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M EZI NÁ RODN Í SOU DN Í DV Ů R

KOMPROMIS

MEZI STÁTEM ASNARSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA (NAVRHOVATEL) 
A STÁTEM SVOBODNÝ STÁT SOCIALISTICKÉ REFLECIE (ODPŮRCE) O PŘEDLOŽENÍ 
SPORU MEZINÁRODNÍMU SOUDNÍMU DVORU VE VĚCI AKTIVIT NÁRODNÍ VLASTE-

NECKÉ FRONTY A BEZPILOTNÍHO DRONU GLOBAL HAWK

společně předkládají Soudu dne 1. listopadu 2019

1. Asnarská lidově demokratická republika (dále jen „stát Asnary”) a Svobodný stát socialis-
tické Reflecie (dále jen „stát Reflecie”) jsou státy nesdílející pozemní, ani námořní hranici. 
Oba mají autoritativní státní zřízení, vyvinutý zbrojní průmysl a jsou významnými moc-
nostmi v regionu. Asnary je rozlohou největší – pokrývá přibližně 170 000 km² na souši 
a dalších 12 000 km² na přilehlých ostrovech. Naproti tomu Reflecie má rozlohu necelých 
70 000 km². I jejich HDP na hlavu je velmi odlišné, Asnary má na obyvatele 21 000 USD 
(při 33 milionech obyvatel), stát Reflecie 5 500 USD (90 milionů obyvatel). Jejich výdaje na 
zbrojení tvoří 8 %, resp. 3 % v případě státu Reflecie. Vyznačují se dlouhotrvajícími nepřá-
telskými vztahy a zápolí spolu o dominanci v regionu, spory nicméně nikdy nepřerostly 
v přímý ozbrojený konflikt. Od svého vzniku oficiálně nenavázaly vzájemné diplomatické 
styky.

2. Státy vznikly ze dvou sousedních říší, které spolu odjakživa soupeřily o moc v regionu. 
Území mezi nimi bylo rozděleno na 5 dalších nástupnických zemí, mezi kterými dochá-
zelo v průběhu let k migraci obyvatel, ti tak vytvořili přirozenou názorovou, náboženskou 
i ideologickou hranici mezi oběma zeměmi. Většina obyvatel státu Reflecie vyznává orto-
doxní křesťanství. Většina obyvatel státu Asnary je katolického vyznání.

3. Se státem Asnary sousedí stát Criabijská republika (dále jen „stát Criabie”), který je od roku 
2014 zmítán občanskou válkou mezi centrální vládou a Národní vlasteneckou frontou (dále 
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jen „NVF”) tvořenou militantními příslušníky národní menšiny ortodoxních křesťanů. Ob-
čanská válka vznikla jako důsledek etnických čistek náboženských menšin ze strany cent-
rální vlády a masového porušování lidských práv v zemi.

4. Stát Asnary je zastáncem centrální vlády státu Criabie a dokazuje to vojenskou a ekonomic-
kou podporou. Naopak NVF je vyzbrojována především díky černému trhu. Stát Reflecie má 
nicméně na území kontrolovaném NVF své vojenské a civilní poradce a na mezinárodních 
fórech včetně Valného shromáždění OSN se netají svou podporou NVF. Čelní představitel 
státu Reflecie, Nejvyšší vůdce Segnach Reven Raw, se opakovaně vyjadřuje, že obyvatelé 
státu Criabie mají legitimní právo na sebeurčení a získání nezávislosti na centrální despo-
tické vládě. Činnost vojenských a civilních poradců je zaměřena na použití jak konvenčních 
zbraní, tak pokročilých zbraňových systémů včetně systémů raketových. Poradci se aktivně 
účastní humanitárních činností na území Criabie, aktivně se však neúčastní vojenských 
operací. Stát Reflecie taktéž prokazatelně sdílí rozvědné zprávy o pohybu jednotek okolních 
zemí a pomáhá NVF šifrovat komunikaci, aby se zvýšila obtížnost jejich odposlechu.

5. Zlomovým okamžikem byl 6. květen 2018, kdy bylo z území státu Criabie – blízko při hra-
nicích státu Asnary – které je kontrolováno NVF, vypáleno 5 raket, které následně zasáhly 
vnitrozemské cíle ve státě Asnary a vedly k materiálním škodám. Mimo to byly zasaženy 
dvě vesnice, Lachti a Melina, v nichž zemřelo 37 lidí. Mezi oběťmi byli převážně civilisté, 
nicméně o život přišel také jeden z členů Generálního štábu státu Asnary a jeho tříčlenný 
vojenský doprovod. Téhož dne se k útoku přihlásila NVF.

6. O tři dny později, 9. května 2018, došlo k sestřelení UAV typu Global Hawk státu Asnary 
raketou odpálenou z křižníku reflecijského námořnictva hlídkujícího u pobřeží Reflecie. 
V okamžiku sestřelu se UAV nacházel 11 námořních mil od pobřeží státu Reflecie.

7. Zvláštní vyšetřovatelé OSN přítomní v regionu zjistili, že trosky raket z obou útoků jsou 
shodné, a rovněž konstatovali, že stavba raket a použitý materiál jsou shodné s raketami 
používanými státem Reflecie.

UAV (neboli Unmanned Aerial Vehicle) je stroj, který na své palubě nemá žádnou 
osobu, která by jeho pohyby kontrolovala či jej jakkoliv ovládala. Vše se děje buď na 

základě programu, případně ovládání na dálku, přičemž pilot se může vyskytovat 
kdekoliv v dosahu vysílače.
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8. Dne 10. května 2018 vydal představitel státu Asnary, prezident Ecaep, prohlášení, ve kte-
rém se ostře ohradil proti oběma útokům:

„Dva bezprecedentní útoky ze dne 6. a 9. května tohoto roku jsou ohrožením naší suvere-
nity. Reflecie zcela evidentně a otevřeně podporuje teroristickou NVF, která je příčinou 
nestability celého regionu. Jsme přesvědčeni, že raketový útok ze dne 9. května 2018 byl 
nařízen a přímo koordinován čelními představiteli Reflecie. Co se týče sestřelení našeho 
dronu, jde o další akt nepřátelství ze strany Reflecie. Dron byl naprogramován držet 
se v mezinárodním prostoru nad volným mořem a v tuto chvíli bohužel nedokážeme 
identifikovat, z jakých příčin se ocitl nad teritoriálním mořem státu Reflecie. Dokud 
nebudeme mít možnost trosky dronu prohlédnout, odmítáme jakoukoliv odpovědnost. 
V každém případě dron nebyl vybaven žádnými zbraňovými systémy, které by mohly 
ohrozit suverenitu státu Reflecie.”

9. Téhož dne vydal tiskové prohlášení i Nejvyšší vůdce státu Reflecie, Segnach Reven Raw:

„Odmítáme nařčení z odpovědnosti za raketový útok ze dne 6. května 2018. Ačkoliv 
politicky podporujeme Národní vlasteneckou frontu a jejich právo na sebeurčení a odpor 
proti nelidskému režimu státu Criabie, naši poradci přítomní na území státu Criabie po-
skytují pouze nezbytnou humanitární pomoc nevojenského charakteru. Z naší strany ne-
došlo k žádnému nařízení nebo koordinaci raketového útoku na ony vesnice. Bezpilotní 
špionážní letoun státu Asnary narušil naši suverenitu, když vlétl do vzdušného prostoru 
nad naším teritoriálním mořem. Měli jsme tak plné právo učinit veškeré nezbytné kroky 
k zajištění našich hranic.”

10. Navrhovatel (stát Asnary) požaduje, aby Soud rozhodl, že:
1. Stát Reflecie nese odpovědnost za raketový útok NVF z území státu Criabie na stát 

Asnary.
2. Činnost UAV na hranici teritoriálního moře státu Reflecie nebyla porušením mezi-

národního práva a zároveň stát Reflecie porušil mezinárodní právo, když UAV sestře-
lil, a je tak povinen k náhradě.

11. Odpůrce (stát Reflecie) požaduje, aby Soud rozhodl, že:
1. Stát Reflecie není odpovědný za raketový útok NVF na stát Asnary.
2. Činnost UAV na hranici teritoriálního moře státu Reflecie byla porušením meziná-

rodního práva, ale sestřelení UAV bylo s mezinárodním právem v souladu, a stát Re-
flecie tak není povinen k náhradě.

12. Státy Asnary, Criabie a Reflecie jsou členy Organizace spojených národů (OSN). Stát Asnary 
je smluvní stranou Úmluvy OSN o mořském právu, Criabie a Reflecie nikoliv. Všechny tři státy 
jsou smluvními stranami čtyř Ženevských úmluv a jejich Dodatkových protokolů.
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Podklady pro účastníky

 • Rozsudek Mezinárodního soudního dvora ze dne 27. června 1986 (Nicaragua vs. Spojené 
státy americké)

 • Články o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování (Responsibility of States 
for Internationally Wrongful Acts), OSN, 2001

 • Statut Mezinárodního soudního dvora, Charta OSN, 1945

 • Příspěvek profesorky Mary Ellen O’Connell na téma útoku dronů na saudská ropná zaří-
zení na Blog of the European Journal of International Law

https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
https://www.ejiltalk.org/drone-attacks-on-saudi-aramco-oil-installations/
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