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Ubi ius, ibi remedium kde je právo, tam je náprava (právna ochrana). 

 

 

V súčasnosti prevláda názor, podľa ktorého platnosť právneho titulu k nadobudnutiu štátneho 

územia, alebo jeho časti treba posudzovať podľa pravidla platného v okamihu jeho 

nadobudnutia, a nie podľa súčasného medzinárodného. 

 

Krym bol od roku 1783 súčasťou Ruskej ríše.
1
 Ukrajinským sa nestal prvotnou okupáciou, 

výmenou za iné územie, vydržaním, či anexiou (územným ziskom po víťaznej bitke alebo 

politickom nátlaku). Ukrajine bol Krym doslova darovaný od zeleného stolu bez akejkoľvek 

historickej súvislosti k nej. A ešte k tomu darovaný neplatne. Ius ex iniuria non orfitur (právo 

nevzniká z bezprávia) a tak bol Krym de iure (podľa práva) od roku 1954 do roku 2014 

naďalej súčasťou Ruskej federácie. 

 

Pri prechode Krymskej oblasti z jurisdikcie Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej 

republiky (Ruská SFSR) do jurisdikcie Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky 

(Ukrajinskej SSR) nebol dodržaný zákonodarný proces. Bolo to pravidlo v bývalom 

Sovietskom zväze (ZSSR). Oveľa väčší problém ale je, že podľa vtedy platnej ústavy Ruskej  

SFSR mohli byť hranice Ruskej SFSR menené len s jej súhlasom, čo nenastalo. Došlo tak k 

negotium nullum (absolútnej neplatnosti tohto právneho úkonu). Ten nastáva ex lege (priamo 

zo zákona). Následkov takéhoto právneho úkonu sa nemusí žiadny z účastníkov domáhať, 

nastáva totiž priamo zo zákona ex officio (bez návrhu) a pôsobí ex tunc (od začiatku). Čiže od 

okamžiku, kedy vznikol právny úkon. Dôležité je spomenúť, že účinky neplatnosti pôsobia 

definitívne, aj keby dôvod neplatnosti takéhoto úkonu dodatočne odpadol. Zaujmavé je na 

tom, že takúto neplatnosť nemožno napraviť ani ratihabíciou (dodatočným schválením) 

a nemôže byť ani konvalidovaná dodatočným odpadnutím dôvodu jej neplatnosti.  

 

Čo by si mali Ukrajinci ešte uvedomiť – absolútna neplatnosť takéhoto právneho úkonu sa 

taktiež nepremlčuje! Tí tvrdia, že k uzákoneniu prevodu Krymu došlo dodatočným zavedením 

zodpovedajúcich zmien Ústavy Ruskej SFSR v júli 1954. Netreba zabúdať na to, že neplatné 

rozhodnutie o prevode Krymskej oblasti z Ruskej SFSR do Ukrajinskej SSR prebehlo už 5. 

februára 1954. Je pravdou, že v bývalom ZSSR sa robili ústavné zmeny s omeškaním, často 

                                                           
1 Od decembra 1917 do januára 1918 na krátko vznikla Krymská ľudová republika vytvorená krymskými 

Tatármi. 



až po rozhodnutí najvyšších orgánov politickej moci. Ako argument to ale nemôže obstáť pre 

ospravedlnenie neústavnosti či nedodržania zákonodarného procesu.  

 

Problém by nastal i keby boli tieto zmeny odsúhlasené najskôr Ruskou SFSR (bez oprávnenia 

k takémuto kroku) a až následne udobrené najvyššími  orgánmi Sovietskeho zväzu. Nič by to 

nemenilo na tej skutočnosti, že bola porušená Ústava Ruskej SFSR a tým aj Ústavy ZSSR. 

Nesúlad s ústavou spôsobuje tá skutočnosť, že odsúhlasiť zmeny v Článku 14 Ústavy Ruskej 

SFSR (z ktorého vypadla Krymská oblasť) nemal v kompetencii žiadny orgán Ruskej SFSR.  

 

Často počuť, že Krym nepatrí ani Ukrajine, ktorá ho dostala „do daru“, ale ani Rusku, ktoré 

ho dobylo. Za pôvodné obyvateľstvo tak niektorí mylne považujú Krymských Tatárov. Oblasť 

Krymu nemala svojich pôvodných obyvateľov. Tí sa striedali podľa toho, kto na Kryme práve 

panoval. Rozhodne treba skonštatovať, že územie Krymu nebolo pred tatárskou kolonizáciou 

z právneho hľadiska terra nullius (zem nikoho), ale ju obývali iné národy. Veď aj samotní  

Tatári - potomkovia Džingischána – sú len „prišelci“, ktorí dobyli Krym v 13. storočí a 

vytvorili štát Zlatá horda.  

 

Po jej rozpade si založili okolo roku 1443 Krymský chanát. Ten sa stal neskôr (v roku 1475) 

vazalom Osmanskej ríše. Krymský chanát existoval v rokoch 1443 - 1783 na území 

Krymského polostrova
2
, ale aj časti kubánskeho pobrežia Azovského a severného pobrežia 

Čierneho mora. 

 

A prečo sa vlastne Rusko rozhodlo dobyť Krym?  

 

Dôvodom bolo neustále ohrozovanie krymskými Tatármi.
3
 Ich ekonomika bola založená na 

predaji otrokov,
4
 pričom neustále robili nájazdy do Ruska. Zajatých ruských nevoľníkov 

predávali na trhoch. Chanát podnikal nájazdy do Ruska a napr. v roku 1571 vypálili Moskvu. 

Pritom veľa obyvateľov odviekli do otroctva. Aby Rusko odstránilo hrozbu nájazdov, 

rabovačiek a brania tisícok miestnych Rusov do zajatia, bolo potrebné získať kontrolu nad 

polostrovom Krym.
5
 Za chrbtom krymských Tatárov stálo ale Turecko, neustále provokujúce 

k novým nájazdom na územie Ruska.
6
 Vhodná chvíľa pre Rusko nastáva, keď v Krymskom 

chanáte nastáva dvojvládie. 

 

V roku 1770 sa novým krymským chánom stal prívrženec tatársko-ruského priateľstva Šagin- 

Girej.
7 V roku 1772 podpísal v Karasubazare s kniežaťom Dlhorukým zmluvu, podľa ktorej sa 

                                                           
2
 V staroveku nazývaný Tauris. 

3
 Tatári sú turkické kmene zo strednej Ázie, ktoré dobyli a začali obývať Krym v 13. storočí (po rozpade 

Džingischánovej ríše). Ich názov Qirim dal i meno polostrovu. 
4
 Od zhruba polovice 15. storočia do začiatku 18. Storočia uniesli a predali  z územia dnešnej Ukrajiny a južného 

Ruska arabským a tureckým obchodníkom asi milión otrokov. 
5
  Pre svoju výhodnú polohu je poloostrov považovaný za vstup do Čiereho mora. 

6
 Keď sa na tróne ocitol mladý Peter Alexejevič – neskôr nazvaný Veľký – rozhodol sa zaútočiť na pevnosť Azov. 

Armáda oblieha Azov zo súše, ale Rusko ešte nemá flotilu, preto sa rozhodol Peter s jej výstavbou. Tým 
paradoxne Rusko vďačí práve Turkom za zrodenie mocnej flotily. 
7
 Išlo o priameho potomka Džingischána, zvoleného za chána za pomoci ruskej diplomacie. 



Krym stal nezávislým chánstvom pod ochranou Ruska. Predchádzajúci chán Devlet-Girej 

(dosadený Turkami) sa pokúšal vyvolať povstanie na pomoc ktorému mala prísť turecká 

armáda. Ruskou odpoveďou na to bol príchod ruských vojsk kniežaťa Prozorovského 

a generála Suvorova.  Proturecky orientovaný chán Devlet-Girej uteká do Istanbulu a Turecko 

uznáva za chána Šagin-Gireja.
8  

 

Napriek tomu neostávalo len ďalej viesť s Tureckom dlhú a ťažkú šesťročnú vojnu.
9
 10. júna 

1774 bola v bulharskej dedinke Kučuk-Kajnardži podpísaná „Kučuk-Kajnadžinskej mierová 

zmluva.“
10  Podľa tejto mierovej zmluvy bol Krym vyhlásený za samostatný a nezávislý štát. 

 

Proturecké sily v snahe o znovuzískanie kontroly nad strategickým polostrovom vyvolali 

v roku 1781 povstanie. Na čele stál Bachadir.
11

 O uznanie svojej moci sa obrátil na Istanbul 

ale aj Petrohrad. Turecko odmietlo poskytnúť pomoc zo strachu z vojny s Ruskom. Naopak 

Rusko posiela svoje vojsko a povstanie tak bolo potlačené.
12

 V roku 1783 sa vzdáva moci 

chán Šagin-Girej a Katarína II. svojím manifestom
13

 definitívne pripája Krym k Rusku. Na 

jeho území bola vytvorená Tavridská oblasť (neskoršie gubernia).
14

 

 

Rusko tak získava územie Krymu anexiou v dobe, keď medzinárodné právo pripúšťalo takúto 

formu územných ziskov. Po dlhé obdobie bola totiž anexia dovoleným spôsobom 

nadobudnutia územia iného štátu. Anexia predstavovala dovolený spôsob nadobudnutia 

cudzieho územia v období, keď medzinárodné právo neobsahovalo zákaz hrozby silou, alebo 

jej použitia proti územnej celistvosti iného štátu. Od okamihu, keď bola prijatá Charta OSN,
15

 

sa stala nedovoleným spôsobom nadobudnutia územia.
16

 

 

V roku 1802 sa od Novoruskej gubernie odčlenila Tavridská gubernia, ktorá okrem polostrova 

Krym zahrnovala i územia dnešnej Zaporožskej a Chersonskej oblasti. Po boľševickom 

prevrate v Rusku zasadol v decembri 1917 v Bachčisaraji parlament - Kurultaj - Krymských 

Tatárov. Ten vyhlásil Krymskú ľudovú republiku, ktorá po vojenskom zásahu boľševického 

Ruska zaniká už v januári 1918. 18. októbra 1921 vznikla na polostrove Krymská autonómna 

sovietska socialistická republika (ako súčasť Ruskej SFSR) uznesením Celoruského 

ústredného výkonného výboru a Rady národných komisárov. Prvá ústava autonómnej 

                                                           
8
 Vzhľadom na svoju vzdelanosť (ovládal niekoľko jazykov a písal básne) začal s reformami. Mimo iného 

priznával rovnaké práva všetkému obyvateľstvu: moslimskému aj nemoslimskému. 
9
 V rokoch 1768-1774. 

10
 Rusko dostalo územie od Dnepru az po Bug, Kerč, Enikale, pevnosti Azov a Kinburn, Veľká a Malá Kabarda. 

11
 Išlo o brata chána Šagin-Gireja. 

12
 Časti vojsk velil Suvorov. 

13
 Manifest bol zverejnený 8. apríla 1783 a vyhlasoval „prijatie Krymského polostrova, Tamani a celej Kubáňskej 

strany do Ruského impéria“. 
14

 Krym vzala pod ochranu Ruska pričom využíva ako zámienku nepokoje, ktoré vyústili do vzbury. 
15

 Charta bola podpísaná v meste San Francisco (USA) 26. júna 1945. Do platnosti vstúpila 24. októbra 1945 
16

 Anexiu zakazuje medzinárodné právo priamo alebo nepriamo vo viacerých dokumentoch. Ide  najmä o 
rešpektovanie územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc (čl. 2 Charty OSN, Záverečný akt Helsinskej 
konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe  č. III a IV.), Atlantická charta z r. 1942, Štrnásť bodov 
prezidenta Wilsona, Dekrét o mieri “bez anexií a kontribúcií”, rezolúcia VZ OSN č. 2625/XX z r. 1970, Štvrtá 
Ženevská konvencia z roku 1949 článok 47, a pod. 



republiky bola prijatá 10. novembra 1921. Nová ústava bola prijatá 5. mája 1929 už s 

upraveným názvom Krymská autonómna sovietska socialistická republika. 

 

Výnosom prezídia Najvyššieho Sovietu ZSSR z 30. júna 1945 bola zrušená autonómia 

Krymskej ASSR a nahradená nižšou formou administratívno-správnej jednotky Ruskej SFSR. 

Ako Krymská oblasť sa stáva novým subjektom Ruskej SFSR. Zmeny v Ústave ZSSR boli 

uskutočnené až o rok.
17

 

 

V roku 1948 krymský prístav Sevastopoľ získal špeciálny status mesta republikového 

významu vrámci Ruskej SFSR, čím sa fakticky vyčlenil z Krymskej oblasti.
18

 

 

Pred tým, ako Nikita Chruščov rodák z Kalinovky v Kurskej oblasti v Rusku, (istý čas prvý 

tajomník Komunistickej strany Ukrajiny) „daroval“ Krym Ukrajinskej SSR, patril polostrov 

Rusom okolo  200 rokov. Dátum odovzdania Krymu pripadal na 300. výročie
19

 Perejaslavskej 

Rady, ktorá spojila Ukrajinu s Ruskom. Predanie Krymu malo súčasne vyjadrovať nerozlučné 

priateľstvo Ukrajiny a Ruska. 

 

V zákone o predaní Krymu Ukrajinskej SSR
20

 sú oficiálne ako dôvody
21

 uvedené úzke 

hospodárske a kultúrne väzby medzi Krymom a Ukrajinskou SSR. Cez Ukrajinskú SSR vedie 

na Krym priame zelezničné a cestné spojenie. Ďalším dôvodom bola možnosť výhodnejšie 

napojiť infraštruktúru Krymu na ukrajinské zdroje.
22

 V hre boli aj čisto ekonomické zámery. 

V tom čase začali budovať kanály z Volgy na Krym a do Doneckej panvy. Bolo preto 

rozumnejšie, aby sa tým zaoberali nie dve republiky, ale len jedna. V tej dobe nešlo vôbec o 

iracionálne rozhodnutie vedenia spoločného štátu Rusov a Ukrajincov. Dôvodom bolo 

hospodárne nakladať s prostriedkami a účelne riadiť chod Krymskej oblasti. Ekonomicky bola 

oblasť celkom závislá na Ukrajinskej SSR (pitná voda, dovoz potravín, zaistenie energií) 

všetko sa zaisťovalo z jej pevniny. Dôvod pre prevod Krymskej oblasti prestal existovať 

rozpadom ZSSR na samostatné štáty Ruskú federáciu a Ukrajinskú republiku. Tým stratil 

tento argument zmysel. Bolo potrebné opätovne administratívne vrátiť Krym späť Ruskej 

federácií, keďže spoločný štát prestal existovať. Ruská federácia by si musela i za cenu 

nehospodárnych nákladov zaisťovať prúsun potravín, energií či pitnej vody z Ukrajinskej 

republiky do tohto svojho regiónu. Prípadne výstavbou nových tranzitných trás si energie 

zaistiť vo vlastnej réžii. 

 

25. januára 1954 bola na programe rokovania Prezídia Ústredného výboru Komunistickej 

strany ZSSR (ÚV KSSZ), ktorému predsedal Malenkov (заседание Президиума ЦК КПСС 
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 25.06.1946. 
18

 Získal tak postavenie samostatného subjektu v rámci RSFSR. 
19

 08.01.1954 bol polostrov odovzdaný spod správy RSFSR pod správu USSR. 
20

https://web.archive.org/web/20150309184632/http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_4948.ht
m 
21

 Nina Chruščovová (vnučka Nikitu Chruščova) v marci 2014 v jednom z interwiev dokonca uviedla, že jej dedo 
chcel nejakým spôsobom nahradiť Ukrajincom všetky tie zločiny, ktoré napáchal Stalin (napr. hladomor v roku 
1932). 
22

 Pitná voda, potraviny, elektrika sa dodávali z pevninskej Ukrajiny. 

https://web.archive.org/web/20150309184632/http:/www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_4948.htm
https://web.archive.org/web/20150309184632/http:/www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_4948.htm


по делу о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР)  zaradená 

otázka o prechode Krymskej oblasti z Ruskej SFSR do Ukrajinskej SSR. Mesta Sevastopoľ sa 

ale otázka prechodu netýkala pravdepobne z titulu pozabudnutia naň.
23

  

 

Ruská SFSR,  strácajúca časť svojho územia 5. februára 1954 prijala prostredníctvom svojej 

vlády (Rady ministro Ruskej SFSR)  rozhodnutie o prevode Krymskej oblasti z Ruskej SFSR 

do Ukrajinskej SSR. Následne ho podpísal ruský premiér Alexandr Puzanov a ešte v ten deň 

ho schválil ruský parlament (Prezídium Najvyššieho sovietu Ruskej SFSR). 

 

Ukrajinský parlament (Prezídium Najvyššieho sovietu Ukrajinskej SSR) schválil 13. februára 

1954 rozhodnutie Prezídia Najvyššieho sovietu Ruskej SFSR o predaní Krymskej oblasti do 

Ukrajinskej SSR.  Následne ho podpísal ukrajinský prezident (predseda Najvyšieho sovietu 

Ukrajinskej SSR) Demjan Korotčenko. 

Proces pokračoval 19. februára 1954 schválením Prezídiom Najvyššieho sovietu ZSSR o 

prevode.
24

 

 

26. apríla 1954 vydal Parlament ZSSR (Najvyšší soviet ZSSR) Zákon o prevode Krymskej 

oblasti z Ruskej SFSR do Ukrajinskej SSR. Na jeho podklade boli prevedené zmeny v 

sovietskej ústave v Článku č. 22 o administratívnom členení Ruskej SFSR a v Článku č. 23 

o administratívnom členení Ukrajinskej SSR. 

Ďalším krokom bolo podpísanie ústavných zmien sovietskym prezidentom (Predseda Prezídia 

Najvyššieho sovietu Sovietskeho zväzu) Klimentom Vorošilovom.  

Na záver Ruský Parlament (Najvyšší soviet Ruskej SFSR) schválil 2. júna 1954 zmenu 

Článku 14 Ústavy Ruskej SFSR o administratívnom členení Ruskej SFSR z ktorého vypadla 

Krymská oblasť. 17. júna 1954 Ukrajinský parlament (Najvyšši soviet Ukrajinskej SSR) 

schválil zmenu Článku 18 Ústavy Ukrajinskej SSR do ktorého pribudla Krymská oblasť. 

Natíska sa otázka, vari si nikto v ZSSR nevšimol porušenie zákonov? A kto vlastne mal podľa 

vtedajších zákonov právo odhlasovať menom Ruskej SFSR zmenu jej hraníc? 

 

Problematiky sa dotýkali predovšetkým články 16, 19, 22 , 23 a 33 Ústavy Ruskej SFSR, ako 

aj články 14 bod d)., 16 , 18, a 49 Ústavy ZSSR.  

 

Článok 16 Ústavy Ruskej SFSR hovorí, že územie Ruskej SFSR nemôže byť menenné bez 

súhlasu Ruskej SFSR. Článok 19 Ústavy Ruskej SFSR priznáva vedeniu Ruskej SFSR 

prostredníctvom svojich Vyšších orgánov sovietskej moci rozličné právomoci. Zmena hraníc 

Ruskej SFSR v prospech inej zväzovej republiky medzi nimi nebola. Článok 22 Ústavy 

Ruskej SFSR stanovuje že Vyšším orgánom štátnej moci Ruskej SFSR je Najvyšší soviet 

Ruskej SFSR. Článok 23 Ústavy Ruskej SFSR stanovuje, že Najvyšší soviet Ruskej SFSR 
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 Od roku 1948 bolo mesto Sevastopoľ vyčlenené z Krymskej oblasti ako centrálne spravované  mesto vrámci 
RSFSR a v uznesení sa špeciálne nespomína, naďalej tak bolo podriadené Moskve. 
24

 protokol č. 35 



realizuje všetky práva, ktoré sú priznané Ruskej SFSR v súlade s článkami 13 a 19 Ústavy 

Ruskej SFSR, nakoľko nie sú, v dôsledku ústavy, v kompetencii podriadených orgánov 

Ruskej SFSR Najvyššiemu sovietu Ruskej SFSR: Prezídia najvyššieho sovietu Ruskej SFSR, 

Sovietu ministrov Ruskej SFSR ako aj ministerstiev Ruskej SFSR. Článok 33 Ústavy Ruskej 

SFSR obsahuje zoznam právomocí Prezídia Najvyššieho sovietu Ruskej SFSR. Právo 

rozhodovať o územných zmenách Ruskej SFSR tam nie je zakotvené. 

 

Článok 14 bod d). Ústavy ZSSR dával Vyšším orgánom sovietskej moci právomoc potvdenia 

územných zmien medzi zväzovými republika. Článok 16 Ústavy ZSSR hovorí, že každá 

zväzová republika má svoju ústavu, ktorá berie do úvahy zvláštny charakter (zväzovej) 

republiky a je v plnej zhode s Ústavou ZSSR. Článok 18. Ústavy ZSSR hovorí, že územie 

zväzových republík nemôže byť  menené bez ich súhlasu. Článok 49 Ústavy ZSSR obsahoval 

zoznam právomocí Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR. No nebolo medzi nimi oprávnenie 

rozhodovať o zmenách  teritoriálneho usporiadania. 

 

Pri bližšom skúmaní dôjdeme tak k záveru, že ani jeden orgán Ruskej SFSR nedisponoval 

právom odsúhlasiť územné zmeny Ruskej SFSR.  

 

V stave, keď záležitosť nie je pokrytá žiadnou právnou úpravou vacuum iuris (prázdnota 

práva), možno podľa právnej vedy uvažovať o uplatnení analógie v práve. Analogia je 

chápana ako ultima ratio (posledný prostriedok), pretože prináša právnu neistotu vzhľadom 

k tomu, že obsahuje subjektívne hodnotenie. Napriek tomu je to prijateľnejšie, než keby došlo 

k odmietnutiu spravodlivosti. Podľa právnickej literatúry medzi metódy logického výkladu 

patrí argumentom per analogiam (podobnosť určitých príkladov), avšak vždy musí orgán 

aplikácie práva posúdiť, či analógia nie je v konkrétnej veci vylúčená. Podľa literatúry vo 

verejnom práve analógia nie je vôbec použiteľná, pokiaľ ide o rozsah právomoci a pôsobnosti 

štátnych orgánov. Tieto môžu iba to, čo im zákon výslovne dovolí v medziach ústavy. Oblasť 

verejného práva je dominantne ovládaná koncepciou výkonu štátnej moci secundum et intra 

legem (chovanie na základe a v medziach zákona). Orgány verejnej moci tak môžu jednať iba 

„secundum legem“. Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie legality určitého chovania tak 

vystupuje zákon.
25

 Vymedzenie kompetencií musí byť zákonom stanovené enumeratívne a ak 

chýba, nemôže si príslušný orgán toto vymedzenie rozširovať na základe analogie. Pokiaľ by 

bolo na základe takto použitej analógie vydané rozhodnutie bolo by nicotné,  nakoľko ho 

vydal orgán, ktorý nebol vôbec vecne príslušný. 

 

Výnimočným druhom výkladu je argumentum per analogiam iuris, kedy sa právnymi 

normami výslovne neupravená, vec posúdi podľa právnych princípov príslušného právneho 

odvetvia alebo všeobecných právnych princípov. Ovšem pod podmienkou, že za účelom 

naplnenia zásady predvídateľnosti práva sa musí konajúci orgán vyhnúť prekvapivému a 

nečakanému rozhodnutiu. Takým rozhodnutím by mohlo byť vypísanie referenda.
26

 Otázkou 

by bolo či vrámci celej RSFSR alebo iba Krymskej oblasti. Keďže sa jednalo len o 
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administratívny úkon (presun) v rámci spoločného štátu, obyvateľov Krymu sa nikto nepýtal a 

referendum napokon nebolo vypísané nikde. 

 

Došlo tak k mimoriadne hrubému porušeniu Ústavy Ruskej SFSR ako i Ústavy ZSSR. Možno 

mať preto za to, že odovzdanie Krymskej oblasti Ukrajinskej SSR bolo nelegitímne.  

 

Obyvatelia Krymu sa s daným stavom nezmierili, snažili sa ho (keď to bolo možné) zmeniť 

a napraviť tak neprávosť, ktorá bola na nich spáchaná v roku 1954.  Taktiež sa nikdy nijakým 

rozhodnutím nevzdali nároku na samostatnosť.  

 

Prezident ZSSR M. Gorbačov mohol krymský problém vyriešiť už v roku 1991. Predišlo by 

sa tak ťahaniciam o polostrov medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. V prvom referende 

v bývalom ZSSR konanom práve na Kryme (vtedy ešte súčasť Ukrajinskej SSR v rámci 

ZSSR) začiatkom roku 1991 pri účasti 81% oprávnených voličov 93% zúčastnených na 

referende odpovedalo kladne na otázku: ste pre obnovenie Krymskej autonómnej sovietskej 

socialistickej republiky? Podľa výsledkov hlasovania mohol prezident ZSSR uznať Krym za 

rovnoprávny subjekt s ostatnými zväzovými republikami. Boli by tak zahrnutí do 

Novoogarevského procesu, kde sa posudzovala nová zväzová zmluva. M Gorbačov však od 

tohto rozhodnutia upustil a Krym ako republiku neuznal. Keby sa dokončili výsledky 

referenda o Krymskej autonómnej republiky, Krym by prestal byť súčasťou Ukrajiny a stal by 

sa zväzovou republikou ZSSR
27

 či neskôr Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). 

Ukrajina si interpretovala Krymské referendum po svojom a reagovala inak ako si priali 

občania polostrova. Najvyššia rada Ukrajinskej SSR (parlament) prijala 12. februára 1991 

Zákon o obnovení Krymskej autonómnej republiky. Jednalo sa o autonómiu vrámci 

Ukrajnskej SSR. Krym sa stal opäť len súčasťou Ukrajiny, pričom nemal žiadny suverénny 

hlas na federálnej úrovni v Kyjeve. Možno hovoriť o „druhoradej“ republike vrámci 

Ukrajinskej SSR. Proti vôli jeho obyvateľov vyjadrenej v referende. Januárové referendum 

z roku 1991 a septembrová deklarácia krymského parlamentu z roku 1991 o štátnej suverenite 

Krymu hovoria o vôli Krymu k suverenite, a to ako obyvateľov, tak aj (podľa vtedajšieho 

práva) riadne zvoleného parlamentu.  Toto sa stalo základom nasledujúcich ukrajinsko-

ruských ťahaníc o Krym. 

 

V auguste 1991 bol v Moskve puč proti Gorbačovovi, výsledkom ktorého bol rozpad ZSSR. 

Ten nahradilo Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ). SNŠ bolo založené rozhodnutím 

vrcholných predstaviteľov Bieloruskej SSR, Ruskej SFSR a Ukrajinskej SSR. 8. decembra 

1991 hostil v poľovníckej rezidencii Viskuli v Bielovežskom pralese najvyšší predstaviteľ 

Bieloruska Stanislav Šuškevič  ruského prezidenta Borisa Jeľcina a ukrajinského prezidenta 

Leonida Kravčuka. Tu  podpísali  „Zmluvu o založení Spoločenstva nezávislých štátov“, 

známu pod názvom Bielovežská zmluva. ZSSR ako subjekt medzinárodného práva a 
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geopolitická realita prestal existovať.
28

 Vo Viskuli sa zišli predstavitelia troch 

zakladateľských štátov ZSSR a rozhodli o ukončení jeho existencie. 

 

Už pri rokovaní o Bielovežskej zmluve sa vynorila otázka Krymu. B. Jeľcin, S. Šuškevič  i L. 

Kravčuk sa dohodli, že založia SNŠ, začnú žiť a až potom budú hovoriť o spoločných 

hraniciach. Následne hodlali (podľa spomienok L. Kravčuka) všetko robiť podľa zákona 

a medzinárodných štandardov.
29

 

 

Po rozpade ZSSR a po vyhlásení nezávislosti Ukrajiny v roku 1991 začali silnieť 

odštiepenecké tendencie sprevádzané snahou o návrat k Rusku. Separatistické tendencie boli 

s ohľadom na zásadu iti possidetis (pri rozpade koloniálných či federatívnych štátov sa 

vnútorné hranice automaticky menia na hranice vonkajšie)
30

 opomenuté. Mali len za následok 

pomerne silnú formu autonómie pre Krym.  

 

V polovici 90. rokov sa podarilo separatizmus na Kryme zmierniť pomocou politiky 

ukrajinského prezidenta Kučmu či zástupcu premiéra Marčuka. Taktiež ruský prezident Jeľcin 

nepodporoval ruský iredentizmus na území Krymu. Ruská federácia od začiatku 90. rokov 

náhle začala strácať svoju suverenitu a fakticky sa vzdala nárokov na Krym, čo sa nedá 

povedať o samotných obyvateľoch Krymu. 1.októbra 1991 Prezident Najvyššieho sovietu 

Krymu vyhlásil akt prevodu Krymu Ukrajine z roku 1954 za vykonaný bez ohľadu na názor 

občanov Krymu. Vyzval rešpektovať právo obyvateľov Krymu na základe referenda si určiť 

svoju štátnosť, ak si to vyžiada zmenená politická situácia. 

 

Platne zvolený krymský parlament prijal 4. septembra 1991 Deklaráciu o štátnej suverenite 

Krymu. 6. mája 1992 Krym prijal svoju ústavu, v ktorej potvrdil svoju suverenitu a 

nezávislosť. V ústave sa definoval ako nezávislý štát v štátnom zväzku Ukrajiny – s 

poukazom na Ústavu Krymu. Podľa nej bol Krym nezávislým štátom vrámci Ukrajiny, čo 

zodpovedalo výsledkom referenda z 20. januára 1991. Krymský parlament schválil v máji 

1992 „akt štátnej nezávislosti Krymskej republiky“, ale na nátlak Kyjeva odvolal rozhodnutie, 

Krym však získal rozsiahle právomoci. 

 

V lete v roku 1992 sa obyvatelia Krymu stali občanmi samostatnej Ukrajinskej republiky. Bez 

ohľadu na to, že v roku 1954 došlo k predaniu polostrova pod jurisdikciu Ukrajinskej SSR 

v rozpore s Ústavou Ruskej SFSR ako aj Ústavy ZSSR. Napriek tomu snahy o znovuzískanie 

Krymu v Ruskej federácii celkom neutíchli. 19. novembra 1990 ešte pred rozpadom ZSSR, 

ale už po prijatí deklarácií zväzovými republikami o ich štátnej suverenite, bol medzi Ruskou 

SFSR a Ukrajinskou SSR uzatvorená dohoda na 10 rokov v ktorej sa zmluvné strany zaviazali 

rešpektovať spoločnú hranicu medzi ich zväzovými republikami v stave v akom existovala 
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v momente podpisu zmluvy. Obe strany sa v nich zaviazali vzdať sa územných nárokov 

a tento princíp upevniť aj v zmluvách medzi štátmi SNŠ, pričom pokladajú za nevyhnutné 

urovnanie otázky Krymu cestou medzištátnych rozhovorov Ruskej federácie a Ukrajiny za 

účasti Krymu na základe prejavu vôle jeho obyvateľov. 22. novembra 1991 parlament Krymu 

skúmal možnosť obrátiť sa k prezidentovi ZSSR M. Gorbačovovi so žiadosťou o zrušenie 

nariadenia Prezídiuma Najvyššieho sovietu ZSSR z roku 1954 o predaní Krymu Ukrajinskej 

SSR. Prítomní poslanci hlasovaním neprijali možnosť obrátiť sa na prezidenta Gorbačova. 

Možno tiež spomenúť Uznesenie Najvyššieho sovietu Ruskej federácie z 21. mája 1992, ktorý 

vyhlásil, že Uznesenie z 5. februára 1954 o predaní Krymskej oblasti z Ruskej SFSR do 

Ukrajinskej SSR bolo prijaté za porušenia Ústavy Ruskej SFSR a zákonodárneho procesu 

a preto je neplatné od svojho začiatku (ex tunc). 

 

Verchovna rada (parlament) Ukrajiny  jednostranne v r. 1995 ústavu Krymu zrušila. Zákonom 

o autonómnej republike Krym bol zmenený právny štatút Krymu zo štátneho útvaru na 

administratívno-územnú autonómiu, pričom sa zrušil pot prezidenta Krymu. Vymedzenie 

autonómie v rámci Ukrajiny je uvedené v kapitole X. článku 134 Ústavy
31

, ako neoddeliteľná 

súčasť Ukrajiny a otázky týkajúce sa svojich právomocí musí Krym riešiť v rámci tejto 

právomoci.  

 

Až 31. mája 1997 bola podpísaná medzi Ruskou federáciou a Ukrajinskou republikou Zmluva 

o priateľstve, spolupráci a partnerstve. Zmluvné strany si dohodli vzájomne rešpektovať 

územnú nedotknuteľnosť a potvrdili existujúce hranice medzi nimi. Zmluva nahradila dohodu 

z 19. novembra 1990 medzi Ruskou SFSR a Ukrajinskou SSR uzatvorená dohoda na 10 

rokov v ktorej sa zmluvné strany zaviazali rešpektovať spoločnú hranicu. 

 

Krym však naďalej sám seba vnímal ako nezávislú republiku, pretože referendum z r. 1991 

bolo legitímne a právoplatné. 11. marca 2014 prijala Najvyššia rada Krymu Vyhlásenie 

nezávislosti Autonómnej republiky Krym a mesta Sevastopoľ. V referende konanom dňa 16. 

marca 2014
32

 sa väčšina voličov rozhodla zahlasovať za pripojenie k Rusku (95,5%). Za 

zotrvanie v rámci Ukrajiny so širokou autonómiou z roku 1992 sa vyslovili 3% voličov. 

Následne Najvyššia rada Krymu vyhlásila Krym za samostatný štát a požiadala o začlenenie 

do Ruskej federácie na základe Federálneho ústavného zákona Ruskej federácie o postupe pri 

prijímaní nových subjektov do Ruskej federácie a zriaďovaní nových subjektov v rámci 

Ruskej federácie z roku 2001. 18. marca 2014 podpísal prezident Putin a zástupca Krymu 

Zmluvu o prijatí Republiky Krym do Ruskej federácie. O tri dni neskôr bola Zmluva 

ratifikovaná a vstúpila v platnosť. Od tej doby Rusko pokladá Krym za svoje územie. 

 

Krymský parlament mal legitimitu vyhlásiť referendum s otázkou, či obyvatelia sa chcú 

pripojiť k Ruskej federácii, alebo chcú zostať v rámci Ukrajinskej republiky. Krym sa za 

nezávislý štát vyhlásil už v roku 1991. Každý suverenný štáť má právo o svojom osude 

rozhodovať samostatne.  
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Dá sa hovoriť o uplatnení práva na náhradné odtrhnutie (right to remedial secession). Pravidlá 

secesie nemusia byť stanovené zákonodarstvom materského štátu. Ani protiprávnosť secesie z 

hľadiska vnútroštátneho práva tak nemusí mať za následok jeho nesúlad s medzinárodným 

právom. 

Otázka, či je jednostranné vyhlásenie nezávislosti v súlade s medzinárodným právom riešil aj 

Medzinárodný súdny dvor (MSD).
33

 Konštatoval, že medzinárodné právo neobsahuje zákaz 

vyhlásenia nezávislosti. MSD sa obmedzil na procesnú stránku veci, kedy posudzoval len 

samotné vyhlásenie nezávislosti. MSD neriešil legalitu jednostranného vyhlásenia nezávislosti 

v kontexte právneho systému vnútroštátneho práva (norny ústavného práva). 

 

Referendum na základe ktorého došlo k odtrhnutiu Krymu od Ukrajiny a následne jeho 

pričlenenie k Ruskej federácii bolo v rozpore s ukrajinskou ústavou. Tá stanovuje v Článku 73 

(podobne ako tá španielska), že otázky týkajúce sa zmeny územia krajiny podliehajú výlučne 

celorepublikovému referendu, nie iba referendu v niektorej časti krajiny.
34

 Dodržaním 

ukrajinskej ústavy by sa vytvoril zvláštny stav. Pri rozhodovaní o osude obyvateľov Krymu či 

budú prevedení do Ukrajinskej SSR sa ich nik na nič nepýtal. Referendum nebolo vypísané v  

Ruskej SFSR ani v Krymskej oblasti. Rozhodlo sa o nich, bez nich. Keď sa snažili z ich 

pohľadu o nápravu neprávosti, už malo o „náprave“ rozhodnúť referendum. Priam ironicky 

vyznieva, že by to malo byť referendum nie iba v inkriminovanej Krymskej oblasti ale v celej 

Ukrajinskej republike. Na prvý pohľad demokratický inštitút s nedemokratickým priebehom a 

výsledkom. Ukrajina by sa nikdy dobrovoľne nevzdala Krymu a máloktorý občan Ukrajiny 

mimo územia Krymu by zahlasoval za návrat polostrova späť do Ruskej federácie. 

 

Allen Buchanan  najvýznamnejší teoretik secesie, udáva prípady, v ktorých je secesia 

legitímna. Najdôležitejšia požiadavka je legitímny nárok na územie. Ďalšou je naplnenia 

práva na sebaurčenia. Treťou je nárok na územie obsadené cudziu silou a okupované. 

Posledná sa týka nespravodlivého prerozdeľovania prostriedkov v rámci materského štátu pre 

rôzne národnostné skupiny. Pri splnení niektorých z týchto požiadaviek sa zvyšuje šanca na 

medzinárodné uznanie. Realita však hovorí v neprospech secesionistov.
35

  

 

Musíme mať na pamäti, že k obsadeniu nemuselo dôjsť len priamou anexiou cudzou armádou 

(ako predpokladá Buchanan), ale aj nezákonným rozhodnutím, na základe ktorého sa dané 

územie a jeho obyvatelia dostali do cudzej moci.  

 

Právo na sebaurčenie naráža na normy územnej celistvosti a zásadu uti possidetis. V 

súčasnom medzinárodnom práve na seba naráža zásada zachovania štátnej suverenity 
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územnej celistvosti a rešpektovania ľudských práv menšín. Deklarácia Viedenskej svetovej 

konferencie o ľudských právach z roku 1993 uvádza, že právo na sebaurčenie neoprávňuje k 

narušeniu územnej celistvosti štátov, ktoré sa správajú v súlade so zásadami rovnakých práv. 

Možno to interpretovať tak, že povoľujú právo na sebaurčenie, a teda secesiu, v prípadoch, 

keď sa materský štát rozhodne nerešpektovať rovnaké práva pre všetky národnostné skupiny 

na svojom území. Patria sem prípady ako genocída, útlak, diskriminácia, násilná asimilácia, 

nelegálna okupácia a anexia. V týchto prípadoch je secesia vnímaná ako jediná šanca na 

prežitie národa. 

 

19. novembra 1990 bola medzi Ruskou SFSR a Ukrajinskou SSR uzatvorená dohoda. Strany 

sa v nej zaviazali vzdať sa územných, pričom pokladajú za nevyhnutné urovnanie otázku 

Krymu cestou medzištátnych rozhovorov Ruskej federácie a Ukrajiny za účasti Krymu na 

základe prejavu vôle jeho obyvateľov. Počas krízy na Ukrajine v roku 2013 nastala zmena 

politickej situácie o ktorej hovoril 1. októbra 1991 Prezident Najvyššieho sovietu Krymu. 

Vyzval rešpektovať právo obyvateľov Krymu na základe referenda si určiť svoju štátnosť, ak 

si to vyžiada zmenená politická situácia. K takej zmene došlo. Ukrajinský konflikt sprevádzali 

série masových demonštrácií na Ukrajine. Tie začali pred tretím summitom Východného 

partnerstva vo Vilniuse. Summit sa konal v dňoch 28. a 29. novembra 2013. Udalosti sa 

uviedli do pohybu nepodpísaním asociačnej dohody s Európskou úniou ukrajinským 

prezidentom Viktorom Janukovičom. Nasledovala kritika V. Janukoviča sprevádzaná 

masovými protestami, ktoré začali 1. decembra 2013. Po udalostiach na Námestí nezávislosti 

v Kyjeve, ľudovo nazývanom Majdan, nastala na Ukrajine anarchia a prepukli protiruské 

nálady. Silnejúci nacionalizmus a radikalizmus obyvateľov Krymu vystrašil. Na pozadí 

narastajúceho strachu z chaosu v Kyjeve a možnosti, že sa nepokoje a protiruské nálady 

presunú aj na polostrov a potečie i tu krv sa zriaďuje v Sevastopole domobrana. 11. decembra 

2013 Prezídium Najvyššieho sovietu Krymu oznámilo ohrozenie autonómneho štatútu 

regiónu a vyzvalo jeho obyvateľov na mobilizáciu za zachovanie Autonómnej repubiky 

Krym. V Simferopole vznikla potyčka proti protestujúcim podporujúcich prezidenta V. 

Janukoviča a odsudzujúcich demonštrácie odohrávajúce sa na Majdane. V dôsledku bitiek 

bolo asi 20 zranených. „Nepokoje si vyžiadali napokon dve obeti na žitovoch. Jeden človek 

zahynul v tlačenici v dave a druhý na srdcový infarkt.“ Nová vláda sa pokúšala tiež prijať 

kontroverzné opatrenia v jazykovej oblasti.
36

 Išlo napr. o jazykovy zákon. Na Ukrajine bol v 

lete schválený jazykový zákon (o základoch štátnej jazykovej politiky z roku 2012) 

obmedzujúci používanie ruského jazyka. Zákon umožňoval obyvateľom regiónov používať 

druhý úradný jazyk, ak žije v danom regióne viac ako 10% príslušníkov národnostnej 

menšiny. Vo februári 2014 bol zrušený, čo vyvolalo nepokoje a protesty. Niekoľko dní po 

zrušení zákona (ktoré kritizovala rada európskych krajín) 28. februára úradújúci prezident 

Oleksandr Turčynov rozhodnutie nakopon vetoval. Nové ukrajinské vedenie ale vyslalo signál 

spoločnosti, ako sa bude uberať krajina, v oblastiach akou je Krym. Obyvatelia tu žijúci 
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považujú ruštinu za svoj rodný jazyk a boli z tejto situácie obzvlášť vystrašení. 21. februára 

2014 líder Pravého sektoru Dmitrij Jaroš vyhlásil, že neuznáva dohodu uzatvorenú medzi 

opozíciou a prezidentom V. Janukovičom. Súčasne pohrozil, ak do 10. hod nasledujúceho dňa 

prezident Janukovič neodstúpi Pravý sektor zaútočí na kanceláriu prezidenta. V noci z 21. na 

22. februára prezident Janukovič opúšťa Kyjev a odlieta do Charkova, kde sa zúčatnil 

regionálnej konferencie.
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 Najvyššia rada v priebehu dňa prijala uznesenie v ktorom vypísala 

termín predčasných prezidentských volieb na 25. mája 2014. Dôvodom malo byť dobrovoľné 

a protiústavné vzdanie sa prezidenta svojich ústavných právomocí.  Ústava Ukrajiny z roku 

2004 v Článku 105 chráni prezidenta. Odvolať z postu ho možno len na základe procedúry 

impeachmentu. Je pritom irelevantné akého činu sa dopustí. Samotný priebeh impeachmentu 

je zložitý proces. Musí sa iniciovať zriadenie špeciálnej vyšetrovacej komisie tvorenej zo 

špeciálneho prokurátora a špeciálnych vyšetrovateľov. Ich výsledky posudzuje Najvyššia 

rada. Minimálne 300 poslancov potom hlasuje za obvinenie. Nakoniec tri štvrtiny počtu 

poslancov (338 z celkového počtu 450 poslancov) aj to až po prešetrení prípadu Ústavným 

súdom hlasujú za odvolanie. Nedoržaním predpísaných procedúr došlo k niekoľkonásobnému 

porušeniu ústavy v tak dôležitej otázke ako je odvolanie hlavy štátu. Protiústavným prevratom 

na Ukrajine tak prestala platiť ústava. Pošliapaním ústavy dôvodne vznikla obava 

o zachovanie ústavou garantovanej autonómie Krymu. Po protiústavnom zvrhnutí 

ukrajinského prezidenta, zvoleného vysokým počtom hlasov práve z Krymu, právna 

povinnosť Krymu a Sevastopoľa rešpektovať ukrajinskú ústavu zanikla. V Simferopole, 

Sevastopole, Evpatorii a Kerči prebehli 9. marca 2014 prvé mítingy na podporu pripojenia 

Autonómnej republiky Krym k Rusku. Vedenie Krymu vyzvalo obyvateľov, aby v referende 

zahlasovali za pripojenie k Rusku. 

 

Prezieravosť občanov Krymu uplatniť „právo na náhradné odtrhnutie“ a vyhnúť sa tak 

protiruskýcm náladám v spoločnosti, ktoré by mohli prerásť do ďalších stretov na 

národnostnej pôde, dokazuje tragédia v Odese z 2. mája 2014. V meste bolo za živa 

upálených 48 ľudí a ďalších viac ako 250 utrpelo zranenia. Nasledoval rad násilností páchaný 

protivládnymi ultrapravicovými demonštrantami na Ukrajine. A už vonkoncom nehovoriac 

o prápore v Azove. Prápor má  násilnícky charakter a niet pochýb, že sa jedná o neonacistickú 

vojenskú organizáciu. Za zmienku tiež stojí uviesť, že  odkedy sa v roku 2014 odohral štátny 

prevrat do Ruska utieklo 2,5 milióna Ukrajincov. Len pre zaujímavosť, bývalý ukrajinský 

prezident V. Janukovič ľutoval, že došlo ku krviprelievaniu počas povstania v roku 2014, ale 

on nikdy nevidal príkaz na použitie zbraní proti demonštrantom. 

 

Občania Krymu tak uplatnili právo na návrat do starej vlasti, z ktorej ich vytrhol 

nepremyslený, unáhlený a protiprávny čin Prvého tajomníka ÚV KSSZ Chruščova za pomoci 

jemu oddaných súdruhov. V roku 1954 sa ich nikto na nič nepýtal, len ich ako vrece 

zemiakov prihodili k Ukrajinskej SSR. Zvykne sa hovoriť vox populi, vox Dei (hlas ľudu – 

hlas Boží). V roku 2014 túto krivdu sami obyvatelia Krymu napravili prejavom svojej vôle 

v referende. Tentoraz sa oni nikoho nepýtali. Návrat späť do vlasti (Ruskej federácie) tak 

dosiahli z pohľadu jedných neprijateľnou a protiprávnou anexiou Krymu, z pohľadu druhých 
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secesiou, či z ich vlastného pohľadu návrátením do pôvodného stavu (restitutio in integrum). 

Do stavu, ktorý tu bol predtým, než sa N. Chruščov tak nepekne zahral s ich osudmi.
38

 

 

Podľa niektorých politikov anexia Krymu je aj porušením Budapeštianskeho memoranda 

z roku 1994. 

 

O čo konkrétne išlo? 

 

Ukrajina preferovala po rozpade ZSSR neutralitu. Poistila si ju práve Budapeštianskym 

memorandom. Zvyšní signatári zmluvy (USA, Ruská federácia, Veľká Británia) sa zaviazali 

rešpektovať ukrajinskú nezávislosť a suverenitu vrámci jej štátnych hraníc, ako aj zdržania sa 

hrozby silou alebo použitia sily proti Ukrajine. Ukrajina sa za to zaviazala vzdať svojho 

jadrového arzenálu ako aj prijať princípu trvalej neutrality. Toto ale prestala napĺňať 

podnikaním krokov vedúcich k vstupu krajiny do NATO. Podľa vyjadrenia bývalého prvého 

námestníka ministra zahraničných vecí, štátneho tajomníka pre Európsku integráciu a poradcu 

prezidenta Ukrajiny Oleksandra Chalyia Ukrajina bola prvá, ktorá porušila Budapeštianske 

Memorandum prijatím politického kurzu smerujúceho k integrácii do NATO. Ukrajinská 

neutralita sa stala súčasťou ústavy v roku 1996 na základe vyhlásenia nezávislosti z roku 

1991. Treba podotknúť, že memorandum nie je medzinárodnou zmluvou. Neobsahuje právne 

záväzné záruky o získanie ktorých sa Ukrajina od začiatku usilovala a nedostala ich. Obsahuje 

iba politické záruky, ktoré stáli na dobrej vôli a vzájomnej dôvere jednotlivých aktérov. 

Administratíva G. Busha ani B. Clintona neboli pripravená poskytnúť záväzok Ukrajine, bolo 

preto prijaté len memorandum. Na magro porušenia memoranda Ruskou federáciou, existuje 

názor, že samotné memorandum nemôže donútiť civilné obyvateľstvo v niektorej časti 

Ukrajiny, aby zotrvávalo v krajine proti svojej vôli. V prípade obyvateľov Krymu o to viac, že 

do Ukrajinskej SSR (právneho predchodcu Ukrajinskej republiky) boli začlenení práve proti 

svojej vôli. 
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 „V Rusku v piatok zverejnili novelu ústavy, v ktorej na zozname federálnych subjektov pribudli Krymská 
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