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Úvod
Poskytnutí ochrany jedincům, kteří jsou pronásledováni z rozličných důvodů,
je v mezinárodním prostředí zakořeněno již po dlouhá staletí. S touto problematikou
se pojí dva následující pojmy – azyl a uprchlictví. Oba dva tyto instituty jsou ve
společnosti spojeny s humanitárními účely a mají za cíl poskytnout osobě, která
nemůže požívat ochrany svého státu a prchá před pronásledováním, jak je definováno
v pramenech mezinárodního práva, potřebnou ochranu. Možná i pro svůj společný cíl
jsou často zaměňovány, chybně používány a někteří autoři dokonce tvrdí, že se jejich
význam v současné době stírá a otázkou zůstává, zda je relevantní tyto pojmy v dnešní
realitě stále rozlišovat. Pojem územní azyl se může zdát pojmem velice starým až
archaickým, jehož původní podobu znali již staří Řekové a Římani. I přes takto
dlouhou historii však v mezinárodním společenství nenalezneme právně závaznou
úpravu územního azylu. Oproti tomu uprchlictví je pojmem moderním, spojeným
především s 20. stoletím a stěžejním dokumentem jeho právní úpravy je Úmluva
o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokol z roku 1967. Právní úprava
uprchlictví vznikla především jako reakce na druhou světovou válku a uprchlické vlny
před ní, byť jeho kořeny sahají dále.
Tématem této diplomové práce je institut územního azylu. Na pojem
územního azylu je možno nahlížet z mnoha rovin a pro účely této diplomové práce
byly zvoleny tři předmětné roviny výzkumu. Jedná se o rovinu historickou, rovinu
právní úpravy a rovinu zabývající se existencí práva na azyl. Právě z důvodu
směšování významu územního azylu a uprchlictví, a tedy nabízející se otázky, zda je
relevantní instituty vůbec rozlišovat, jsem se rozhodla téma územního azylu více
konkretizovat a zabývat se také srovnáním vybraných rovin výzkumu s uprchlictvím.
Práce je členěna do tří hlavních kapitol, které výše zmíněným analyzovaným
rovinám odpovídají. Rovina historická se zabývá vznikem a následným vývojem obou
institutů, rovina právní úpravy se zabývá stěžejními prameny právní úpravy
a procesem vyjednávání o nich a třetí zkoumanou rovinou je existence práva na azyl
a práva na udělení statusu uprchlíka.
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V první kapitole této diplomové práce je analyzován vývoj a historie
územního azylu. Počátek vývoje azylu datujeme již od starověku a můžeme jej rozdělit
do několika důležitých historických etap, z časového hlediska jde o starověk,
středověk a novověk, které jsou v textu práce rozpracovány. Pozornost je věnována
vzniku a vývoji azylu náboženského, jeho následné proměně v azyl územní a dále
vyčlenění specifické formy azylu, azylu diplomatického. Uprchlictví je naopak
institutem poměrně novým a počátek jeho hlavního vývoje datujeme až od počátku
20. století. Analýzou a komparací historického vývoje územního azylu a následně
uprchlictví je zodpovězena výzkumná otázka, zda ovlivnil vývoj institutu územního
azylu vznik a vývoj uprchlictví.
Ve druhé kapitole je analyzována rovina právní úpravy územního azylu
a uprchlictví. Na rozdíl od uprchlictví, které považujeme za smluvní institut, není
institut územního azylu kodifikován. Pozornost je v této diplomové práci věnována
vývoji a jednání vedoucímu k přijetí právně nezávazného dokumentu Deklarace
o územním azylu a dále snaze o přijetí právně závazné Úmluvy o územním azylu.
V této kapitole je zodpovězena druhá výzkumná otázka, tj. zda ovlivnila právní úprava
uprchlictví jednání a snahy o přijetí Úmluvy o územním azylu.
Třetí rovinou analýzy je existence práva na poskytnutí ochrany vážící se
s územním azylem či uprchlictvím. Tato kapitola je rozpracováním charakteru obou
institutů a zkoumá, zda existuje právo státu, popřípadě právo jednotlivce na udělení,
popřípadě získání azylu. Z této roviny je zkoumáno také uprchlictví, a tedy existence
práva na udělení statusu uprchlíka.
V této diplomové práci je používána hlavně metoda analýzy odborné
literatury a právních norem, a dále metoda komparace, kdy se práce snaží o srovnání
vybraných rovin a aspektů institutu územního azylu a uprchlictví.
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1.

Historie a vývoj azylu a uprchlictví
První zkoumanou rovinou institutu územního azylu je rovina historická.

Zkoumány jsou historické okolnosti vzniku institutu územního azylu, od jeho počátku
včetně dalšího vývoje, který vedl k současné podobě územního azylu. Azyl
považujeme za starodávný institut, který se vyvíjel po staletí již od antiky. Oproti tomu
jsou analyzovány historické okolnosti1 zásadní pro vývoj uprchlictví, jako institutu
poměrně moderního, jehož hlavní vývoj přinesly až masivní uprchlické proudy na
počátku 20. století. Z důvodu takto od sebe vzdálené datace vzniku a vývoje obou
institutů se bez bližšího zkoumání nabízí dva možné závěry ohledně vzájemné
propojenosti jejich historie. První z nich je varianta, dle které by se mohlo zdát, že je
uprchlictví jakýmsi dalším rozvinutím práva na azyl, možná pokračováním jeho
vývoje, a to právě z důvodu tohoto časového odstupu mezi vznikem obou pojmů a ve
spojení s jejich společným cílem, tj. ochranou prchajících osob před pronásledováním.
Druhý možná závěr by mohl být opět podepřen až příliš rozdílnou datací jejich vzniku
a vývoje, ale tentokrát v opačném slova smyslu, tj. mohlo by se zdát, že období vzniku
a hlavního vývoje těchto pojmů jsou natolik vzdálené, že spolu jejich historie nemůže
souviset a jedná se o pojmy na sebe nenavazující. Tato kapitola se snaží zodpovědět,
o kterou z těchto variant ve skutečnosti jde.

1.1.

Historie a vývoj azylu
Historii a vývoj azylu můžeme v první řadě rozdělit z časového hlediska na

vývoj ve starověku, středověku a novověku. Analýza vývoje již od starověku je
nezbytná pro pochopení historických událostí a podmínek, které vedly ke vzniku
tohoto institutu a slouží pro následnou komparaci s historickými událostmi vedoucími
ke vzniku pojmu uprchlictví. Kompaktní přehled vývoje azylu také čtenáři umožňuje
lepší pochopení institutu územního azylu a jeho rozlišení od historického
náboženského azylu nebo naprosto odlišného institutu diplomatického azylu, kterému
je právě pro jeho specifičnost věnována podkapitola na konci této kapitoly.

1
Jedná se nejzásadnější události, které zapříčinily další vývoj mezinárodních instrumentů týkající se
uprchlictví, jak jsou popsány ve druhé části této kapitoly, tj. především případy přílivu ruských
a arménských uprchlíků.
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1.1.1. Starověk
První historickou etapou vývoje azylu je starověk. Poskytnutí azylu, pomoci
osobám hledajícím útočiště a jejich ochrana před hrozícím nebezpečím má své kořeny
již v dávné historii. Azylové právo v jeho primitivní podobě bylo známo již
u nejstarších civilizací a azyl byl poskytován v Indii, Egyptě, Persii nebo Babyloně.2
Samotný pojem azyl pochází z řeckého slova asylon, latinsky asylum, které označuje
místo, které nesmí být narušeno, například útočiště. Samotné slovo asylon se skládá
ze slov „a“ s významem „bez“ (without) a „sylon“ s významem „právo na zadržení“
(ang. right of seizure)3. Někdy bývá chápáno rovnou jako právo na útočiště, tj. ius
asyli.4
Právo azylu můžeme chápat jako jakýsi střet zakotvených právních institutů
a náboženské sféry. Azyl v původním slova smyslu, jak ho chápali již staří Řekové
a Římani, bylo nedotknutelné místo, které sloužilo jako úkryt či místo pro
přechovávání věcí, místo zaručující bezpečnost. Úlohou azylu tedy byla ochrana osob
prchajících do míst, která disponovala posvátným statusem. Již římské právo znalo
pojem confuga, tedy pronásledovaný člověk, který se na takové posvátné místo
uchýlil, následně azylu požíval a nemohl být na takovém místě zatčen, stíhán či
usmrcen pro své činy, byť za ně mohl být v době svého úprku již odsouzen. Toto
posvátné místo chránila vyšší moc, která pronásledovanou osobu chránila před
zadržením a potenciálním trestem. Někteří autoři azyl jako formu ochrany považují za
starou jako je lidstvo samo5. Náboženský charakter a hrozící boží trest při porušení
nedotknutelnosti takového útočiště dodával lidem požívajícím tuto ochranu pocit
nedotknutelnosti. Aura nedotknutelnosti se však ukázala být spíše problémem, protože
azyl na těchto posvátných místech začal být využíván v takové míře, že historikové
nevylučují možnost, že v konečném důsledku mohl podporovat páchání trestné

2

SINHA, Prakesh. Asylum and International Law. The Hague: Martinus Nijhoff, 1971. ISBN 978-94011-8856-2, s. 6.

3

English Oxford Dictionary [online]. Dostupné z: https://en.oxforddictionaries.com/definition/asylum

4

FRÝDEK, Miroslav. Kořeny asylu a jeho právní úprava v antickém právu. In: JÍLEK, Dalibor a Pavel
POŘÍZEK. Aktuální právní problémy azylového a cizineckého práva: sborník z vědeckého semináře
uskutečněného dne 10. září 2015 v Kanceláři veřejného ochránce práv – Aktuální právní problémy
azylového a cizineckého práva. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2016. ISBN 978-80-7552364-8, s. 171.

5

Příkladem může být Sinha nebo Kaladharan Nayar.
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činnosti.6 V Řecku byla místa se statusem azylu často posvátné háje, svatyně či
prostory kolem oltářů bohů, v Římě bylo takovým nejznámějším místem tzv. sedlo
mezi hradem a Capitoliem.7 Avšak ne všechna posvátná místa byla obdařena právem
azylu (ius asyli). Z historických dokumentů vyplývá, že ani tato ochrana nebyla
neomezená a ius asyli umožňoval osobu, která se na takové místo uchýlila, vylákat či
přimět, aby místo opustila, a to nejrůznějšími a často nekalými praktikami. Takto
ukrytý člověk mohl být zejména přemlouván, někdy až vydírán. Na posvátném místě
azylu sice platil zákaz přímého fyzického násilí, ale ten byl obcházen různými
způsoby, kupříkladu založením požáru v blízkosti místa azylu, kdy byl azylant
v podstatě přinucen vybrat si mezi smrtí udušením či uhořením nebo vydáním se
napospas svému pronásledovateli.8 Netradičním a zajímavým posvátným místem
azylu ve starověkém Římě byly sochy císařů. Již konstituce císaře Antonia Pia
regulovala útěky otroků k těmto sochám a stanovila, že v případě úprku otroka do
chrámu bohů nebo právě k soše císaře s vidinou zachránit sebe anebo svého bližního
od krutého zacházení ze strany jeho pána, má být jeho pán povinen otroka prodat.9
Byť existovala právní úprava ochraňující všechny, kteří se za své činy uchýlili
pod ochranu kněžích na tato svatá místa azylu, v realitě některé osoby, často páni
svých poddaných, nerespektovaly daná pravidla. Příkladem může být příběh
„Zlotřilého Rauchinga a dvou zamilovaných otroků“ jak je popsán Řehořem z Tours
a později interpretován Frýdkem. Dva poddaní Rauchinga, pána známého svou
marnivostí, pýchou a drzostí, se do sebe zamilovali a prchli do kostela doufajíc, že jim
zde bude poskytnuto útočiště. Rauching ve snaze dostat své poddané zpět, požádal
příslušného kněze, v jehož kostel zamilovaní pobývali, o jejich vydání. Kněz
požadoval Rauchingův slib, že spojení zamilovaných nebude postihnuto žádným
fyzickým trestem, k čemuž Rauching svolil a zavázal k nerozloučení páru. Kněz mu
tedy oba zamilované vydal. Rauching po jejich vydání nechal vykopat jámu a pokácet

6

SINHA, Prakesh. Asylum and International Law, opak. cit. 2, s. 9.

7

FRÝDEK, Miroslav. Kořeny asylu a jeho právní úprava v antickém právu. In: JÍLEK, Dalibor a Pavel
POŘÍZEK. Aktuální právní problémy azylového a cizineckého práva: sborník z vědeckého semináře
uskutečněného dne 10. září 2015 v Kanceláři veřejného ochránce práv – Aktuální právní problémy
azylového a cizineckého práva, opak. cit. 4, s. 171.

8

Tamtéž, s. 174.

9

Tamtéž, s. 176.
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strom do jehož vydlabaného kmenu nechal zamilovaný pár vložit a nechal je zasypat.
Tento zachycený příběh je příkladem, že ne vždy byla posvátnost azylového místa
respektována a dodržována10 a zároveň dle mého názoru příkladně demonstruje další
typický aspekt práva azylu, který jej odlišuje od uprchlictví a pro pochopení rozdílnosti
pojmů azylu a uprchlictví je nutné si jej uvědomit. Azyl, jeho poskytování a požívání
je již od starověku silně spjato s konkrétními lidskými osudy a životní situace každého
takového žadatele je jedinečná. Oproti tomu uprchlictví považujeme za masový jev,
což je dále rozvedeno v následujícím textu této diplomové práce.
V období pozdní antiky bylo právo azylu předmětem mnoha církevních
koncilů a některým z nich dokonce předsedali samotní císařové, z čehož můžeme
vyvodit důležitost azylové problematiky již v této době. Přiznání tzv. svatého statusu
jednotlivým místům se týkalo všech církevních budov a následně také částí pozemků
za kostelem, bytů kněží, domů, zahrad nebo lázní.11
Můžeme proto shrnout, že azyl náboženský, byl založen na tom, že se světská
moc vzdala pronásledování delikventa, který se následně uchýlil pod ochranu kněžích
či církve.12 Pronásledování v tomto historickém kontextu mohlo znamenat jakékoliv
stíhání a pronásledování světskou mocí, bez ohledu na důvody, svou legitimitu či
původce. Jediným jeho základním znakem byla bezprostřední hrozba a násilná povaha
této hrozby.13

1.1.2. Středověk
Druhou významnou historickou etapou pro vývoj územního azylu byl
středověk. Nástupem křesťanství převzaly církevní instituce funkci útočiště pro
utečence a poskytovaly ochranu všem, kteří o to požádali a na takové místo se uchýlili,
10

FRÝDEK, Miroslav. Právo azylu v přechodovém období mezi antikou a středověkem. In: JÍLEK,
Dalibor a Pavel POŘÍZEK. Aktuální právní problémy azylového a cizineckého práva: sborník
z vědeckého semináře uskutečněného dne 10. září 2015 v Kanceláři veřejného ochránce práv – Aktuální
právní problémy azylového a cizineckého práva. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2016. ISBN
978-80-7552-364-8, s. 271.
11

Tamtéž, s. 269.

12

ČEPELKA, Čestmír, Pavel ŠTURMA a Věra HONUSKOVÁ. Teorie a praxe azylu a uprchlictví.
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ediční středisko v nakl. IFEC, 2006. Scripta
iuridica. ISBN 80-85889-79-X, s. 12.
13

MOLEK, Pavel. Právní pojem "pronásledování" v souvislostech evropského azylového práva. Praha:
C.H. Beck, 2010. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-164-2, s. 2.
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bez ohledu na jejich náboženství. Některé osoby byly z této ochrany vyloučeny,
jednalo se o loupežníky, vrahy, vlastizrádce, osoby pronásledované pro kacířství
a podvodníky.14
Postupně azyl ve své náboženské podobě zaniká, a to především proto, že
církev ztrácí své nadstátní postavení a dochází k jejímu podřízení státní moci. Zanikají
tak místa, která nepodléhají světské moci.
V tomto okamžiku dochází k dalšímu milníku v historii azylu, protože
následný vývoj azylu pokrývá celé teritorium územního suveréna, proto začínáme
hovořit o azylu územním. Přeměnu azylu náboženského na azyl územní není možné
přesně datovat. Někteří autoři tvrdí, že územní azyl nemohl vzniknout před pádem
Římské říše, neboť je pevně spojen s myšlenkou suverenity, která se začala rozvíjet
teprve poté. Byť je takové časové určení relativně logické a dávalo by smysl, že
existence typu teritoriálního azylu nebyla možná dříve, existují výjimky, kupříkladu
řecká města, která disponovala určitým typem suverenity, a to ještě před pádem
Římského impéria.15

1.1.3. Novověk
S vyrovnáním poměru sil mezi církevní a světskou mocí začínají azyl
poskytovat také panovníci a nezávislí feudálové a institut azylu se postupně
sekularizuje a stává se součástí oprávnění každého suveréna. Azyl v této formě byl
poskytován pouze šlechticům a pouze za činy obecné kriminality, poddaní ochranu
nezískávali a byli vydáváni k potrestání.16
Centralizace území ve 14. století s sebou přináší změny a právo udělit azyl se
stává atributem suverénních panovníků, a nikoliv drobných feudálů a šlechticů.17
V tomto období se omezují důvody pro jeho udělení na důvody politické. Někteří
autoři tvrdí, že ustálení poskytování územního azylu z důvodu politické perzekuce
14

Tamtéž, s. 17.

15

SINHA, Prakesh. Asylum and International Law, opak. cit. 2, s. 16.

16

ČEPELKA, Čestmír, Pavel ŠTURMA a Věra HONUSKOVÁ. Teorie a praxe azylu a uprchlictví,
opak. cit. 12, s. 14.
17

BALGA, Jozef. Azylové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 97880-7380-384-1, s. 21.
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nastává v 16. století a je spjat s dobou náboženských válek, kdy azyl zaručoval nejen
ochranu života, ale představoval také svobodu myšlení, volnost šíření myšlenek
a tímto zabránil hromadnému masakru statisíců věřících.18 Jiní autoři tvrdí, že
zakotvení vymezení politických důvodů je spjato s Velkou francouzskou revolucí
v roce 1789 a přeměna institutu vnitrostátního práva proběhla formou obyčejové
stabilizace mezinárodního obecně platného práva namísto sjednocení smluvní
cestou.19 Od roku 1830 je azyl univerzálně poskytován jen a pouze osobám politicky
pronásledovaným a odtud také pochází název vnitrostátní azyl politický.20
Otázkou zůstává, kdo je politicky pronásledovanou osobou, na kterou se
důvody udělení územního azylu vztahují. Tato otázka je ponechána k posouzení
každému státu poskytujícímu azyl a pronásledující stát se nemůže, s výjimkou
spáchání běžné trestné činnosti, dovolávat jeho mezinárodní odpovědnosti, protože se
nejedná o akt mezinárodního práva, ale akt práva vnitrostátního.21

1.1.4. Vyčlenění diplomatického azylu
Azyl diplomatický je velice specifickou formou azylu. Vznik tohoto institutu
je spjat především s obdobím raného novověku, jehož charakteristickým znakem je
právě štěpení institutu azylu na azyl územní a azyl diplomatický. Pokud hovoříme
o tom, že územní azyl vznikl jako důsledek územní suverenity, můžeme dále
vyvozovat, že azyl diplomatický představoval naprostý opak, tedy omezení státní
suverenity v důsledku imunity náležející sídlu diplomata cizího státu.
Základy diplomatického azylu vznikly současně s existencí stálých
zastoupení, které se objevovaly až od 15. století. Diplomacie jako taková je
samozřejmě disciplínou podstatně starší, nicméně do té doby diplomaté fungovali
pouze v rámci dočasných misí.22 Vyslanec v tomto období ztělesňoval svého
panovníka – suveréna, který může udělit milost a ochranu každé osobě, která spáchala

18
ČEPELKA, Čestmír, Pavel ŠTURMA a Věra HONUSKOVÁ. Teorie a praxe azylu a uprchlictví,
opak. cit. 12, s. 14.
19

Tamtéž.

20

Tamtéž.

21

Tamtéž, s. 15.

22

SINHA, Prakesh. Asylum and International Law, opak. cit. 2, s. 21.
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trestný čin.23 Diplomatický azyl byl udělován na území pronásledujícího státu
a nejedná se tak o projev územní suverenity státu, ale naopak o jeho omezení ve
prospěch jiného státu. Typická byla také jeho časová omezenost, byl totiž udělován
pouze na dobu nezbytně nutnou pro to, aby osoba azyl požívající mohla ze země
vycestovat do státu svého původu a tam požívala nezbytné záruky spjaté s jeho státním
občanstvím.24
Diplomatická imunita a nedotknutelnost mise se postupně rozšiřovala až
vznikly tzv. diplomatické čtvrti (fran. franchise des quartiers). Existence takových
čtvrtí datujeme do 16. a 17. století a nalezli bychom je v mnohých městech.2526
Zajímavostí

a konkrétní

ukázkou

z historie může

být

kupříkladu

imunita

francouzského velvyslance Marquis de Fontenay v Římě, která byla rozšířena dokonce
i na jeho vůz.27
Diplomatický azyl byl často zneužíván, a proto také kritizován. Ohrožené
osoby, které se provinily svými politickými činy namísto toho, aby uprchly přes
hranici svého státu dále, hledaly pomoc na zahraniční ambasádě, což státy, na jejichž
území se ambasáda nacházela sice respektovaly, protože uznávaly nedotknutelnost
takového místa, ale nemohly takto ukrývajícího se pachatele potrestat, protože byl
těmto provinilcům poskytnut úkryt a zaručena jejich bezpečnost v přílišné blízkosti od
místa jejich provinění.28
Pokud hovoříme o azylu v současné době, je typické jeho rozlišení na azyl
územní a diplomatický (ang. territorial and extraterritorial asylum). Takové
pojmenování (extraterritorial asylum) vychází z tzv. fikce extrateritoriality, kterou byl

23

BALGA, Jozef. Azylové právo, opak. cit. 17, s. 22.

24

ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. Praha: Eurolex Bohemia, 2003.
ISBN 80-86432-57-2.

25

SINHA, Prakesh. Asylum and International Law, opak. cit. 2, s. 23.

26

Příkladem mohou být Řím, Ženeva, Benátky, Madrid nebo Frankfurt nad Mohanem.

27

MOORE, John Basset. Asylum in Legations and Consulated and in Vessels. Political Science
Quarterly.
Volume
VII.
[online].
1892
[cit.
2018-04-28].
Dostupné
z:
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.beal/asylecv0001&i=8. s. 6.
28

KIRCHHEIMER, Otto. Asylum. American Political Science Review [online]. 1959, 53(04), 9851016 [cit. 2018-06-03]. DOI: 10.2307/1952071. ISSN 0003-0554. Dostupné z:
www.jstor.org/stable/1952071.
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diplomatický azyl často odůvodňován. V praxi to znamenalo, že diplomatická mise
není pod jurisdikcí státu, na jehož území se nachází. Z této myšlenky vycházela také
přirozenoprávní škola. Satow ve svém článku cituje výklad Huga Grotia, který fikci
extrateritoriality shrnul jako (vl. překlad): „Výjimkou z obecného pravidla, že ten, kdo
se nachází na území cizího státu také podléhá zákonům tohoto státu, je v souladu
s dohodou států případ velvyslanců. Jedná se o jakousi fikci extrateritoriality toho, že
se takové osoby nachází na území státu, který je vyslal a z toho důvodu nepodléhají
zákonům státu s jehož občany žijí.“29
Z počátku byly stejně jako u výše zmíněného azylu náboženského a územního
z možnosti udělení diplomatického azylu vyloučeny osoby, které se provinily svými
politickými činy a diplomatický azyl byl udělován pouze pachatelům běžné trestné
činnosti. Toto omezení trvalo až do 19. století30, kdy byla s konečnou platností popřena
běžná kriminalita jako důvod pro udělení azylu.
V Evropě bylo udělení diplomatického azylu spíše výjimečným jevem již od
19. století. Zánik tohoto institutu na evropském kontinentu je spojen se dvěma faktory.
Za prvé se jedná o změnu na nahlížení na osobu panovníka jako absolutního suveréna
a za druhé je zánik spojen s opuštěním přirozenoprávní koncepce exteritoriality a tím
pádem nedotknutelnosti diplomatické mise. Evropské státy se následně přiklonily
k pozitivistickému nahlížení na diplomatické mise a rozsahu diplomatických imunit,
které jsou nadále chápány spíše z funkčního hlediska.31
V současnosti spočívá specifičnost diplomatického azylu v jeho historickém
zakotvení v Latinské Americe. Vývoj v tomto regionu je velice spjat s náboženským
azylem, což je zapříčiněno netradičně přetrvávajícím silným postavením církve.
Tamější katolická církev sehrála důležitou roli při poskytování azylu odpůrcům vlád
nově vzniklých republik během válek za nezávislost, nicméně tento postup vedl
k postupnému

oslabování

respektování

původní

myšlenky

nedotknutelnosti

církevních budov a pozemků, a státní orgány se neostýchaly na takové území vstoupit
29

SATOW, E. Guide to Diplomatic Practice. [online] 1922 [cit. 2018-04-28]. Dostupné z:
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.beal/gdprc0001&i=271 s. 249.

30

SINHA, Prakesh. Asylum and International Law, opak. cit. 2, s. 22.

31

JÍLEK, Dalibor, Čestmír ČEPELKA a Pavel ŠTURMA. Azyl a uprchlictví v mezinárodním právu.
Brno: Masarykova univerzita, 1997. Acta Universitatis Brunensis. Iuridica. ISBN 80-210-1493-8, s. 19.
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a ukrývající se osoby odvést. Osoby hledající útočiště se tedy začaly obracet na
zastupitelské úřady evropských zemí, což vlády nových států uznávaly.32 Vzhledem
k častým občanským válkám a nestabilitě v latinskoamerickém regionu v 19. a 20.
století a s tím spojeným četným střídáním vlád, byl diplomatický azyl hojně využíván
a objevila se zde snaha o jeho kodifikaci.33 Tato diplomová práce se detailnější
analýzou tohoto institutu a jeho úpravy zabývat nebude, protože taková problematika
není z hlediska zodpovězení stanovených výzkumných otázek relevantní.
Diplomatický azyl je dnes na území Evropy vnímán jako spíše historický
institut. Nicméně i v současnosti nalezneme případy, které jsou spojeny s jeho
potenciální aplikací, příkladem může být případ Juliana Assange, který získal
diplomatický azyl na ekvádorském velvyslanectví ve Velké Británii, kde pobývá již
více než šest let.

1.2.

Historie a vývoj uprchlictví
Oproti starodávnému vývoji institutu azylu se uprchlictví stalo předmětem

mezinárodního práva teprve ve 20. století. Právní úprava uprchlictví do té doby
neexistovala, což pramení z toho, že nebyla potřebná a nutná, uprchlíci totiž často
odcházeli do míst, která ještě nebyla osídlena34 nebo jim byla poskytnuta ochrana na
území jiného suveréna. Předtím však uprchlictví nebylo masovým jevem, tak jak jej
chápeme dnes, ale mělo individuální nebo skupinovou povahu, takže suveréna a jeho
existenci neohrožovalo.35
Zlom nastal v okamžiku, kdy se uprchlíci začali přesouvat na již osídlená
území, a to především v podstatně větším počtu, než tomu bylo v minulosti. Takové
přesuny vedly ke vzniku právní úpravy dobrovolné migrace, jako dobrovolného
přesunu osob na území suveréna, ale také nucené migrace, jako právní ochraně osob,

32

Především z důvodů obav z ohrožení nově získaných uznání těchto států.

33

Příkladem smluvní úpravy diplomatického azylu je Havanská úmluva z roku 1928, Montevidejská
úmluva z roku 1933 nebo Úmluva o diplomatické azylu z roku 1954.

34

JÍLEK, Dalibor. Odpověď mezinárodního práva na hromadné uprchlictví. Acta Universitatis
Brunensis Iuridica.Brno: Masarykova univerzita, 1996, a také: HATHAWAY, J. C. The Law of Refugee
Status. Cambridge University Press. 1991. ISBN 978-110768842, s. 1.

35

JÍLEK, Dalibor. Odpověď mezinárodního práva na hromadné uprchlictví, opak. cit. 34, s. 11.
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které byly ze své domovské země donuceny odejít. Migrace tak začíná být chápána
jako právo státu zvolit si, jaké osoby budou na jeho území vpuštěny.36

1.2.1. Ruští uprchlíci
Po politickém převratu v Rusku, po roce 1917, zažily evropské státy první
masovou vlnu uprchlíků, kterých se odhaduje až na 1,5 miliónů osob. Celé rodiny
opouštěly Rusko z důvodu socialistické revoluce, která zemi zasáhla a lidé odcházeli
z různých důvodů s touto revolucí spojených, ať už se jednalo o hladomor, stav země
zpustošené občanskou válkou nebo politické důvody.37
Osoby, které Rusko opustily a hledaly útočiště na území jiného státu neměly
pasy, což se ukázalo jako jeden z hlavních problémů této uprchlické vlny, protože
nebylo možné příchozí jednotlivce identifikovat nebo je dále jakkoli evidovat. Fakt,
že tyto osoby nevlastnily pasy jim také bránilo k legálnímu vstupu na území cizích
států. Ruská státní moc38 dokonce vydala právní dekret, kterým zbavila všechny její
občany, kteří pobývali v cizině více než pět let a kteří odešli z Ruska po 7. listopadu
1917 bez schválení orgánů, občanství, a tak došlo k tomu, že všichni tito lidé ztratili
ochranu ruského státu. Tímto dekretem se všechny takové osoby staly de iure apatridy.
Právní úprava postavení osob bez státního občanství dosud neexistovala, tito
uprchlíci tedy nemohli požívat například diplomatickou ochranu39 a státy s nimi mohly
nakládat dle své vůle. Nastalý stav byl důvodem pro přijetí řešení v mezinárodním
společenství a v srpnu roku 1921 byl Společností národů jmenován do čela Úřadu
vysokého komisaře pro ruské uprchlíky Nor Fridtjof Nansen, jehož úkolem bylo
zajistit pro uprchlíky náhradní průkazy totožnosti, obstarat jim bydlení a práci
a sjednotit vládní opatření s činností nevládních humanitárních organizací.40

36

HONUSKOVÁ, Věra. Definice uprchlíka, její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu.
[online]. 2011 [cit. 2018-03-22]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/10379. Vedoucí
práce Pavel Šturma.
37

BALGA, Jozef. Azylové právo, opak. cit. 17, s. 30.

38

Ruskou státní mocí je myšlen Všeruský ústřední ochranný výbor společně s Radou lidových
komisařů.
39
JÍLEK, Dalibor, Čestmír ČEPELKA a Pavel ŠTURMA. Azyl a uprchlictví v mezinárodním právu,
opak. cit. 31, s. 54.
40

BALGA, Jozef. Azylové právo, opak. cit. 17, s. 31.
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Vydávané průkazy totožnosti, tzv. Nansenovy pasy, se staly prvním
opatřením přijatým pro ochranu uprchlíků na mezinárodni úrovni41 a podmínky pro
jejich vydání byly stanoveny v roce 1922, kdy bylo více než třiceti státy přijato
Ujednání ohledně vydání průkazů totožnosti ruským uprchlíkům.42 Nansenovy pasy se
však lišily od běžných cestovních dokladů a můžeme je spíše přirovnat
k mezinárodním průkazům totožnosti, potvrzovaly totiž nejen totožnost osoby ale
obsahovaly také podrobné údaje o jejich držiteli43. Pasy neměly pouze účinky
osvědčení totožnosti uprchlíků a nebyly strohým nástrojem vedení evidence
o uprchlících v jednotlivých zemích, ale zaručovaly jejich držiteli přístup k sociálnímu
pojištění a zaměstnání v zemi azylu.44 Podmínkou jejich vydání byl pravidelný pobyt
uprchlíka na území státu, jenž Nansen pas vydal. Uprchlíkům tak bylo těmito doklady
umožněno cestovat mezi jednotlivými státy, nicméně Nansen pasy pozbývaly platnosti
v okamžiku, kdy jejich držitelé vkročili zpět na území států svého původu.45

1.2.2. Arménští uprchlíci
O pár let později se situace opakovala s arménskými uprchlíky z Turecka,
kteří ze své země odcházeli v důsledku jejich pronásledování z důvodů náboženské
nesnášenlivosti a odlišné kulturní identity, což bylo završeno jejich hromadnou
deportací a vyvražďováním v roce 1915. V srpnu roku 1921 následovala další vlna
vyvražďování, což přinutilo desetitisíce Arménů svou zemi opustit a hledat útočiště
v jiných státech.46 Také Arménům v této situaci byly vydávány průkazy totožnosti
nahrazující spojení mezi uprchlíkem a jeho domovským státem, a to na základě
ujednání z roku 1924.

41

ŠTURMA, Pavel. Mezinárodněprávní úprava postavení uprchlíků. Právník. 1991, 130(4), 340-354.
ISSN 0231-6625, s. 340.
42

JÍLEK, Dalibor. Odpověď mezinárodního práva na hromadné uprchlictví, opak. cit. 34, s. 14.

43
Jméno, křestní jméno, datum a místo narození, příjmení otce a matky, povolání, bývalé a současné
bydliště.
44

JÍLEK, Dalibor a MICHALIČKOVÁ, Jana. Ruští a arménští uprchlíci a jejich status personae. In:
POŘÍZEK, Pavel a Dalibor JÍLEK. Ročenka uprchlického a cizineckého práva 2016: ročenku tvoří
příspěvky, které zazněly na vědeckém semináři uskutečněném dne 14. září 2016 v Kanceláři veřejného
ochránce práv - Aktuální právní problémy azylového a cizineckého práva II., a další odborné příspěvky,
které souvisí s tématem uprchlického a cizineckého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-8087949-62-7, s. 284.
45
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Pro sjednocení provádění výše zmíněných ujednání z roku 1922 a 1924 bylo
přijato Ujednání z 12. května 1926 týkající se vydání průkazů totožnosti arménským
a ruským uprchlíkům, které obsahovalo první definici uprchlíka na mezinárodní
úrovni.47
Právní úprava uprchlické problematiky byla do té doby řešena na úrovni
Společnosti národů pouze ad hoc, poněvadž další uprchlické vlny nebyly státy
předpokládány a ty dosavadní byly považovány za pouhý důsledek první světové
války,

který

odezní

a

nebude

mít

v budoucnu

podobného

pokračování

nebo opakování.

1.2.3. Vývoj po třicátých letech 20. století
První úmluvou, která uprchlíky definovala a také jim zaručila určité výhody
a právní postavení, byla Úmluva o mezinárodním postavení uprchlíků z 28. října 1933.
Tato Úmluva však stále neupravovala budoucí možné přílivy uprchlíků, ale pouze
navazovala na definici uprchlíků v předchozích výše zmíněných úmluvách.48
Důležitým milníkem v uprchlické problematice spjatým s touto úmluvou je zakotvení
principu nenavrácení (non-refoulement), který byl následně také zakotven ve článku
33 Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951.49
Po druhé světové válce se objevily masivní proudy uprchlíků, což byly často
osoby vyhnány násilím ze svých zemí a nastalá situace ani nemohla být řešena jinak
než speciálním orgánem. Na svém prvním shromáždění v roce 1946 se Valné
shromáždění OSN shodlo mimo jiné na nutnosti uprchlický problém urychleně na
mezinárodní úrovni vyřešit. Z tohoto důvodu vznikl specializovaný orgán s názvem
Mezinárodní uprchlická organizace (International Refugee Organization)50, jejíž
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Ústavu můžeme označit za završení procesu individualizace pojetí uprchlictví.
Mezinárodní uprchlická organizace fungovala od roku 1946 do roku 1952 a jejím
hlavním úkolem ke zklamání mnohých nebyla pomoc uprchlíkům ve smyslu zajištění
jejich budoucnosti v zemi, kde vyhledali pomoc a útočiště, ale naopak co nejrychlejší
návrat do zemí jejich původu. Její provoz však nebyl dlouhodobě finančně udržitelný
a z toho důvodu bylo rozhodnuto o jejím nahrazení zcela novým orgánem – Vysokým
komisařem pro uprchlíky (United Nations High Commissioner for Refugees)51, který
byl zřízen v roce 1950 s účinností od 1. ledna 1951. Původně měl orgán Vysokého
komisaře pro uprchlíky fungovat pouze po dobu tří let, nicméně jeho mandát byl
opakovaně prodlužován v pětiletých intervalech, až se v roce 2003 Valné shromáždění
OSN rozhodlo o jeho fungování do doby, než bude uprchlický problém zcela
vyřešen.52

1.2.4. Ženevská úmluva a Protokol
Stěžejním dokumentem současné úpravy uprchlictví je Úmluva o právním
postavení uprchlíků z roku 1951 (dále jen Ženevská úmluva) a Protokol týkající se
právního postavení uprchlíků z roku 1967 (dále jen Protokol), což jsou dokumenty
obsahující nejen definici uprchlíka, ale také zakotvení práv se statusem uprchlíka
spojených, především princip zákazu diskriminace nebo princip nenavrácení.
Pro pochopení vzniku Ženevské úmluvy, je třeba si uvědomit, že Charta
OSN, v níž jsou zakotveny stavební kameny a základní zásady fungování a organizace
OSN, jako je princip suverenity, princip nezávislosti nebo nezasahování do jurisdikce
jiného státu, byla přijata teprve šest let před přijetím Ženevské úmluvy. Následně byla
v roce 1948 byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv, nicméně v té době bylo
novinkou, že na jednotlivce může být nahlíženo jako na příjemce lidských práv
v mezinárodním právu. Tyto faktory jsou důležité pro pochopení způsobu, jakým je
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Ženevská úmluva koncipována, tj. především jako dohoda mezi státy o tom, jak budou
s uprchlíky zacházet.53
V uprchlické tématice můžeme obecně rozlišovat tři základní hrozby, kterým
jednotlivec může čelit. Jedná se o pronásledování, nepříznivou ekonomickou situaci
a přírodní katastrofy. Uprchlík, tak jak je definován v Ženevské úmluvě, však zahrnuje
pouze jednu z těchto kategorií a to pronásledování. Je to pochopitelné především proto,
že přírodní katastrofy, kupříkladu povodně, nejsou na rozdíl od jiných násilných činů,
považovány za situace politického rázu. Ani pro ideální stát není možné své občany
ochránit před přírodními katastrofami a zamezit tak jejich případnému zranění nebo
dokonce smrti.54 I přesto jsou však tisíce osob postižených válkou, přírodními
katastrofami nebo tzv. ekonomičtí migranti často mylně označováni za uprchlíky.
Pronásledování ve smyslu definice uprchlíka v Ženevské úmluvě představuje
zásah do totožnosti jedince, ať už tělesné nebo duševní, a zároveň je takový zásah
pociťován tímto jedincem jako újma. Pokud na pojetí uprchlíka nazíráme takto, pak
uprchlík představuje de iure a de facto nechráněnou osobu a nikoliv jednotlivce, který
je, de iure nebo de facto bez státní příslušnosti.55
Důležitost a trvající závaznost Ženevské úmluvy a Protokolu potvrzuje mimo
jiné také deklarace OSN z roku 2001, kterou smluvní státy potvrdily svůj závazek
Ženevskou úmluvu s Protokolem dodržovat.56

1.3.

Závěrem
Zásadní momenty vývoje azylu jsou dle mého názoru svázány především

s proměnou autorit, a to již od vzniku tohoto institutu, tj. starověku. V historii můžeme
sledovat vznik a vývoj náboženského azylu, který byl spjat s církví a církevními
hodnostáři, později se náboženský azyl přetváří do územního azylu, který je spojen
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právě s potlačením autority církve, a naopak s mocí jednotlivých feudálů, později
panovníků celých států. Moc jednotlivých panovníků se dále promítá také do vzniku
diplomatického azylu, kdy velvyslanec představoval svého panovníka. V současné
době můžeme ve spojitosti s udělováním územního azylu hovořit o projevu suverenity
jednotlivých států. Oproti tomu historické události významné z hlediska vývoje
uprchlictví nespojujeme se změnou autorit ve stejném smyslu jako tomu bylo u azylu.
Můžeme říci, že hlavní vývoj uprchlictví byl na počátku 20. století primárně spojen se
změnou politického režimu, lépe řečeno s politickými převraty, příkladem mohou být
právě ruští a arménští uprchlíci.
Důležitým aspektem územního azylu je charakter poskytované ochrany, který
je z analýzy jeho historie také patrný. Institut územního azylu je (stejně jako tomu bylo
u jeho předchůdce – náboženského azylu) svým charakterem individuálně
poskytovanou ochranou před pronásledováním a azyl je odedávna poskytován
konkrétním osobám, jejichž osudy jsou velice rozličné. Uprchlictví je naopak
masovým jevem, kdy ochranu žádají tisíce lidí zpravidla ze stejného důvodu,
nacházející se v obdobné životní situaci.
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2.

Právní úprava azylu a uprchlictví
Po vylíčení historie azylu a uprchlictví bych ve se druhé kapitole ráda

věnovala analýze právní úpravy územního azylu, respektive snahy o ni.
Co se týče časového zařazení snahy o právní úpravu institutu územního azylu,
je třeba upozornit na to, že počátek vyjednávání o právně nezávazném dokumentu
s názvem Deklarace o územním azylu datujeme na konec čtyřicátých let 20. století,
hlavní fázi především do padesátých let 20. století. Následné snahy o přijetí právně
závazné Úmluvy o územním azylu, pak datujeme především do sedmdesátých let
20. století. Ohledně tohoto dokumentu však nakonec nebyl mezinárodním
společenstvím nalezen konsenzus a nebyla přijata, a institut územního azylu tak zůstal
neupraven. Oproti tomuto je uprchlictví smluvním institutem, jehož stěžejním
dokumentem je Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951, tzv. Ženevská
úmluva. Je tedy patrné, že úprava uprchlictví předcházela snaze o úpravu územního
azylu a v rámci nalezení propojení těchto pojmů se tato kapitola snaží zodpovědět
výzkumnou otázku, zda právní úprava uprchlictví ovlivnila vyjednávání a snahy
o právní úpravu územního azylu.

2.1.

Právní úprava uprchlictví
Jak již bylo zmíněno, stěžejním právním dokumentem uprchlické

problematiky je Ženevská úmluva. Ta byla přijata dne 28. července 1951 na
Konferenci zplnomocněných zástupců Spojených národů v Ženevě a v platnost
vstoupila dne 22. dubna 1954. Ženevská úmluva se pokusila sjednotit všechny původní
definice uprchlíka přijaté v předchozích ad hoc úmluvách a je považována za tzv.
Magnu Chartu uprchlíků.57 Během sjednávání jejího přesného znění, které probíhalo
tři roky, státy narazily především na rozdílné postoje západoevropských států a států
sovětského bloku. Nakonec spíše převážilo prosazení postoje západní Evropy, což je
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patrné především v její orientaci na respekt k občanským právům, a nikoliv
hospodářským a sociálním právům, jak bylo prosazováno právě sovětským blokem.58
Samotná definice uprchlíka je označována za jeden z nejtěžších bodů jednání
výborů a orgánů OSN. Stále ji však nemůžeme považovat za neutrální a všeobecně
použitelnou, a naopak se jedná o definici historicky podmíněnou.59 Odstavec prvního
článku 1A Ženevské úmluvy, který zní následovně:
„Pro účely této úmluvy se pojem "uprchlík" vztahuje na kteroukoliv osobu, jež:
1. - byla považována za uprchlíka dle dohod z 12. května 1926 a 30. června
1928, nebo podle úmluv z 28. října 1933 a 10. února 1938 a podle protokolu
ze 14. září 1939 nebo též podle ustanovení Stanov Mezinárodní organizace pro
uprchlíky; Rozhodnutí o odepření postavení uprchlíka učiněná Mezinárodní
organizací pro uprchlíky během činnosti této organizace nezabraňuje udělení
uprchlického postavení osobám, které splňují podmínky odstavce 2 tohoto
článku;“
odkazuje na všechny předešlé úmluvy na ochranu uprchlíků a stanovy Mezinárodní
organizace pro uprchlíky, a právě v tomto omezení můžeme spatřovat časovou
podmíněnost definice. V odstavci druhém jsou vyjmenovány podmínky, které musí
osoba pro naplnění definice uprchlíka a získání statusu uprchlíka splňovat. Odstavec
druhý zní následovně:
„2. - v důsledku událostí, které nastaly před 1. lednem 1951, se nachází mimo
svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových,
náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým
společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je
neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá
ochranu své vlasti; totéž platí pro osobu bez státní příslušnosti nacházející se
mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí,
a která vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže
vrátit. V případě osoby mající několik státních občanství, pojem "země jeho
58
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státního občanství" se týká všech zemí, jejichž je státním občanem; žádná
osoba však nebude považována za zbavenou ochrany země své příslušnosti,
pokud se bez závažného důvodu založeného na oprávněných obavách vzdala
ochrany jedné ze zemí svého státního občanství.“
Při tvorbě definice uprchlíka nebylo stále ještě předpokládáno, že uprchlické
vlny budou mít v budoucnu pokračování, z čehož plyne omezenost a historická
podmíněnost. Vzhledem k tomu, že můžeme hovořit o podmíněnosti časové
a geografické, podmíněnost časová je spatřována především v limitaci rozhodných
událostí na události nastalé před 1. lednem 1951, jak je uvedeno právě ve článku 1A
a podmíněnost geografická vyplývá ze článku 1B, v následujícím znění:
„1. Pro účely této úmluvy, slova “události před 1. lednem 1951" nacházející
se v článku 1, odstavec A, mohou být vysvětlována buď jako a) události před
1. lednem 1951 v Evropě nebo b) události před 1. lednem 1951 v Evropě nebo
jinde, a každý smluvní stát při podpisu, ratifikaci nebo přístupu učiní
prohlášení vysvětlující, který z těchto pojmů hodlá užívat při plnění svých
povinností stanovených touto úmluvou.”
Státy si tedy mohly zvolit, zda preferují geografické omezení pouze na
události v Evropě nebo se tímto neřídit a oblast působnosti rozšířit na území mimo
Evropu.
Důležitým principem, který byl do znění Ženevské úmluvy zakotven, je jeden
z nejzásadnějších principů mezinárodního uprchlického práva, princip nenavrácení.
Tento princip může být jednotlivými státy interpretován různým způsobem. Některé
státy jej vykládají tak, aby se jejich povinnost neodmítnout uprchlíka, kterému hrozí
pronásledování, na jejich hranicích neomezovala pouze na určitou skupinu osob, které
se skupině na hranicích opravdu fyzicky nacházejí, některé státy jej vykládají velice
restriktivně a vztahují tento princip pouze na osoby, které se již nacházejí na jeho
území, a tedy mimo hraniční čáru, ať už se na toto území dostaly legálně nebo
nelegálně. Druhý přístup vytváří až groteskní situaci, kdy osoby, které pronikly na
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území státy nelegálně jsou v podstatě v lepším postavení než osoby, které se samy od
sebe přihlásily na hranicích státu a požadují umožnění vstupu legální cestou.60
Uprchlické vlny neustávaly a jejími dalšími příčinami se staly války, nebo
hromadné porušování lidských práv. V roce 1965 byl svolán institutem Carnegie
Endowment ve spolupráci se švýcarskou vládou a po konzultaci s Vysokým
komisařem pro uprchlíky OSN tzv. Kolokvium pro právní otázky spojené
s uprchlictvím, které vysloveně odkazovalo na Ženevskou úmluvu a Statut Vysokého
komisaře pro uprchlíky OSN (The Colloquium on Legal Aspects of Refugee Problems
with particular reference to the 1951 Convention and the Statute of the Office of the
United Nation High Commissioner for Refugees). Toto Kolokvium se konalo
v italském Bellagiu od 21. do 28. dubna roku 1965 a podílelo se na něm třináct expertů
z právní oblasti mezinárodního práva.61 Při projednávání potřebných změn byly dány
na výběr dva směry a možnosti úpravy. První možností byla revize Úmluvy o právním
postavení uprchlíků a druhou bylo vytvoření samostatného dokumentu. Vzhledem
k urgentnosti potřeby řešení problému a možné délce vypracování změny Úmluvy
o právním postavení uprchlíků, byla zvolena druhá možnost, tedy vypracování
samostatného právně závazného dokumentu.62
V prosinci 1966 byl Třetí komisí Valného shromáždění OSN přijat návrh
Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků. Již při tomto jednání někteří
zástupci států upozorňovali na nedostatečnou univerzalitu projednávaného znění.63
Dne 31. ledna 1967 byl Protokol týkající se právního postavení uprchlíků, tzv.
Newyorský protokol, podepsán prezidentem Valného shromáždění OSN a jeho
generálním tajemníkem64 a vstoupil v platnost ještě 4. října téhož roku. Newyorský
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protokol se pokusil historickou podmíněnost zmírnit a odstranil časové a geografické
omezení původní definice uprchlíka, což je uvedeno také v jeho preambuli.65
Použití Ženevské úmluvy je stále vhodné především pro aplikaci v Evropě.
Podrobnější právní úpravu postavení uprchlíků nalezneme také v rámci Evropské unie
nebo Rady Evropy. Mezi nejdůležitější dokumenty přijatými na půdě Rady Evropě
patří například Evropská úmluva o zrušení víz pro uprchlíky z roku 1959, Rezoluce
o azylu

osob

v nebezpečí

pronásledování

z roku

1967

nebo

Doporučení

Parlamentního shromáždění č. 773/1976 k situaci de facto uprchlíků.66 Na úrovni
Evropské unie je uprchlická problematika zpracována velice podrobně v rámci tzv.
dublinského systému. Zajímavostí je, že právě na úrovni Evropské unie, tak jak její
dokumenty pracují s pojmy azylu a uprchlictví, lze sledovat, jak jsou tyto pojmy často
zaměňovány.
Pojem uprchlíka je definován také v mnoha dalších instrumentech, převážně
regionální povahy. Mezi takové nejdůležitější dokumenty patří bezesporu Úmluva
Organizace africké jednoty, upravující zvláštní stránky uprchlických problémů
v Africe z roku 1969 nebo Cartagenská deklarace o uprchlících z roku 1984, kterými
se však nejsou předmětem podrobnějšího zkoumání v této diplomové práci.

2.2.

Právní úprava azylu
Snahy o kodifikaci a právní zakotvení institutu územního azylu můžeme

pozorovat již od padesátých let 20. století. Organizace spojených národů a její
jednotlivé organizace chtěly vytvořit obecně závazný mezinárodní dokument, který by
finálně sjednotil praxi států při udělování územního azylu, nicméně zároveň nešlo
o snahu co největšího omezení územní suverenity států, a to je také několikrát
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Preambule zní následovně: “Smluvní strany tohoto protokolu,
berouce na vědomí, že Úmluva týkající se právního postavení uprchlíků uzavřená v Ženevě 28. července
1951 (a dále označovaná jako Úmluva) zahrnuje pouze ty osoby, které se staly uprchlíky následkem
událostí nastalých před 1. lednem 1951,
berouce v úvahu, že od doby přijetí této úmluvy se vyskytly nové kategorie uprchlíků a že by tudíž
takoví uprchlíci nemuseli spadat do působnosti této úmluvy,
považujíce za žádoucí, aby všichni uprchlíci mohli užívat stejného postavení, jaké je obsaženo v definici
Úmluvy, bez vztahu k časovému omezení 1. lednem 1951,”
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opakováno v dokumentech mapujících jednotlivá jednání a průběh příprav sjednávání
Deklarace o územním azylu a Úmluvy o územním azylu, jejichž vývoj a průběh
sjednávání je hlavní matérií této kapitoly.
Snahu o vytvoření právně závazného dokumentu upravujícího institut
územního azylu můžeme rozdělit do dvou hlavních etap. V první etapě bylo cílem
jednání států sepsání a zakotvení principů spojených s udělováním územního azylu
v právně nezávazném dokumentu s názvem Deklarace o územním azylu, kterým se
státy následně měly řídit a došlo by tak k v celku nenásilné harmonizaci procesů
s udělováním územního azylu spjatých. Ve druhé etapě měl být přijat právně závazný
dokument, jehož obsahem by bylo přesné vymezení územního azylu a pravidel, které
by jednotlivé smluvní státy musely následovat.

2.2.1. Deklarace o územním azylu
Komise pro lidská práva OSN se již v roce 1947 rozhodla prozkoumat
možnosti zakotvení práva azylu a ochranu před pronásledováním do Všeobecné
deklarace lidských práv nebo jejich zakotvení do samostatné úmluvy. Tyto snahy však
neuspěly především ze dvou důvodů a dvou rovin názorových střetů. První z nich byla
neshoda ohledně samotné podstaty práva na azyl a toho, zda se jedná o základní lidské
právo jednotlivce či nikoli, a druhou rovinou byl střet názorů mezi západními
a socialistickými státy ohledně určení a definice osob, kterým měl být azyl udělen
a naopak, které osoby by měly být z úpravy vyloučeny.67
Snahu jasného zakotvení práva na azyl (right of asylum) v mezinárodním
dokumentu vyjádřila v první řadě Komise pro mezinárodní právo OSN, která označila
právo na azyl za téma, kterým se chtěla v poválečných letech zabývat a dále také
uznala potřebu kodifikace práva na azyl již v roce 1949.68 V roce 1956 se pak Komise
pro lidská práva rozhodla otázku práva azylu zařadit na pořad jednání její další schůze
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Weis, P. The Draft United Nations Convention on Territorial Asylum. Canadian Yearbook of
International Law 7: p. 92 – 149 [online]. 1969 [cit. 2018-04-01]. Dostupné z:
https://academic.oup.com/bybil/article-abstract/50/1/151/535734?redirectedFrom=PDF s.1.
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United Nations: Report of the International Law Commission. The American Journal of International
Law [online]. 1950, 44(1), 1- [cit. 2018-06-03]. DOI: 10.2307/2213857. ISSN 00029300. Dostupné z:
https://www.jstor.org/stable/2213857?origin=crossref s. 6.
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a v roce 1957 Francie69 navrhla přijetí deklarace, která by právo azylu upravovala.
Návrh obsahoval mimo jiné také úpravu odpovědnosti za udělení azylu, kdy
odpovědnost mělo nést „mezinárodní společenství reprezentované Spojenými
národy“70 a měl být rozšířen okruh osob na „všechny osoby, jejichž život, tělesná
nedotknutelnost či svoboda je ohrožena, což je v rozporu se zásadami Všeobecné
deklarace lidských práv“.7172
Komise pro mezinárodní právo sice zařadila jednání o právu azylu na
program své schůze, nicméně nebylo stanoveno přesné datum, kdy se s prací započne73
a příprava kodifikace se tak neustále odkládala, až se iniciativy nakonec ujala Komise
pro lidská práva74, která začala s přípravou Deklarace o právu azylu. Státy se téměř
okamžitě shodly na potřebě právní úpravy územního azylu a na zakotvení zásady, že
azyl udělený jiným státem je třeba respektovat.75
Během jednání panovala shoda ohledně toho, že Deklarace o právu azylu
měla být jakési doplnění Všeobecné deklarace lidských práv z roku 194876, konkrétně
měla být pouhým rozpracováním článku 14 Všeobecné deklarace lidských práv,
a přesto práce na ní trvaly téměř dvacet let.
Po četných diskuzích a pozměňovacích návrzích byl text Deklarace o právu
azylu v roce 1960 přijat Komisí pro lidská práva a následně postoupen Valnému
shromáždění OSN. Byla vznesena otázka, zda se má tato deklarace zabývat pouze
územním azylem nebo také azylem diplomatickým. Myšlenka právní úpravy byla
taková, že sice měla posunout a více rozvinout článek 14 Všeobecné deklarace
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Konkrétně profesor René Cassin.
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„…international community as represented by the United Nations,“
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„… every person whose life, physical integrity or liberty is threatened, in violation of the principles
of the Universal Declaration“
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lidských práv, nicméně státy jí stále neměly být právně zavázány a stanovená pravidla
měla mít spíše morální hodnotu a stanovovat principy, kterými by se státy měly řídit,
nicméně k takovému postupu neměly být povinny.77
V roce 1965 na svém dvacátém zasedání se Valné shromáždění OSN
rozhodlo postoupit k projednání návrh deklarace šesté komisi, nicméně ta z důvodu
nedostatku kapacity návrh projednat nestihla a ustanovila pracovní skupinu, jejíž
patnáct členů se následně čtyřikrát78 sešlo a shodlo se na tom, že návrh Komise pro
lidská práva by měl sloužit jako podklad pro další práci na Deklaraci o azylu. Tento
návrh pak byl na doporučení šesté komise schválen Valným shromážděním OSN
a státy byly opět vyzvány k podávání svých pozměňovacích návrhů. Na následujícím
zasedání Valného shromáždění OSN opět vyvstala neshoda ohledně rozsahu
deklarace79 a toho, zda by měl být řešen pouze azyl územní nebo také diplomatický,
nicméně převážil názor zaměřit se pouze na kodifikaci matérie územního azylu a azyl
diplomatický byl z úpravy vyloučen, což s sebou samozřejmě přineslo změnu názvu
z jejího původního znění, tj. Deklarace o právu na azyl, na Deklaraci o územním azylu.
Byla ustanovena v pořadí již druhá pracovní skupina80, tentokrát s dvaceti členy, kteří
se setkali během listopadu a prosinci roku 1966 celkem čtrnáctkrát. Návrh deklarace
přepracovaný touto skupinou byl schválen ve svém znění šestou komisí v prosinci
1966, následně bylo Valným shromážděním OSN přijato doporučení šesté komise,
kterým se návrh deklarace postoupil jednotlivým státům ke schválení.
Finální verze Deklarace o územním azylu byla přijata 14. prosince 1967 na
dvacátém druhém zasedání Valného shromáždění OSN.81 V její preambuli82 je
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Valné shromáždění přijalo rezoluci 2312 (XXII).
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“The General Assembly,

Noting that the purposes proclaimed in the Charter of the United Nations are to maintain international
peace and security, to develop friendly relations among all nations and to achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character
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odkazováno na článek 14 a článek 13 odst. 2 Všeobecné deklarace lidských práv
a upozorňováno na to, že udělení azylu nemůže být bráno jako nevlídný a nepřátelský
akt. Dle této preambule by měly být praxe států při udělování azylu postaveny na
principech vyčtených v jeho čtyřech článcích.
Článek 1 byl přijat v následujícím znění (vl. překlad):
„1. Azyl udělený státem, který vykonává jeho suverenitu, osobám, které se
mohou odvolávat na článek 14 Všeobecné deklarace lidských práv, včetně
osob bojujících s kolonialismem, je respektován všemi ostatními státy.
2. Práva vyhledat a požívat azyl se nemůže dovolávat osoba, o které existuje
vážné podezření, že spáchala zločin proti míru, válečný zločin nebo zločin
proti lidskosti, tak jak jsou tyto zločiny definovány v ustanoveních patřičných
mezinárodních dokumentů.
3. Zhodnocení splnění podmínek pro udělení azylu zůstává právem
azylujícího státu.“83

and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all
without distinction as to race, sex, language or religion,
Mindful of the Universal Declaration of Human Rights, which declares in article 14 that:
"1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
"2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes
or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations",
Recalling also article 13, paragraph 2, of the Universal Declaration of Human Rights, which states:
"Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country",
Recognizing that the grant of asylum by a State to persons entitled to invoke article 14 of the Universal
Declaration of Human Rights is a peaceful and humanitarian act and that, as such, it cannot be regarded
as unfriendly by any other State,
Recommends that, without prejudice to existing instruments dealing with asylum and the status of
refugees and stateless persons, States should base themselves in their practices relating to territorial
asylum on the following principles:”
83

1. Asylum granted by a State, in the exercise of its sovereignty, to persons entitled to invoke article
14 of the Universal Declaration of Human Rights, including persons struggling against colonialism,
shall be respected by all other States.
2. The right to seek and to enjoy asylum may not be invoked by any person with respect to whom there
are serious reasons for considering that he has committed a crime against peace, a war crime or a crime
against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of
such crimes.
3. It shall rest with the State granting asylum to evaluate the grounds for the grant of asylum.
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Právě odkaz na kolonialismus v prvním odstavci byl předmětem neshod, ale
nakonec byl některými delegacemi prosazen s argumentací, že i v současnosti existují
země, kde je doba koloniální nadvlády udržovaná armádou stále aktuální. Valné
shromáždění OSN se následně shodlo, že kolonialismus a vytváření různých
apartheidů a jiných forem rasové diskriminace ohrožuje světový mír a bezpečnost,
a právě osoby bojující proti kolonialismu hrají důležitou roli při jeho vymýcení,
a proto jim má být poskytnuta náležitá ochrana. Tato myšlenka byla následně
zohledněna v legislativě mnoha zemí a měla nejen osoby bojující proti kolonialismu
chránit, ale aktivně je podpořit.84 Velkou debatu vzbudila definice osob, kterým by
měl být azyl poskytnut a konkrétně slovo „pronásledování“ (ang. persecuted), které
dle některých delegací85 mělo příliš úzký význam. Spojené království dokonce navrhlo
tento termín vyměnit za „všechny lidské bytosti, které o to požádají“. Odstavec 3 je
opět připomenutím myšlenky, že se jedná o znak suverenity státu azyl udělit, a nikoliv
o právo jednotlivce na azyl, jak bylo během sjednávání nesčetněkrát připomínáno,
státy nejsou povinny azyl udělit. Státy by však měly mít na paměti, že při posuzování
žádostí o azyl by měly převážit nad politickými ty humanitární aspekty jednotlivých
případů.86
Článek 2 byl přijat v následujícím znění (vl. překlad):
„Článek 2
1. Aniž by byla dotčena suverenita států a cíle a zásady Spojených národů, je
situace osob dle článku 1 odst. 1 záležitostí mezinárodního společenství.
2. Pokud stát shledá problematickým udělení azylu nebo pokračování v jeho
poskytování, ostatní státy zváží v duchu mezinárodní solidarity přiměřená
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opatření k ulehčení břemene takového státu, ať už samostatně, společně nebo
prostřednictvím Spojených národů.“87
Článek 3 byl navržen s cílem vyřešit problematiku principu nenavrácení
a možné výjimky z jeho aplikace. Byl přijat v následujícím znění (vl. překlad):
„Článek 3
1. Žádná osoba dle článku 1 odst. 1 nebude odmítnuta na hranicích státu nebo
pokud se již nachází na území, kde hledá azyl, nebude vyhoštěna nebo
přinucena k návratu do žádného státu, kde by jí hrozilo pronásledování.
2. Výjimkou z předchozího principu může být pouze ohrožení národní
bezpečnosti nebo snaha ochránit populaci v případě masového přílivu osob.
3. Stát může zvážit možnost udělení dočasné ochrany nebo jiné formy azylu
a zajistit tak přechod do jiného státu v případě, že by to posoudil přiměřenou
výjimku z principu v článku 1 odst. 1.“88
Posledním přijatým článkem byl článek 4 v následujícím znění (vl. překlad):
„Článek 4
Azylující stát nedovolí osobám, kterým byl azyl udělen, aby se účastnily
aktivit, které jsou v rozporu s cíli a zásadami Spojených národů.“89
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“1. The situation of persons referred to in article 1, paragraph 1, is, without prejudice to the
sovereignty of States and the purposes and principles of the United Nations, of concern to the
international community.
2. Where a State finds difficulty in granting or continuing to grant asylum, States individually or jointly
or through the United Nations shall consider, in a spirit of international solidarity, appropriate measures
to lighten the burden on that State.”
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“1. No person referred to in article 1, paragraph 1, shall be subjected to measures such as rejection at
the frontier or, if he has already entered the territory in which he seeks asylum, expulsion or compulsory
return to any State where he may be subjected to persecution.

2. Exception may be made to the foregoing principle only for overriding reasons of national security or
in order to safeguard the population, as in the case of a mass influx of persons.
3. Should a State decide in any case that exception to the principle stated in paragraph 1 of this article
would be justified, it shall consider the possibility of granting to the person concerned, under such
conditions as it may deem appropriate, an opportunity, whether by way of provisional asylum or
otherwise, of going to another State.”
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“States granting asylum shall not permit persons who have received asylum to engage in activities
contrary to the purposes and principles of the United Nations.”
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V původním návrhu Deklarace o územním azylu také figuroval článek 5,
který ve finální podobě tohoto textu nenalezneme. Odvolával se na článek 13 odst. 2
Všeobecné deklarace lidských práv a zakotvoval právo každé osoby navrátit se do
státu svého původu. Některé státy byly proti, zástupce Francie, profesor Cassin
dokonce upozorňoval na nebezpečnost jeho odstranění90, nicméně převážil názor jej
z finálního znění Deklarace o územním azylu vyloučit, a to především kvůli jeho
zbytečnosti. Jak bylo z jeho znění zřejmé, jednalo se opravdu jen o pouhé opakování
článku 13 odst. 2 Všeobecné deklarace lidských práv a zástupci většiny států proto
usoudili, že nemá pro text přidanou hodnotu.
Původně zamýšlená Deklarace o právu na azyl, jejíž obsah se v průběhu
jednání specifikoval na Deklaraci o územním azylu měla být pouhým rozšířením práva
na azyl zakotveného ve Všeobecné deklaraci lidských práv. I přes její plánovanou
právní nezávaznost se jednání neustále protahovalo, oddalovalo a ve výsledku její
vypracování trvalo podstatně delší dobu, než státy zamýšlely. Tato délka její tvorby
byla možnou předzvěstí jednání o jejím právně závazném následníkovi – Úmluvě
o územním azylu.

2.2.2. Úmluva o územním azylu
Z neustálé absence právně závazného zakotvení principu nenavrácení (nonrefoulement), které by zahrnovalo právo osob na jejich vstup na hranicích na území
jednotlivých států, se vyvinula s podporou Vysokého komisaře pro uprchlíky OSN
iniciativa tvorby takové úpravy.91

2.2.2.1. Návrh z Bellagia a Expertní návrh
První návrh Úmluvy o územním azylu však nebyl předložen Komisí pro
mezinárodní právo OSN, jak se předpokládalo, ale skupinou expertů, kteří během roku
1971 a 1972 připravili návrh textu Úmluvy o územním azylu.92 Skupina těchto
90
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nezávislých expertů se jako tzv. Kolokvium o územním azylu a ochraně uprchlíků
v mezinárodním právu sešla v italském Bellagiu v roce 1971 a připravila návrh
Úmluvy o územním azylu, který je právě dle místa jeho vzniku, nazýván tzv. Návrhem
z Bellagia (The Bellagio Draft). Tento Návrh z Bellagia byl tvořen prvními třemi
články obsahujícími návrh úpravy udělování územního azylu, zakotvení principu
nenavrácení a zakotvení principu solidarity v mezinárodním společenství. Tento návrh
pak byl o rok později dokončen na sjezdu v Ženevě, kde byly dopracovány mimo jiné
články o extradici, dočasném pobytu nebo režimu osob požívajících azyl. Návrh v této
podobě následně připomínkovaly jednotlivé státy, z nichž většina vyjádřila souhlas
s potřebou právní úpravy územního azylu.93
Na konci roku 1974 se Valné shromáždění OSN rozhodlo ustanovit skupinu
expertů složenou ze zástupců států dle rozdílných regionálních skupin na základě
rovného geografického zastoupení. Tato skupina expertů se pak sešla v Ženevě od
28. dubna do 9. května 197594, aby posoudila návrh Úmluvy o územním azylu, a verze
po zapracování těchto připomínek byla nazývána jako tzv. Expertní návrh (The
Experts‘ Draft).95

2.2.2.2. Konference o územním azylu
Valné shromáždění OSN následně rozhodlo, že by měla být svolána
konference zástupců jednotlivých států na základě které by byla Úmluva o územním
azylu projednána a případně přijata.96 Konference o územním azylu se zúčastnilo
devadesát dva států a konala se od 10. ledna do 4. února 1977 v Ženevě. Jejím
jednoznačným závěrem byla shoda pokračovat v jednání a přípravách znění Úmluvy
o územním azylu. Zajímavostí je, že tato konference trvala čtyři týdny a z toho celý
jeden

týden

její účastníci

projednávali

pouze procesní

pravidla,

složení
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tzv. Návrhového výboru a volbu vice-prezidentů. Jedním z kontroverzních témat bylo
zapojení neziskových organizací do procesu sjednávání přesného znění. Některé
národní delegace chtěly neziskovým organizacím přiřknout pozici pozorovatelů,
některé je naopak chtěly z jednání úplně vyloučit. Nakonec bylo přijato kompromisní
řešení, kdy se neziskové organizace mohly účastnit všech jednání, avšak neměly
postavení oficiálních účastníků. Velké množství neziskových organizací již měly
nachystány velice detailní změnové návrhy, jak k návrhu z Bellagia, tak Expertnímu
návrhu Úmluvy o územním azylu, a některé z jejich připomínek byly také později
zapracovány do finální verze textu.97 Konference o územním azylu posoudila
a projednala Expertní návrh v tzv. Výboru celku (The Committee of the Whole), který
jej pak postoupil k dalšímu projednání Návrhovému výboru.
Očekávání z výstupu konference o územním azylu byla opravdu vysoká, jak
ostatně vyplývá z úvodní řeči, kterou pronesl za generálního tajemníka OSN pověřený
předseda W. Guicciarli, na první schůzi této konference dne 10. ledna 1977, a označil
přijetí Úmluvy o územním azylu za finální fázi kodifikační snahy právně závazných
pravidel v této oblasti na mezinárodní úrovni.98
Pro srovnání pohledu na rozdíl mezi azylem a uprchlictvím považuji za
zajímavou a důležitou pasáž řeči Vysokého komisaře pro uprchlíky OSN, prince
Sadrussin Aga Khan, která následovala hned po úvodní řeči na této konferenci.
Vysoký komisař pro uprchlíky OSN totiž zmiňuje (vl. překlad): „Hovořit o uprchlících
je jako hovořit o azylu, protože jedno bez druhého nemůže existovat. I přesto, že
Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 explicitně nezmiňuje slovo „azyl“,
azyl představuje samotné jádro uprchlického práva. I když nebyla všeobecně přijata
definice pojmu „azyl“, tento pojem je stejně starý jako lidstvo samo. Tato perspektiva
propůjčuje konferenci o územním azylu obrovský význam z historického hlediska, když
je jejím cílem rozpracování principů tohoto pomu, tj. územního azylu.“ Mám za to, že
tato pasáž jasně vyjadřuje, jak bylo na pojem azyl ve spojitosti s uprchlictvím na této
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konferenci nahlíženo a předestírá, jak významnou roli má právě spojitost těchto pojmů
při projednávání Úmluvy o územním azylu.
Po úspěchu jednomyslného přijetí Deklarace o územním azylu a všeobecné
podpoře přijetí navazujícího právně závazného dokumentu mezi jednotlivými státy se
dalo očekávat, že Úmluva o územním azylu bude skutečně přijata. Během
projednávání se však objevily takové nesrovnalosti, ať už ohledně formulace
jednotlivých článků nebo jejich samotné existenci či ohledně charakteru Úmluvy
o územním azylu a s tím spojených zásahů do suverenity jednotlivých států, že
k jejímu přijetí nedošlo a v rámci konference nakonec nebyla nalezena shoda ohledně
jejího finálního znění. Valné shromáždění OSN na závěrečném zasedání opětovně
deklarovalo nutnost a potřebnost takové právní úpravy a deklarovalo svolání další
konference v budoucnosti spolu s odkazem na nedostatek podkladů, a proto takovou
konferenci podmínilo dostupností více podkladů a materiálů.
Právě v tomto bodě se vývoj a snaha kodifikace problematiky územního azylu
v podstatě zastavila, neboť navazující konference se nakonec nikdy nekonala.99
Valným shromážděním OSN byla sice zdůrazňována potřeba „pečlivé a detailní
přípravy“, nicméně Vysoký komisař pro uprchlíky OSN a ani žádný její jiný orgán
nikdy neiniciovali obnovení jednání o Úmluvě o územním azylu a ani jednotlivé státy
neprojevily zájem toto téma opětovně otevřít a dále řešit.100 V roce 1992 se sice ve
Vídni konala Světová konference o lidských právech, ale ani ta neposunula úpravu
územního azylu dále.
Jednomyslně přijaté zásady, na kterých se mezinárodní společenství shodlo,
jsou i přes neúspěšnou snahu jejich kodifikace součástí dnešního právního rámce
jednotlivých států a mezinárodních organizací, ať už na univerzální nebo regionální
úrovni.101
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2.2.2.3. Klíčové články návrhu Úmluvy o územním azylu
Rozhodla jsem se přiblížit první tři články finálního návrhu Úmluvy
o územním azylu, protože právě ty jsou považovány za nejdůležitější a stěžejní body
plánované úpravy.102
Nutno podotknout, že byť měla být Úmluva o územním azylu právně
závaznou formou úpravy institutu územního azylu, formulace v ní obsažené považuji
za spíše vágní a málo imperativní. Jasným příkladem je článek 1, kterým měla být
zakotvena povinnost států územní azyl udělit. Od takového zakotvení bych očekávala
stanovení jasně formulované povinnosti, což dle mého názoru z jeho znění nevyplývá
(vl. překlad):
„Článek 1
1. Každý Smluvní stát bude při výkonu svých suverénních práv usilovat
v humanitárním duchu o udělení azylu jakékoliv osobě na jeho území,
pokud je tato osoba způsobilá požívat výhody vyplývající z této Úmluvy.
2. Azyl nemůže být Smluvním státem odmítnut jen na základě vyhodnocení
toho, že může být poskytnut jiným Státem. Pokud se ukáže, že je taková
osoba před podání její žádostí o azyl ve Smluvním státě, spjata s jiným
Státem, může Smluvní stát v případě, že je to spravedlivé, požadovat, aby
žádost o azyl podala v tomto jiném státu.“103
Textace prvního odstavce je dost neurčitá, až vágní, na což také delegáti
některých států upozorňovali. Spojení, že stát bude „usilovat“ (to endeavour) o to, aby
byl následně jednotlivci azyl udělen není možné považovat za stanovení jasné
povinnosti, proto je další otázkou, jak by se takové „usilování“ v mezinárodním
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společenství posuzovalo. Při projednávání formulace článku 1 vyplývají postoje
jednotlivých států k přijetí Úmluvy o územním azylu. Například Německo
prosazovalo nahrazení této formulace o „usilování“ přímou povinnosti a prosazovalo
stanovení předem definovaných situací, kdy budou státy povinny bez dalšího azyl
udělit. Tento názor se nesetkal s úspěchem, a naopak pro některé státy104, byla dokonce
původní formulace, jak byla schválena Expertním návrhem ve formě „co nejvíce
usilovat“ příliš závazná a prosazovaly její nahrazení mírnější a méně imperativní
formulací, což se jim tedy vzhledem k vynechání formulace „co nejvíce“ usilovat (ang.
its best endevours) povedlo prosadit. Účelem druhého odstavce, který stanovuje
povinnost, sice negativně vymezenou, slovním spojením „azyl nemůže být odmítnut“,
je eliminace problému v uprchlické problematice označovaného jako tzv. refugee in
orbit, v důsledku čehož je tento odstavec označován jako jeden z nejdůležitějších částí
Úmluvy o územním azylu.105
Ve druhém článku nalezneme jasnou spojitost s uprchlickou úpravou. Tento
článek vymezuje osobní působnost Úmluvy o územním azylu a jeho znění je
následující (vl. překlad):
„Článek 2
1.

Každý smluvní stát může přiznat výhody plynoucí z této Úmluvy osobě

hledající útočiště, v případě, že čelí:
a)

Pronásledování z důvodů rasy, barvy pleti, národního či etnického

původu, národnosti, příbuzenství, příslušnosti k určité sociální skupině či
politického názoru včetně boje proti kolonialismu nebo apartheidu, okupací
cizího státu nebo jakékoliv formy rasismu; nebo
b)

Trestnímu stíhání či trestu z důvodů spojených s pronásledováním

dle bodu a); není schopna se vrátit nebo se nechce vrátit do státu svého
původu, nebo pokud nemá státní příslušnost, do státu, kde pobývala.
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2.

Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nepoužijí na osobu u níž jsou

vážné pochybnosti o trvání trestního stíhání a trestu za spáchání:
a)

Zločinu proti míru, válečného zločinu, zločinu proti lidskosti, jak jsou
definovány v mezinárodních smlouvách;

abis) jiných vážných zločinů, jak jsou definovány v multilaterálních
smlouvách, kterými je Smluvní stát vázán; nebo
b)

Trestný čin považovaný za závažný trestný čin ve Smluvním státě, kde

je azyl žádán; nebo
c)

Jednání, které není v souladu s cíli a zásadami Spojených národů.

3.

Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se také nepoužijí v případě, že

osoba žádá územní azyl z čistě ekonomických důvodů.
3bis

Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nepoužijí v případě, že osoba
žádající azyl představuje ze závažných důvodů pro stát, kde žádá o azyl,
hrozbu nebo nebezpečí pro bezpečnost.“106

Spojitost s Úmluvou o právním postavení uprchlíků spatřuji ve dvou hlavních
rovinách. První z nich je podobnost rozdělení na tzv. inkluzivní a exkluzivní klauzuli,
jak je tomu právě v Ženevské úmluvě. Druhou je konkrétní znění odstavce 1 písm. a),
který je v podstatě kopií definice uprchlíka dle článku 1A odst. 2 Ženevské úmluvy.

106

“1. Each Contracting State may grant the benefits of this Convention to a person seeking asylum, if
he, being faced with a definite possibility of:
a) Persecution for reasons of race, colour, national or ethnic origin, religion, nationality, kinship,
membership of a particular social group or political opinion, including the struggle against
colonialism and apartheid, foreign occupation, alien domination and all forms of racism; or
b) Prosecution or punishment for reasons directly related to the persecution set forth in (a); is unable
or unwilling to return to the country of his nationality or, if he has no nationality, the country of his
former domicile or habitual residence.
2. The provisions of paragraph 1 of this article shall not apply to any person with respect to whom there
are serious reasons for considering that he is still liable to prosecution or punishment for:
a) A crime against peace, a war crime, or a crime against humanity as defined in the international
instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; or
abis) Other grave crimes as defined in multilateral conventions to which a Contracting State in which he
is seeking asylum is a party; or
b) An offence which would be a serious criminal offence if committed in the Contracting State from
which asylum is requested; or
c) Acts contrary to the Purposes and Principles of the United Nations.
3. The provisions of paragraph I of this article shall also not apply to any person requesting territorial
asylum for purely economic reasons.
3bis) The provisions of paragraph I of this article shall not apply to any person whom there are serious
reasons for regarding as a threat or danger to the security of the country in which he is seeking asylum.”
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Úmluva o územním azylu obsahuje už ve svém názvu pojem územní azyl
a mohlo by se tak zdát, že tento institut bude středobodem celé úpravy, z vývoje
jednání a úmyslu států pak vyplynulo, že hlavním předmětným obsahem je spíše
úprava principu nenavrácení. Princip nenavrácení byl zakotven ve článku 3 a textů
mapujících jednání o jeho přesném znění můžeme sledovat dva diametrálně odlišné
přístupy k jeho úpravě. Jedna skupina států požadovala jeho co možná největší
omezení, a naopak druhá skupina států požadovala zařazení povinnosti neodmítnutí
jednotlivce na hranicích v předem daných situacích, což by vedlo k jeho rozšíření.
Finální znění článku 3 nakonec bylo následující (vl. překlad):
„Článek 3
1.

Žádná osoba oprávněná k výhodám dle této Úmluvy v souladu

s článkem 2 odst. 1 písm. a) a b), která se nachází na hranicích státu nebo na
jeho území a hledá útočiště, nesmí být na hranicích odmítnuta, navrácena
nebo vyhoštěna, pokud by ji to donutilo setrvat nebo se navrátit na území
státu, kde by měla odůvodněný strach z pronásledování, stíhání nebo
potrestání pro některý z důvodů ve článku 2.
2.

Výhody tohoto ustanovení však nemohou být požadovány osobou, která

je považována za ohrožení bezpečnosti státu, ve kterém se nachází nebo je
stíhána, trestána nebo pravomocně odsouzena za obzvláště závažný zločin,
z důvodu nebezpečí pro danou společnost nebo ve výjimečných případech,
kdy nastane masový příliv osob, což může způsobit závažný problém pro
bezpečnost Smluvního státu.
3.

V případě, že se Smluvní stát rozhodně udělat výjimku na základě

předchozího odstavce, zváží umožnění odchodu této osoby do jiného Státu za
přiměřených podmínek.“ 107
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“1. No person eligible for the benefits of this Convention in accordance with article 2, paragraph 1,
sub-paragraphs (a) and (b), who is at the frontier seeking asylum or in the territory of a Contracting
State shall be subjected to measures such as rejection at the frontier, return or expulsion, which would
compel him to remain in or return to a territory with respect to which he has a well-founded fear of
persecution, prosecution or punishment for any of the reasons stated in Article 2.
2. The benefit of this provision, however, may not be claimed by a person whom there are reasons for
regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, being still liable to
prosecution or punishment for, or having been convicted by a final judgement of a particularly serious
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Opět zde nalezneme spojitost s uprchlickou úpravou, konkrétně článkem 33
Ženevské úmluvy, kde je princip nenavrácení také upraven.

2.3.

Závěrem
Jak je předestřeno v této kapitole, smluvní povaha uprchlictví vyplývá ze

závazku států k dodržování nastavených pravidel týkajících se uprchlíků a jejich
právního postavení stanovených v Ženevské úmluvě a Protokolu. V případě, že by
sjednávání Úmluvy o územním azylu bylo dotaženo do zdárného konce mohl by tak
být upraven také institut územního azylu. To se však nestalo a takový dokument
neexistuje. Každý stát si tedy suverénně rozhoduje o udělení azylu jednotlivým
osobám a má k dispozici pouze pravidla obsažená v právně nezávazné Deklaraci
o územním azylu.
Některé státy mají právo azylu zakotveno přímo ve svých ústavách, některé
o jednotlivých osobách rozhodují ad hoc, aniž by toto právo měly ve svých právních
řádech zakotveno. Tento bod dle mého názoru také přispěl k nepřijetí Úmluvy
o územním azylu, a to z toho důvodu, že si mezinárodní společenství jasně nevytyčilo
pravidla a nebylo jasně stanoveno, jak by se postupovalo dále v přijetí právně
závazného dokumentu zakotvujícího právo na azyl v Úmluvě o územním azylu.
Stěžejním bodem neúspěchu jednání o Úmluvě o územním azylu byla obava
z ohrožení suverenity jednotlivých států. Byť v mezinárodním společenství panovala
shoda ohledně toho, že právně závazný dokument na této úrovni je třeba, státy se již
neshodly a možná si dopředu nedovedly představit, jak diametrálně odlišné budou
jejich představy ohledně všech povinností spjatých s udělením azylu, detailně
nastavených pravidel, dle kterých by státy bez dalšího musely azyl udělit a takový
zásah do suverenity pro ně byl nepředstavitelný. Tyto neshody vedly k neustálému
oslabování dikce jednotlivých povinností a již Návrh z Bellagia nebo Expertní návrh
byl postupně měněn, tak aby jeho články nevyznívaly moc imperativně.

crime, constitutes a danger to the community in that country or in exceptional cases, by a great number
of persons whose massive influx may constitute a serious problem to the security of a Contracting State.
3. Where a Contracting State decides that an exception should be made on the basis of the preceding
paragraph) it shall consider the possibility of granting to the person concerned, under such conditions
as it may deem appropriate, an opportunity of going to another State.”
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3.

Charakter azylu a uprchlictví
Po zpracování roviny historické a roviny právní úpravy institutu územního

azylu bych se nyní ráda věnovala třetí a poslední rovině zkoumání, tj. charakteru
územního azylu z hlediska existence práva na azyl.
V rámci propojení územního azylu a uprchlictví můžeme rozlišovat tři
aspekty, kdy prvním z nich je aspekt humanitární, druhým je možný rozpor
s vnitrostátním právem a třetím je možný rozpor s mezinárodním právem. Při hledání
možného řešení situace uprchlíků je nutno tyto aspekty brát v potaz a najít
požadovanou rovnováhu mezi mezistátními vztahy na straně jedné a ochranou lidské
osobnosti na straně druhé.108
Propojení azylu a uprchlictví můžeme shledat ve čtyřech typických
situacích109:
a)

Situace, kdy je azyl je udělen osobě, která má status uprchlíka,

především z důvodu, že tato osoba naplnila znaky definice dle Úmluvy
o právním postavení uprchlíků z roku 1951 ve znění Protokolu z roku 1967.
Azyl v tomto kontextu považujeme za trvalý azyl.
b)

Situace, kdy je azyl je udělen ze stejných důvodů definovaných

v Úmluvě a Protokolu, ale bez formálního přiznání statusu uprchlíka.
c)

Situace, kdy stát jednotlivci udělí doplňkovou ochranu, která

nenaplňuje všechny právní předpoklady trvalého azylu.
d)

Situace, která je někdy nazývána tacitní udělení ochrany, kdy azyl

nemá formu trvalého azylu a je udělen odmítnutím extradice dotčené osoby
pro účely trestního stíhání.

3.1.

Existence práva na azyl
Pojem „právo na azyl“ (ang. right of asylum) můžeme chápat ve dvou

rovinách. První z nich můžeme označit za rovinu tradiční a jedná se o právo státu azyl
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udělit. V rámci druhé, modernější, roviny může být spojení „právo na azyl“ chápáno
jako právo jednotlivce na udělení azylu.110
Obsahem azylu je bezesporu suverénní právo státu jej udělit. Zatímco již
Hugo Grotius nahlížel na azyl jako na přirozené právo jednotlivce jej obdržet, a tudíž
povinnost státu jej udělit, současný pohled mezinárodního společenství na udělení
azylu je přesně opačný.111 Kupříkladu Morgenstern tvrdí, že jednotlivec nemá žádné
právo požadovat po státu poskytnutí azylu, což staví do protikladu s přiznáním statusu
uprchlíka.112 Tento názor, tedy neexistence práva jednotlivce požadovat udělení azylu,
je momentálně v mezinárodním právu všeobecně akceptován a sdílen. Potvrzují to
nejen regionální instrumenty zabývající se právě územním azylem či uprchlictvím113,
ale také neschopnost usnést se a přijmout Úmluvu o územním azylu, což je detailněji
rozebráno v předchozí kapitole.
Právo na azyl je úzce spjato s jiným principem mezinárodního práva –
principem nenavrácení. Paul Weis staví azyl a princip non-refoulement do protikladu
a upozorňuje na to, že azyl představuje nejen vpuštění osoby na území státu, ale také
její povolení k pobytu a její následnou ochranu. Oproti tomu je princip nonrefoulement negativní povahy, protože se jedná o zákaz navrácení jedince do země,
kde byl pronásledován. Státu však zároveň však nic nebrání v tom poslat jednotlivce
do země, kde mu takové pronásledování nehrozí.114
Právě povinnost státu nevrátit osobu, které hrozí pronásledování do takové
země, je ten nejbližší bod, kdy bychom mohli říci, že má jednotlivec právo na udělení
azylu. Nicméně i v takovém případě stále platí, že byť stát princip non-refoulement
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respektuje a osobu do státu, kde jí hrozí pronásledování nevrátí, v žádném případě to
neznamená, že má takový stát povinnost osobu vpustit na své území.115
Případy, kdy můžeme říct, že má jednotlivec právo na udělení azylu
v určitých státech samozřejmě nalezneme. Jedná se však o suverénní rozhodnutí
jednotlivých států takové právo zařadit do svých právních řádů a garantovat jej
jednotlivcům, nikoliv o jeho zakotvení v mezinárodním společenství, jak vyplývá
z předchozí kapitoly.
Mezinárodní právo umožňuje každému státu výlučné právo kontroly nad
osobami nacházejícími se na jeho území. Toto právo je úzce spojeno se dvěma
zásadami: první z nich je zásada možnosti státu určovat si, jaké osoby na své území
pustí a naopak, žádný stát nemůže mít moc nad osobami, které je nachází na území
jiného státu.116 Stát je sice limitován uzavřenými smlouvami o vstupu na jeho území,
nicméně pokud není smluvní stranou takové smlouvy, je čistě v jeho kompetenci
rozhodovat o tom, komu bude na jeho území přístup odepřen nebo naopak, kdo na jeho
území bude vpuštěn a bude se na něm moci dále zdržovat. S tím je pevně spojena také
možnost jednostranně si určit podmínky takového pobytu. Právě v tomto tkví právo
státu územní azyl udělit azyl, jedná se o možnost státu suverénně o udělení azylu
rozhodnout.117 S tímto chápáním práva na azyl je spojeno, že takové udělení azylu
nemůže být ostatními státy vnímáno jako nepřátelský akt.118
Tak jak je právo azylu chápáno dnes však neznamená, že je vyloučena změna
jeho vnímání v budoucnu. Navíc i tento názor, tj. že se jedná o právo státu azyl udělit,
a nikoliv právo jednotlivce jej požadovat, se vyvíjel, objevovaly se na něj různé názory
a existují historické okamžiky, kdy byl tento problém důvodem mnohých střetů
politických jednání. Příkladem může být zavádějící formulace článku 14 odst. 1
Všeobecné deklarace lidských práv, který zní následovně:

115

Tamtéž, s. 23.

116

MORGENSTERN, Felice. The Right of Asylum. British Year Book of International Law 327 č. 26,
p.
327-357.
[online].
1949
[cit.
2018-04-01].
Dostupné
z:
http://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/djcil5&i=38

117

SINHA, Prakesh. Asylum and International Law, opak. cit. 2, s. 50.

118

Takto to chápal již H. Grotius a v preambuli Deklarace o územním azylu je to také zmíněno.

40

„Každý má právo vyhledat si před pronásledováním útočiště v jiných zemích
a požívat tam azylu.“119
Z historických pramenů se však dočteme, že původní znění tohoto článku
počítalo s verzí „každý má právo vyhledat si před pronásledováním útočiště v jiných
zemích a právo na udělení azylu“120121. Taková dikce by mohla znamenat povinnost
přijímacího státu azyl poskytnout, což by výrazně narušilo jeho suverenitu. Také
profesor O’Connel se k tomu vyjádřil následovně (vl. překlad): „Stát není povinen na
své území vpustit cizince, z toho důvodu článek 14 Všeobecné deklarace lidských práv,
který proklamuje že má každý právo vyhledat si útočiště před pronásledováním
a požívat v jiných zemích azylu, je pouhou inspirací pro další úpravu.“122 Nahrazení
„práva na udělení azylu“ (ang. „to be granted“) a použití spojení „právo požívat azyl“
(ang. „to enjoy“) výrazně změnilo celý význam tohoto ustanovení. Zatímco stát jako
suverén není povinen azyl udělit, jednotlivec jej může, jakmile je vpuštěn na území
suveréna, „požívat“.123 Proti původnímu navrhovanému znění se při jeho projednávání
výrazně ohradili zástupci britské, australské a saúdské delegace. Delegát ze Saúdské
Arábie velice výstižně shrnul (vlastní překlad): „Každá stíhaná osoba by měla požívat
výhod azylu… Nicméně to neznamená, že má každá taková osoba právo na udělení
azylu v zemi svého výběru, také vzhledem k tomu, že taková země ani nemusí být
připravena jej přijmout. Taková zásada by byla závažným porušením suverenity
daného státu.“124
Významem článku 14 odst. 1 Všeobecné deklarace lidských práv se zabývaly
ve své rozpravě také delegace jednotlivých států při tvorbě Deklarace o územním azylu
a návrhu Úmluvy o územním azylu.
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Jakkoli je tedy nezpochybnitelné, že se jedná o právo státu azyl udělit, je třeba
vzít v potaz také to, že za určitých podmínek je tato pravomoc omezena ve prospěch
jiných států. Za prvé je třeba zmínit vyloučení určitých kategorií osob, což se děje
prostřednictvím uzavřených smluv mezi státy. Jedná se především o pachatele běžné
kriminality nebo válečné zločince, kteří nemohou požívat azyl, a naopak mají být bez
odkladu předáni státu, ve které svůj protiprávní čin spáchali. Druhou kategorií jsou
osoby, které pro stát představují bezpečnostní hrozbu.125
Na územní azyl lze nahlížet jako na spojení několika aspektů, a to možnosti
vstupu na území státu, umožnění pobytu na takovém území, zákazu vyhoštění osoby,
zákaz extradice a zákaz odsouzení, potrestání nebo jiného omezení lidské svobody.126
Všechny tyto aspekty můžeme považovat za projev suverenity státu a nevyplývá z nich
právo jednotlivce udělení azylu po státu požadovat a územní azyl tak stále nemůžeme
považovat za základní lidské právo, kterého by se jednotlivec mohl domáhat.127 Teprve
v okamžiku, kdy bude udělování azylu mezinárodním právem upraveno, přestane být
jeho udělení věcí vnitrostátní politiky jednotlivých států, kde osoba o azyl požádá,
a tím pádem volnostním jednáním.128

3.2.

Existence práva na udělení statusu uprchlíka
V roce 1949 Morgenstern vyjádřil dnes všeobecně uznávaný názor, že “je

nevyvratitelným pravidlem mezinárodního práva, že každý stát má výlučnou kontrolu
nad jednotlivci na svém území, včetně všech vztahů s tímto spjatých, vpuštění,
vyhoštění ale také ochrany jednotlivců.” Platí ale, že územní azyl je dnes odlišným
institutem od mezinárodní ochrany poskytované uprchlíkům, a proto nemůže být
zaměňován s uprchlickým statusem, jak jej garantuje Ženevská úmluva.129
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V souvislosti s definicí uprchlíka v Ženevské úmluvě také vyvstává otázka,
zda existuje právo na udělení statusu uprchlíka a jestli stát, který rozhoduje o udělení
azylu má či nemá právo jednostranně posoudit, zda je předmětná osoba uprchlíkem či
nikoliv.130
Případ přiznání statusu uprchlíka musíme v první řadě odlišit od udělení
azylu, kdy se jedná o jednostranné rozhodnutí státu vyplývající z jeho suverenity.
V této souvislosti můžeme rozlišovat dvě fáze tohoto procesu práva na přiznání statusu
uprchlíka. První z nich je naplnění definice uprchlíka dle Ženevské úmluvy a druhou
fází je oficiální přiznání tohoto statusu jednotlivými státy.

3.2.1. Naplnění definice uprchlíka dle Ženevské úmluvy
Osoba je uprchlíkem dle Ženevské úmluvy v okamžiku, kdy naplní kritéria
obsažená v definici ve článku 1A této úmluvy. Kdo tyto požadavky nenaplní, nemá
nárok na přiznání statusu uprchlíka a nemůže požívat ochrany a dalších práv, která
jsou s tímto statusem spojená.131 Přiznání uprchlického statusu je pouhým
deklaratorním rozhodnutím, které tedy ve výsledku nemá reálný vliv na to, zda určitá
osoba je či není uprchlíkem a přiznáním uprchlického statusu se proto tato osoba
nestane uprchlíkem, ale naopak, status uprchlíka je jí přiznán, protože je
uprchlíkem.132
Přiznání statusu uprchlíka můžeme rozdělit do dvou fází. V první fázi stát,
který o udělení statusu uprchlíka rozhoduje, shromažďuje informace o osobě, kterou
posuzuje a následně rozhodne, zda zjištěné informace odpovídají jednotlivým
podmínkám obsaženým v definici uprchlíka.133
Definice uprchlíka v Ženevské úmluvě může být pro větší přehlednost
rozdělena do následujících bodů, z nichž musí být všechny naplněny:
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a)

Jedná se o osobu nacházející se mimo území svého původu či bydliště,

b) tato osoba se mimo takové území nachází z důvodu odůvodněného
strachu z pronásledování,
c)

za důvody pronásledování můžeme považovat důvody rasové,
náboženské, příslušnost k určité sociální skupině nebo rozlišnost
v názorech, a

d) v návaznosti na předchozí body b) a c) tato osoba není schopna se vrátit
nebo si nepřeje se vrátit do státu svého původu.
Ad a)
V okamžiku, kdy se osoba stále nachází na území svého státu, byť je zde
přítomný odůvodněný strach z pronásledování, nenaplňuje definici uprchlíka. I přesto,
že oficiálně nemůže požívat výhody spojené s právním postavení uprchlíka, spadá
ochrana této osoby pod humanitární pomoc a řešením její životní situace se zabývá
Vysoký komisař pro uprchlíky OSN.
Tento případ může nastat ve dvou variantách. Za prvé může opustit svou zemi
poté, co má odůvodněný strach z pronásledování, anebo už se nachází mimo svou
zemi, kupříkladu z důvodu studia nebo dovolené v zahraničí, a v takové situaci
nastanou okolnosti, které tento strach z pronásledování zapříčiní.
V případě, že má osoba více občanství, status uprchlíka může požívat teprve
až když dokáže, že nemůže požívat ochrany všech států jejichž občanem je.134
Ad b) a c)
Aby mohla být osoba kvalifikována jako uprchlík dle Ženevské úmluvy, je
důležitým faktorem odůvodněný strach z pronásledování v zemi jejího původu, a to
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z důvodů rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo
názoru.135
Prokázání odůvodněnosti strachu z pronásledování není zcela jistě jasným
a jednoznačným pojmem. Můžeme jej rozložit na pojmy i) odůvodněný a ii) strach.
Slovo „odůvodněný“ je sice objektivně hodnotitelným, ale slovo „strach“ je naopak
subjektivním pojmem, jehož vyhodnocení je silně spojeno s hodnocením osobnosti
jednotlivých osob. Psychologické reakce každé jedné osoby se pokaždé liší i přes
totožné podmínky, v nichž se tito jednotlivci nachází a pro vyhodnocení tohoto strachu
je nutná spolupráce s odborníky z oblasti psychologie. Dokazování odůvodněnosti
strachu nemusí být postaveno na čistě osobní zkušenosti osoby, která o přiznání statusu
uprchlíka žádá. Strach může být založen také na zkušenostech přátel této osoby, jejích
příbuzných či jiných členů stejné rasové nebo sociální skupiny.136
Pojem pronásledování také není určitým právním pojmem, při tvorbě
Ženevské úmluvy byla jeho definice vynechána záměrně, aby byl vytvořen prostor pro
jeho vývoj v čase – tvůrci předpokládali, že se mohou objevit nové typy a důvody
pronásledování a nechtěli jej proto omezit jasnou definicí. Také diskriminace může
být považována za formu jakéhosi pronásledování, za podmínek, že může ohrožovat
lidská práva, jako například právo na práci, svoboda náboženství nebo přístup ke
vzdělání. Příkladem jednání, které naopak nemůže být považováno za pronásledování,
je potrestání osoby, protože takové osoby prchají před spravedlností a nejedná se tak
o oběť ve smyslu Ženevské úmluvy.137
Zkušenost osoby s odůvodněným strachem z pronásledování může být spjata
s rozličnými důvody. Ženevská úmluva podává uzavřený výčet následujících důvodů:
rasy, náboženství, příslušnosti k určité sociální skupině a politický názor. Tyto důvody
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jsou někdy v literatuře označovány jako tzv. základní kameny Ženevské úmluvy
(Convention Grounds).138
Ad d)
V této podmínce můžeme rozlišit dvě varianty, přičemž pro přiznání statusu
uprchlíka postačí naplnění jedna z nich.
Případem, kdy se osoba není schopna vrátit do země svého původu, rozumíme
situaci, jakou může být kupříkladu válka, jiný konflikt či revoluce a stát původu není
schopen zajistit této osobě dostatečnou ochranu. Druhým případem je situace, kdy se
osoba nechce vrátit ze své vůle, především z důvodu takového strachu, že stát jejího
původu by teoreticky byl schopen poskytnout jí požadovanou ochranu, ale tato osoba
ji odmítá.139

3.2.2. Přiznání statusu uprchlíka
Ženevská úmluva s Protokolem tedy jasně definují, kdo je uprchlíkem. Proces
přiznání tohoto statusu naopak upřesněn není, a proto je na jednotlivých smluvních
státech těchto instrumentů, aby každou jednotlivou osobu posoudil.
Byť státy nejsou povinny poskytnout jednotlivci na požádání azyl, ty, které
jsou smluvními stranami Úmluvy o právním postavení uprchlíků jsou zavázány
uprchlický status dle článku 1A, za předpokladu, že jsou naplněny všechny potřebné
podmínky, přiznat.140 Je však na příslušném smluvním státu, jaké nástroje
k posuzování a přiznání statusu uprchlíka použije, a jak si nastaví své procesy, neboť
ani ty Ženevská úmluva a Protokol nestanoví, a je tedy povinností státu o nich
rozhodnout a zajistit takové postupy posuzování splnění definice uprchlíka, které
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mohou být považovány za ty nejvhodnější a které jsou v souladu s jeho ústavní
a správní strukturou orgánů.141
Harmonizace procesů udělování statusu uprchlíka u všech smluvních států by
byla velice komplikovaná, proto Vysoký komisař pro uprchlíky OSN stanovil
následující pravidla, která by měly smluvní státy Ženevské úmluvy dodržovat:
a)

na hranicích státu by měl být stanoven odpovědný orgán, který je

obeznámen s nastalou situací – tedy požadavkem na udělení statusu uprchlíka
dle Ženevské úmluvy a Protokolu,
b)

žadateli o přiznání statusu uprchlíka by měla být věnována potřebná

asistence,
c)

měl by být ustanoven orgán odpovědný za posouzení nároku na

udělený statusu uprchlíka,
d)

žadatel o přiznání statusu uprchlíka by měl mít k dispozici potřebné

zařízení a služby, včetně překladatele, který mu bude nápomocen při podání
žádosti o přiznání statusu uprchlíka,
e)

v případě, že bude takovému žadateli status uprchlíka přiznán, musí

o tom být informován a musí mu být dána k dispozici potřebná dokumentace
potvrzující přiznání tohoto statusu,
f)

v případě, že žadateli o udělení statusu uprchlíka nebude tento status

nakonec udělen, musí mít tento žadatel možnost po určité rozumné době
požádat o přezkum takového zamítavého rozhodnutí, ať už u totožného či
odlišného orgánu správní či soudní povahy,
g)

žadatel u udělení statusu uprchlíka může v zemi, kde o takové udělení

žádá, setrvat až do závazného rozhodnutí v tomto řízení.142
Účelem Ženevské úmluvy a Protokolu je nalezení společného přístupu
k uprchlíkům, z čehož vyplývá, že status uprchlíka přiznaný v jedné ze smluvních
zemí, by měl být uznán v jakémkoliv jiném smluvním státě. Tak se však bohužel vždy

141

UNHCR. Note on Determination of Refugee Status under International Instruments [online]. 1977
[cit. 2018-03-31]. Dostupné z: http://www.unhcr.org/excom/scip/3ae68cc04/note-determinationrefugee-status-under-international-instruments.html.
142

Tamtéž.

47

neděje a státy dříve přiznaný status uprchlíka, který nebyl udělen jejich orgány
neuznávají.143

3.3.

Závěrem
Při posuzování existence práva na udělení azylu a práva na udělení statusu

uprchlíka je dle mého názoru třeba rozlišit dva základní faktory.
Prvním z nich je časové hledisko ochrany poskytované na základě těchto
dvou institutů. Status uprchlíka je dočasný, status azylanta oproti tomu můžeme
označit za relativně trvalý. Uprchlická ochrana trvá jen dokud trvá odůvodněný strach
z pronásledování. Tzn. pokud hrozba dle objektivního posouzení netrvá a osoba se
může vrátit, tj. ztratila status uprchlíka, je vyzvána, aby se vrátila. Pokud však strach
z odůvodněného pronásledování trvá, a toto pronásledování může být subjektivní
povahy, může být této osobě přiznán status azylanta a ztráta uprchlického statusu není
překážkou.144 Tento faktor je dle mého názoru zásadní z důvodu, že určuje trvalost
závazku státu a to, jak k udělení azylu a přiznání statusu uprchlíka stát přistoupí. Když
ochrana poskytovaná uprchlíkovi je dočasného charakteru, je logické, že státy nalezly
v mezinárodním společenství konsenzus ohledně takové úpravy podstatně rychleji
především z toho důvodu, že status uprchlíka, na rozdíl od poskytnutí azylu,
nekonstituuje dlouhodobou trvalou vazbu mezi touto osobou a státem.
Druhý faktor bych označila za samotný charakter jednotlivých institutů.
Přiznání statusu uprchlíka považujeme díky univerzalitě Úmluvy o právním postavení
uprchlíků, lépe řečeno díky jejímu Protokolu, za smluvní institut. Oproti tomu bych
opět zdůraznila suverénní právo státu udělit azyl. Jak bylo rozebráno výše, udělení
azylu považujeme za možnost států a řízení o udělení azylu je ponecháno
v rozhodovací kompetenci každého z nich.145 Těžištěm institutu azylu je vnitrostátní
volní akt státu, kterýmž stát vyjadřuje svou vůli poskytnout jednotlivci svou ochranu
na jeho území, tj. můžeme říci, že má subjektivní povahu a v tomto institutu se promítá
suverenita státu. Právo azylu tedy můžeme označit za právo státu, a nikoliv právo
143
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jednotlivce jeho udělení požadovat.146 Uprchlictví má naopak povahu spíše objektivní,
kdy jsou předem známy určitá kritéria a v případě jejich splnění se jednotlivec
uprchlíkem stává a přiznání tohoto statusu státem je pouze deklaratorní povahy.147
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Závěr
Tato diplomová práce měla za cíl analýzu tří vybraných rovin institutu
územního azylu. Tyto roviny pak byly dále srovnány s uprchlictvím a snažila jsem se
nalézt spojitosti a rozdílnosti těchto pojmů.
Instituty azylu a uprchlictví jsou pojmy velice si blízké a stále častěji se
společně používají a jejich odlišný význam se tak vytrácí. Dle mého názoru rozdíl mezi
těmito pojmy excelentně vyjádřil a shrnul Nejvyšší správní soud ČR: „Nelze přitom
tvrdit, že uprchlíkem je automaticky každý žadatel o azyl. Zatímco status žadatele
o azyl je dán především volním aktem konkrétní osoby, která se rozhodne o azyl
požádat, a status azylanta, tedy osoby, jíž byl azyl státem udělen, je dán především
volním aktem státu, jak se odráží v zákonné úpravě azylu a realizaci této úpravy
orgány veřejné moci; status uprchlíka je dán objektivním stavem, který může být
státem již pouze rozpoznán a deklarován. Státy, které jsou signatáři Ženevské úmluvy,
jsou pak zavázány k tomu, aby tento status uznaly u těch osob, které spadají pod
vymezení definice uprchlíka, která je obsažena v čl. 1 písm. A odst. 2 této Úmluvy.
Podle tohoto ustanovení, v jeho znění po zmírnění definičních podmínek zakotveném
Protokolem z roku 1967, je uprchlíkem osoba, která se nachází mimo svou vlast a má
oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo
národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo
i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo vzhledem ke
shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti.“148
Při zkoumání roviny historické jsem došla k závěru, že vzhledem k analýze
historických událostí spojených s institutem územního azylu a uprchlictvím,
nemůžeme říci, že byl vznik a vývoj uprchlictví ovlivněn vznikem a vývojem
územního azylu a naopak dle jejich vývoje můžeme sledovat odlišný charakter obou
pojmů, a to jeho hlavní rys, tj. spjatost institutu územního azylu s jednotlivě určenými
osobami, které hledaly útočiště, a naopak masovost uprchlictví, které je jeho typickým
znakem, což se odráží také v charakteru historických událostí, které daly za vznik jeho
právní úpravě. Naopak při zkoumání právní úpravy, spíše snahy o právní úpravu
územního azylu, můžeme sledovat jasné odkazy na právní úpravu uprchlictví,
148
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tj. odkazy na Ženevskou úmluvu a na její jednotlivé články. Ve třetí kapitole byl
rozlišen subjektivní charakter práva na azyl, a naopak objektivní charakter práva na
udělení statusu uprchlíka.
Pojmy územního azylu a uprchlictví bohužel nejsou nikde společně upraveny.
Právě taková úprava, která by jasně stanovila, kde se tyto pojmy protínají, kde dochází
k jejich sbližování a naopak, kde by byly jasně vytyčeny rozdíly mezi nimi, stále chybí
a doufejme tak, že se jí v budoucnu dočkáme.
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Územní azyl
Abstrakt
Cílem předložené diplomové práce je analýza územního azylu jakožto
významného institutu mezinárodního práva. Územní azyl je v této práci zkoumán
z hlediska tří rovin. Jedná se o rovinu historickou, rovinu právní úpravy a rovinu
zkoumající existenci práva na azyl. V současnosti je územní azyl často zaměňován
s pojmem uprchlictví nebo je v tomto kontextu mylně používán. Tato diplomová práce
je z tohoto důvodu zaměřena na nalezení shodných a odlišných prvků územního azylu
a uprchlictví v rámci zkoumaných rovin. Práce je rozdělena do tří kapitol, které
odpovídají předmětným rovinám.
První kapitola zkoumá historii institutu územního azylu. Je popsán jeho vznik
a následný vývoj od starověku po novověk, od azylu náboženského po postupné
formování azylu územního, včetně vyčlenění azylu diplomatického jako specifické
formy azylu typické spíše pro Jižní Ameriku. Následuje analýza historie uprchlictví,
jako relativně moderního institutu a jsou popsány významné historické okolnosti
zásadní pro vývoj uprchlictví. V této kapitole je zodpovězena výzkumná otázka, zda
ovlivnil historický vývoj institutu územního azylu vznik a vývoj uprchlictví. Druhá
kapitola je analýzou právní úpravy územního azylu a jejího sjednávání. Byť se jedná
o institut s bohatou a dávnou historií, na mezinárodní úrovni stále neexistuje právně
závazný dokument upravující tuto materii. Kapitola je zaměřena na vývoj a jednání
vedoucí k přijetí právně nezávazného dokumentu Deklarace o územním azylu,
a především na snahu o přijetí právně závazné Úmluvy o územním azylu, k jejímuž
přijetí nakonec nedošlo. Oproti tomu je uprchlictví smluvním institutem, jehož
stěžejním dokumentem je Úmluva o právním postavení uprchlíků a Protokol. Pomocí
analýzy vyjednávání o znění Úmluvy o územním azylu je zodpovězena druhá
výzkumná otázka, zda právní úprava uprchlictví ovlivnila jednání a snahy o přijetí
Úmluvy o územním azylu. Poslední kapitola je analýzou existence práva na azyl, které
je možno chápat jako právo státu azyl udělit nebo právo jednotlivce azyl získat, a dále
je rozebráno právo na udělení statusu uprchlíka.

Klíčová slova: azyl, územní azyl, uprchlictví
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Territorial Asylum
Abstract
The aim of this thesis is to analyze territorial asylum, as an important institute
of international law. Territorial asylum is analyzed on three levels; therefore, three
different aspects of this institute are examined. The determined levels are as follows:
history of territorial asylum, its legal regulation, and examination of existence of the
right of asylum. As of now, the institute of territorial asylum and refugee issue are
often mistaken or misused. For this reason, this thesis focuses on finding similarities
and differences of the territorial asylum and refugee issue in perspective of the
analyzed levels. This thesis is divided into three chapters corresponding to the selected
levels.
The first chapter analyzes the history of territorial asylum. It describes its
origin and subsequent development from ancient history to modern times, ranging
from religious asylum to gradual formation of territorial asylum, including brief
analyses of diplomatic asylum as specific form of asylum typical for South America.
This is followed by an analysis of history of refugee issue, as a relatively modern
institute, including historical circumstances essential for its development. In this
chapter, the research question, whether the historical development of the territorial
asylum influenced the origin and development of the refugee issue, is answered. The
second chapter analyzes legal regulation of territorial asylum including negotiation
regarding such regulation. In spite of this institute’s rich and longstanding history,
there is still no convention concluded on international level, therefore there is no
legally binding regulation. This chapter analyzes the developments and negotiations
leading to the adoption of non-binding Declaration on Territorial Asylum with main
focus on attempts for adoption of legally binding Convention on Territorial Asylum,
which in the end has not been adopted. On the other hand, the refugee issue is
a contractual institute, as it is governed by Convention relating to the Status of
Refugees and its Protocol. By analyzing the negotiations on the text of Convention on
Territorial Asylum, the second research question, whether the legal regulation of the
refugee issue has influenced the negotiations and efforts to adopt the Convention on
Territorial Asylum, is answered. The last chapter is an analysis of the existence of the
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right of asylum, which can be interpreted as the right of the state to grant the asylum
or the right of an individual to obtain the asylum, and furthermore the right to refugee
status is analyzed.

Key words: asylum, territorial asylum, refugee issue

61

