
Se zavr‰ením dekolonizaãního procesu se uza-
vfiel pfiekotn˘ nárÛst nov˘ch státních útvarÛ,
kter˘ vygeneroval princip práva národÛ na se-
beurãení. Nicménû i souãástí nové reality mezi-
národních vztahÛ je rozpad tradiãních státních
útvarÛ a vznik nov˘ch, mnohdy problematic-
k˘ch entit. Na tyto nové okolnosti státotvorného
procesu nepanuje v praxi a v doktrínû meziná-
rodního práva jednoznaãn˘ názor. Tím spí‰e tfie-
ba pfiivítat uÏ sám vûdeck˘ zámûr autorské
trojice mlad˘ch internacionalistÛ provûfiit efekti-
vitu státotvorn˘ch kritérií obsaÏen˘ch v Monte-
videjské úmluvû o právech a povinnostech státu
(z roku 1933) v kontextu událostí spojen˘ch se
vznikem nezávislého Kosovského státu a s pro-
cesem upevÀování státnosti Palestiny.

V˘slednou publikaci, i kdyÏ nevelkou rozsa-
hem, lze oznaãit za kolektivní, autorsk˘m názo-
rem pevnû spojenou monografii, která je
nanejv˘‰ zdafiil˘m pfiíspûvkem k doktrinálnímu
uchopení nov˘ch jevÛ provázejících vznik státÛ.
Práce je zaloÏena na anal˘ze procesÛ, událostí
a jevÛ v ‰ir‰ím teoretickém rámci mezinárodní-
ho práva, s dÛrazem na instituty kolektivního
uznání, jednostranné secese a úãasti mezinárod-
ního spoleãenství pfii vzniku státu v mûnících se
spoleãensk˘ch pomûrech posledních dekád.
Autorskému zámûru i zvolené metodû odpoví-
dá tematické rozdûlení práce do tfií vzájemnû
propojen˘ch kapitol.

Publikaci otevírá ‰iroce pojatá studie M. Fai-
xe o kolektivním uznání státu. Autor s vyuÏitím
reprezentaãního mnoÏství zdrojÛ primární i se-
kundární povahy systematicky analyzuje spole-
ãenské promûny zvy‰ující praktick˘ v˘znam
kolektivního uznání státu a zpochybÀující ustá-
len˘ doktrinální pfiístup k tomuto institutu.
Z pfiíslu‰né anal˘zy autor dovozuje, Ïe ãistû fak-
tické pojímání je pfiekonané a neodpovídající
nejen realitû, ale ani normám mezinárodního
práva, jejichÏ závaÏné poru‰ení má za následek,
Ïe i faktick˘ suverén nebude mezinárodním

spoleãenstvím jako stát pfiijímán. Autor tak v te-
oretické rovinû uchopil ingerenci mezinárodní-
ho práva, zejména jeho kogentních norem, do
státotvorného procesu, kde praxe svûdãí ve pro-
spûch teze, Ïe entita jednající v rozporu s mezi-
národním právem a proti vÛli mezinárodního
spoleãenství svou státnost neprosadí, eventuel-
nû ji neudrÏí (viz Severokyperská turecká re-
publika, Abcházie, Osetie, Republika Srbská
Krajina). Ingerenci mezinárodního práva a me-
zinárodního spoleãenství do procesu vzniku
státnosti autor spojuje s autoritou OSN, která ja-
ko jediná univerzální mezinárodní organizace
umoÏÀuje aktem pfiijetí za ãlena nejen deklaro-
vat státnost pfiijímané entity, ale mÛÏe vykazo-
vat za urãit˘ch okolností, i konstitutivní efekt.
I kdyÏ tento pohled na moÏnou konstitutivní
zpÛsobilost institutu kolektivního uznání není
v nauce obecnû ustálen, má svou nespornou
hodnotu „pro futuro“. Aprobace mezinárodním
spoleãenstvím prostfiednictvím OSN sk˘tá ne-
spornû moÏnost kolektivního potvrzení zpÛso-
bilosti entity usilující o státnost urovnat ãi
vytvofiit vztahy s ostatními subjekty meziná-
rodního práva. To mimo jiné pfiispívá i k objek-
tivizaci (tj. na momentální mocenské konstelaci
a zájmech nezávislého) státotvorného úsilí spor-
n˘ch entit, které v mezinárodních vztazích pfie-
vaÏují a to patrnû i v del‰í perspektivû.

K takov˘mto sporn˘m entitám náleÏí nespor-
nû Palestina, jejíÏ dlouhodobé úsilí o dovr‰ení
státnosti je pfiedmûtem samostatné kapitoly 
P. Bure‰e. UÏ sám její název „(Ne)sporná exis-
tence státu Palestiny“ naznaãuje nejednoznaã-
nost pfiístupÛ a to i doktrinálních k tomuto
problému, kter˘ více jak pÛl století zatûÏuje me-
zinárodní vztahy. Autor povaÏuje za pfiekonan˘
pfiístup posuzující proces smûfiující k dosaÏení
palestinské státnosti optikou práva na sebeurãe-
ní národa vázaného na dekolonizaãní proces.
Nelze neÏ souhlasit s autorem, Ïe Izrael není ve
vztahu k Palestinû v postavení koloniální moc-
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V létû roku 2013 obohatila nabídku ãeské od-
borné literatury pojednávající o islámu kniha
Lenky Bezou‰kové Islámské rodinné právo se
zamûfiením na právo manÏelské, která vychází
z disertaãní práce obhájené v roce 2012. Autor-
ka, která je vûdeckou pracovnicí Ústavu státu
a práva Akademie vûd âR, jiÏ má s tématem is-
lámského práva mnohé zku‰enosti a v této ob-
lasti pravidelnû publikuje (zejména v ãasopise
Právník). Kniha si klade za cíl pfiispût k pro-
hloubení poznání v této stûÏejní ãásti islámské-
ho práva, o které se tvrdí, Ïe nejvíce odolává
zmûnám a cizím vlivÛm. 

Poãet muslimÛ v âeské republice není sice
tak vysok˘ jako v západní Evropû, nicménû ta-
ké zde pfiib˘vá smí‰en˘ch manÏelství. Islámské
rodinné právo je mezi ãesk˘mi právníky stále
spí‰e neznámé a setkává se s mnoha pfiedsudky.
Pfiesto jeho v˘znam nelze podceÀovat, jelikoÏ se
na nûm v men‰ím ãi vût‰ím rozsahu zakládá
platné rodinné právo konkrétních islámsk˘ch
zemí. âe‰tí právníci mohou proto b˘t konfron-
továni s islámsk˘m právem v rámci mezinárod-
ního práva soukromého a procesního.

V islámské kultufie je rodina jednou z centrál-
ních hodnot, je základním prvkem muslimské

nosti, nicménû Ïe brání, a to i okupací ãástí pa-
lestinského území, palestinské samosprávû na-
stolit efektivní vládu. Je v‰ak otázkou, zda
v˘chodiskem z této patové situace mohou b˘t
cílené kroky palestinské reprezentace na mezi-
národním poli, k nimÏ fiadí pfiijetí za ãlena
UNESCO, iniciativní uznání jurisdikce MTS
a zejména pak dosaÏení statutu neãlenského
státu OSN. Autor z tûchto aktivit dovozuje, Ïe
za urãit˘ch okolností jsou kritéria efektivní vlá-
dy a schopnost vstupovat do mezinárodních
vztahÛ v korelaãním a kompatibilním vztahu.
ZároveÀ ale konstatuje, Ïe samy tyto vcelku ús-
pû‰né iniciativy na mezinárodní úrovni nezaji‰-
Èují Palestinû plnohodnotnou existenci. Její
perspektivu spojuje pfiedev‰ím s narovnáním
vztahÛ s Izraelem cestou uzavfiení mírové
smlouvy a s mírov˘mi podmínkami v celé ob-
lasti. Urãitá ambivalentnost autorov˘ch v˘vodÛ
ze v‰eho nejvíc potvrzuje, Ïe z neustálen˘ch po-
litick˘ch pomûrÛ nelze vygenerovat jejich ustá-
lenou právní regulaci.

Tématem poslední kapitoly jsou mezinárod-
nûprávní aspekty vzniku Kosova. O. Svaãek na
nevelké plo‰e podává zasvûcenou anal˘zu
právních otázek spojen˘ch s jednostrann˘m vy-
hlá‰ením nezávislosti Kosovské republiky. Au-
tor pfiednostnû vûnuje pozornost unilaterální
secesi a souvisejícím principÛm práva na sebeur-
ãení a územní integritu státu. V kontextu zkou-

mané materie se autor zab˘vá i tzv. nápravnou
secesí, která i kdyÏ nemá oporu v mezinárod-
ním právu, objevuje se v literatufie a minoritních
stanoviscích soudcÛ MSD. Autor dochází k zá-
vûru, Ïe jednostranná secese v pfiípadû Kosova
zmûnu mezinárodnûprávní regulace nepfiinesla
s tím, Ïe fiada státÛ pokládá oddûlení Kosova za
pfiípad sui generis, to jest, Ïe nemá hodnotu pre-
cedentu. Stejnû tak ani internacionalistická
doktrína nespatfiuje v pfiípadu Kosovo dÛvod
k pfiehodnocení pozice jednostranné secese
v mezinárodním právu. Autorova obezfietnost
je nespornû na místû a to i s ohledem na nejno-
vûj‰í v˘voj událostí na Ukrajinû.

UÏ s ohledem na Ïivost a aktuálnost zkouma-
né materie a úspû‰nost jejího uchopení a zpra-
cování mlad˘m autorsk˘m kolektivem by bylo
nanejv˘‰ Ïádoucí v nastoleném projektu pokra-
ãovat a to tím spí‰, Ïe dané téma není v domácí
doktrínû dostateãnû zpracováno. Sám hutn˘,
nanejv˘‰ odborn˘ text, pfiedurãuje publikaci
pfiedev‰ím zájmu odborné vefiejnosti a studen-
tÛm právnick˘ch fakult. Nespornû by nemûla
uniknout ani ãeské diplomatické praxi. Doporu-
ãit ji lze i kaÏdému zájemci o mezinárodnûpráv-
ní souvislosti vzniku nov˘ch státních útvarÛ a to
uÏ proto, Ïe práce autorského kolektivu mla-
d˘ch internacionalistÛ nabízí objektivní pohled
na zaãasto subjektivnû pfiijímané události a jevy
souãasného mezinárodního Ïivota.
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