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6.řijna 1993
Váženi přátelé, Vexi101ogický dopis č.18 přináši výběr poli ticko-a.dministrativních změn ve světě za rok 1992.
Způsob zpravoáni je stejný jako v minulých d9pisech.
Výbor VI<:
Přehled

událostí v roce 1992

---------------------------~

2.ledna - Ázerbajdžánský prezident vyhlásil přímou správu Náhorního Karab8chu. <FWA 93)
2.ledna - Moc v Gruzii převzal ůpozični vojenský výbor •.
3.1edna - V Surchachi se sešla rada stařešinů Ingušů, která
vyzvala k vytvoření jednotné čečensko-ingušské republiky. (LN 4.1.)
5.1edna - Opoziční síly v Gruzii zaútočily na parlament.
6.ledna prezident Gruzie uprchl.
9.ledna - Srbov~ v Bosne a Hercegovině rozhodli o vytvořeni
Hepubliky srbského národa v Bosně a Hercegovině.
(ČST 9.1.)
9.1edna - Parlament Bosny a Hercegovíny rozhodl o nezávislosti
země, která bude vYhlášena na základě referenda. (FWA 9~)
12:.ledna - V Malí byla schválena referendem nová ústava. (FWA 93)
11.-12.ledna - Referendum makedonských Albánců se vyslovilo pro
autonomii. Makedonie referendum označila za nelegální.
13.ledna - Velký lidový chural shcvá1i1 novou mongolskou ústavu.
V platnost vstoupí 12.2.
14.ledna - Prezidentské fup~ce v zemi převzala Nejvyšši státni
rada.
c14.1edna - Karakalpacká sovětská ~epublika se přejmenovala na
REPUBLIKU KARAKALPAKSTAN. (I z.1' .1. ,)
19.1edna - Referendum v Jižní Osetii se vyslovilo pro nezávislost
a vstup do Ruské federace. (Iz.20.1.,FWA 93)
,
20.ledna - Pokus o puč v Kongu.
21.~edna - Čečenský prezident neuznal výsledky referenda v Ingušsku a Ingušsko podle něj zůstává po čečenskou jurisd ik ci. (LN 22. 1. )
l.února - Představitelé T8.tarú se sešli v Kazani na shromážděni
"Kur-úl.t.a.]"
a vyhlásili nezávislost země. (Iz,tLN 3.2.)
c 2.února
- Chaka.ská SSR se přejmenovala na REPUBLIKA CHA,KASIE.
t
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~'atarstán potvrdil název státu Republika T:::ltarstán.
7.února
S.února - Nejvyšší sovět Hornoaltajské SSR přejmenoval zemi na
REPUBLIř~ EORNÍ ALTAJ.
(MR)
12.února - V Mongolsku vstoupila v platnost nová ústava. Podle
ni se země nazývá pouze MONGOLSKO (LN 13.2.)
12.února - Prezidenti Srbska a Černé Hory se dohodli !lE', v-ytvoření
"nové Jugosl6.vie
l3.února - Moc v Alžírsku převzala Nejvyšší rada národní bezpečnosti.
14.února - Parafován~ federativní smlouva o Ruské federaci.
(Neparsfovaly Čečensko a T~tarstán.)
20.února - Kalmycká SSR se přejmenovala na REPUBLIKA KAuWYCKO CHAL'-MG TANG(5. ('MR, re, 22.2. )
25.února - Baškirská SSR se přejmenovala na REPUBLIKU BAŠKORTOSTÁN.
(Iz.27.2., M.R.)
26.února - Krymský ~2.rlament zrušil dosavadní autonómní statut země
a přijal nový název REPUBLIKA KRYM. (LN 28.2.)
29.~.-m.března - Referendum v Bosně a Hercegovině se vyslovilo
,
pro nezóvislo~t. ReferendUm bojkotovalo obyv~telstvo
sTbské národnosti.
29.února - Srbští poslanci v.Bosně a Hercegovině rozhodli o odtr.
.žení a vytvoře-ní vlastní republiky. (ČST 29 .•2. ,LN 2.3.)
I
.
l.března - Referendum 'v Černé Hoře se vyslovilo pro setrvání v Jugoslnvii.
2. bře zna - Ruský pre zident vydn L výnos o zřizení německého národnostního okruhu na tÍzcmí Volgogradské oblusti a národnostního rajónu na územi Saratovské oblasti. (Iz.4.3.)
3. bře zná - SOCIALISTICIG( REPVBLIKA BOSNA A H.ERCEGOVINA se stala
definitivn2 nezávislým státem na základě výsledků referenda.
4. března - V BurLmdi byl proveden pokus o státní převrat.
7.března - Z.?korpatská obl&stni rada schválila návrh zákona o samosprávě, který bude pře dLo že n ukrajinskému
par-Lament u.
.
9.března - V Burundi proběhlo referendum o nové ústavě.
IO.března - V Gruzii byla vytvořena státní rada.
IO.března - Kabar-d i.nsko=ba Lkar-aká SSR se přejnenovala na KABA.RDINSKOBALKARSKOU REPUBLIKU.
-(MR, Iz.21.3.)
l2"března - rvI8uritius se stal republikou (REPUBLIKA Iv1AURITIUS).
15.března - V Kongu'vstoupilt: v platnost nová ústava. (FWA 93)
l7.března - Referendum v Jihoafrické republice se vyslovilo pro
)
pokračováni ústavních reforem a zrušení apartheidu.
21.března - Ret'er-e ndum v Tatarstánu se 61,4 % zúčastněných volič)~t
vyslovilo pro samostaňost.,.~
,
..
24.března - SSR Ad~gejsko z~ěnila svůj název na REPUBLIKA ADYGEJSKO )-V R-\MCI RUSI~ FEDERACE (ADYGEJSKO). (MR)
."-
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27. března- Skupština srbského národa Bosny a Hercegoviny
přijala ůstavu Srbské republiky Bosny a Hercegoviny.
(LN 28.J.)
c30.března - V Karačajevsko-čerkeské SSR proběhlo referendumt
ve kterém se 78,6% voličů vyslovilo pro jednotnou
republiku v rámci Ruské federace. (Iz.30.J.)
31.března - V Mos~vě byla podepsána federativní smlouva upravující vztahy mezi Ruskem, repUblikami, autonomními oblastmi, kraji, oblastmi, autonommími okruhy a statutárními
.městy.
I.dubna - Parlament Černé Hory rozhodl o přejmenování hlavního
města Titigradu na Podgoricu. (LN 2.4.)
l.dubna - SNR nemohla hlasovat o deklaraéi svrchovanosti Slovenska, protože nebyla usnášenischopná.
3.dubna - starosta města Strugy v Make~onii vyhlásil AUTONOArnf
REPUBLIKU ILIRIDA. (LN 7.4., dle FWA 93: 5.4.)
5.dubna - Peruánský prezident pozastavil platnost ústavy a rozpustil parlament.
7.dubna - Srbský parlament v Bosně a Hercegovině vyhlásil nezávislou SRBSKOU REPUBLIKU BOSNYlA HERCEGOVINY s hl.m.
Banja Luka. (FWA 93,LN 8.4.)
.
8.dubna - Socialistická republika Bosna a Hercegovina se přej:nenovala na REPUBLIKU BúSNA A HERCEGOVINA.
8.dubna - V Mazáre Šerifu byla ustavena koaliční vojenská vláda
Afghánistánu(gen.Rašíd Duestam).Národní islámské hnutí kontroluje severoafghánské pohraničí. (LN 9.4.)
lO.dubna - Horskobadachšanská autonomní oblast přijal~ deklaracio vytvoření PAMÍRSKO-BADACHŠÁNSKÉ AUTONOMNI REPUBLII{Y.
(M.R). Bližší informace nejsou známy.
.,
l5.dubna - Nová vietnamská ústava vstoupila v platnost. (FWA 93)
16.dubna - Ruská federace změnila název státu·na RUSKO. (Iz.16.4.)
lG.dubna - Odstoupil afghánský prezident Nadžibuláh a moc převzala
l~ ••:!'~)';.- ••• vojenská rada.
17:.dubna - V Rusku byly obnoveny oba původní úřední názvy RUSI<Á
FEDERACE i RUSKO.
(Iz.,LN 18~4.)
17.dubna
Ve Rwandě byl proveden státní převrat.
2l.dubna - Sjezd lidových poslanc~ Ruské federace změnil čl.71
ústa~ RF a uvedl do souladu názvy republik podle
,skutecného stavu, čímž potvrdil právní akty republiky.
Jde o názvy: Republika Horní Altaj (dosud Hornoaltajská
SSR), Republika Chakasie (ex Chakasá SSR), Republika
Karélie (ex Karelská ASSR) , Republika Burjatsko (ex
Burjatská SSR) Kabar-dd.nsko=ba'Lkar-eké republika (ex
Kabardinsko-baikarská SSR), Republika Kalmycko-Chal'mg
Tangč (ex Kalmycká SSR), Republika Sacha (Jakuts~o)
(ex Jakutská SSR), Republika Tatarstán(Tatarstán) (e~
Tatarská SSR), Republika Tuva (ex Tuvinská SSR),
Udmurtská republika (Udmurtská S55), Čuvašská republika - Čavaš respubliki (ex Čuvašská SSR).
(MR)
92
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22.dubna
23.dubna 25.dubna 27.dubna ~
28.dubna 28.dubna -

Ukrajinský parlament přijal zákon o rozdělení pravomocí mezi Ukrajinu a Krym , (Iz.23.4 .•)
Německo a Rusko se dohodly n& obnově autonomní republiky povolžských Němců. Bližší časový harmonogram nebyl
specifikován.
V Pešéváru byla sest~vena prozatímní afghánská vláda.
V Bělehradě byla vyhlášena SVAZOVÁ REPUBLIKA JUGOSLÁVIE,
zahrnující Srbsko a Černou Horu.
V Ghaně proběhlo referendum o ústavě, která by měla
vstoupit v platnost v lednu 1993.
A~gnánistán byl přejmenován na ISLÁMSKÝ STÁT AFGHÁNISTA-N.
r-ada Ukr a j i ny schválila
r-epcbl í.ky , (LN 30.4.)

29.dubna - Nejvyšší
29.dubna
5.května
6.května
7.května
7.května
7.května
l3.květaa
l8.května
l8.května
19.května
2l.května
2l.května
24.května
26.května
27.května
30.května
3l.května

zákon o statutu Krymské
.
- V Sierra Leone byl proveden převrat a zastavena platnost ústavy.
- Krymský p2.rl~ment rozhodl o nezávislosti REPUBLIKY
KRTI~. Rozhodnutí pfitvrdí referendum 2.8.
- Krymský par-Laue rrt zmírnil rozhodnutí o ne závislosti
ve prospěch Ukrajiny.
- Vládu v Tádžikistánu převzala hejvyšší konzultativní
rada (opozice).
- Republika Horní Alt.qj se přejmenovala na REPUBLIKU
ALTAJ.
- SNR nescDválila deklaraci o svrchovanosti Slovenska.
- Ukr'cj i.neký parlament zrušil platnost rozhodnutí o samosprávě Krymu.
- Bylo ozná.ne no , že 2.sjezd kabardinského "národa přij·al
usnesení o zřízení Republiky Kabarda. (1z.l8.5.)
- Turkmenistán pfijal novou ústavu.
- V iráckém Kurdistánu probĚhly separátní parlamentní a
prezidentské volby , jGjichž platnost bagdádská vláda
neuznala.
- Ruský parlament prijel usnesení o'nezákonosti oddělení
Krymu od Rueka v r.1954.
- Krymský par13ment zrušil rozhodnutí o státní samostatnosti, vč.referenda.
Y V Republice Kosovo byl jedno8tranně zvolen p~rlament.
(FWA 93)
- Komiská SSR se přejmenov3.la na REPUBLIKU KOMI. (lv1R)
- Prezident Somalilandu odmítl znovusjednocení Somálska.
- Účastníci kongresu obyvatel levého břehu Dněstru
odhlasovali (opět) státní nezávislost a svrchovanost
Podněsterské Moldavské republiky.
- Účastníui Konference o demokratické Jižní Africe se
dohodli na nutnosti znovuzačlenit bantustany do JAR.
(F" i« 93)
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2.června

- Ukrajina odmítla ruské usnesení o nezákonosti oddělení Krymu v r.1954.
4.června - Ruský parlnment schv#lil zákon o zřízeni Ingušské
republiký. Rozhodnutí musí potvrdit sjezd lidových
poslancd. (MF 5.6.)
7.červn,9 - Na Komorách byla schválena nová uat.ave, (FWA 93)
18.června - V paraguayi byla přijata nová ústava. (FWA 93)
Její platnost byla vyhlášena 22.6.
2'2.června - Jižní úsetie opět vyzvala za připojení k Rusku.
24.června - Rusko-gruzínská
dohoda o míru v Již~í Osetii. Později
byla (4.7.) doplněna rusko-gruzínsko-jmhoosetsko-severoosetskou smlouvou o praktické realizaci a mírových
sborech.
30.června - Ukrajinský par-Lame nt přijal nový zákon o široké autonomii Krymu. (FWA 93)
3.července - ChorvtRé,v Bosně a Bercegovině vyhlásili CHORVATSKÉ
SPOLEČENSTVI HERCEG-BOSNA (hl.m.Mostar).
(FWA 93)
3.července - Marijská SSR-Republika Marijel změnila název na
REPUBLIKA M.ARIJEL. (MR)
.
17.července - SNR přijala deklarac~ o svrchovanosti Slovénské republiky.
23.července - Abchazský par1F.lmentvy~lásil nezávislost Abchazské
autonomní republiky pod názvem Republika Abcházie
a
obnovil platnost ústavy z roku 1925.
l2.srpna - Srbská republika Bosny a Hercegoviny se přejmenovala
na REPUBLIKU SRBSKOU. (LN 13.8.)
14.srpna - Gruzínská vojska zahájila obsazování Abcházie.
V Suchumi vytvořena progruzínská vláda AbAR.
l8.srpna - Gruzínská vojska obsadila Suchumi. V Abcházii vypukly
boje.
19.s~pna - Na Madagaskóru proběhlo referendum o nové ústavě, kterou
se měni název Madagaskarsk~ demokratické republiky na
1ffiDAGASKARSKOU REPUBLII0J. Ustava měla vstoupit v platnost v září, bližší údaj není znám.
Podle FWA 93 je šest madagaskarských
provincií vybaveno
velkou nutonomií.
26.srpna
HZDS a ODS sa dohodly na zániku čes~oslovenské federace
k '1.1.1993.
27.srpna - Ango1ská lidová republika změnila název na ANGOLSKÁ REPUBLIKA.
I
28.srpna - V KGnadě bylauzavřena dohoda mezi v1~dami provincií,
teritorií a federální vládou o "obnově Kanady", podle
které budou rozšířeny pravomoci Quebecu a částečně i
ostatních provincií v rámci jednotné federativní Kanady. Z části Severozápadních
teritorii má být vyčleněno
území Nunavut pro původní obyvatelstvo. Dohoda musí být
schválena. ústavním ;referendem.
I.září - s~rnpřijala v)Bratis1avě ústavu Slovenské republiky.

.
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I.záři - Představitelé Leninabadské oblasti Tádžikistánu oznámili úmysl ~Jtvořit vlastni republiku. (LN 2.9.)
4.záři - V Džibutsku a Maroku proběhla referenda o nových ústavách.
7.záři - Tádžický prezident byl sesazen.
I.řijna - Ústava Slovenské republD<y vstoupila v platnost.
I.října - Federálni shromáždění ČSFR neschválilo zákon o zpusobu zániku ČSFR.
5.řijnn - Skupina ozbrojených separatistů převzala kontrolu nad
madagasksrským přLst avem Tomasina. (II/IF 6.10.)
7~října - Ázerbajdžánský parlament rozhodlo
vystoupeni AzR ze
Společenství nezávislých státu.
8.října - Federálni shromážděni přijalo novelu kompetenčniho
zákona, kterým byla podstatná část federálních pravomocí převedena na republiky. Ze 13 federálních ministerstev bylo zachováno jen 6.
24.řijna - Nezdařený pokus o převrat v Nachičevanské autonomní
republice.
24.-25.října - Neúspčšný pokus o přGvratf v Tádžikistánu.
26.října - Ústavní referendum v Kanadě neschválilo navrhované
.
změny. Proti hlasovaly Quebec, Manitoba, Saskatchewan
a Alberta.
.'
.
29.řijna - Prezident Papui Nové Guineje oznámil, že po 18 měsícich převzala ústřední vláda opět kontrolu nad
ostrovem Bougainville (Republikou Meekamui,vyhlášenou
v r.1990.)
l.listopadu - Parlamenty srbských států v Chorvatsku a Bosně a
Hercegovině scijválily návrh na sloučení svých republik.
l.listopadu' - Irácká opozice zvolila třič1enné direktorium, které má převzit moc po svrženi Saddáma Husajna.
lO.listopadu - V Nazr-ani, byl podepsán čečensko-ingušský protokol
o prozatímni hr2nici odpovídající stavu z r.1934.
16.listopndu - Krajský sovět sté-\vropolské4o kraje požaduje,
,
aby' správa kraje jednala s Ruskem o povýšení statutu.
CIz.16.ll. )
19.1istopadu - Další tádžický prezident byl sesazen.
25.listopadu - Federální 'shrom2žděni ČSFR přijalo lÍst.!3vni
zákon
• o zániku ČSFR k 1.1.1993. Zákon byl vyhlášen 8.12.
ve Sbirce zákonů pod č.54-2.
2'7.listopadu - Neúspěšný pókus o puč ve Venezuele.
28.1istopadu - Ustaven nele[šální Moravskoslezský sněm jako
"základ příští samosprávy Moravy a Slezska". Jeho
členy j'e24 po.iLcnců FS a ČNR z Moravy a Slezsk,9..
29.listopndu - Předseda kongresu kabardinského lidu se vyslovil
pro obnovu Kabardinské republiky v hranicích z r_1863.
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9.prosince
9,. prosince

- Mokedonský prezident navrhl parlamentu, aby země
změnila název n~ Republika Makedonie-Skopje.
(LN 11.12.)
- Sje zd lidových po s'l.anců Ruské federace přijal zákon
o změně čl.71 st.avy, kterým se mění některé názvy republik a uvádějí se do souladu se skutečným stavem.
Jde o tyto státy.: Karačajevsko-čerkeská
republika
(dříve Karačajvsko-čerkeská
SSR), Republika Komi (ex
Komiská SSR) 1 Republika Marije1 C ex Marijská SSR-Republika Marijel)% ČGčenská republika a Ingušská republika
(ex Čečensko-J.ngušská republika.
,
.
Oficiálně tak def:i.ni
t vně vznikla INGU~SKA REPUBLIKA.
V
t
je
jmenováno 21 republik RF. (MR)
Změn.a zatim nevzala v úvahu změnu názvu Republik;y AI taj.
- Sjezd lidových poslanců potvrdil zřízení INGUSSKÉ
REPUBLIKY v r-.rnc RF. (MR) Zákon nabude účinnosti 7.1.93.
- ČNR přij21a ústavu České republiky , vyhlášeno byla
28.12.1992 ve Sbírce zákonů ČR pod č. 1/93 Sb.
N8bývá účinnosti 1.1.1993.
- Referendum v Nigeru schválilo návrh ústavy.
- Neúspěšný pokus o jednostranné vyhlášebď Mansijského autonomního okruhu ve městě Uraj-TjlL1enskij v rámci
Sverdlovské oblasti.
- Ve 24.00 h zanikla Česká a Slovenská Feoerativní
Republika a rozdělila se na dva samostatné s~áty ČESKOU REPLJBLIKU a SLOVEFSKOU RE::?UBLIKU.
ú

ús

10.prosince

avě

po

pr-vé

í,

16.prosince

26.prosince
28.prosince
3l~prosince

Deník l\1l8dáfronta innes hovoří 30.9. o srbské autonomní oblasti
Sll~BERIA.na východě Bosny a Hercegoviny. Bližší údaje nejsou zn~ny.
Počátkem května rozhodl Turkmenistán
(LN 4. 5 • )

o přechodu

z azbuky na latin-

ku,

-sloŽitosti

(

vývoje v Afghánistánu svědči skutečnost, ,že změny v
čele státu byly uskutečněny 16.4.,20.4.,25.4.,28.4.,28.6.

O

Nigérie: Ke dni 4410.19'91 vznikly oficiálně tyto nové federální
státy: ABIA (hl.město Umuahija) ,DELTA (Asaba)l JIGAVA
(Dutsin), YOBE (Damat uru) , KEBBI (Birnin-KebbJ.), KOOI
.
(Lokoja), OSUN (Osogbo), TARABA (Jalingo), ENUGU (Enugu) •.
stát Bendel byl přejmenován na EDO a stát Gongcla na
'
AD.A...VLAVA. Hl.avnf město Anambry po oddělení Enugu se stala
Avka.
(MR)

Sestavil Mgr.P.Fojtík za spolupráce M.V.Revnivceva,
J.N6ty a doc.RND-.c.L.Muchy,CSc.
V přLpadnýc h odkazech

J.Dvořáka,

na zdroje in:formací jsou použity stejné
zkr2.tky jako ve VD č.17, Není-li zdroj uveden, jedná se o agenturní zprávu publikovanou ve většině deníků.
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