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KAZUS KONKURSOWY

§ 1. Dnia 12 stycznia 2006 roku Australia i Demokratyczna Republika Timoru
Wschodniego podpisały w Sydney Traktat dotyczący uregulowania pewnych kwestii spornych
związanych z Morzem Timor (dalej: Traktat). Umowa weszła w życie między obu państwami z
dniem 23 lutego 2007 roku.
§ 2. Dnia 1 kwietnia 2007 roku dziennik The Australian opublikował wywiad z Joshua
Mann-Rea - długoletnim pracownikiem Departamentu Prawno-Traktatowego australijskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu. W 2006 roku był on przewodniczącym
australijskiego zespołu negocjatorów i uczestniczył w australijsko-timorskich rozmowach
poprzedzających zawarcie Traktatu. Negocjacje toczyły się w Sydney.
Mann-Rea przyznał w wywiadzie, że w noc poprzedzającą rozpoczęcie negocjacji
potajemnie włamał się na teren konsulatu Demokratycznej Republiki Timoru w Sydney, w
którym przebywali negocjatorzy timorscy.

W pokoju konferencyjnym konsulatu umieścił

urządzenia podsłuchowe, dzięki którym (w ciągu całego okresu prac przygotowawczych
prowadzących do podpisania Traktatu) uzyskiwał informacje dotyczące stanowiska
negocjacyjnego strony timorskiej.
Mann-Rea stwierdził jednak, że urządzenia podsłuchowe zainstalował z własnej
inicjatywy, chcąc osiągnąć sukces zawodowy. W szczególności zaś zaprzeczył, by ktokolwiek
wydawał mu w tej mierze rozkazy, udzielał instrukcji, czy sugerował cokolwiek. O instalacji
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urządzeń podsłuchowych nikogo nie poinformował. Urządzenia nie były wykorzystywane po
zakończeniu negocjacji w dniu 10 stycznia 2006.
Okoliczności powyższe zostały potwierdzone w toku postępowania dowodowego,
przeprowadzonego w sprawie (zob. § 4).
§ 3. Dnia 2 kwietnia 2007 roku pracownicy konsulatu Demokratycznej Republiki Timoru
Wschodniego usunęli urządzenia podsłuchowe.
§ 4. Dnia 15 kwietnia 2007 roku Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego
wszczęła przeciwko Australii postępowanie przed Stałym Trybunałem Arbitrażowym w Hadze.
Domagała się stwierdzenia, że w związku z aktem szpiegostwa, do którego doszło w toku
procesu negocjacyjnego, Traktat jest nieważny.
§ 5. Dnia 17 kwietnia 2007 roku Xanana Gusmão, ówczesny prezydent Demokratycznej
Republiki Timoru Wschodniego, wydał publiczne oświadczenie, w którym stwierdził, że
działania przedstawicieli Australii w toku negocjacji prowadzących do zawarcia Traktatu
stanowiły poważne naruszenie prawa międzynarodowego. W odpowiedzi na nie podjął decyzję
o niezwłocznym zawieszeniu wykonywania (do odwołania) postanowień australijskotimorskiej umowy o ruchy bezwizowym z dnia 14 marca 2004 roku. Od dnia 18 kwietnia 2007
roku obywatelom Australii, nieposiadającym timorskiej wizy wjazdowej, odmawiano prawa
wkroczenia na terytorium Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego.

Problemy prawne (odpowiedzi prosimy krótko uzasadnić):
A. Czy Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego zasadnie podnosi, że Traktat dotyczący
uregulowania pewnych kwestii spornych związanych z Morzem Timor jest nieważny?
B. Czy Australia ponosi odpowiedzialność międzynarodową za działania J. Mann-Rea? W
szczególności zaś:
- czy akty pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu mogą być Australii
przypisane?
- czy w związku z tymi aktami doszło do naruszenia przez Australię zobowiązań
międzynarodowych?
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C.

Czy

Demokratyczna

Republika

Timoru

Wschodniego

ponosi

odpowiedzialność

międzynarodową w związku z tym, że wbrew postanowieniom australijsko-timorskiej umowy o
ruchu bezwizowym z dnia 14 marca 2004 roku, obywatelom australijskim nieposiadającym
timorskiej wizy wjazdowej odmawiano (od dnia 18 kwietnia 2007 roku) prawa wkroczenia na
terytorium Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego?
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