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M EZI NÁ RODN Í SOU DN Í DV Ů R

KOMPROMIS

MEZI STÁTEM REPUBLIKA ETHISTÁN (NAVRHOVATEL) A STÁTEM FEDERATIVNÍ RE-
PUBLIKA ATRAD (ODPŮRCE) O PŘEDLOŽENÍ SPORU MEZINÁRODNÍMU SOUDNÍMU 
DVORU VE VĚCI SECESE SAMOSPRÁVNÉHO CELKU QASKON A STATUSU ČERNÉHO 

PRŮLIVU

společně předkládají Soudu dne 1. ledna 2020

1. Republika Ethistán (dále jen „Ethistán“) a Federativní republika Atrad (dále jen „Atrad“) 
jsou státy sdílející pozemní i mořskou hranici. Atrad je mnohonásobně větší – disponuje 
územím o rozloze přibližně 11 500 000 km2, zatímco Ethistán se rozkládá na méně než 
320 000 km2. Oba státy mají ve srovnání se zbytkem světa slabou ekonomiku. Zatímco 
Ethistán má HDP na hlavu cca 3 000 USD, Atrad balancuje na hranici 5 000 USD ročně. 
Vztahy mezi těmito státy mají dlouhodobě kolísavé tendence, odvíjí se zejména od nala-
dění často se měnících vlád Ethistánu. Politický systém Atradu je naopak velmi stabilní, 
v čele stojí premiér Alam Kalmati, který se těší vysoké domácí popularitě. Hospodářsky je 
Ethistán významně závislý na Atradu, jde zejména o obchod se železnou rudou, na jejímž 
zpracování stojí ethistánský průmysl.

2. Současné teritoriální vymezení obou státních celků nemá dlouhou historii, v nynější po-
době existuje přibližně 25 let, předtím na tomto území docházelo k častým teritoriálním 

Secese je proces, jehož důsledkem je oddělení části území od státního celku či 
federace, aniž by došlo k zániku či formálnímu rozpadu původního státu.
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změnám. K uklidnění situace došlo až v roce 1995 podpisem bilaterální Smlouvy o stanovení 
státních hranic a územním vyrovnání mezi představiteli Ethistánu a Atradu. Následně byla 
smlouva vzájemně plněna, a to až do událostí popsaných níže.

3. Následkem uzavření Smlouvy o stanovení státních hranic a územním vyrovnání se součástí stát-
ního území Ethistánu stal i region Qaskon, jehož obyvatelstvo je asi z 90 % tvořeno etnic-
kými Atraďany, původními obyvateli Atradu, s nímž navíc i v současnosti sdílí jazyk. Na 
základě těchto skutečností byla Qaskonu poskytnuta jistá míra autonomie, zejména bylo 
zřízeno místní shromáždění, které centrální ethistánský parlament zmocnil k omezenému 
přijímání normativních právních aktů, a to výhradně ve věcech rozpočtové politiky Qa-
skonu.

4. Oba aktéři jsou státy přímořskými. Jejich břehy obklopuje Modré moře, které je ekonomicky 
i politicky klíčové zejména pro Ethistán. Ten jeho potenciálu využívá zejména díky svým 
pěti přístavům, které na březích tohoto moře spravuje. Dva z nich jsou pak umístěny na 
území Qaskonu, další dva v Zálivu bílých buvolů, do nějž vede jediná cesta skrze Černý 
průliv. Černý průliv je v nejužším místě 4 kilometry širokým průlivem, který je historicky 
hospodářsky významným bodem – proudí skrze něj velká část obchodu Ethistánu. Velmi 
důležitým je Černý průliv dále z toho důvodu, že rozděluje oba státní celky – na jedné straně 
omývá břehy Ethistánu (konkrétně pak jeho oblast Qaskon), na druhé Atrad (podrobněji viz 
příloha 3). V roce 2003 podepsaly Ethistán a Atrad Smlouvu o spolupráci na využívání Černého 
průlivu, která přiznává oběma státům plnou svobodu pohybu všech jejich plavidel v tomto 
průlivu.

5. K zásadnímu zvratu došlo dne 4. září 2018, kdy nejvyšší představitelé Shromáždění Qa-
skonu vystoupili v médiích a předložili požadavky na výrazně vyšší autonomii svého území 
na Ethistánu. Centrální vláda Ethistánu veškeré požadavky odmítla, a to prostřednictvím 
vystoupení prezidenta Lakhara Olzhas Loharaniho téhož dne. Ten poukázal zejména na 
Základní zákon, který definuje Ethistán jako „unitární stát“. Následujícího dne však vystoupil 
se svým prohlášením i atradský premiér – Alam Kalmati – který snahy Qaskonu podpořil 
a poukázal přitom na domnělé porušování práv zde žijících Atraďanů. Dále Kalmati vyzval 
ethistánskou vládu k diplomatickému jednání a řešení nastalé situace. I tuto výzvu však 
prezident Loharani rezolutně odmítl a poukázal na to, že se jedná o vnitrostátní problém 
Ethistánu, do kterého by Atrad neměl nijak zasahovat.

6. Představitelé qaskonského Shromáždění poukazovali na to, že Atraďanům na území Qa-
skonu jsou ze strany Ehistánu omezovány, jako menšině, jejich práva. Šlo zejména o potí-
rání projevů atradské kultury, zákazy projevů jejich náboženského vyznání a násilné vy-
sídlování osad. S poukazem na tyto události posléze pohrozili až secesí Qaskonu. Dne 21. 
září, po několika dalších mediálních přestřelkách, se qaskonské Shromáždění usneslo na 
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vypsání referenda na 30. září, které mělo proběhnout na území Qaskonu a mohlo v samot-
ném důsledku vést právě až k jeho secesi od Ehistánu. Po tomto kroku ethistánská vláda na 
svém mimořádném zasedání rozhodla o vyslání ozbrojených složek na klíčová místa regi-
onu Qaskon, kde měly zajistit pořádek. Mimo to prohlásila vyhlášení referenda qastonským 
Shromážděním za překročení jemu svěřených pravomocí, a tudíž za neplatné.

7. Následujícího dne však ethistánská armáda narazila na území Qaskonu na ozbrojený od-
por a byla zatlačena zpět mimo jeho území. Jednotky operující na území Qaskonu označily 
samy sebe za nezávislou domobranu, čemuž nasvědčovaly i neoznačené uniformy. Na místě 
přítomní pozorovatelé OBSE nicméně potvrdili, že jednotky využívaly při bojových ope-
racích výzbroj a výstroj shodnou s tou, kterou používají atradské ozbrojené složky. I přes 
snahu ethistánské centrální vlády došlo dne 30. září k referendu, jehož se zúčastnilo téměř 
80 % obyvatel území Qaskonu. Pro vyhlášení nezávislosti na Ethistánu se vyslovilo přes 
90 % z nich. K 1. říjnu 2018 vyhlásili představitelé qastonského Shromáždění Nezávislou 
republiku Qaskon. Akt ihned odsoudil prezident Loharani a uvedl, že Qaskon zůstává dle 
platného práva stále součástí Ethistánu, dále vyzval další státy mezinárodního společen-
ství, aby „takzvanou Nezávislou republiku Qaskon žádným způsobem neuznávaly“. Ve stejný den 
se svým prohlášením vystoupil i premiér Kalmati, který uvedl, že Atrad uznává Nezávislou 
republiku Qaskon jako samostatný státní celek a navazuje s ním diplomatické styky.

8. Již dne 10. října 2018 nejvyšší představitelé Nezávislé republiky Qaskon oficiálně pozvali 
atradské vojenské jednotky do Qaskonu, následně se sešli s premiérem Kalmatim a uzavřeli 
dohodu o připojení Qaskonu k Atradu. Od tohoto dne tak Atrad považuje Qaskon za součást 
svého území. Ethistán i tento krok rezolutně odmítl a považuje ho za neplatný – Qaskon 
stále považuje za součást Ethistánu, prakticky však již jeho území nekontroluje. Na tomto 
území již navíc Ethistán nedisponuje funkčním administrativním aparátem, i nad ním pře-
vzal kontrolu Atrad.

9. Dne 18. října pak došlo k další zásadní události – incidentu v Černém průlivu. Atradské 
orgány nejprve s odkazem na probíhající stavební úpravy v průlivu neumožnily proplout 
několika ethistánským plavidlům, ta však jejich zákaz odmítla respektovat, na což atradské 
jednotky reagovaly střelbou a následným zajetím ethistánských lodí, včetně jejich posá-
dek. Premiér Kalmati později uvedl, že Černý průliv se nyní, po podpisu dohody s Qasko-
nem, stal integrální součástí atradského území, a veškerá plavidla tak podléhají případným 
omezením ze strany příslušných atradských autorit. Prezident Loharani pohoršeně konání 
Atradu odsoudil a označil ho za akt agrese.

10. Následná omezení Černého průlivu ze strany Atradu v kombinaci s přítomností jeho jedno-
tek v Qaskonu vedla až k zablokování všech čtyř ethistánských přístavů v oblasti, to vedlo 
mimo jiné k ochromení ethistánské ekonomiky – výpadek rozpočtu je odhadován až na 30 
miliard USD.
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11. Navrhovatel (Republika Ethistán) žádá, aby Soud rozhodl, že:
1. Secese Qaskonu byla v rozporu s mezinárodním právem, a nemohlo tak dojít ani k 

jeho přidružení k Atradu.
2. Republika Ethistán měla a má právo na nerušené užívání mezinárodního průlivu 

(Černého průlivu), Atrad tomuto bránil, navíc se dopustil neoprávněného užití síly, a 
je tak povinen k náhradě.

12. Odpůrce (Federativní republika Atrad) žádá, aby Soud rozhodl, že:
1. Secese Qaskonu byla v souladu s mezinárodním právem, následné autonomní roz-

hodnutí o přidružení k Atradu bylo v kompetenci Qaskonu, a je tak v souladu s me-
zinárodním právem.

2. Černý průliv je integrální součástí atradského území a Atrad má právo v případě 
nejvyšší nutnosti omezit v něm provoz.

13. Státy Ethistán i Atrad jsou členy Organizace spojených národů. Jak stát Ethistán, tak Atrad 
jsou také smluvními stranami Úmluvy OSN o mořském právu a Vídeňské  úmluvy o smluvním 
právu. Státy mezi sebou navíc uzavřely výše uvedené bilaterální smlouvy – Smlouvu o sta-
novení státních hranic a územním vyrovnání (viz bod 2 a 3) a Smlouvu o spolupráci na využívání 
Černého průlivu (viz bod 4).

Podklady pro účastníky

 • Poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora ze dne 22. července 2010 (Kosovo) – 
možno použít přiložené shrnutí

 • Vídeňská úmluva o smluvním právu, 1969

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

 • Statut Mezinárodního soudního dvora, Charta OSN, 1945

 • Úmluva OSN o mořském právu, 1982

 • Příspěvky zabývající se problematikou Kerčského průlivu na Voelkerrechtsblog – 1. část, 2. 
část, 3. část a analýza téhož tématu

 • Článek Dr. Christiana Marxsena o pohledu mezinárodního práva na krizi na Krymu

https://www.icj-cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-15
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.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
https://voelkerrechtsblog.org/ukraine-v-russia-passage-through-kerch-strait-and-the-sea-of-azov/
https://voelkerrechtsblog.org/ukraine-v-russia-passage-through-kerch-strait-and-the-sea-of-azov-2/
https://voelkerrechtsblog.org/ukraine-v-russia-passage-through-kerch-strait-and-the-sea-of-azov-2/
https://voelkerrechtsblog.org/ukraine-v-russia-passage-through-kerch-strait-and-the-sea-of-azov-3/
https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2019/01/Strategic-analysis-December2018.pdf
https://www.mpil.de/files/pdf4/Marxsen_2014_-_The_crimea_crisis_-_an_international_law_perspective.pdf
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příloha 1 – výňatek ze Smlouvy o stanovení státních hranic a územním vyrovnání 

SMLOUVA

o stanovení státních hranic a územním vyrovnání 

Prezident Republiky Ethistán,

vláda Federativní republiky Atrad,

berouce na vědomí potřebnost trvalého vymezení státních hranic,

potvrzujíce své závazky vyplývající z mezinárodního práva, zejména cíle a zásady Charty Organizace 
spojených národů,

zdůrazňujíce, že posilování přátelských vztahů, dobrého sousedství a vzájemně prospěšné spolupráce 
odpovídá základním zájmům těchto národů a vede k udržování míru a mezinárodní bezpečnosti,

směřujíce k posílení vzájemných přátelských vztahů, 

se dohodli na těchto ustanoveních:

Článek 1

Vysoké smluvní strany jako přátelské, sobě rovné a svrchované státy zakládají své vztahy na vzájemném 
respektu a důvěře, strategickém partnerství a spolupráci.

[…]

Článek 5

Vysoké smluvní strany budují vzájemné vztahy na základě zásad vzájemného respektu, svrchované rov-
nosti, územní celistvosti, nedotknutelnosti hranic, mírového urovnání sporů, nevyužití síly nebo hrozby 
silou, včetně ekonomických a jiných metod nátlaku, práva národů svobodně rozhodovat o svém osudu a 
nezasahování do vnitřních záležitostí, dodržování lidských práv a základních svobod včetně práv men-
šin.

[…]

Článek 9

Území Qaskon je výsostným územím státu Ethistán, tedy jeho nedílnou součástí. Ethistán se zavazuje 
ctít práva zde žijících menšin a respektovat jejich kulturu.

[…]
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příloha 2 – výňatek ze Smlouvy o spolupráci na využívání Černého průlivu 

SMLOUVA

o spolupráci na využívání Černého průlivu  

Prezident Republiky Ethistán,

vláda Federativní republiky Atrad,

zdůrazňujíce vztahy přátelství a spolupráce mezi národy Ethistánců a Atraďanů,

berouce na vědomí význam Zálivu bílých buvolů a Černého průlivu pro hospodářský rozvoj Ethistánu a 
Atradu,

v přesvědčení, že všechny otázky týkající se Zálivu bílých buvolů a Černého průlivu by měly být řešeny 
pouze mírovými prostředky 

se dohodli takto::

Článek 1

Záliv bílých buvolů a Černý průliv byly historicky vnitrozemskými vodami Ethistánu a Atradu. Řešení 
otázek týkajících se vodní oblasti Černého průlivu se provádí dohodou mezi stranami.

[…]

Článek 3

Obchodní lodě a válečné lodě, jakož i další lodě plující pod vlajkou Ethistánu nebo Atradu požívají svo-
body plavby v Zálivu bílých buvolů a v Černém průlivu.

[…]

Článek 12

Spory mezi stranami týkající se výkladu a uplatňování této dohody se řeší konzultacemi a jednáním, jakož 
i jinými mírovými prostředky podle volby stran.

[…]
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příloha 3 – mapa regionu
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