
PRIKAZ DE NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
DO IMPÉRIO RUSSO

COMUNICADO SOBRE A EXTINÇÃO DO TRATADO SOBRE LETÔNIA E ESTÔNIA

Comunicamos a Comunidade Internacional, bem como ao Congresso de Fussen, que o Governo de
Sua Majestade Imperial Vladimir Rurikovich, Czar e Autocrata de Todas as Rússias, Basileu dos
Romanos em Constantinopla, decidiu denunciar o Tratado sobre Letônia e Estônia, motivado pela
negligência do Governo Alemão perante o referido Tratado, especificamente o constante no Art. 2º,
sendo, portanto,  faltoso com o compromisso assumido.

Nesse contexto, é imperioso conhecer a redação do artigo 60 da Convenção de Viena sobre Direito
dos Tratados, de 1969:

Artigo 60

Extinção ou Suspensão da Execução de um Tratado em Consequência de sua Violação

1. Uma violação substancial de um tratado bilateral por uma das partes autoriza a outra parte a invocar a violação como causa de
extinção ou suspensão da execução de tratado, no todo ou em parte.

2. Uma violação substancial de um tratado multilateral por uma das partes autoriza:

a) ...

b) uma parte especialmente prejudicada pela violação a invocá-la como causa para suspender a execução do tratado, no todo ou em
parte, nas relações entre ela e o Estado faltoso;

c) ....

3. Uma violação substancial de um tratado, para os fins deste artigo, consiste:

a) ...

b) na violação de uma disposição essencial para a consecução do objeto ou da finalidade do tratado.

O não cumprimento, por parte do Império Alemão, do Art. 2º, constitui-se uma violação de disposição
essencial para que a finalidade do Tratado pudesse ser alcançada.

O Governo Imperial Russo tentou por diversas vezes resolver a situação, porém não obteve êxito,
diante da desídia germânica.

O Congresso de Fussen, que deveria funcionar como garantidor do Tratado, mostrou-se igualmente
incurioso.

https://imperioalemao.com.br/2020/01/20/tratado-sobre-estonia-e-letonia/


O encerramento do referido Tratado resulta na extinção do efêmero Ducado do Baltico, bem como
quaisquer compromissos assumidos ali, voltando os territórios da Letônia e da Estônia ao seu status
quo anterior de forma imediata, qual seja, sob a soberania russa.

O Ducado do Baltico, que está sem governo desde a abdicação do Duque Jaan IV, em 27 de
fevereiro de 2021 (ver anexo), foi idealizado como um ambiente de amizade e integração entre os
Impérios Russo e Alemão, no âmbito do Tratado de Neuschwanstein, mas acabou tornando-se um
estorvo diplomático.

A Rússia, por meio desta Chancelaria Imperial, aproveita a oportunidade para externar que, em suas
relações internacionais, se orienta pelo princípio pacta sunt servanda, sempre prezando pela
manutenção dos compromissos assumidos.

Moscou, em 11 de setembro de 2021.



ANEXO ÚNICO


