
A Brolin és Tenovia közötti nagy futballmeccs ügye 

 

 

A jogvita két fiktív állam között zajlik a hágai Nemzetközi Bíróság előtt. Az alperes Brolin, 

egy nagyobb népességű, nagyobb területű állam, míg a felperes Tenovia, egy kisebb népességű 

és területű, erős vallási hagyományokkal rendelkező állam. Egyik állam sem vitatja a 

Nemzetközi Bíróság joghatóságát, sem egymás kereshetőségi jogát.  

 

A két állam között már 55 éve megrendezésre kerül egy futballmeccs, amelynek nagy 

jelentősége van a régióban. Brolin csapatának kabalája egy kutya, Coco, aki a meccs előtt 

átszökik Tenovia területére. Brolin, mivel a kabala számára nagyon fontos ahhoz, hogy a 

meccset megnyerje, összehangolt keresőakciót szervez saját állami szervei által, melybe egy 

magán biztonsági céget is bevon. Zunitte úr, a cég alkalmazottja információt kap arról, hogy 

Coco a szomszédos állam, Tenovia területén tartózkodik. Egy Brolin által biztosított autóban 

és egyenruhában Coco után ered és mikor megtalálja egy tenoviai állampolgárnál, azonnal 

elkobozza tőle. Fellépése során, egy szintén Brolin által biztosított sokkolóval komoly 

sérüléseket okoz a kutyát sétáltató hölgynek. Ezt követően Zunitte urat Brolinban hősként 

ünneplik, élő televíziós adásban gratulálnak neki és egy állami kitüntetéssel is megjutalmazzák.  

 

Miután fény derül Zunitte úr tetteire, Brolin biztosítja Tenoviát, hogy „mindent meg fog tenni 

annak érdekében, hogy Mr. Zunitte-t előállítsa”, aki mindeközben már elhagyta az országot. Ez 

feszült közhangulatot szít Tenoviában. A feszült hangulat a megrendezésre kerülő a 

futballmeccs miatt aggasztja Brolint, ezért a kormány elrendeli, hogy csak az a néző vehet részt 

az eseményen, aki aláír egy nyilatkozatot, melyben egy olyan ígéret tesz, hogy jól fog 

viselkedni a futballmeccs alatt. Azonban a tenoviai vallásos hagyományok szerit csütörtökön 

(márpedig a meccs épp egy csütörtöki napra esik) semmilyen tenoviai állampolgár nem tehet 

ígéretet idegeneknek, csak és kizárólag Istennek. Ennek következtében a tenoviai 

állampolgárságú résztvevők körülbelül csak fele írja alá a nyilatkozatot, miközben a másik fele 

nem hajlandó szakítani a vallásos hagyományaikkal, így a biztonsági szolgálat nem engedi be 

őket a futballmeccsre.  

 

A meccset követően fokozódik a feszültség a két állam között, ezért Brolin egy céggel freskót 

festet a stadionra, a két állam jó barátságának jelképeként. Ennek a cégnek a vezetője Ms. 

Desmond egy Tenoviai állampolgár, aki Brolinban él. Ms. Desmond előre megkapja a 



fizetséget, azt azonban eljátssza és így saját anyagi forrásaihoz kell nyúlnia a festmény 

elkészítéséhez. Ennek következtében el kell költöznie brolini lakásából egy bérelt ingatlanba, 

ahol nem tudja időben fizetni a bérleti díjat. A bérbeadó pert indít ellene Brolin helyi bírósága 

előtt, melyen Ms. Desmond nem jelenik meg diplomáciai immunitására hivatkozva azon az 

alapon, hogy ő a helyi képviselője egy nemzetközi sportegyesületnek, amelynek mindkét állam 

tagja. Brolin ennek ellenére lefolytatja ellene a bírósági eljárást, és ítéletet hoz az ügyében, 

melyben zárolja és eladásra kínálja Ms. Desmond vagyontárgyait az elmaradt bérleti díj 

kielégítési céljából. 

 

A felperes, Tenovia, a következőket kéri a Nemzetközi Bíróságtól. Elsősorban, hogy állapítsa 

meg, hogy Brolin, megsértette a nemzetközi jogot azzal, hogy az általa felbérelt biztonsági cég 

tettei betudhatók számára, illetve, hogy Brolin nem tett eleget egyoldalú jognyilatkozatának és 

ezzel szintén nemzetközi jogot sértett. Másrészt, azt kéri a Bíróságtól, hogy az állapítsa meg, 

hogy azáltal, hogy a Brolinban megrendezett futballmeccsre nem engedték be a tenoviai 

állampolgárságú szurkolókat, megvalósult a faji alapú diszkrimináció tilalmának sérelme. 

Továbbá, állapítsa meg az Nemzetközi Bíróság, hogy Brolin megsértette a két ország által 

kötött szerződést azzal, hogy figyelmen kívül hagyta egy ott tartózkodó sportdiplomata 

immunitását és a helyi bíróságok joghatósága alá vonta.  

 

 

 

 


