátov EÚ na začiatku 90. rokov. Medzi základné kritériá – oficiálny dokument ich 
nazýva „fundamentálnymi predpokladmi pre uznanie“ – patria dodržiavanie ľudských práv a ochrana práv 
menšín. 
27

 „Globálne elity v praxi interpretujú tieto kritériá pomerne flexibilne.“ (Dunoff et. al, 2006, s. 115). 
28

 Príkladov takýchto krajín je viacero: Ukrajina a Bielorusko v časoch ZSSR; tzv. „zlyhávajúce štáty“ 
(Demokratická republika Kongo, Somálsko a iné); ale tiež tzv. „mikroštáty“ (Monako, Vatikán, San Maríno); či 
tzv. „poručnícke územia“ (Marshallove ostrovy, Mikronézia, Cookove ostrovy a iné). (Quigley, 2010, s. 236-44)  
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suverénnej štátnosti posilňuje „národný egoizmus“, pričom sebecké správanie sa štátov by 

malo byť nahradené správaním, ktoré by bolo v súlade s akýmsi „globálnym poňatím 

spravodlivosti“ (Koskenniemi, 1991, s. 401). Na druhej strane, predstavitelia sociologickej 

kritiky kladú dôraz na globálnu previazanosť, ktorá podľa nich prisudzuje konceptu štátnosti 

iba marginálnu úlohu. Ako príklad býva uvádzaná nedostatočná kapacita jednotlivých štátov 

na riešenie univerzálnych problémov (spojených s reguláciou nadnárodných obchodných 

činností, hrozbou medzinárodného terorizmu, obchodom s drogami a s inými) devalvujúcich 

úlohu, ktorú zohrávajú národné vlády (Koskenniemi, 1991). 

Vyššie uvedený „klasický“ model skúmania štátnosti, používaný teoretikmi 

medzinárodného práva, operuje so šiestimi základnými atribútmi štátnosti (štyri tradičné 

+ dva moderné). Pri aplikácii týchto atribútov na vybrané prípady nerozlišuje medzi dvomi 

úrovňami štátnosti, vnútornou a vonkajšou. Tento model je značne statický, keďže nevenuje 

zvýšenú pozornosť vzájomným vzťahom medzi jednotlivými kritériami, na ktoré nazerá 

atomizovane a nie ako na koherentný celok. Na základe tohto modelu nie je zrejmé, či majú 

niektoré atribúty štátnosti väčší štrukturálny význam ako iné.29 Nezaoberá sa ani tým, či sa v 

podmienkach prepojenia viacerých atribútov štátnosti mení jej samotný charakter. 

Analýzu „de facto štátnosti“ sme preto zasadili do „dynamického“ modelu, ktorý sa 

od svojho „statického“ náprotivku odlišuje tým, že sa sústredí na vnútornú úroveň štátnosti. 

Ďalším dôležitým rozdielom je prehodnotenie štrukturálnej váhy jednotlivých atribútov „de 

facto štátnosti“. Z tohto dôvodu „dynamický“ model štátnosti neráta s atribútom schopnosti 

vstupovať do vzťahov s inými štátmi, ktorého podstata odkazuje na existenciu centrálnej 

vlády a vládnucich elít, schopných reprezentovať štát navonok. Jeho podstata je tak do veľkej 

miery obsiahnutá v samotnom atribúte vlády, ktorý v koncepte vnútornej štátnosti vystupuje 

ako ústredný indikátor. Ďalší dôvod, pre ktorý s týmto atribútom daný model neráta, 

vychádza z predpokladu, že k formovaniu „de facto štátnosti“ dochádza nezávisle na vôli 

a uznaní suverénnymi štátmi. Interakcia s inými štátmi je tak atribútom vonkajšej úrovne 

štátnosti („de jure štátnosti“). Podstatné je taktiež spojenie dvoch atribútov štátnosti – 

vymedzené územie; stála populácia – do jedného atribútu. Ide o logický krok vyplývajúci z ich 

silného prepojenia. V západnom svete sa presadilo presvedčenie, že štát odvodzuje svoju 

                                                           
29

 V práci vychádzame z predpokladu, že napr. atribút vlády, alebo nezávislosti, má z hľadiska vnútornej 
štátnosti väčšiu váhu ako atribút predstavujúci schopnosť vstupovať do vzťahov s inými štátmi.  
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suverenitu od zdroja autority, ktorým je ľud (Boli, 2001, s. 70). Jeho autorita je ukotvená 

v rámci hraníc, ktoré stanovujú územie daného štátu. Ich vzájomným prepojením vznikol 

atribút vymedzeného územia a stálej populácie, ktorý naplnenie, rovnako ako u ostatných 

atribútov – vláda, nezávislosť, legitimita – predstavuje indikátor dosiahnutia „de facto 

štátnosti“.  

Dôležitým predpokladom, z ktorého vychádza „dynamický“ model je prekrývanie sa 

jednotlivých atribútov štátnosti rozoznávaných medzinárodným zvykovým právom 

s atribútmi suverenity. Suverenita je prvý pilierom tohto modelu. Pod suverenitou 

rozumieme stav, ktorý nevyhnutne sprevádza štátnosť naprieč mnohými historickými 

obdobiami. Od čias Jeana Bodina, ktorý v 16. storočí ako prvý rozpracoval koncept 

suverenity, sa týmto pojmom často vyjadruje samotná podstata štátnosti.30 Suverenita sa 

nerovná štátnosti. Je to jeden z jej hlavných predpokladov a zároveň jeden zo spôsobov, 

akým opisujeme entity považované za štáty (Krasner 2001). Suverenita obsahuje rôzne 

komponenty, a preto, ak entita vykazuje jeden z atribútov suverenity, nemusí to nutne 

znamenať, že spĺňa aj ostatné (Goodwin, 1974; Kavanaugh, 1974). Platí to aj naopak, keďže 

absencia alebo strata jedného atribútu suverenity nevyhnutne neznamená narušenie iného 

atribútu. Krasner (1999) identifikuje tri základné atribúty suverenity: (1) domácu suverenitu; 

(2) „interdependence sovereignty“; a (3) tzv. Vestfálsku suverenitu, ktoré v skutočnosti 

predstavujú tri atribúty „de facto štátnosti“.  

Domáca suverenita závisí od existencie centrálnej vlády, ktorá má pod kontrolou 

všetko, čo sa deje na jej území. O nenaplnenej domácej suverenite hovoríme vtedy, keď (I) 

neexistuje všeobecne uznávaná vláda zastupujúca ľud, alebo (II) centrálna vláda je 

ustanovená, ale dochádza k situáciám, kedy sa o štátnu moc delí s rôznymi regionálnymi 

frakciami, tzn., že nemá pod kontrolou celé územie a nezastupuje všetkých obyvateľov.31 

Domáca suverenita v „dynamickom“ modely predstavuje atribút vlády. Podstata 

„interdependence sovereignty“ spočíva v tom, či má národ alebo entita stále obyvateľstvo a 

jasne vymedzené hranice, v rámci ktorých má pod kontrolou pohyb osôb, tovarov 

a informácií. Tento komponent suverenity tak z hľadiska „de facto štátnosti“ predstavuje 

atribút vymedzeného územia a stálej populácie. „Vestfálska“ suverenita je naplnená, ak 

                                                           
30

 V odbornej literatúre sa môžeme často stretnúť so slovným spojením: „štát požíva suverenitu“. 
31

 V tomto prípade sa často používa výrok, že vláda nemá „suverénnu/zvrchovanú moc“ na určitom územím. 
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žiadny externý aktér nemá kontrolu nad rozhodovacími procesmi v rámci entity, ktorá sa 

vyhlasuje za štát. Za suverénny tak môžeme považovať jedine štát, ktorý má kontrolu nad 

vlastnými záležitosťami. „Vestfálska“ suverenita predstavuje atribút nezávislosti.  

„Dynamický“ model prináša do štúdia štátnosti tri zásadné zmeny. Po prvé, kladie 

dôraz na rozlišovanie medzi dvomi úrovňami štátnosti, vonkajšou a vnútornou. Vnútorná, 

teda „de facto štátnosť“, je nezávislá na vôli iných štátov. Jej dosiahnutie je endogénnym 

procesom predchádzajúcim požiadavke rovnoprávneho postavenia na medzinárodnej scéne, 

ktorá sa skrýva za vonkajšou, teda „de jure štátnosťou“. Z tohto dôvodu pri skúmaní „de 

facto štátnosti“ nepovažuje za podstatný atribút schopnosti vstupu do vzťahov s inými 

štátmi, ktorý do medzinárodnej praxe zaviedla „Konvencia z Montevidea“. Po druhé, 

nerozlišuje medzi tradičnými a modernými atribútmi štátnosti rozoznávanými 

medzinárodným zvykovým právom, ale vníma ich vo vzájomnej interakcii. Spája pôvodne dva 

oddelené atribúty – vymedzené územie; stála populácia – do jedného koherentného celku. 

Po tretie, v nadväznosti na spomínaný dôraz na vzájomnú interakciu medzi jednotlivými 

atribútmi, zavádza dvojpilierovú štruktúru vnútornej štátnosti, v rámci ktorej prvý pilier 

predstavuje suverenita – tento koncept integruje kritériá: vymedzené územie a stála 

populácia; vláda; a nezávislosť – a druhý pilier predstavuje legitimita.  
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3. Aplikácia „dynamického“ modelu štátnosti na Kosovskú 
republiku a Palestínsku národnú autoritu 

 

Pri aplikácii relevantných atribútov štátnosti na Kosovo a PNA postupujeme formou 

systematickej komparácie, ktorá, ako predpokladáme, najlepším spôsobom odhalí prípadné 

rozdiely a paralely medzi obomi entitami.  

V úvodnej časti sa zameriavame na prvý pilier „de facto štátnosti“, ktorým je koncept 

suverenity. Tvoria ho nasledovné atribúty: vymedzené územie a stála populácia; vláda; 

nezávislosť. V ďalšej časti sa zaoberáme druhým pilierom, ktorým je koncept legitimity, 

tvorený rovnomenným atribútom štátnosti. O dosiahnutí „de facto štátnosti“ hovoríme 

v prípade, ak skúmaná entita disponuje obomi piliermi.    

 

3.1     Suverenita 
 

Keď kosovskí Albánci a palestínsky Arabi hovoria o ich suverenite v Kosove, resp. 

v PNA, v skutočnosti tak odkazujú na Boliho (2001) koncepciu suverenity ľudu, podľa ktorej 

sídli suverenita v ľuďoch obývajúcich krajinu. Naopak, keď hovoria Srbi a židia o ich 

suverénnych nárokoch na danú krajinu myslia tým na suverenitu ako ju definoval Hobbes, 

teda ako významnú črtu štátu (Pavlakovic & Ramet, 2005, s. 94). Ako môžeme vidieť, 

v podaní Albáncov a Srbov, resp. Arabov a židov, ide o preferovanie dvoch rozdielnych 

aspektov suverenity, ktoré sa nestretávajú v žiadnom bode. 

Z hľadiska takéhoto chápania suverenity presadzujú Srbi zachovanie celistvosti ich 

územia skôr na základe histórie a použitia sily, ako na základe vôle ľudí obývajúcich rôzne 

časti štátu (Pavlakovic & Ramet, 2005). Izrael sa síce v roku 2005 stiahol z pásma Gazy, 

pričom jeho oficiálny predstavitelia si nerobia nároky ani na Západný breh, ale pokračujúca 

výstavba nelegálnych židovských osád na palestínskych územiach – predovšetkým v okolí 

Jeruzalema – narúša integritu palestínskeho územia. 
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3.1.1    Vymedzené územie a stála populácia 
 

Požiadavka vymedzenia územia býva z hľadiska medzinárodnej štátnej praxe často 

problematická. Vyplýva to najmä z faktu, že v medzinárodnom práve neexistuje žiadna 

záväzná norma upravujúca veľkosť alebo kontinuitu územia štátu (Crawford, 2006). Tento 

atribút tak môžeme vnímať z toho hľadiska, že právo na štát závisí v prvom rade od výkonu 

vládnej moci na určitom území (Ibid., s. 46). Spomínaný predpoklad tak odkazuje na 

„interdependence sovereignty“, ktorá je úzko prepojená s ďalším atribútom štátnosti, 

s vládou schopnou efektívne spravovať celé územie domnelého štátu.  

Pri posudzovaní tohto atribútu štátnosti vychádzame z predpokladu, že k 

jeho naplneniu nie je nevyhnutne potrebné definitívne vyriešenie otázky hraníc. Mnohé 

susediace štáty dlhodobo vedú spory o spoločnú hranicu a aj napriek tomu nikto 

nespochybňuje ich štátnosť.32 Navyše, územie štátu sa môže časom meniť. Na to, aby sme 

mohli povedať, že určitá entita disponuje vymedzeným územím, nemusí mať presne určený 

rozsah územia (Quigley, 2010).   

Definícia stálej populácie je dostatočne široká na to, aby obsiahla väčšinu 

interpretácií. Raic (2002, s. 59) v súvislosti s naplnením podmienky „stálosti“ píše o dvoch 

podmienkach. Po prvé, populácia musí mať v úmysle trvalo obývať konkrétne územie. Po 

druhé, dané územie musí byť obývateľné. Medzinárodné právo nepozná požadovanú 

minimálnu veľkosť populácie štátu, pričom to, kto patrí k obyvateľom štátu, zvyčajne 

upravuje zákon o štátnom občianstve (Akenhurst, 2002).   

Palestína bola dlhú dobu geograficky označovaná za územie na východnom pobreží 

Stredozemného mora. Toto rozľahlé stredoveké územie si zachovalo označenie Palestína až 

do modernej doby (Biger, 2004). Deklarácia nezávislosti zo strany OOP, zo dňa 15. novembra 

1988, ako o území Palestíny hovorí o Západnom brehu rieky Jordán, pásme Gazy 

a Východnom Jeruzaleme. Nejde síce o súvislé územie, ale to nie je podmienkou štátnosti.33 

PNA podľa Quigleyho (2010, s. 209) disponuje vymedzeným územím, a to aj napriek tomu, že 

                                                           
32

 Ako príklad môžu poslúžiť spory o hranice medzi Severnou a Južnou Kóreou, Thajskom a Kambodžou, alebo 
Tureckom a Arménskom.  
33

 Vo svete existuje viacero príkladov krajín, ktoré nedisponujú súvislým územím a aj napriek tomu sú 
považované za štáty: viaceré z nich pozostávajú zo skupín ostrovov, medzi nimi aj tzv. „mikroštáty“ (Palau, 
Cookove ostrovy a iné); taktiež Pakistan tvoria dve územné časti.   
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v súčasnosti zostáva otázka jej presných hraníc nevyjasnená. Avšak z historického hľadiska, 

konkrétne v období Britského mandátu, bolo územie Palestíny jednoznačne vymedzené 

(Biger, 2004; Khalidi, 2007, Quigley, 2010).34 

Na tom, že PNA disponuje vymedzeným územím nič nemení ani skutočnosť dlhodobej 

okupácie zo strany Izraela. Palestínske nároky na Západný breh a pásmo Gazy uznáva aj 

samotný Izrael. Jeho prítomnosť v pásme Gazy sa skončila v roku 2005, kedy došlo 

k jednostrannému stiahnutiu izraelských jednotiek z oblasti. Izrael nepopiera palestínske 

nároky na toto územie ani tým, že od roku 2006 presadzuje blokádu pásma Gazy, ktorou 

v skutočnosti popiera mocenské nároky Hamasu. Sporným však naďalej zostáva Východný 

Jeruzalem, obývaný prevažne palestínskou arabskou populáciou. V tejto časti mesta už dlhú 

dobu dochádza k výstavbe nelegálnych židovských obydlí a, naopak, k búraniu tých 

arabských.    

Z hľadiska populácie je Palestína jednou z najstabilnejších oblastí na našej planéte 

(Khalidi, 2007; Quigley, 2010). Palestína má stálu a etnicky homogénnu populáciu obývajúcu 

jej územie po mnohé storočia (Quigley, 2010, s. 209).  

Práve aspekt populácie tvorí jednu z významných sporných tém medzi Izraelom 

a Palestínčanmi, ktorých urovnanie je dlhodobo považované za nevyhnutný predpoklad 

vzniku nezávislého palestínskeho štátu. Konkrétne sa jedná o problematiku návratu 

palestínskych utečencov, ktorých, ako sa odhaduje, žije po celom svete, ale predovšetkým 

v okolitých arabských krajinách (Sýria, Jordánsko, Libanon), viac ako na samotnom území 

PNA.35 Údaje o veľkosti populácie PNA sa rôznia. V roku 2004 žilo na území PNA 

pravdepodobne niečo viac ako 4 milióny obyvateľov.36 

 

 

                                                           
34

 Na severe susedila s Libanonom, na východe so Sýriou a Transjordánskom, na juhu s Egyptom a na západe ju 
ohraničovalo Stredozemné more.  
35

 Len v Sýrii, Jordánsku a Libanone žije podľa oficiálnych údajov viac ako 3,5 miliónov registrovaných 
palestínskych utečencov. Viac viď na http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=253  
36

 Viac viď v Arab Political Systems: Baseline Information and Reforms – Palestine. Fride & Carnegie Endowment 
for International Peace. Prístupné na www.carnegieendowment.org/arabpoliticalsystems 

http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=253
http://www.carnegieendowment.org/arabpoliticalsystems
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Rovnako ako PNA, aj Kosovo disponuje zadefinovaným vymedzeným územím (Perritt 

Jr., 2008). Vývoj v rámci tohto územia bol dlhú dobu (rovnako ako v prípade PNA) značne 

nestabilný a to aj napriek snahám o vyriešenie konečného postavenia Kosova, ktoré 

medzinárodné spoločenstvo vyvíja od začiatku 90. rokov (Martínez, 2007). Územie Kosovskej 

republiky sa skladá z dvoch oblastí, a to z Kosova a Metohije. Zatiaľ čo Kosovo sa rozkladá na 

východe krajiny, Metohija tvorí západnú časť Kosovskej republiky, pričom sa rozprestiera až k 

hraniciam s Čiernou Horou a Albánskom. Od roku 1999, teda od začiatku správy OSN, sa 

Kosovo delí na sedem administratívnych obvodov.37  

Kosovo disponuje aj stálou populáciou, ktorej členovia sa hlásia ku Kosovskej 

republike. Vo všeobecnosti neexistujú sú žiadne pochybnosti o tom, že väčšina obyvateľov 

Kosova si praje naďalej žiť na tomto území (Perritt Jr., 2005). V súčasnosti je rozloha Kosova 

bezmála 11 tisíc km² a žije v ňom takmer 2,2 milióna obyvateľov.38 Z historického hľadiska 

malo Kosovo pôvodne prevažne srbské obyvateľstvo, ale v dôsledku demografického vývoja 

v 20. storočí získali Albánci v Kosove postupne značnú prevahu.39  

 

3.1.2    Vláda  
 

Existencia systému vlády na konkrétnom území predstavuje určitý právny štatút a je 

jedným z hlavných indikátorov štátnosti (Crawford, 2006). Nejde však iba o samotnú 

existenciu vlády, ale dôležitá je tiež požiadavka efektívnej vlády, ktorú niektorí autori 

považujú za ústrednú z hľadiska skúmania štátnosti (Crawford, 2006; Raic, 2002).  

Podľa Raica (2002, s. 62) pozostáva kritérium efektívnej vlády z dvoch navzájom 

súvisiacich rozmerov. Prvým je existencia inštitucionalizovaného politického, 

administratívneho a exekutívneho aparátu, pre účely regulácie vzťahov v spoločnosti 

a vynucovania dodržiavania pravidiel. Druhým, ktorý je založený na koncepte efektívnosti, je 

samotná existencia efektívnej vlády, tzn., že tento aparát musí skutočne vykonávať štátnu 

                                                           
37

 Albánske názvy jednotlivých obvodov sú: Gjakova, Gjilan, Mitorvica, Peja, Prishtinë, Prizreni a Ferizaji. Tieto 
obvody by sme z hľadiska ich charakteru mohli za určitých okolností prirovnať k samosprávnym krajom na 
Slovensku. 
38

 Viac viď na http://esk.rks-gov.net/eng/ (Štatistický úrad Kosovskej republiky).  
39

 Albánski obyvatelia sú prevažne praktizujúci moslimovia, zatiaľ čo srbská menšina je pravoslávneho 
vierovyznania.   

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_Hora
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A1nsko
http://esk.rks-gov.net/eng/
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moc na vymedzenom území a nad ľuďmi, ktorí toto územie obývajú. Aby sme mohli hovoriť 

o efektívnej vláde, musí existovať nezávislý orgán schopný vytvoriť a udržiavať právny 

poriadok na celom území domnelého štátu. 

Absencia efektívnej vlády je významnou prekážkou nadobudnutia štátnosti. Dokonca 

aj v prípade, keď bola štátnosť už dosiahnutá, by mohla pretrvávajúca absencia efektívnej 

vlády v konečnom dôsledku viesť až k zániku štátu ako subjektu medzinárodného práva.40 

Medzinárodné právo prirodzene nepredpisuje konkrétny typ vlády, avšak vychádza 

z predpokladu, že vláda je v súlade s právom na sebaurčenie tých, ktorým vládne (Okeowo, 

2008). 

Ústava Federatívnej republiky Juhoslávia (1974) priznávala Kosovu štatút autonómnej 

oblasti, ktorá mala v skutočnosti rovnaké práva a povinnosti ako šesť juhoslovanských 

republík (Okeowo, 2008). Kosovská autonómia sa vzťahovala ako na identitu a územie, tak aj 

na právomoci v oblasti medzinárodných vzťahov a zastúpenie vo všetkých relevantných 

orgánoch Juhoslovanskej federácie (Ibid. s. 4). 

V roku 1989, po tom, ako sa k moci dostal Slobodan Miloševič, došlo k značnému 

obmedzeniu autonómie Kosova. Taktiež zastúpenie etnických Albáncov vo verejných 

funkciách zaznamenávalo klesajúci trend. Reakciou na to bolo vystúpenie lídrov kosovských 

Albáncov z postov v rámci verejných inštitúcií a vytvorenie paralelných administratívnych 

štruktúr (Milano, 2003). Budovanie „kvázi-štátnych“ štruktúr viedlo až k 

jednostrannému vyhláseniu Kosova za nezávislý a suverénny štát, ku ktorému došlo dňa 19. 

októbra 1991. Kosovo v tom čase oficiálne uznalo iba Albánsko. Lídri kosovských Albáncov 

preukázali vôľu po vytvorení vlastného systému vlády, ktorý však v tom čase mohol byť iba 

ťažko považovaný za efektívny.  

Po útokoch zo strany Kosovskej oslobodeneckej armády zahájili orgány FRJ, vo 

februári 1998, vojenskú kampaň proti jej ozbrojeným členom. Dňa 24. marca vyhlásila NATO 

„humanitárnu intervenciu“ a začala s bombardovaním FRJ. Oficiálnym odôvodnením bolo 

hrubé porušovanie ľudských práv. Bombardovanie FRJ sa skončilo dňa 9. júna 1999. V Kosove 

bola následne zriadená Misia OSN, pod názvom UNMIK (United Nations Mission in Kosovo), 

                                                           
40

 Ako príklad „zlyhávajúceho štátu“ býva uvádzané Somálsko, kde došlo k rozdeleniu štátnej moci medzi 
viaceré frakcie a taktiež k fragmentácii spoločnosti, čo v konečnom dôsledku viedlo k „rozptýleniu“ štruktúry 
centrálnej vlády.   
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ktorá mala za úlohu vykonávať všetky legislatívne a exekutívne právomoci v Kosove, vrátane 

správy súdnictva. Neskôr, v máji 2001, došlo zo strany UNMIK k odovzdaniu množiny 

právomocí do rúk Kosovského zákonodarného zhromaždenia. Dialo sa tak na základe 

„Ústavného rámca pre dočasnú samosprávu“.41 Práve tu ležia moderné základy systému 

vlády Kosovskej republiky.  

Koncom roka 2003 došlo k dohode medzi UNMIK a zástupcami Kosovských dočasných 

samosprávnych inštitúcií42 (PISG) zavádzajúcej súbor kritérií, ktorých splnenie malo 

predchádzať rozhovorom o budúcom politickom štatúte Kosova. Išlo o osem oblastí 

týkajúcich sa fungovania demokratických inštitúcií, vlády zákona, ekonomiky, vlastníckych 

práv atď. Definitívnemu vyriešeniu postavenia Kosova malo predchádzať osvojenie si 

základných demokratických mechanizmov (Martínez, 2007), ku ktorým neoddeliteľne patrí 

ochrana menšín, a nastolenie vlády zákona.43  

Kosovské vyhlásenie nezávislosti, zo dňa 20. februára 2008, viedlo k prehĺbeniu 

politických a inštitucionálnych rozdielov medzi albánskymi a srbskými komunitami 

(Sebastian, 2009). Zástupcovia kosovských Srbov oslabili rodiacu sa kosovskú inštitucionálnu 

autonómiu už na začiatku, keď vystúpili z nového rozhodovacieho fóra (Ibid. s. 1-2). Srbsko 

sa snaží upevniť svoje právomoci v severných častiach územia Kosova (najmä v okolí mesta 

Mitrovica), a preto podporuje paralelné srbské inštitúcie existujúce v týchto oblastiach. Už 

dlhšiu dobu funguje na severe Kosova akási „duálna suverenita“ (Crisis Group Europe Report 

N°211, 2011). Kosovská vláda nemá pod kontrolou svoju severnú hranicu so Srbskom. 

Financovanie miestnych služieb pre Srbov žijúcich v severných oblastiach Kosova, ktoré 

Belehradu umožňuje Priština, „priamo ohrozuje integritu Kosova“. (Ibid.) Komunálne voľby 

z mája 2008 v krajine zaviedli paralelný systém, ktorý funguje dodnes (Sebastian, 2009). Ide 

o jeden z hlavných faktorov podmieňujúcich oslabenie efektivity Vlády Kosovskej republiky. 

Práve neefektívne vládne štruktúry, neschopné kontrolovať celé územie domnelého 

štátu, sú podľa Allaina (2002, s. 14-15) vo všeobecnosti často považované za hlavný 

indikátor, ktorý PNA diskvalifikuje z „rodiny“ štátov. 

                                                           
41

 Constitutional Framework for Provisional Self Government, UNMIK/REG/2001/9, 15 May 2001. 
42

 Bola prezentovaná dňa 31. marca 2004 pod názvom „The Kosovo Standards Implementation Plan“ (KSIP) 
43

 Constitutional Framework for Provisional Self Government, UNMIK/REG/2001/9, 15 May 2001. 
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Bilaterálne dohody medzi Izraelom a Palestínčanmi (známe pod názvom „Dohody 

z Oslo“) prijaté v rámci mierového procesu, spravili z PNA inštitúciu vládnucu v Pásme Gazy 

a na Západnom brehu. Na druhej strane, tieto dohody do značnej miery obmedzili rozsah jej 

pôsobnosti, keď mnohé kľúčové záležitosti spojené so samosprávou zostali v rukách Izraela 

(Brown, 2003).44 Z tohto hľadiska charakterizuje Tschirgi palestínsku vládu z obdobia 1994-

2000 ako „vládu vo výstavbe v rámci štátu vo výstavbe.“ (Tschirgi, 2003, s. 206)  

PNA nedisponuje kontrolou nad kľúčovými prírodnými zdrojmi, ktorými sú voda, pôda 

a priľahlé územia. Navyše, nedisponuje exkluzívnymi právomocami nad vlastným právnym 

a administratívnym systémom a nemá ani neobmedzený prístup na vonkajšie trhy (Brown, 

2003). Veľký podiel jej prevádzkového rozpočtu je závislý od prevodov daní, ciel a 

iných poplatkov, ktoré vyberá Izrael namiesto nej.45 Navyše, k máju 1999 vykonával Izrael 

úplnú kontrolu nad 71% z celkového územia Západného brehu, nad 30% z územia Pásma 

Gazy, ale tiež nad pohybom osôb a kapitálu medzi týmito dvoma oblasťami, ako aj v rámci 

nich (Parker, 1999). Izrael bol okrem toho zodpovedný aj za celkovú bezpečnosť na ďalších 

19% územia Západného brehu, ktorý prešiel pod územnú a funkčnú kontrolu PNA (Parker, 

1999). Medzičasom sa Izrael síce stiahol z pásma Gazy a niektorých ďalších území, avšak 

naďalej má úplnú kontrolu nad vonkajšími hranicami a vzdušným priestorom PNA (Ibid.). 

Ani v roku 2006, pred zatiaľ poslednými parlamentnými voľbami v PNA, nemali 

palestínske orgány pod kontrolou všetky oblasti samosprávy (Brown, 2003). Voľby do 

Palestínskej legislatívnej rady (PLR) sa konali približne rok po stiahnutí sa Izraela z Pásma 

Gazy, pričom k moci vyniesli radikálne hnutie Hamas. Po následnom ozbrojenom konflikte, 

ktorý takmer viedol k občianskej vojne, získal Hamas, v júni 2007, kontrolu nad Pásmom 

Gazy (Brown, 2009). Územie PNA je odvtedy de facto rozdelené medzi dve regionálne 

autority. Jedna, reprezentovaná Fatahom, sa nachádza na Západnom brehu, kde sídli 

oficiálne uznávaná vláda PNA, na čele s prezidentom Mahmúdom Abbásom. Druhá je 

lokalizovaná v Pásme Gazy, kde vládne víťaz posledných parlamentných volieb z roku 2006, 

hnutie Hamas (získalo 74 zo 134 kresiel v PLR). Hamas síce vzišiel z legitímnych volieb ako 

najsilnejšia politická strana, ale medzinárodné spoločenstvo odmieta uznať jeho mocenské 

nároky, pričom prvotná reakcia sa postupne zmenila zo zavádzania finančných reštrikcií 
                                                           
44

 Ide o oblasti akými sú výber daní a ciel, kontrola hraníc, vzdušného a námorného priestoru, spravovanie 
zdrojov pitnej vody atď. 
45

 V roku 1998 dosahoval podiel daní a poplatkov vyberaných Izraelom až 40% tuzemských príjmov PNA.  
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a izolácie Gazy, ktoré mali za cieľ znemožniť Hamasu efektívnu správu nad územím, až na 

eskaláciu izraelských vojenských zásahov na tomto území (Khalidi, 2007). V PNA, rovnako ako 

v Kosove, sme svedkami akejsi „duálnej suverenity“. 

Z predchádzajúcej analýzy vyplýva, že ani jedna zo skúmaných entít v súčasnosti 

nespĺňa atribút vlády schopnej spravovať celé územie domnelého štátu. Medzi Kosovskou 

republikou a PNA ide o významnú paralelu, keďže v prípade oboch entít sa v rámci ich 

územia vyskytuje oblasť, ktorých zvrchovanú správu nevykonáva oficiálna vláda (Kuçi, 2005; 

Okeowo, 2008). 

Kosovo má z hľadiska vlády nedostatky predovšetkým v otázkach demokratických 

štruktúr a rozšírenej korupcie. Spochybňované sú tiež schopnosti a efektivita vlády 

v oblastiach vynucovania práva a formovania vzťahov medzi albánskou väčšinou a srbskou 

menšinou (Sebastian, 2009). Ide o nedostatok prejavujúci sa najmä na severe krajiny, kde má 

srbská menšina svoje najväčšie zastúpenie. Táto oblasť sa aj naďalej nachádza pod správou 

medzinárodného spoločenstva, predovšetkým však UNMIK, keďže kosovskí Srbi spochybňujú 

okrem misie EULEX aj legitimitu „International Civilian Office“ (ICO), teda medzinárodného 

orgánu, ktorý v Ahtisaariho pláne zohráva, z hľadiska nezávislosti Kosova, kľúčovú úlohu 

(Martínez, 2007). 

Súčasná situácia v Kosove je tak podobná tej v PNA, keďže aj tu došlo k akémusi 

rozdeleniu štátnej moci na dve štruktúry. Srbské odmietnutie nezávislosti Kosova malo za 

následok konsolidáciu dvoch základných paralelných štruktúr (Sebastian, 2009). Konfliktné 

mandáty medzinárodných a európskych organizácií v Kosove toto rozdelenie ešte 

zvýraznili.46 „Medzinárodné snahy sú vklinené medzi Prištinu (...) a paralelnú inštitucionálnu 

štruktúru, ku ktorej konsolidácii došlo v oblastiach so srbskou väčšinou.“ (Sebastian, 2009, s. 

1)  

Neefektívna vláda je jednou z hlavných prekážok ašpirácií PNA na štátnosť. Je tomu 

tak aj napriek Quigleyho presvedčeniu, že rozdelenie administratívnej autority síce pred 

dotknutú entitu stavia viacero praktických problémom, ale nie je relevantné z hľadiska tohto 

kritéria štátnosti. „Keď dôjde k rozdeleniu štátnej administratívy v dôsledku vnútorného 
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 Na území Kosova operujú dve samostatné medzinárodné štruktúry. Prvá z nich zahsňa Misiu OSN v Kosove 
(UNMIK); misiu EÚ s názvom EULEX, ako aj vojenské sily NATO pod názvom KFOR. Druhú medzinárodnú 
štruktúru tvorí tzv. „International Civilian Office (ICO)“ (ad hoc orgán založený Ahtisaariho plánom).  
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konfliktu, štátnosť nie je negovaná.“ (Quigley, 2010, s. 217) Tento argument je však 

relevantný iba v prípade konsolidovaných a medzinárodne uznávaných štátov. Navyše, aj 

keby v PNA nedošlo k rozdeleniu mocenských štruktúr na základe územnej afiliácie, zásadné 

limitácie jej pôsobnosti a kompetencií, nachádzajúce sa v jej de jure základoch, v „Dohodách 

z Oslo“, vylúčili možnosť efektívnej vlády už v samom počiatku existencie PNA. 

 

3.1.3    Nezávislosť 
 

Okrem troch tradičných atribútov štátnosti kladieme v práci dôraz aj na nezávislosť, 

ktorá je považovaná za jeden z moderných atribútov (Okeowo, 2008; Wallace-Bruce, 1994). 

Crawford (2006) rozdeľuje nezávislosť na formálnu a skutočnú. O formálnej nezávislosti 

hovoríme v prípade štátu, v ktorom zo zákona disponujú právomocami spravovať jeho 

územie (v zmysle vnútorných aj vonkajších záležitostí) osobitné orgány tohto štátu. Na 

druhej strane, skutočnú nezávislosť vníma ako akúsi minimálnu mieru skutočnej vládnej 

moci, ktorá je k dispozícii orgánom domnelého štátu, nevyhnutnú na to, aby sme daný štát 

mohli považovať za nezávislý (Crawford, 2006, s. 52, 56-57). Entitu môžeme kvalifikovať ako 

štát iba v prípade ak disponuje obomi typmi nezávislosti (Crawford, 2006). 

Ako bolo preukázané predtým, Kosovo nespĺňa atribút efektívnej vlády, pričom 

významná úloha, ktorú pri výkone štátnej moci zohrávajú externý aktéri (UNMIK, NATO, 

EULEX, ICO) ukazuje, že je do značnej miery závislé od medzinárodného spoločenstva (Kuçi, 

2005; Okeowo, 2008). Významný vplyv externých aktérov na Kosovo bol viditeľný takmer pri 

všetkých dôležitých inštitucionálnych zmenách v jeho modernej histórii (Martínez, 2007).  

Už od roku 1999, kedy došlo k vojenskej kampani NATO, bola správa územia Kosova 

závislá od externých aktérov. Podľa mierovej dohody (Rambouillet Peace Agreement) 

podpísanej medzi Slobodanom Miloševičom a zástupcami kosovských Albáncov, a následne 

aj podľa Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244, malo byť Kosovo spravované dočasným 

orgánom, Misiou OSN v Kosove (UNMIK). Bezpečnosť Kosova mali zabezpečiť jednotky NATO 

a KFOR.47  
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 Viď Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo, Feb. 23, 1999, U.N. Doc. S/1999/648 (June 
7, 1999); a Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244. 
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Do 21. storočia tak Kosovo vstupovalo vo veľmi zložitej právnej situácii. Rezolúcia 

Bezpečnostnej rady č. 1244 založila na tomto území medzinárodný protektorát pod záštitou 

OSN, ktorý mal mať iba prechodný charakter, pričom k definitívnemu vyriešeniu štatútu 

Kosova malo dôjsť neskôr. Táto rezolúcia je však aj po viac ako jednom desaťročí stále platná.  

Vypuknutie etnického násilia, ku ktorému došlo v Kosove v marci 2004, prinútilo 

medzinárodnú komunitu hľadať definitívne riešenie. Ahtisaariho plán, prezentovaný 

vo februári 200748, ktorý mal za cieľ vyriešiť právny štatút Kosova, definoval podmienky 

nevyhnuté pre vznik nezávislého Kosovského štátu. Tento plán počítal s prechodným 

obdobím, počas ktorého UNMIK postupne prenesie svoje právomoci v oblasti právneho štátu 

na EULEX a Kosovské inštitúcie získajú všetky ostatné právomoci (pod dohľadom ICO). Realita 

sa však značne líšila od pôvodných plánov. Odmietnutie Ahtisaariho plánu zo strany Ruska 

a srbský bojkot nových kosovských inštitúcií, značne oslabili predpoklad definitívneho 

prenosu právomocí. Misia EULEX bola na niekoľko mesiacov úplne paralyzovaná (Sebastian, 

2009). 

Aktivity UNMIK v Kosove prebiehali v rámci štruktúry stojacej na štyroch pilieroch: (1) 

oblasť polície a spravodlivosti podliehala UNHCR; (1) civilná administratíva spadala pod „UN 

Department of Peacekeeping Operations“; (3) na demokratizáciu a inštitucionálny rámec 

dohliadala OBSE; a (4) rekonštrukciu a ekonomický rozvoj mala pod dohľadom EÚ (The EU’s 

Challenge in Kosovo. FRIDE, May 2007, s. 2). Zatiaľ čo NATO v Kosove presadzovalo zákony 

týkajúce sa medzinárodnej bezpečnosti, policajné zložky OSN mali na starosti zákony 

upravujúce oblasť domáceho práva a poriadku. Súdny systém podlieha kontrole UNMIK, 

ktorá využíva služby zahraničných sudcov a prokurátorov. Z hľadiska inštitucionálneho 

dizajnu Kosova, ako aj výkonu funkcií verejnej správy, majú do dnešných dní svoje 

nezastupiteľné miesto externý aktéri (Kuçi, 2005). Kosovské dočasné samosprávne inštitúcie 

si postupom času vyvinuli akúsi „dynamiku závislosti“ na prítomnosti a dohľade zo strany 

externých aktérov (Martínez, 2007). 

Nejednotnosť v rámci EÚ ohľadom nezávislosti Kosova viedla k neobvyklej situácii, 

keď na jeho území operujú dve samostatné medzinárodné štruktúry. Prvá z nich zahsňa 

Misiu OSN v Kosove (UNMIK); misiu EÚ s názvom EULEX, ako aj vojenské sily NATO pod 
                                                           
48

 Oficiálny anglický názov znie „Comprehensive Proposal for the Kosovo Status  Settlement“. Executive 

Summary prístupné na: http://www.unmikonline.org/  

http://www.unmikonline.org/
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názvom KFOR. Všetky musia vychádzať z Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244, pričom 

majú formálne neutrálne postavenie. Túto medzinárodnú štruktúru do značnej miery 

negatívne ovplyvnila absencia jasného rozdelenia právomocí medzi jednotlivými aktérmi 

(Sebastian, 2009). Druhú medzinárodnú štruktúru tvorí tzv. „International Civilian Office 

(ICO)“, Ahtisaariho plánom založený ad hoc orgán, na ktorom participuje väčšina členských 

štátov EÚ.49 Jeho oficiálnou úlohou je pomoc kosovskej vláde na ceste k dosiahnutiu úplnej 

nezávislosti. 

Dôveryhodnosť EÚ je v Kosove, podľa Sebastian, spochybnená existenciou dvoch 

navzájom si odporujúcich mandátov, oficiálne neutrálnym EULEXom a pro-nezávisle 

orientovaným ICO. V Kosove sme svedkami „dlhodobého problému s navzájom sa 

prekrývajúcimi a nekoordinovanými medzinárodnými aktivitami, [pričom+ súčasné štruktúry 

predstavujú vrchol tohto neporiadku.“ (Sebastian, 2009, s. 2) 

Kritérium nezávislosti sa v kontexte dlhoročnej okupácie Palestíny zo strany Izraela 

v súčasnosti javí v prípade PNA ako ťažko naplniteľné. Palestínsky štatút bol od začiatku 

podmienený rozhodnutiami medzinárodného spoločenstva (Khalidi, 2007; Quigley, 2010). 

V počiatočnej fáze išlo o rozhodnutia prijaté na konferencii v Paríži týkajúce sa nielen 

Palestíny, ale tiež ďalších území, ktorých osud bol počas 1. svetovej vojny otázny. Následný 

vývoj ukázal, že rozhodnutia o sporných územiach, medzi ktoré patrila aj Palestína, neskôr 

viedli buď ku koloniálnej nadvláde alebo k nezávislosti (Quigley, 2010). V prípade Palestíny 

došlo k presadeniu sa určitej formy prvej možnosti. 

Hlavný inštitucionálny problém pred Palestínčanov podľa Khalidiho postavil režim 

počas Britského mandátu, ktorého predstavitelia sa vyslovene zdržiavali akýchkoľvek 

odkazov na palestínsku spoločnosť a ich samosprávu. Treba tiež poznamenať, že právna 

štruktúra Britského mandátu neumožňovala dosiahnuť žiadne pokroky v posilnení arabskej 

samosprávy v krajine (Khalidi, 2007). V Palestíne bol najvyššou a jedinou autoritou Britský 

vysoký komisár.50 Nebol tu parlament alebo iné volené reprezentatívne teleso, ani vláda 

alebo zodpovedné arabské autority. Palestína tak bola akousi anomáliou v porovnaní 

s ostatnými časťami britského kráľovstva v medzivojnovom období (Khalidi, 2007, s. 38). 

                                                           
49

 Na čele tohto orgánu stojí Pieter Feith (od 28. februára 2008),  ktorý je zároveň Osobitným zástupcom EÚ 
v Kosove (EUSR).  
50

 Určité právomoci mala aj Židovská agentúra, ktorej status upravoval Palestínsky mandát.  
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Palestínsky inštitucionálny vývoj sa začal počas obdobia Britského mandátu, aby od 

roku 1948 pokračoval pod jordánskou a egyptskou správou, ktoré si rozdelili územie 

Palestíny takmer rovnako, ako je tomu dnes. Zatiaľ čo Egypt vládol v pásme Gazy, Jordánsko 

vykonávalo zvrchované právomoci na území Západného brehu. Existencia dvoch právnych 

tradícií na území PNA, jordánskej na Západnom brehu a egyptskej v pásme Gazy, neskôr 

viedla k častým sporom medzi legislatívnou a exekutívnou zložkou PNA, ktoré boli pre ňu 

charakteristické už od prvých volieb do PLR (január 1996).  

Separátny vývoj palestínskych teritórií bol následne prerušený izraelskou okupáciou. 

Po šesťdňovej vojne v roku 1967 Izrael získal kontrolu nad všetkými inštitúciami na 

palestínskych územiach. Administratíva židovského štátu vládla  v tejto oblasti 

prostredníctvom armádnych nariadení. Izrael dlhodobo dominoval palestínskej politike a 

zohrával tak významnú úlohu v životoch Palestínčanov (Brown, 2003). 

Významný vplyv externých aktérov pretrváva v PNA dodnes. Vojenská ofenzíva 

a izolácia Pásma Gazy, ktoré nasledovali po víťazstve Hamasu v parlamentných voľbách 2006, 

ako aj Izraelsko-Libanonská vojna, ilustrujú, ako úzko je palestínska snaha o dosiahnutie 

nezávislosti previazaná s regionálnymi a medzinárodnými aktérmi (Khalidi, 2007). Kontinuita 

medzi obdobím Britského mandátu a súčasnosťou je do určitej miery viditeľná na pozadí 

vzájomného vzťahu medzi palestínskymi lídrami a externými aktérmi. Jednou z 

hlavných konštánt tejto kontinuity zostáva dlhodobá slabosť a neschopnosť palestínskych 

lídrov vyhradiť sa voči externým aktérom (Khalidi, 2007).  

Výkonná a zákonodarná moc, ako aj bezpečnostné zložky PNA, vykonávajú svoje 

právomoci v oblastiach, na ktoré si Izrael nerobil nároky alebo im ich postupne odstúpil, či už 

v „Zmluve o odchode izraelských jednotiek z Gazy a Jericha“ alebo v „Prechodnej dohode“.51 

Práve v tom spočíva podstata právnych reštrikcií PNA z hľadiska nezávislosti (ako aj samotnej 

štátnosti). Jej orgány majú kompetencie, podobajúce sa kompetenciám štátu, iba v tých 

oblastiach, ktoré nie sú zásadné z pohľadu Izraela. Naopak, v oblastiach, ktoré patria v 

                                                           
51

 Bližšie podrobnosti viď v “The Agreement on Gaza and Jericho“ (1994), resp. „Interim Agreement“ (1995). 
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každom suverénnom štáte ku kľúčovým, akými sú bezpečnostná politika, výber daní a ciel, či 

kontrola hraníc, vzdušného a námorného priestoru, zohráva PNA iba marginálnu úlohu.52  

Z predchádzajúcej analýzy vyplýva, že Kosovo a PNA nespĺňajú  kritérium nezávislosti. 

Kosovská vláda vzišla z demokratických a slobodných volieb, nad ktorých priebehom 

dohliadali OBSE, OSN, či EÚ, ale svoje právomoci získala prostredníctvom právnych aktov 

a zákonov, ktoré podliehali schváleniu Osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN. 

Dodnes nie je definitívne vyriešený prenos právomocí medzi Kosovom a Srbskom, ako aj 

medzi Kosovom a medzinárodným spoločenstvom. Nevyriešené zostáva taktiež postavenie 

oblastí na severe krajiny, kde sa o moc delia kosovské, srbské a medzinárodné orgány.   

Inštitucionálny vývoj bol v modernej histórii Palestíny do značnej miery závislý od 

externých aktérov angažujúcich sa v tejto oblasti. PNA je v mnohých oblastiach priamo 

závislá od Izraela a medzinárodného spoločenstva. Jej životaschopnosť, ktorá je uväznená v 

„železnej klietke“53 vnútropolitických problémov a nevyhnutnosti vrátiť sa k rokovaniam s 

Izraelom, dlhodobo závisí do veľkej miery od podpory externých aktérov. Zahraničný donori 

do roku 1998 investovali do rekonštrukcie a rozvoja krajiny dokopy približne 2,5 miliárd 

USD.54 Väčšina z týchto peňazí bola použitá na konsolidáciu domácej autority PNA (Tschirgi, 

2005). Ku skutočnej konsolidácii a nadobudnutiu suverenity však doposiaľ neprišlo.  
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 Nehovoriac o pokračujúcej blokáde Pásma Gazy, z ktorej sa Izrael oficiálne stiahol v roku 2005, či o výstavbe 
židovských osád na palestínskych územiach. 
53

 Termín „železná klietka“ používa Rashid Khalidi vo svojej práci ako najvýstižnejšiu charakteristiku v súvislosti 

s osudom Palestínčanov od obdobia Britského mandátu v Palestíne až po súčasnosť (Khalidi, 2007). 
54

 Viac viď v Rocard and Siegman, 1999. 
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3.2     Legitimita 
 

Prebiehajúci politický zápas medzi Fatahom a Hamasom, ktoré si nárokujú na štátnu 

moc v PNA, ako aj medzi albánskou väčšinou a srbskou menšinou v Kosove, smeruje k otázke 

legitimity vlády z hľadiska vnútroštátneho práva. Podľa Crawforda (2006, s. 69) však pri 

štátnosti nie je otázka domácej legitimity podstatná, na rozdiel od legitimity samotných 

nárokov na štátnosť. Štát neprestáva existovať, ak dôjde k zmene vlády protiústavnými 

prostriedkami, napr. vojenským prevratom, ani v prípade, ak vláda svojím konaním porušuje 

domácu ústavu (Quigley, 2010, s. 217). Otázka preto stojí inak: Sú nároky oboch entít na 

štátnosť legitímne z hľadiska súladu s medzinárodným právom?  

Zatiaľ čo legitimita štátotvorných ambícií PNA, obmedzená de jure základmi 

položenými v „Dohodách z Oslo“55, nebýva často predmetom zásadných sporov, legitimita 

existencie Kosovskej republiky je napádaná z mnohých strán. 

Na podnet Srbska požiadalo Valné zhromaždenie OSN (dňa 8. októbra 2008) 

Medzinárodný súdny dvor (ICJ) o poradné stanovisko vo veci súladu jednostranného 

vyhlásenia nezávislosti Kosova (z dňa 20. februára 2008) s medzinárodným právom. Poradné 

stanovisko medzinárodného súdneho dvora síce nie je právne záväzné a nemôže tak zrušiť 

vyhlásenie nezávislosti, ale jeho výrok má značný politický vplyv s významným dosahom na 

regionálny kontext. Pri svojom rozhodovaní sa ICJ zameral na zákonnosť vyhlásenia 

nezávislosti Kosovskej republiky. Konkrétne skúmal, či rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 

1244 (1999) zaviedla z hľadiska medzinárodného práva osobitné pravidlá a z nich vyplývajúce 

povinnosti, ktoré by mali vplyv na zákonnosť tohto aktu (ICJ – General List No. 141., 2010, 

Part IV, §78). 

ICJ skonštatoval, že, vo všeobecnosti, protiprávnosť vyhlásenia nezávislosti nevyplýva 

zo samotného unilaterálneho charakteru tohto vyhlásenia, ale zo skutočnosti, že bolo 

spojené s neoprávneným použitím sily, alebo inak porušovalo normy všeobecného 

medzinárodného práva. ICJ, vychádzajúc z faktu, že všeobecné medzinárodné právo 

nezahsňa žiadny zákaz vyhlásenia nezávislosti, dospel k záveru, že jednostranným vyhlásením 

nezávislosti, zo dňa 17. februára 2008, Kosovo neporušilo všeobecné medzinárodné právo 
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 Tieto dohody boli uzavreté pod dohľadom tzv. „blízko-východného kvarteta“ (USA, Rusko, OSN, EÚ). 
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(ICJ – General List No. 141., 2010, Part IV, §84). Kosovo podľa súdneho dvora neporušilo ani 

Rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 (1999), či „Ústavný rámec pre dočasnú 

samosprávu“ z dielne UNMIK (ICJ – General List No. 141., 2010, Part V, §122). Toto 

konštatovanie de facto znamená, že nároky kosovských Albáncov na štátnosť sú z hľadiska 

súladu s medzinárodným právom legitímne.  

Jedna z najvýznamnejších historických vývojových línií v Palestíne sa po vzniku PNA 

nevzťahovala ani tak k aktuálnemu smerovaniu inštitucionálneho vývoja a budovania 

palestínskych samosprávnych orgánov, ako k samotnej podstate a najmä legitimite tohto 

procesu (Brown, 2003). Formovanie palestínskych samosprávnych inštitúcií – inštitucionálny 

rámec vyjednaný s Izraelom mal byť základom následného samourčenia Palestínčanov – bolo 

založené predovšetkým na akceptácii Izraela, ktorý v ňom zohrával významnú úlohu.  

Podstatou tejto vývojovej línie je, že Palestínčania neodvodzujú legitimitu svojich 

samosprávnych orgánov a základných inštitucionálnych pravidiel od ich právnych základov, 

ktoré sa de jure nachádzajú v Dohodách z Oslo, ale zo svojej histórie (Brown, 2003). 

Palestínčania vnímajú a prezentujú PNA ako autoritu, ktorá vznikla tým, že na ňu OOP, teda 

dovtedy jediný medzinárodne uznávaný zástupca Palestínčanov, delegovala všetky činnosti 

súvisiace so spravovaním oblastí na Západnom brehu a v pásme Gazy, ktoré boli pod správou 

Palestínčanov (Khalidi, 2007). Išlo tak podľa nich o akúsi náhradu za „Deklaráciu o nezávislom 

Palestínskom štáte“ z roku 1988, ktorú stále považovali za živú. Práve z toho vychádzali (a 

dodnes vychádzajú) palestínsky islamisti – predovšetkým z hnutia Hamas – keď apelovali na 

oslobodenie Palestíny spod izraelskej okupácie a následný vznik nezávislého palestínskeho 

štátu, ktorý by nebol zviazaný reštriktívnymi dohodami s Izraelom. Takáto politika si rýchlo 

získala sympatie zo strany domáceho obyvateľstva, v čoho dôsledku sa v PNA dostával do 

popredia vnútropolitický konflikt, prebiehajúci medzi jej politickým vedením a Hamasom, 

o podporu a oddanosť Palestínčanov (Parker, 1999). 

Keďže Izrael už po desaťročia zohráva kľúčovú úlohu v tejto oblasti, mnohí 

Palestínčania vnímali vznik PNA a vlastných samosprávnych orgánov ako zadosťučinenie 

a obmedzenú autonómiu štylizovali do polohy zvrchovanej vlády na vlastnom území, ktorá je 

nezávislá od Izraela (Khalidi, 2007). Symboly palestínskej identity, staré aj nové, boli 

otvorene zobrazované skôr ako symboly suverénneho štátu než ako heslá revolučného 
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hnutia (Brown, 2003). Dohody z Oslo však okrem toho, že zakladali PNA a ďalšie palestínske 

samosprávne orgány, obsahujú aj mnohé obmedzenia palestínskej suverenity.56 Zo strany 

oficiálnych palestínskych predstaviteľov tak v prípade deklarácie vzniku nezávislého 

palestínskeho štátu išlo najmä o získanie verejnej podpory.  

Palestínčania si uvedomujú, že PNA, konštituovaná na de jure základoch, ktoré tvoria 

„Dohody z Oslo“, nie je štátom, ale iba akýsi základným stavebným kameňom, na ktorom 

môže v budúcnosti vyrásť nezávislý palestínsky štát. Do veľkej miery môžu byť v tomto 

procese Palestínčanom nápomocné práve skúsenosti s budovaním samosprávnych orgánov 

a inštitúcií v PNA. Ak si zástupcovia PNA v jej mene nárokujú na dosiahnutie štátnosti, tak 

týmto nárokom chýba legitimita z hľadiska súladu s medzinárodným právom. Avšak, ak tieto 

nároky vznášajú v mene Palestíny, tak sa otázka legitimity stáva opäť otvorenou. 

 

 

 

 

                                                           
56

 Viaceré nejednoznačné ustanovenia Dohôd z Oslo spôsobili, že už tak limitovaná suverenita nemohla byť plne 
implementovaná. PNA napr. nedisponovala efektívnou kontrolou nad všetkými palestínskymi mestami 
a dedinami na Západnom brehu a v pásme Gazy, keďže vstupy („checkpoints“) do týchto miest kontroloval aj 
naďalej Izrael. Ten mal okrem toho kontrolu aj nad veľkou enklávou v Hebrone a nad celým Jeruzalemom. 
V niektorých oblastiach Východného Jeruzalemu však PNA získala pomerne efektívnu kontrolu nad občianskym 
životom Palestínčanov.  
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Záver 
 

Existencia „de facto štátnosti“ je výsledkom kombinácie silných separatistických snáh 

národných entít a neochoty pristúpiť k ich odštiepeniu a osamostatneniu sa zo strany 

nezávislých štátov v rámci medzinárodného systému. Pri „de facto štátoch“ ide o národy a 

entity, ktoré vykonávajú bežné funkcie štátu a spravujú jeho vymedzené územie, pričom 

požívajú podporu zo strany domáceho obyvateľstva. „De jure štátnosť“ nedosiahli preto, 

lebo nie sú uznávané väčšinou suverénnych štátov v rámci medzinárodného spoločenstva. 

Títo suveréni naďalej uznávajú výhradne autoritu štátu, od ktorého sa daná entita odtrhla. 

Často sa tak deje aj v prípade, ak „materský“ štát nemá zásadný vplyv na fungovanie 

administratívy separatistických oblastí a stratil legitimitu v očiach domáceho obyvateľstva.        

Pre niektoré národy je „de facto štátnosť“ iba prechodná zastávka na ceste k „de jure 

štátnosti“, ktorá závisí od uznania zo strany medzinárodného spoločenstva. Týka sa to najmä 

Kosova, ktoré formálne uznáva viac ako sedemdesiat štátov. Ešte nedávno sa tento 

predpoklad týkal aj Palestínčanov, ktorý mali mať nezávislý štát, podľa prevládajúcej 

medzinárodnej mienky, už na konci 20. storočia. Jednotlivé „Dohody z Oslo“ a multilaterálne 

rokovania (až po „Camp David“) v PNA postupne zavádzali inštitucionálne inovácie. Tieto 

inovácie boli veľkou časťou odbornej a laickej verejnosti vnímané ako základy budúceho 

palestínskeho štátu, ktorého vznik mal byť otázkou maximálne niekoľkých rokov. Aj napriek 

tomu, v roku 2011 nie sú Palestínčania o nič bližšie k vlastnému štátu, ako tomu bolo 

v druhej polovici 90. rokov.  

Pri skúmaní vnútornej štátnosti Kosova a PNA sme vychádzali z predpokladu, že, ak 

národná entita napĺňa relevantné atribúty a disponuje oboma piliermi „dynamického“ 

modelu, suverenitou a legitimitou, tak dosiahla „de facto štátnosť“.  

Na základe predchádzajúcej analýzy možno tvrdiť, že Kosovo spĺňa jeden z troch 

atribútov „de facto štátnosti“, ktoré sú základom suverenity. Je nespochybniteľným faktom, 

že Kosovo disponuje vymedzeným územím a stálou populáciou, ktorej členovia sa hlásia ku 

Kosovskej republike. Naopak, Kosovo nespĺňa atribút vlády vykonávajúcej suverénne 

právomoci na celom území domnelého štátu. Súčasný právny stav, charakterizovaný 

medzinárodným dohľadom nad množinou právomocí kosovských vládnych štruktúr 
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v severných oblastiach krajiny, vychádza jednak z Ahtisaariho plánu, ale predovšetkým z 

platnej Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244. Srbsko v oblasti spoločných hraníc 

významným spôsobom narúša suverenitu Kosova. K upevňovaniu „duálnej suverenity“ 

dochádza prostredníctvom podpory systému paralelných inštitúcií. Ten v krajine dodnes 

pretrváva už od komunálnych volieb z mája 2008 (Sebastian, 2009). Ide o jeden z hlavných 

faktorov podmieňujúcich oslabenie efektivity Vlády Kosovskej republiky. 

Kosovská republika nespĺňa ani kritérium nezávislosti, ktoré je do veľkej miery 

prepojené s existenciou efektívnej vlády. Kosovská vláda síce vzišla z demokratických 

a slobodných volieb, nad ktorých priebehom dohliadali OBSE, OSN, a EÚ, avšak svoje 

právomoci získala prostredníctvom právnych aktov a zákonov, ktoré podliehali schváleniu 

Osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN (Kuçi, 2005; Okeowo, 2008). Pri výkone 

štátnej moci v Kosove dlhodobo zohrávajú významnú úlohu medzinárodné orgány (UNMIK, 

NATO, EULEX). Dominantný vplyv externých aktérov na Kosovo bol viditeľný takmer pri 

všetkých dôležitých inštitucionálnych rozhodnutiach v jeho modernej histórii (Martínez, 

2007). Kosovské dočasné samosprávne inštitúcie si vyvinuli akúsi „dynamiku závislosti“ na 

prítomnosť a dohľad zo strany vonkajších aktérov (Martínez, 2007, s. 7).  

Kosovo spĺňa atribút legitimity, teda súladu medzinárodného práva s nárokmi na 

štátnosť. Disponuje tak druhým pilierom zavedeným „dynamickým“ modelom štátnosti. 

Medzinárodný súdny dvor vo svojom poradnom stanovisku k prípadu Kosova, o ktoré 

požiadalo Valné zhromaždenie OSN, dospel k záveru, že jednostranným vyhlásením 

nezávislosti, zo dňa 17. februára 2008, Kosovská republika neporušila všeobecné 

medzinárodné právo (ICJ – General List No. 141., Part. IV, §84). ICJ pri tom vychádzal 

predovšetkým z faktu, že všeobecné medzinárodné právo nezahsňa žiadny zákaz vyhlásenia 

nezávislosti. Kosovo podľa súdneho dvora neporušilo Rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 

1244 (1999), ani „Ústavný rámec pre dočasnú samosprávu“ z dielne UNMIK (ICJ – General 

List No. 141., Part. V, §122). Nároky kosovských Albáncov na štátnosť sú z hľadiska 

medzinárodného práva legitímne. 

 

 



„De facto štátnosť“: Kosovská republika a Palestínska národná autorita 
 

42 
 

Palestínska národná autorita spĺňa, rovnako ako Kosovská republika, iba jeden z troch 

atribútov štátnosti tvoriacich pilier suverenity. PNA disponuje vymedzeným územím a stálou 

populáciou. Naopak, nespĺňa kritérium vlády schopnej spravovať celé územie domnelého 

štátu, keďže na jej území de facto existujú dve paralelné mocenské štruktúry. Jednu 

predstavuje hnutie Hamas, víťaz posledných parlamentných volieb, ktoré vládne v pásme 

Gazy. Druhú mocenskú štruktúru predstavuje hnutie Fatah, na čele s prezidentom 

Mahmúdom Abbásom. Táto sídli na Západnom brehu rieky Jordán. Aj v prípade, ak by v PNA 

neprišlo k rozdeleniu moci medzi dve paralelné štruktúry, zásadné obmedzenia jej 

pôsobnosti a kompetencií, nachádzajúce sa v de jure základoch, v „Dohodách z Oslo“, vylúčili 

možnosť naplnenia atribútu vlády už na samom počiatku jej existencie (Brown, 2003). 

Rovnako je na tom PNA aj v otázke naplnenia atribútu nezávislosti.  Pri výkone štátnej 

moci nie je PNA preukázateľne nezávislá od externých aktérov, z ktorých najvýznamnejšiu 

úlohu zohráva Izrael. Z pohľadu tzv. „blízko-východného kvarteta“ (USA, Rusko, EÚ a OSN) 

môže dôjsť k vzniku nezávislého palestínskeho štátu iba prostredníctvom procesu mierových 

rokovaní. Tento predpoklad znamená, že charakter budúceho Palestínskeho štátu by mal 

vzísť z bilaterálnych dohôd a podmienok vyjednaných s Izraelom, ktoré môžu zahsňať 

významné obmedzenia slobody jeho konania.57 

Rovnako tak PNA nedisponuje nárokmi na štátnosť, ktoré by boli legitímne z hľadiska 

medzinárodného práva. „Dohody z Oslo“ obsahujú významné obmedzenia jej pôsobnosti 

a ako také nekonštituujú PNA ako štát, ale iba ako akýsi orgán verejnej správy. Palestínčania 

si túto skutočnosť uvedomujú, a preto pri kladení požiadaviek na štátnosť nevystupujú 

v mene PNA (teda inštitúcie, ktorá bola vyjednaná s Izraelom58), ale odkazujú na svoju 

históriu, predovšetkým na Palestínsku deklaráciu nezávislosti z roku 1988 (Brown, 2003).  

 

 

 

                                                           
57

 „Štátnosť má byť odmena za dohodu, v ktorej by Izrael mohol získať zásadné ústupky výmenou za uznanie 
Palestíny ako štátu.“ (Quigley, 2010: 3)    
58

 „PNA je inštitúciou verejnej správy. Môže ísť o vládu, alebo súčasť vlády, ale nie je to štát.“ (Quigley, 2010, s. 
208) 
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Tabuľka sumarizujúca naplnenie jednotlivých atribútov „de facto štátnosti“:  

  atribút/entita KR PNA   atribút/entita KR PNA 

S 
U 
V 
E 
R 
E 
N 
I 
T 
A 

vymedzené 
územie a stála 

populácia 
+ + 

L 
E 
G 
I 
T 
I 

M 
I 
T 
A 

legitimita + – vláda – – 

nezávislosť – – 

 

Palestínska národná autorita a ani Kosovská republika nedisponujú „de facto 

štátnosťou“. K jej dosiahnutiu má bližšie Kosovská republika, ktorá by sa mala snažiť 

o dokončenie procesu prenosu kompetencií na orgány verejnej správy a o dosiahnutie 

dohody so Srbskom, upravujúcej postavenie srbskej menšiny a zaručujúcej nadobudnutie 

zvrchovanej vlády nad severom krajiny. Palestínska národná autorita nemôže dosiahnuť „de 

facto štátnosť“, pokým budú existovať zásadné inštitucionálne obmedzenia jej 

samosprávnych orgánov, vyplývajúce z bilaterálnych dohôd s Izraelom, známych pod názvom 

„Dohody z Oslo“. 
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