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Sulyok Gábor

A Nemzetek 
Szövetségének Tanácsa: 
előzmények, szervezet,

szavazás*

Eszmetörténeti előzmények

Már a középkori és újkori gondol
kodók is felismerték, hogy a 

nemzetközi béke tartós biztosítása 
legkönnyebben a szuverének össze
fogása révén valósítható meg. Az 
összefogás mértékét és intenzitását 
illetően -  a világbirodalomtól és az 
egyetemes monarchiától kezdve, a 
„föderatív" elven felépülő keresztény 
köztársaságon (respublica christiana) 
át, egészen a nagyhatalmi erőegyen
súly elméletéig terjedő skálán -  
mos eltérő tervezet látott napvilágot.1 
Sajátos jellegükből adódóan ezek az 
elképzelések egyaránt megalapozták 
és előkészítették a kollektív biztonság 
eszméjének létrejöttét, az európai 
integráció folyamatát, illetve a mo
dern pacifista mozgalmak törekvé
seit. A szóban forgó koncepciók, s 
különösen a fejedelmek „föderatív” 
jellegű társulását szorgalmazó béketervek jelentős há
nyadában tetten érhető egy markáns intézményi elem, 
amelynek áttekintése érdekes adalékokkal szolgál a 
Nemzetek Szövetségének Tanácsa sajátos kialakításá
nak és szavazási rendjének elemzéséhez, valamint a hát
térben meghúzódó gondolati sémák jobb megértéséhez.

Az egyik első említésre méltó tervezet elkészítője 
Pierre Dubois ügyvéd és politikai pamfletíró volt. A 14. 
század első éveiben elkészített, De recuperatione

Terme Scinctae (A Szentföld visszaszerzéséről) címet 
viselő fő művében úgy vélte, hogy a keresztes hadjára
tok sikere kizárólag abban az esetben garantálható, ha a 
keresztény fejedelmek egymásközti viszonyaikban 
lemondanak a háborúról, és intézményesített szövetség
re lépnek egymással. Az elképzelt szövetség keretében 
és a béke megőrzése céljából a pápa és az uralkodók 
egy tanácsot alkotnának, amely „valamennyi állami 
ügyet a kezében tartana”. A tanács egy erre érdemesnek 
tartott egyházi vagy világi személyekből álló 
nemzetközi döntőbíróságot is létrehozna, melynek 
ítéleteivel szemben a pápához lehetne jogorvoslatért 
fordulni. Az uralkodók kongresszusának élén a tervezet

megfelelően kerülne sor. A nemzeti csoportok közös 
álláspontjának kialakításánál a többségi elv lenne az 
irányadó, szavazategyenlőség esetén viszont a legtekin
télyesebb képviselők szavazata döntene. Kiemelendő, 
hogy a gyűlés mellett egy különleges tanács is 
működne, amely egy elnökből és a szövetségbe 
tömörült többi keresztény fejedelemből tevődne össze. 
Érdekesség, hogy a szövetségi gyűlés egyúttal dön
tőbíráskodási funkciókat is ellátna, továbbá saját címer

tényleges címzettje, a majdan császárra koronázandó 
Szép Fülöp francia király állt volna.2

Podjebrád György cseh király tanácsadójának, 
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Antonio Marini: Tractatus pacis toti 
christianiti fiendae (1464)

mek szövetségét előirányzó szerző
déstervezete is hasonló elvekre épült. 
Az 1464-ben keletkezett dokumen
tum szerzője a keresztény uralkodók 
közötti béke fenntartása és a törökök 
elleni küzdelem irányítása céljából 
egy kongresszus összehívását java
solja Bázel városába. Az öt évig 
ülésező szövetségi gyűlésen vala
mennyi érintett uralkodó „becsületes 
és nagy tekintélynek örvendő, 
széleskörű meghatalmazással és hi
vatalos hitelesítéssel ellátott" köve
tek útján képviseltetné magát. Az ezt 
követő ülésszakoknak a szövetséget 
alkotó államok egy előre meghatáro
zott rotációs rend szerint adnának 
otthont. A döntéshozatalra kvázi 
nemzeti csoportok útján, az „egy 
csoport, egy szavazat” elvének
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rel, pecséttel, könyv- és levéltárral, kancellárral, kinc
stárnokkal és hivatalnokokkal is rendelkezne.3

Az egyik legismertebb korabeli elképzelés két
ségkívül a sokáig -  tévesen -  IV. Henrik francia király
nak tulajdonított, ám valójában az uralkodó egykori 
minisztere, Maximilien de Béthune, Sully hercege által 
papírra vetett Le grand dessein 
(A nagy terv) volt. A grandiózus 
és nagy visszhangot kiváltó mű a 
herceg memoárjainak átdolgozott 
változatában olvasható, követke
zésképp az évtizedekkel a szer
zőnek vélt uralkodó halála után, 
valószínűleg az 1630-as évek ele
jén keletkezett. A béke megte
remtésének első lépéseként a ter
vezetjelentősen át kívánta rajzol
ni az európai kontinens állama
inak határait. A területi rendezés 
eredményeként tizenöt állam jön
ne létre, melyek a következő 
három csoportba sorolhatók: hat 
örökös monarchia (Anglia, Dá
nia, Franciaország, Lombardia,
Spanyolország és Svédország), öt 
választott monarchia (a császár- Maximilien de Béthune. dúc de Sully
ság, Csehország, Lengyelország, Magyarország és a
pápai állam) és négy független köztársaság (Belgium, 
Itália, Svájc és Velence).-1

Eme egymással megközelítőleg azonos hatalommal 
bíró államokból létrejönne a ke
resztény köztársaság (république 
chrétienne), amelynek legfon
tosabb szerve egy, a régi hellászi 
amphiktüonikus gyűlések mintá
jára szerveződő általános tanács 
lenne. A tanács „a keresztény 
köztársaság valamennyi államá
nak meghatározott számú biz
tosából, követéből és megha
talmazottjából állna, és egy sze
nátus formájában folyamatosan 
ülésezne, hogy a felmerülő ügye
ket megvitassa, az ütköző érde
keket összeegyeztesse, a viszá
lyokat elsimítsa, az európai álla
mok egymásközti vagy idege
nekkel kapcsolatban felmerülő 
valamennyi polgári, politikai és 
egyházi ügyét enyhítse, és rendbe 
hozza-’.5 A tanácskozó gyűlés pontos összetétele a 
következőképpen alakulna: a császár, a pápa, az angol, 
a dán, a francia, a lengyel, a iombard. a spanyol és a 
svéd király, valamint a Velencei Köztársaság négy, míg 
a többi királyság és köztársaság két képviselőt küldene 
a szenátusba. Az így hozzávetőleg hatvanhat tagot 
számláló szerv a javaslat értelmében szótöbbséggel 
hozná meg döntéseit. (Figyelemre méltó, hogy a ter
vezet az orosz birodalmat kifejezetten kizárta az

William Penn

együttműködésből.) Az általános tanács székhelyére 
vonatkozóan a tervezet két lehetőséget vázolt fel. Az 
egyik szerint a testület három helyszínen -  Párizsban 
vagy Bourges-ban, Tridentben és Krakkóban -  
működne, a másik szerint viszont egyetlen helyen, 
valamelyik központi fekvésű európai városban alakí

taná ki központját.6
Paradox módon a talán leg

kevésbé ismert béketerv, a szin
tén francia származású Emeric 
Crucé abbé 1623-ban kiadott, Le 
Nouveau Cynée, ou Discours 
d'Esteit (Az új Kineas, avagy 
értekezés az államról) című 
munkája tartalmazza a leghala
dóbb gondolatokat. Az abbé, 
korát messze megelőzve, túl
lépett a keresztény fejedelmek 
európai szövetségének gondo
latán, és egy univerzális szer
vezetben kívánta egyesíteni az 
akkor ismert világ valamennyi 
államát. A háború elkerülése és a 
közös biztonság garantálása 
érdekében egy állandó gyűlés 
összehívását javasolta, melyben 

a monarchiák és a más államok erejére, támogatására rá 
nem szoruló nagy köztársaságok -  például Velence és 
Svájc -  követei „a közös béke letéteményeseiként és 
kezeseiként” foglalnának helyet. A gyűlés a politikai és 

közlekedési szempontból egya
ránt kedvező földrajzi fekvésű, 
semleges Velence területén mű
ködne, és elsődleges feladata a 
felmerülő vitás kérdések békés 
rendezése lenne. Határozatait 
többségi szavazással hozná meg, 
és azoknak szükség esetén akár 
fegyveres erőszak útján is ér
vényt szerezne. Kiválóan szem
lélteti a gyűlés egyetemességét -  
és a szerző idealizmusát -  az ott 
megjelenő uralkodók vagy 
képviselőik tervezett rangsora. 
Eszerint az első hely a pápát 
vagy legátusát illetné meg, a 
második a török szultánt, a har
madik a keresztény császárt, a 
negyedik a francia királyt, az 
ötödik pedig a spanyol királyt. 

Őket követné a sorban a perzsák és az etiópok királya, 
a tatárok ura, a kínai uralkodó, a moszkvai nagyherceg, 
az angol, a lengyel, a dán és a svéd király, a japán 
császár, a marokkói uralkodó, a nagymogul, valamint a 
többi indiai és afrikai monarcha.7

Hetven esztendővel később, ennél lényegesen 
visszafogottabb elképzeléseket közölt William Penn An 
Essay towards the Present and Future Peace ofEurope 
(Esszé Európa jelenlegi és jövőbeni békéjéről) című
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írásában. Az angol kvéker szerző az európai nemzetek 
közötti tartós béke és rend megteremtésének alapját egy 
„általános diéta, közösség vagy parlament” létre
hozásában látta. Az európai szuverének egy vagy kettő, 
de legfeljebb háromévenként összeülő gyűlésének 
elsődleges célja a kétoldalú kapcsolatok szintjén 
megoldhatatlannak bizonyuló konf
liktusok békés eszközökkel történő 
rendezése lenne. Ha valamelyik 
tagállam mégis megtagadná egy 
vitás kérdés gyűlés elé terjesztését, 
vagy a gyűlés döntésének végrehaj
tását, és a megoldást háború útján 
keresné, a közösség együttes erővel 
kényszerítené engedelmességre.8

A birodalmi gyűlésnek is nevezett 
testület összetétele a kontinens 
uralkodóinak bevételeihez és az álta
luk birtokolt terület értékéhez iga
zodna. A szerző javaslata értelmé
ben a Német Birodalom 12, Fran
ciaország 10, Spanyolország 10,
Olaszország 8, Anglia 6, Svédország 
4, Lengyelország 4, az egyesült né
metalföldi tartományok 4, Por
tugália 3, Dánia 3, Velence 3, a sváj
ci kantonok és a szomszédos te
rületek 2, a holsteini és kúrföldi 
hercegség 1, továbbá -  csatlakozá
suk esetén -  a török és az orosz biro
dalom egyenként 10 szavazatot 
kapna. Ez összesen tehát kilencven 
képviselőt jelentene, akik minden 
döntést velencei stílusú titkos 
szavazással, a leadott szavazatok 
háromnegyedes -  de a szavazat- 
egyenlőséget legalább hét szavazat
tal meghaladó -  többségével fogad
nák el. (Ha egyazon szuverén szol
gálatában álló követek között 
nézeteltérés támadna, a többségi 
álláspontot kellene irányadónak elfo
gadni.) A birodalmi gyűlés első alka
lommal egy központi fekvésű euró
pai városban ülne össze, ám az 
ülésekről a követek a napirend befe
jezéséig, büntetés terhe mellett, nem 
távozhatnának.9

Charles-Irénée Castel de Saint- 
Pierre abbé Projet pour rendre la 
paix perpétuelle en Europe (Terv az 
örök béke megteremtésére Euró
pában) című, 1712-ben megjelent 
terjedelmes írása ugyancsak a konti
nensre koncentrált. Az utóbb több ízben átdolgozott és 
kiegészített tervezet -  holland, német és svájci ana
lóg iára- a keresztény európai államok „állandó és örök 
uniójának” létrehozását szorgalmazta a külső és belső 

^ellenséggel szembeni azonnali és határozott fellépés, 
10

valamint a béke megőrzésének céljából.10 (Ugyanebből 
a célból a szövetség egyfajta társulási megállapodást 
kötne a környező iszlám államokkal.) Az unió legfőbb 
szerve egy kongresszus vagy szenátus lenne, amely egy 
szabad és békeszerető városban, a hollandiai 
Utrechtben ülésezne. A szenátus munkájában az unió 

valamennyi tagja rezidens követek 
útján venne részt, de a tagállamok
kal való kapcsolattartás megkönnyí
tése végett maga a testület is ren
delkezne aktív követségi joggal, és 
képviseleteket létesítene minden 
kétmillió lakosnál nagyobb tar
tományban.11

A szenátus a legalább egymillió
kétszázezer alattvalóval rendelkező 
szuverének és a hozzájuk társuló 
kisebb lélekszámú területek egy-egy 
képviselőjéből állna. Ezek sorrend
ben a következők: Franciaország, 
Spanyolország, Anglia, Hollandia, 
Savoya, Portugália, Csehország, 
Velence, Genova, Firenze, Svájc, 
Lotaringia, Svédország, Dánia, 
Lengyelország, a pápai állam, 
Moszkvai Nagyhercegség, Ausztria, 
Kúrföld, Poroszország, Szászor
szág, a választófejedelemségek. 
Hannover és a választóérsekségek. 
A testület huszonnégy, képviseleti 
és szavazati joggal felruházott tagja 
közötti hatalmi és egyéb különbsé
gektől függetlenül a szenátorok 
mindegyike egyetlen, azonos súly- 
lyal bíró szavazattal rendelkezne. A 
felmerülő kérdésekben a szenátus 
először ideiglenes jelleggel, egysze
rű többséggel határozna, ám vég
leges döntéseit már a tagok három
negyedének egybehangzó szavaza
tával kellene elfogadnia. Ez alól 
azonban kivételt képez azon előírás, 
miszerint az uniót életre hívó 
szerződés alapvető cikkeit kizárólag 
egyhangú, míg egyéb rendelkezé
seit háromnegyedes többséggel 
lehetne módosítani.12

Saint-Pierre tervezete jelentős 
részben Jean-Jacques Rousseau 
munkásságának köszönhetően vált 
széles körben ismertté. Egy közös 
ismerős felkérésére Rousseau 
egyfelől kivonatolta, másfelől 
bíráló megjegyzésekkel látta el az 

abbé elképzeléseit. Hozzá kell tenni azonban, hogy a 
kivonatolás során Rousseau a szöveget rendkívül 
„szabadon” kezelte. így munkájának végeredménye 
inkább tekinthető egy új béketervnek, mintsem az ere
deti koncepció rövidített változatának.13 Az Extráit du
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Castel de Saint-Pierre: Projet pour rendre 
la paix perpétuelle en Europe (1712)
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projet de paixperpétuelle de M. l ’cibbé de Saint-Pierre 
(Saint-Pierre abbé úr örök békéről szóló tervének 
kivonata) című, 1761 -ben megjelent esszében olvasható 
tervezet szerint az európai béke megőrzése céljából a 
szuverének egy örök és visszavonhatatlan szövetséget 
létesítenének. A szövetség fő szerve egy állandó diéta 
vagy kongresszus lenne, melyben 
a következő tizenkilenc ország 
uralkodójának vagy vezetőinek 
képviselője foglalna helyt: Német 
Birodalom. Oroszország, Francia- 
ország, Spanyolország, Anglia,
Hollandia, Dánia, Svédország,
Lengyelország, Portugália, a pápai 
állam, Poroszország, Csehország 
és a társult területek, a választófe
jedelemségek és a társult terü
letek, Svájc és a társult területek, a 
választóérsekségek és a társult te
rületek, Velence és a társult te
rületek, Nápoly és Szardínia. Mint 
látható, a kontinens kis államai -  
mint például Genova, Modena 
vagy Párma -  csak valamelyik 
kevésbé hatalmas szuverénhez tár
sulva vehetnének részt a kong
resszus munkájában.14

A kongresszusban, amelynek jogalkotói aktusai vala
mennyi tagállamra nézve kötelezőek lennének, minden 
képviselő egyetlen szavazattal rendelkezne. Az ideig
lenes döntéseket egyszerű többséggel, míg a végleges 
döntéseket, egy öt évig tartó átmeneti periódust kö
vetően. háromnegyedes többséggel fogadnák el. (A 
szövetségi szerződés öt legalapvetőbb cikkét kizárólag 
egyhangúlag lehetne módosítani) A tagállamok között 
felmerülő viták békés rendezését kötelező választott 
vagy döntőbíráskodás, a szövetség általános békéjét és 
határozatainak érvényre juttatását pedig egy állandó 
közös hadsereg garantálná.15

Negyed évszázaddal később Jeremy Bentham. a 
nemzetközi jogról szóló értekezésének szerves része
ként, A Plán fó r  an Universed and Perpetual Peace 
(Terv az egyetemes és örök békéről) címmel vetette 
papírra javaslatait. A tizennégy pontba foglalt, értelem
szerűen markáns utilitarista érvelést használó koncep
ció a tartós béke alapját a két európai nagyhatalom, 
Anglia és Franciaország közötti konfliktusforrások fel
számolásában látta. Ennek érdekében a két ország 
többek között felszámolná a gyarmatbirodalmát, fel
mondaná a szövetségi szerződéseit és a többi állam 
jogait korlátozó kereskedelmi megállapodásait, illetve a 
minimális szintre csökkentené haditengerészetét. Ezt 
követően az államok állandó és örök, fegyverzetkorlá
tozási rendelkezéseket is tartalmazó szerződésekben 
szentesítenék a békét, és ezzel egyidejűleg véget vet
nének a titkos diplomácia káros gyakorlatának.16

A tervezet szerint a béke megőrzését célzó erő
feszítéseket nagyban megkönnyítené egy nemzetközi 
bíróság felállítása -  még akkor is, ha az nem rendel

kezne érdemi kényszerítő hatáskörökkel. Mindemellett 
megjelent az írásban egy kongresszus vagy diéta felál
lításának gondolata is, amelybe valamennyi állam két 
képviselőt -  egy vezetőt és egy helyettest -  küldene. 
Ennek a kongresszusnak két fő feladata lenne: egyfelől 
véleményt alkotna a fontosabb kérdésekben, másfelől 

gondoskodna véleményének szé
les körben történő terjesztéséről. 
Jóllehet a tervezet egészét áthatja 
a nyilvánosság erejébe vetett hit. a 
szerző szükség esetére előirá
nyozta a bírósági döntések végre
hajtását biztosító nemzetközi kon
tingensek helyzetének szabályo
zását, valamint a jogsértő állam 
meghatározott idő elteltével foga
natosítandó kiközösítését is.17

Szűkszavúsága ellenére Immá
nuel Kantnak az örök békéről 
1795-ben írt műve szintén fontos 
állomást jelentett a béketervek 
történetében. A korábbi szerzők
től eltérően Kant nem vállalkozott 
a tartós béke szervezeti felté
teleinek részletekbe menő körül
írására, jóllehet azt maga is elis
merte, hogy a háború végleges 

kiküszöböléséhez elengedhetetlen a béke intézménye
sítése, vagyis egy sajátos békeszövetség (foedus pacifi- 
cum) létrehozása. Elgondolásának különös jelentőséget 
ad, hogy ez a szövetség „nem célozza semminemű hata
lomnak az állam részére való megszerzését, hanem 
kizárólag valamely állam szabadságának megnyerését 
és biztosítását önmaga részére és egyúttal más szövet
séges államokét is, anélkül hogy ezeknek azért -  mint a 
természeti állapotban élő embereknek -  magukat nyil
vános törvények és kényszer alá kellene vetniök".18 
Más megfogalmazásban: a béke biztosításához nem a 
szupranacionális világállamon vagy meghatározott 
uralkodók társulásán, hanem a szabad államok folyama
tosan bővülő, és idővel univerzálissá váló szövetségén 
keresztül vezet az út.

Kari Christian Friedrich Krause német filozófus 
1814-ben, a napóleoni háborúk hatására tette közzé a 
közvélemény számára kevésbé ismert gondolatait. Az 
Entw urf eines europáischen Staatenbundes (Egy euró
pai államszövetség tervezete) című írás a béke meg
őrzése és a nemzetközi jog érvényre juttatása érdekében 
egy önálló jogalanyisággal bíró és a kontinens minden 
államát fokozatosan magába foglaló regionális 
szervezet létrehozását javasolja. Mivel ez a szervezet a 
jogi értelemben véve egymással egyenlő államok 
szabad társulása révén jönne létre, a szerző szerint sem
mivel sem korlátozná jobban tagjainak szuverenitását, 
mint a korabeli háborús célú szövetségek. A társulás 
szabadságából következik az is, hogy valamennyi állam 
szabadon dönthetne a szövetségbe való belépésről, a 
kilépésről, valamint a későbbi időpontban történő csat
lakozásról.19

Jeremy Bem ham



Az európai államszövetségnek két fő szervezeti 
egysége lenne: egy nemzetközi döntőbíróság és egy 
szövetségi tanács. A judicium páriámként működő 
bíróság a tagállamok közötti jogviták békés ren
dezésében játszana szerepet, ám a jogsértő felet nem 
sújthatná büntetéssel -  pusztán megfogalmazná 
számára azon feltételeket, amelyek betartása elenged
hetetlen a tagsági viszony jövőbeni fenntartásához. A 
jogalkotás, a jogi normák érvényre juttatása és a struk
túra kialakításának megvitatása ezzel szemben a 
„szövetség kormánya”, az állandó szövetségi tanács 
hatáskörébe tartozna. (A tervezet alapján a háborúin
dítás és a békekötés joga szintén a szövetség egészét 
illetné meg, továbbá a tagok egységesen lépnének fel 
mindenféle támadással szemben.20)

A szövetségi tanács munkájában a monarchikus 
berendezkedésű tagállamok uralkodói és a köztársasá
gok államfői személyesen vagy képviselőik útján ven
nének részt. Az államok egyenlőségéből fakadóan min
den tagállam csak egy képviselőt küldhetné a tanácsba, 
és minden képviselő egyetlen szavazattal rendelkezne. 
A szervezet valamennyi tagját érintő, konszenzussal 
elfogadott tanácsi határozatok jogilag kötelezőek 
lennének. Amennyiben egy általános érdeklődésre szá
mot tartó ügyben nem sikerül egyetértésre jutni, a 
kisebbségi álláspontot képviselő tagoknak választaniuk 
kellene a többségi nézet elfogadása és a szervezet 
elhagyása között. Utóbbi esetben azonban a tanács 
rendkívüli ülésen megvizsgálná, vajon a kilépésnél nem 
lenne-e célszerűbb a vitatott kérdés szabályozásának 
elhalasztása. A konszenzus hiánya ugyanakkor nem 
járna ilyen súlyos következményekkel azon ügyekben, 
amelyek a tagállamoknak csak egy kisebb részét érin
tik. Ilyenkor a különböző nézeteket valló államok 
szabad meggyőződésük alapján cselekedhetnek, fel
téve, hogy magatartásuk nem sérti a szövetségi szer
ződés pontjait.21

Mintegy huszonöt esztendővel később a híres paci
fista gondolkodó. William Ladd is megjelentette saját 
béketervét, An Essay on a Congress o f Nations fó r  the 
Adjustment o f  International Disputes Without Resort to 
Ar/ns (Esszé a nemzetek kongresszusáról a nemzetközi 
viták fegyverek alkalmazása nélkül történő rendezése 
végett) címmel. Az egyik legismertebb korai amerikai 
tervezet szerzőjének megítélése szerint az államok 
önzésének korlátozása és a háború elkerülése érdeké
ben létre kellene hozni egy összetételében rendszeres 
időközönként megújuló kongresszust és egy állandó 
bíróságot. Úgy vélte, hogy a kongresszus vagy diéta 
kialakítása nem okozna különösebb nehézséget, 
kiváltképp annak fényében, hogy az egymással ekként 
szövetségre lépő államok között kizárólag a leginkább 
civilizált és felvilágosult keresztény országok képvi
seltetnék magukat. A nemzetek kongresszusának 
munkájában minden állam követek útján venne részt, 
és egyetlen szavazattal rendelkezne. A testület elsőd
leges funkciója -  a korabeli nemzetközi jog hiányossá
gait és homályosságát kiküszöbölendő -  a jogalkotás 

__ lenne. Ennek jegyében konszenzussal rögzítené az

államközi kapcsolatok alapelveit, amelyeket azután az 
összes tagállam kormányzatának meg kellene erősíte
nie. A kongresszus hatáskörei konkrétan az alábbi 
négy területre összpontosulnának: a hadviselők 
jogainak meghatározása és a háború visszaszorítása, a 
semleges államok helyzetének rendezése, a béke ide
jére szóló intézkedések kidolgozása, valamint a bíró
ság szervezetének kialakítása. A szervezet valamennyi 
csatlakozni kívánó, és a kongresszus által alkotott 
szabályokat elfogadó állam előtt nyitva állna.22 (Az 
igazságszolgáltatás tehát a nemzetek legkiválóbb 
jogászaiból álló bíróság feladata lenne, míg a végrehaj
tásról a nemzetközi közvélemény, a „világ királynője” 
gondoskodna.)

Az eszmetörténeti előzmények áttekintése végén 
érdemes röviden szót ejteni az ismert, skót származású 
jogász, James Lorimer javaslatáról is. A gyakran elitis
tának és kolonialistának bélyegzett viktoriánus szerző 
1884-ben kiadott nemzetközi jogi értekezésének végén, 
Scheme fó r  the Organisation o f  an International 
Government (Tervezet egy nemzetközi kormány 
megszervezésére) címmel tette közzé elképzeléseit. A 
nemzeti minták és tanulságok szem előtt tartásával 
felvázolt nemzetközi szervezet a világ valamennyi 
országa számára nyitva állna, és külön jogalkotói, 
jogalkalmazói, végrehajtói és pénzügyi szervezeti 
egységekből tevődne össze.23

A jogalkotással foglalkozó részleg egy szenátusból 
és egy háromszor akkora küldöttgyűlésből állna. A hat 
nagyhatalom -  Anglia, Ausztria, Franciaország. 
Németország, Olaszország és Oroszország -  egyenként 
öt szenátort és tizenöt küldöttet delegálna a két 
testületbe. A kisebb államok szenátorainak és küldöt
teinek létszáma a nagyhatalmi szenátorok és küldöttek 
számához arányosítva, a nemzetközi életben betöltött 
szerepük és súlyuk függvényében nyerne megállapítást. 
A szenátorok megbízatása életük végéig tartana, míg a 
küldöttek az őket delegáló állam belátása szerinti ideig 
töltenék be hivatalukat. A szenátus és a küldöttgyűlés 
tagjai személyenként egyaránt egyetlen szavazattal ren
delkeznének.24

Létrejönne továbbá egy tizenöt tagú hivatal vagy 
minisztérium is, amelynek öt tagját szenátus, a fenn
maradó tíz tagját pedig a küldöttgyűlés választaná meg. 
A hivatal tagjainak mandátuma egy évre szólna, azon
ban lehetőség nyílna a tagok újraválasztására. Kieme
lendő, hogy a hat nagyhatalom -  legalább egy kép
viselő révén -  állandó jelleggel részt venne a hivatal 
munkájában. A hivatal saját tagjai közül megválasztaná 
a szervezet egészének elnökét, aki hivatalból betöltené 
a szenátus elnöki tisztségét is. Az elnök megbízatása, az 
újraválasztás lehetőségének fenntartása mellett, szintén 
egy évre szólna. Konstantinápoly elérhetetlensége 
folytán az üléseket a genfi kantonban -  nemzetközi 
területté nyilvánított helyen -  rendeznék meg, míg az 
előzetes találkozókra valahol Belgiumban vagy Hol
landiában kerülne sor. A rendes ülésszakok minden év 
őszén, a nemzeti törvényhozások ülésszakainak 
szünetében kezdődnének.25
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Az említett szervezeti egységek kizárólag nem
zetközi relevanciájú kérdésekkel foglalkoznának, ám 
kétség esetén maguk döntenék el, hogy egy kérdés 
nemzeti vagy nemzetközi jellegű. Az eljárási szabá
lyokat a nemzeti törvényhozások mintájára alakítanák 
ki. Ennek megfelelően az intézkedések kizárólag akkor 
válnak a nemzetközi jog szerint kötelezővé, ha azokat 
mindkét kamara többségi szavazással elfogadta, és az 
elnök is jóváhagyta. Ha azonban az elnök két ízben 
visszautasít egy tervezett intézkedést, az a hivatal elé 
kerül, amely tagjainak egyszerű többségével kötelező 
erőre emelheti azt.26

Felhívásra a tagállamok kötelesek lennének a 
szervezet rendelkezésére bocsátani olyan mennyiségű 
fegyveres erőt vagy ezzel egyenértékű pénzt, amennyit 
a jogalkotó szervek vonatkozó döntése számukra 
előirányoz. A rendelkezésre bocsátandó kontingensek 
mérete a tagállamok szenátorainak és küldötteinek 
számához igazodna, következésképp e téren a fő 
felelősséget a nagyhatalmak viselnék. Az ekként felál
lítandó hadsereg feladata a jogalkotó szervek aktu
sainak és a szervezet keretében felállítandó nemzetközi 
bíróság döntéseinek kikényszerítése lenne. (Biztonsági 
megfontolásokból, a szervezet székhelyén egy kisebb 
méretű, állandó fegyveres erő állomásozna az elnök 
irányítása alatt.27)

A középkori és újkori béketerveknek köszönhetően 
olyan intézményszervezési elvek honosodtak meg a 
politikai gondolkodásban, amelyek -  a döntéshozókra 
gyakorolt hatásuk révén -  jelentős mértékben 
meghatározták a 20. század kollektív biztonsági rend
szereinek kialakítását és működési szabályait. 
Mindenekelőtt általánosan elfogadottá vált az a tétel, 
amely szerint a béke megteremtését és megőrzését 
célzó törekvéseket intézményesíteni kell, vagyis a 
háború megindításának jogával rendelkező szu
veréneket egy olyan szervezetben kell egyesíteni, 
amely megtestesíti azok közös érdekeit és értékeit, az 
erőszak centralizálásával és a viták békés rendezésével 
megakadályozza a fegyveres összeütközések kirob
banását. továbbá közös fellépés útján garantálja a tagok 
biztonságát mindennemű külső és belső támadással 
szemben. Egy ilyen tervezet gyakorlati megvalósítására 
azonban csak akkor nyílhat lehetőség, ha az alapítók 
figyelembe veszik a nemzetközi politika realitásait -  a 
szuverén államok nemzetközi közösségének létét és a 
közösség egyes tagjai között fennálló hatalmi különb
ségeket.28

A példaként említett béketervekben a hatalmi status 
quo intézményesítésének igénye eltérő hangsúlyokkal 
és többféle formában jelenik meg. A nagyhatalmi 
elvárások szem előtt tartását tükröző megoldások 
között egyaránt megtalálható a szervezetbe feltétlenül 
meghívandó szuverének taxatív felsorolása, az 
uralkodók közötti rangsor előzetes rendezése, a tagálla
mi képviselők létszáma szerinti differenciálás és az 
ebből eredő kvázi súlyozott szavazási rend, illetve a 
szűkebb körű testületekben viselt állandó tagság. 
Jóllehet a szerzők jelentős része felismerte, hogy a

felállítandó szervezet sikere érdekében egyensúlyba 
kell hozni a nagyhatalmi érdekeket és a kis államok 
megfontolásait, olyan tervezettel is találkozhatunk, 
amelyik a jogi értelemben vett egyenlőség talajára 
helyezkedve, lényegében mellőzi a tagok közötti hatal
mi különbségek intézményi leképezését.

Az örök béke megőrzésére hivatott szervezet 
felépítését illetően megállapítható, hogy a tárgyalt kon
cepciók általában plenáris testületek életre hívását szor
galmazzák, amelyek egyidejűleg látnák el a reprezen
tatív tanácskozó fórum és az operatív irányítást végző 
döntéshozó szerv feladatait. Szűkebb körű, nem 
plenáris szervezeti egységek létrehozására a szer
zőknek mindössze csekély hányada tett javaslatot. Ez a 
jelenség gyaníthatóan két okra vezethető vissza. 
Egyfelől a szuverenitás korabeli felfogásából ter
mészetesen következett az államok azon igénye, hogy -  
az előzetes beleegyezésükön alapuló bírósági eljárások 
kivételével -  az őket érintő valamennyi testületi döntés 
meghozatalában közvetlenül is részt vegyenek. E 
törekvés valóra váltása értelemszerűen csak egy 
plenáris szerv keretei között képzelhető el. Másfelől a 
béketervek megfogalmazásának idején a nemzetközi 
közösség létszáma még rendkívül alacsony volt, ily 
módon munkaszervezési megfontolások sem tették 
szükségessé a szűkebb körű irányító testületek 
kialakítását. A tagállamok kis száma ugyanis mérsé
kelte volna a szervezetre háruló munka mennyiségét, 
amelynek ellátására egy állandó jelleggel vagy periodi
kusan ülésező plenáris szerv is tökéletesen alkalmas lett 
volna.29 Továbbá a nemzetközi közösség csekély lét
számából adódóan, még egy univerzális szervezet 
plenáris szerve sem érte volna el azt a méretet, amely 
már akadályát képezi a hatékony működésnek.

A  Nemzetek Szövetsége Tanácsának 
szervezete és szavazási rendje

A  középkori és az újkori béketervekben körvonala
zott elképzelések gyakorlati megvalósítása egészen 

az első világháború végéig váratott magára, bizonyos 
értelemben igazolva ezzel Rousseau azon megál
lapítását, amely szerint az örök béke megteremtésére 
szolgáló „föderatív szövetségek kizárólag forradalmak 
nyomán jöhetnek létre” .30

1918. január 8-án, az Egyesült Államok Kong
resszusának két háza előtt tartott -  a történelembe és a 
köztudatba „tizennégy pontként” bevonult -  beszé
dében Woodrow Wilson elnök kijelentette, hogy a há
borút követően „sajátos megállapodások útján, a nagy 
és a kis államok politikai függetlenségének és területi 
épségének kölcsönös biztosítása céljából létre kell 
hozni a nemzetek általános szövetségét” .31 Szavait egy 
esztendővel később tettekre váltotta, hiszen elérte, hogy 
a párizsi békekonferencia napirendjére tűzze az általa 
megálmodott univerzális szervezet megalapításának 
ügyét.
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A békekonferencia 1919. január 25-én döntött a 
szóban forgó szervezet alapító szerződésének kidolgo
zására hivatott bizottság felállításáról. A bizottságban 
eredetileg az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, 
Franciaország, Japán és Olaszország két-két képviselő
je foglalt helyet (Tízek Tanácsa), azonban a békekon
ferencián résztvevő kis államok 
kiharcolták, hogy további kilenc 
képviselő révén ők is jelen 
lehessenek a testületben.32 A nagy
hatalmak szerteágazó érdekei és 
esetenkénti vonakodása ellenére a 
szövegezés rendkívüli gyorsasággal 
haladt. Bár a bizottság csak február 
3-án tartotta meg első ülését, az 
alapító szerződés tervezete már 
február 13-ra elkészült. A doku
mentumot az amerikai elnök a 
következő napon a békekonferencia 
plenáris ülése elé terjesztette, amely 
április 28-án egyhangúlag elfogadta 
azt.33 A Nemzetek Szövetségének 
Egyezségokmánya a nagyhatalmak 
döntése értelmében a világháborút 
lezáró békeszerződések első fe
jezetében nyert elhelyezést, ilyen
formán a világ első kollektív biz
tonsági szervezete az 1919. június 
28-án aláírt versailles-i béke- 
szerződés hatálybalépésével egyi
dejűleg, 1920. január 10-én jött 
létre.34 Mint ismeretes, az Egyez
ségokmány függeléke 44 alapító 
tagállam ot-ezen belül 32 eredeti és 
13 meghívott tagot -  nevesített, ám 
a politika szeszélyei folytán a 
szövetség ennél kisebb létszámmal 
volt kénytelen megkezdeni mű
ködését. (Az alapítók közül például 
az Egyesült Államok soha nem vált 
a szervezet tagjává,35 Ecuador 
pedig csak tizennégy évvel később 
kezdte meg tagsági jogainak gya
korlását.36) Az eredeti és meghívott 
tagállamokon kívül, a Közgyűlés 
kétharmados többségének támo
gatásával bármely más, önren
delkezési joggal rendelkező állam, 
domínium vagy gyarmat is a szer
vezet tagjává válhatott, ha őszinte 
vállalást tett nemzetközi kötele
zettségeinek teljesítésére, és elfogadta mindazon szabá
lyokat, amelyeket fegyveres erejére nézve a szövetség 
megállapított.37 A Nemzetek Szövetségének tevékeny
ségében, 1946. április 18-án történt hivatalos megszün
tetéséig, hosszabb vagy rövidebb ideig összesen hat
vanhárom állam vett részt, ám ez az érték kissé félreve
zető. A valóságban a különböző államok be-, ki- és

__visszalépésének, kizárásának vaay megszűnésének
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némiképp kaotikus gyakorlata következtében ugyanis a 
tagság létszámának növekedése korántsem volt lineáris. 
Ezt bizonyítja, hogy a szervezet megszüntetésének 
időpontjában a tagállamok száma alig haladta meg az 
alapító tagok számát, mely utóbbiak közül mindössze 
23 -  a Vichy-i Franciaország kilépését elutasító Szabad 

Franciaországot is ide számítva 24 -  
állam maradt mindvégig tagja a szö
vetségnek.

Az Egyezségokmány három nagy 
szervezeti egység -  a Közgyűlés, a 
Tanács és a Titkárság -  felállítását 
irányozta elő, jóllehet a korai terve
zetekben még nem szerepelt a szű- 
kebb körű végrehajtó testület kia
lakításának gondolata. Az egyik első 
dokumentum, amelyben -  egy 15 
tagot számláló állandó előkészítő 
bizottság képében -  már fellelhetők 
a majdani főszerv körvonalai, egy 
francia kormánybizottság jelentése 
volt.38 A Tanács „szellemi atyjának” 
mindazonáltal Jan Chistiaan Smuts 
tábornok tekinthető. A dél-afrikai 
államférfi úgy vélte, hogy -  a szö
vetség plenáris tanácskozó konfe
renciája mellett -  a végrehajtói és 
igazgatási feladatok ellátására egy 
szűkebb körű tanácsot is létre kell 
hozni. E testületben az Egyesült 
Államok, az Egyesült Királyság, 
Franciaország, Japán és Olaszország 
állandó tagságot élveznének. Hoz
zájuk társulna a jövőben Németor
szág, feltéve, hogy időközben de
mokratikus kormányzatra tesz szert. 
A tanács további négy taggal 
egészülne ki, melyek két nagy cso
portból, rotáció útján jutnának 
képviselethez. Az első csoport az 
olyan középhatalmakat tömörítené, 
mint Lengyelország, Magyarország, 
Oroszország, Spanyolország, Szer
bia és Törökország, míg a második 
csoportba a szervezet középhatalmi 
méretet el nem érő, kisebb tagálla
mai tartoznának. Mindkét csoport 
két-két államot küldene a tanácsba, 
amely valamennyi kérdésben tag
jainak kétharmados többségével 
határozna. (A szerző ezen kívül fel

vetette, hogy az államok meghatározott csoportjainak is 
lehetne állandó tagságot biztosítani.39)

Smuts tervezete rendkívül nagy hatást gyakorolt 
Wilson elnökre, aki a fentiek szellemében módosította 
saját korábbi elképzeléseit.40 Ez a körülmény nagyban 
hozzájárult a Lord Róbert Cecil nevéhez fűződő rivális 
brit álláspont kudarcához, miszerint kizárólag az első 
világháborúban győztes öt nagyhatalom rendelkezett

Emléklap a Nemzetek Szövetsége 
megalakulásáról

Jan Chrístiaan Smuts (1870-1950)



történeti iiemle

volna tanácsi képviselettel. Rajtuk kívül legfeljebb azon 
államok vehettek volna részt a testület munkájában, 
akiket a tanács tagjai szabad belátásuk alapján koop
tálnak, vagy eseti jelleggel meghívnak az ülésekre. Ez 
az exkluzív nagyhatalmi klub minden kérdésben az ülé
sen jelen lévő tagok többségével hozta volna meg dönté
seit.41 (A békekon
ferencián résztvevő 
kis államok is fel
háborodással fo
gadták ezt az elkép
zelést.) Mindezek 
nyomán végül a 
következő rendel
kezés került az 
Egyezségokm ány 
szövegébe: „A Ta
nács a Szövetséges 
és Társult Főhatal
mak képviselőiből, 
továbbá a Szövet
ség más négy tagjá
nak képviselőiből 
áll. A Szövetségnek 
ezt a négy tagját a 
Közgyűlés saját tet
szése szerint időről 
időre jelöli ki.
Addig, amíg a Köz
gyűlés részéről elő
ször megjelölendő 
négy szövetségi tag 
a maga képviselőit 
ki nem nevezi. Bel
gium, Brazília, Spa
nyolország és Gö
rögország képvise
lői lesznek a Tanács 
tagjai.”42 

A Nemzetek Szö
vetségének Taná
csa ily módon ösz- 
szesen kilenc tag
ból, öt állandó és 
négy nem állandó 
tagból állt volna. A 
Szövetséges és Tár
sult Főhatalmaknak 
-  az Egyesült 
Államoknak, az Egyesült Királyságnak, Francia- 
országnak. Japánnak és Olaszországnak -  követ
kezésképp be kellett érnie a testületben viselt állandó 
tagsággal, valamint a nem állandó tagok számát mini
mális mértékben meghaladó számszerű többséggel.43 
Ez a struktúra azonban az Egyesült Államok távol- 
maradása folytán soha nem jött létre, így a Tanács csak 
négy állandó és ugyanennyi nem állandó taggal kezdte 
meg munkáját 1920. január 16-án.44 Tekintve, hogy az 
Egyezségokmány közvetve bár. de megkívánta az

A Nemietek Szövetségének nyitó ülése 1920-ban

A Nemzetek Szövetsége Tanácsának első ülése (Párizs. 1920).
A képen: Lenn Bourgeois elnök (Franciaország), Eleutherios Veniz.elos (Görögország).

Gaslao tla Cunha (Brazília). Keishiro Maisai (Japán), Earl Curpon ofKedelston 
(Nagy-Britannia). Leun Bourgeois (Franciaország). Maggiorino Ferraris (Olaszország), 

Paul Hytnans (Belgium). Quinones de León (Spanyolország)

amerikai részvételt, egyes korabeli szerzők szerint ez a 
fejlemény felvetette a tanácsi tevékenység jogsze
rűségének kérdését. Mivel azonban a gyakorlatban 
senki nem emelt kifogást az állandó tagok körének 
hiányos volta miatt, a tagállamok hallgatólagosan tudo
másul vették, hogy az Egyezségokmányban szereplő

„Szövetséges és Tár
sult Főhatalmak” 
fordulat a gyakor
latban csak a szerve
zetbe ténylegesen 
belépett Szövetséges 
és Társult Főhatal
makra utal 45 (Mint 

a főszerv 
első négy nem ál
landó tagját -  Bel
giumot. Brazíliát, 
Görögországot és 
Spanyolországot -  
maga az Egyezség
okmányjelölte ki.46)

A szervezeti kör
nyezet esetleges vál
tozásaira való felké
szülés jegyében az 
alapítók figyelemre 
méltó megoldást vá
lasztottak: a rend
szerint roppant idő
igényes szerződés- 
módosítási eljárás 
igénybevétele nél
kül is lehetővé tették 
a nemzetközi erővi
szonyokat tükröző 
tanácsi struktúra ki
bővítését 47 A tes
tület átszervezésé
hez pusztán a Köz
gyűlés és a Tanács 
egybehangzó dön
tésére volt szükség: 
„A Közgyűlés több
ségének hozzájá
rulásával a Tanács a 
Szövetségnek más 
tagjait is kijelölheti 
avégből, hogy ezen

túl az ő képviselőik is állandó tagjai legyenek a Ta
nácsnak; ugyanily hozzájárulással a Tanács felemelheti 
azoknak a szövetségi tagoknak a számát is, amelyeknek 
a Közgyűlés a Tanácsban képviseleti jogot ad.”48 

E megoldás további előnyeként említhető, hogy -  a 
szerződésmódosítási eljárással ellentétben -  a változ
tatásokkal egyet nem értő tagállamoknak nem kellett 
kilépniük a szervezetből.49 Figyelemre méltó azonban, 
hogy míg a tanácsi tagok számának növeléséhez ele
gendő volt a két főszerv határozata, addig a létszám



csökkentésére kizárólag az Egyezségokmány módosí
tása révén kerülhetett volna sor.50

A tagállamok ambícióinak köszönhetően, a Nem
zetek Szövetségének huszonhat éves fennállása alatt -  
az Egyesült Államok távolmaradását leszámítva -  az 
állandó és a nem állandó tanácsi tagok száma nem 
kevesebb, mint tizenegyszer változott.

Az állandó tagok csoportja két alkalommal bővült, 
miután az 1926. szeptember 8-án csatlakozó Német
ország, valamint az 1934. szeptember 18-án a tagok kö
zé fogadott Szovjetunió felvételükkel egyidejűleg 
azonnal állandó helyet kaptak a Tanácsban. Ezt a gya
rapodást azonban rövid idő leforgása alatt három 
kilépés és egy kizárás követte. A szövetség fokozatos 
hanyatlásának egyértelmű bizonyítékaként Japán 1933. 
március 27-én, Németország 1933. október 21-én, míg 
Olaszország 1937. december 11-én deklarálta kilépési 
szándékát. (A kilépésről szóló nyilatkozatok két esz
tendő elteltével váltak hatályossá.51) Az állandó tagok 
körében bekövetkezett utolsó változás a Szovjetunió 
1939. december 14-én elrendelt kizárása volt. A finnek 
elleni téli háborút kísérő, erélyes, ám a szervezet tekin
télye szempontjából megkésett aktus két szempontból 
is különleges. Egyfelől a szövetség történetében ez volt 
az egyetlen példa valamely tagállam kizárására, más
felől az erről szóló döntést a Tanács legutolsó ülésén 
fogadták el.52 Mindent egybevetve tehát az állandó 
tagok számában nettó csökkenés volt tapasztalható, 
melynek eredményeként a második világháború elejére 
a Tanácsnak csak két ilyen tagja maradt: az Egyesült 
Királyság és Franciaország. A háború alatt ráadásul a 
Vichy-i Franciaország is bejelentette kilépését, ám -  
mint erről már szó volt -  eme intézkedést a Szabad 
Franciaország emigráns kormánya nem ismerte el.

Az állandó tagoktól eltérően, a nem állandó tagok 
száma öt lépésben folyamatosan emelkedett. A kezdet
ben négy tagot számláló csoport létszáma 1922. 
szeptember 25-én hatra, 1926. szeptember 8-án kilenc
re, 1933. október 2-án tízre, végül 1936. október 1-jén 
tizenegyre nőtt. Jóllehet az utóbbi két bővítést átmeneti 
megoldásnak szánták, a Tanács 1939 decemberében 
úgy döntött, hogy a kérdéses helyeket a továbbiakban is 
fenntartja.33 A nem állandó tagok száma ezzel az ere
deti érték csaknem háromszorosára emelkedett. A 
bővítésben döntő szerepet játszott a szervezet tagjainak 
azon igénye, hogy a világ nagy földrajzi régiói, a jelen
tősebb etnikai csoportok, a különböző vallási tradíciók, 
a civilizáció különböző formái és a gazdasági hatalom 
központjai egyaránt megfelelő képviselettel ren
delkezzenek a Tanácsban.34 E követeléssel összhang
ban külön csoportot alkottak az ázsiai államok, a brit 
domíniumok, a semleges országok, a latin-amerikai 
államok és a kisantant államai. A csoportokon kívüli 
tagállamoknak -  így például az első világháborúban 
vesztes országoknak és a balti államoknak -  gyakorlati
lag semmi esélyük nem volt egy nem állandó tagsági 
hely megszerzésére.55

A Tanács nem állandó tagjait a Közgyűlés választot- 
_ _ ta  meg. Ez a körülmény azonban semmi esetre sem 
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jelentette azt, hogy ezek az államok a plenáris szerv 
„küldöttei" lennének, hiszen a nem állandó tagok első
sorban egyéni politikai megfontolásaik alapján jártak el 
a Tanácsban -  a szövetség egészének érdekeit legfel
jebb akkor vették figyelembe, ha azok történetesen egy
beestek saját érdekeikkel.36 Noha az Egyezségokmány 
eredetileg úgy fogalmazott, hogy a nem állandó tagokat 
a Közgyűlés „saját tetszése szerint időről időre jelöli 
ki”,57 a 4. cikk (2) és (3) bekezdése közé -  már a máso
dik ülésszakon -  1921. október 5-én beiktatott, és 1926. 
július 29-én hatályba lépett új rendelkezés szerint: „A 
Közgyűlés kétharmad többséggel meghatározza a 
Tanács nem állandó tagjainak választására s különösen 
megbízásuk tartamára és újraválasztásuk feltételeire 
vonatkozó szabályokat.”58

A Közgyűlés vonatkozó határozata nyomán a nem 
állandó tagokat a plenáris szerv rendes ülésszakán, tit
kos szavazással, három éves időtartamra választották 
meg oly módon, hogy minden évben három új nem 
állandó tag megválasztására került sor. Szavazni 
kizárólag olyan államra lehetett, amelyiket -  saját 
kérésére vagy más tagállamok kezdeményezésére -  az 
ülésszak hetedik napja után megrendezendő szavazást 
megelőzően legalább negyvennyolc órával felvettek a 
jelöltek listájára. (A szervezet többi tagjától eltérően, az 
állandó tanácsi tagok mindössze választhattak, de 
értelemszerűen nem voltak megválaszthatok.) A lelépő 
nem állandó tagok a megbízatásuk lejártát követő 
három évben nem voltak újraválaszthatók, kivéve azt 
az esetet, ha valamely nem állandó tag még mandá
tumának vége előtt kérte, és a Közgyűlés külön titkos 
szavazás eredményeként, kétharmados többséggel 
támogatta az újraválasztás lehetőségét. A kérelmet írás
ban, a szavazást megelőzően legalább egy nappal kel
lett a főszerv elnökéhez eljuttatni. A Tanácsban egyide
jűleg legfeljebb három ekként újraválasztott nem 
állandó tag képviselői foglalhattak helyet. Mindezektől 
függetlenül a Közgyűlés, a tagállamok kétharmados 
többségének egyetértésével, bármikor elrendelhette az 
összes nem állandó tanácsi tag újbóli megválasztását.59 
Maga a választás érdekes módon „pusztán” egy sajátos 
eljárási kérdésben lefolytatott szavazásnak minősült, 
amelynek első és második körében a tagállamok ab
szolút többséggel, esetleges harmadik körében pedig 
egyszerű többséggel hoztak döntést.60

Az újraválasztás lehetőségének biztosítása az ún. 
félállandó tagság intézményének kialakulását ered
ményezte. A tanácsi tagság e különös, új formája az 
állandó tagságra sikertelenül aspiráló néhány regionális 
középhatalom -  Brazília, Kína, Lengyelország, Perzsia 
és Spanyolország -  elégedetlenségének enyhítése 
céljából jött létre. Az említett államok erősen sérelmez
ték Németország tervezett állandó tagságát, amelyhez 
így hiányzott a szükséges tanácsi konszenzus. A 
kialakult patthelyzet miatt a Közgyűlés 1926 már
ciusára összehívott rendkívüli ülésszaka az őszi rendes 
ülésszakra halasztotta a német tagságról tartandó 
szavazást. A köztes időben a Tanács egy bizottságot 
állított fel, amely a német állandó tagság fejében a nem



állandó tagok számának növelését, valamint a „félál
landó tagság" bevezetését javasolta. (Eme indítvány 
hatására emelték fel a nem állandó tagok számát hatról 
kilencre.) A bizottság által előterjesztett, áthidaló 
megoldást Kína, Lengyelország és Perzsia elfogadta, 
ellenben Brazília és Spanyolország a kilépés mellett 
döntött; az előbbi 1926. június 14-én, míg az utóbbi 
ugyanezen év szeptember 11 -én jelezte kilépési 
szándékát. Brazíliától eltérően Spanyolország végül a 
szövetség tagja maradt, mivel a spanyol kormányzat 
még a hatálybalépés előtt visszavonta a kilépésről szóló 
nyilatkozatát.61

A „félállandó tagság" elnevezés korántsem túlzás. A 
sorozatos újraválasztásnak köszönhetően Lengyel- 
ország 1923 és 1938 között. Spanyolország pedig 1925 
és 1937 között folyamatosan jelen volt a Nemzetek 
Szövetségének Tanácsában. A két európai ország mel
lett. a Közgyűlés 1936-ban Kínát is újraválaszthatóvá 
nyilvánította.62 Megjegyzendő, hogy az újraválasztás 
lehetőségének kimondása önmagában még nem jelen
tette az illető állam tanácsi tagságának automatikus 
meghosszabbítását. Ez a közgyűlési döntés csak 
engedélyt adott az állam újbóli jelölésére, de semmi
lyen formában nem kötelezte a plenáris szerv tagjait 
arra, hogy a Tanács tagjainak majdani megválasz
tásánál szavazataikat erre a bizonyos államra adják. A 
gyakorlatban azonban azok a tagállamok, amelyek elő
zőleg már megkapták a Közgyűlés kétharmados támo
gatását az esetleges újraválasztáshoz, a választási 
eljárás során könnyedén megszerezték a szavazatok 
többségét.62

Végezetül, a tanácsi tagság rendhagyó formájaként 
jellemezhető az ad hoc tagság is. amely az Egyezség- 
okmány következő rendelkezésén alapult: „A Szö
vetségnek a Tanácsban nem képviselt minden tagját 
meg kell hívni, hogy képviselőt küldjön ki tagsági jog
gal a Tanácsnak olyan üléseire, amelyeken a Szövetség 
illető tagjának érdekeit különösen érintő ügyeket tár
gyalnak."64

Az ad hoc tagság révén a szervezet tagállamai, az 
állandó, a félállandó és a nem állandó tanácsi tagokkal 
megegyező jogokat gyakorolva, részt vehettek az 
érdekeiket közvetlenül és számottevő mértékben érintő 
kérdések megtárgyalásában és eldöntésében. A tagság e 
sajátos formája logikus következménye volt az állami 
szuverenitás tiszteletben tartásának, továbbá nagyban 
hozzájárult a tanácsi határozatok legitimitásának 
fokozásához. Természetéből adódóan azonban az ad 
hoc tagság időtartamát és tárgyát tekintve egyaránt kor
látozott volt: kizárólag azon ülésekre terjedt ki, 
melyeken a Tanács egy vagy több tagállam érdekeit 
különösen érintő ügyeket vitatott meg. A napirenden 
szereplő ügyek általi „különös érintettség" tényét és a 
meghívandó tagállamok körét a Tanács maga állapítot
ta meg, ám döntésével vagy mulasztásával szemben 
semmilyen jogorvoslat nem állt rendelkezésre.65

A Nemzetek Szövetségének Tanácsában minden 
tagot egy személy képviselt, és minden tag egyetlen, 
azonos értékű szavazattal bírt.66 Az Egyezségokmány

vonatkozó rendelkezései szerint: „1. Hacsak a jelen 
Egyességokmány vagy a jelen Szerződés rendelkezései 
kifejezetten másként nem intézkednek, a Közgyűlésnek 
vagy a Tanácsnak bármely ülésén a határozatokat az 
ülésen képviselt szövetségi tagok egyhangú hoz
zájárulásával kell hozni. 2. Minden eljárási kérdésben, 
amely a Közgyűlés vagy a Tanács ülésein felmerül, 
ideértve az egyes ügyek megvizsgálására szolgáló 
bizottságok kiküldését is, a Közgyűlés vagy a Tanács 
határoz, mégpedig az ülésen képviselt szövetségi tagok 
szótöbbségével.’-67

A 19. századi nemzetközi konferenciák állami 
szuverenitást középpontba helyező szavazási eljárásá
nak hagyományait folytatva, a Tanács -  az Egyez
ségokmány vagy más szerződés eltérő rendelkezése 
hiányában -  valamennyi érdemi kérdésben egyhangú 
szavazással határozott. Az egyhangúság azonban nem 
abszolút értelemben vett egyhangúságot jelentett. A 
Tanács eljárási szabályzata fényében, az érdemi 
határozatok elfogadásához elegendő volt, ha az ülésen 
a tagok többsége megjelent, és egyikük sem adott le 
nemleges szavazatot.6* Ha az ülésen ad hoc tagok is 
részt vettek, az egyhangúság megállapításánál ter
mészetesen az általuk leadott szavazatokat is figyelem
be kellett venni. Bár erre nézve külön szabály nem 
született, egy vagy több tag tartózkodása vagy távol- 
maradása nem képezte akadályát az érdemi határozatok 
elfogadásának.69 mivel a tanácsi gyakorlat a szavazás
ban részt nem vevő tagokra úgy tekintett, mintha nem 
lennének je len .'11 Az Egyezségokmány azon előzetes 
kérdés eldöntéséhez sem nyújtott iránymutatást, hogy 
egy adott ügy érdemi vagy eljárási természetű. Hosszas 
közgyűlési vitát követően végül az a nézet nyert teret, 
hogy az ilyen határozatokat szintén érdemi döntésként 
kell kezelni.71

Az eljárási kérdésekben hozott határozatok 
érvényességéhez ezzel szemben az ülésen megjelent 
tagállamok többségi döntésére volt szükség. Az 
Egyezségokmány ugyanakkor nem jelölte ki az eljárási 
kérdések pontos körét. így annak megállapítása a 
gyakorlatra hárult. A tanácsi tevékenység -  különösen 
az előzetes kérdésekben hozott döntések -  ered
ményeként idővel világossá vált. hogy például az ügy
menettel. az eljárási szabályzattal, a személyi kérdé
sekkel, a vizsgálóbizottságok létrehozásával, valamint 
a nem tanácsi tagok meghívásával kapcsolatos dön
tések meghozatalához elegendő a tagok többségének 
egyetértése. Mindent egybevetve kijelenthető, hogy a 
Tanács meglehetősen tágan értelmezte az Egyezség- 
okmány ide vágó rendelkezését.72

Az eljárási szabályzat alapján, szavazategyenlőség 
esetén új szavazási fordulót kellett tartani a Tanács 
következő ülésén. Amennyiben a megismételt szavazá
son is egyenlő számban születtek igenlő és nemleges 
szavazatok, az indítványt elutasítottnak kellett tekin
teni. Technikailag a tanácsi döntések meghozatalára 
kézfeltartás, vagy bármely tag kérésére, név szerinti 
szavazás útján került sor. A személyi kérdésekben 
hozott döntések mindig titkos szavazást igényeltek.72
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Jog
A Tanács egyhangúság elvén alapuló szavazási rend

je alól számos kivétel létezett. Az Egyezségokmányban 
foglalt kivételek között említhető a szakadással fe
nyegető viták megoldását célzó tanácsi eljárás, amely
nek végén a testület nemcsak egyhangúlag, hanem 
többségi szavazás útján is elfogadhatta jelentését -  
ilyenkor a szavazás eredménye határozta meg a jelentés 
joghatását és a 
felek cselekvési 
szabadságát. A fő
szabálytól való to
vábbi eltérésként, a 
nemo index in suci 
causci elvének szel
lemében, vitaren
dezés esetén a sza
vazatok összesí
tésénél mellőzni 
kellett a vitában 
álló felek szava
zatait.74 Kivétel
ként kell számon 
tartani a tagálla
mok kizárásával 
kapcsolatos eljá
rást is, melyben a 
Tanács -  a kizá
randó államot leszámítva -  valamennyi tagjának 
egyetértésével hozott döntést.7'' Mindemellett a béke- 
szerződések és más megállapodások -  részben a vesztes 
államokkal szembeni gyors és határozott fellépés 
érdekében, részben a döntések adminisztratív jellege 
miatt -  ugyancsak gyakran áttörték az egyhangúság 
követelményét.76 Ennek lehetőségét egyébiránt az 
Állandó Nemzetközi Bíróság is elismerte, mondván: 
„Másfelől senki nem vitatja, hogy a Tanács bizonyos 
esetekben vállalhatja a döntések szótöbbséggel történő 
meghozatalát, ha ezt a hatáskört kifejezett szerződéses 
rendelkezések rögzítik.”77

Záró gondolatok

Már a Nemzetek Szövetségének fennállása alatt 
nyilvánvalóvá vált, hogy a szervezet nem képes 

eleget tenni a vele szemben támasztott elvárásoknak.78 
A szervezetnek a nemzetközi béke és biztonság terén 
tanúsított tehetetlenségét a bírálók többnyire az 
Egyezségokmány drákói szigorral megfogalmazott 
békeszerződésekbe foglalásával és szövegezési hibái
val, strukturális és hatásköri hiányosságokkal, a világ
béke gazdasági összefüggéseinek elhanyagolásával, 
egyes nagyhatalmak távolmaradásával, távoltartásával 
és kilépésével, a szupranacionalitás alacsony fokával, a 
decentralizált szankciórendszerrel, valamint a „nép- 
szövetségi idea” állami érdekek oltárán való feláldo
zásával magyarázták. A konkrét problémák sorában -  
korántsem meglepő módon -  előkelő helyet foglaltak el

18

a Tanács összetételével és szavazási rendjével kapcso
latos aggályok.

Különösen sok támadás érte az állandó tagság 
intézményét, mondván: az éles ellentétben áll a szövet
ség talán legfontosabb szervező elvével: a tagok jogi 
értelemben vett egyenlőségével. Az állandó tagságra 
épülő tanácsi struktúra bírálói elsősorban azt kifogá

solták, hogy az „a 
győztes nagyhatal
mak feltétlen akarat
érvényesülését biz
tosítja” , „egy új 
formájú nemzetkö
zi oligarchiát te
remt",79 „szigorúan 
entente célokat szol
gál” és ..az entente 
nemzetközi poli
tikájának orgánu
ma” ,80 illetve „egy
fajta felélesztett, 
bár leplezett euró
pai koncert” alap
jaként funkcionál.81 
A radikális kritika 
mellett azonban 
létezett egy mérsé

keltebb és gyakorlatiasabb álláspont is, amely sokkal 
árnyaltabban közelített a problémához: „Az egyes 
hatalmakat a Tanácsban megillető állandó tagság rend
szere gyakran képezte bírálat tárgyát, és az kétségkívül 
összeférhetetlen a szövetség valamennyi tagállamának 
elméleti egyenlőségével. Ám a gyakorlatban az álla
mok jelentőségüket tekintve nem egyenlők, ezért az 
állandó tagság rendszere -  bármily nehezen védhető is 
elméletileg -  a realitások szükségszerű elfogadását 
jelenti. Ha tetszik, ha nem. a szövetséghez tartozó 
nagyhatalmak nagyobb politikai erővel és befolyással 
bírnak, és súlyosabb felelősséget hordoznak, mint a 
többiek. így akaratuk ellenében a szövetség képtelen 
lenne például az Egyezségokmány 16. cikke szerinti 
cselekvésre. Ha nem képviseltetnék magukat a 
Tanácsban, annak döntései soha nem érvényesül
nének.”82

Az állandó tagsággal rendelkező nagyhatalmak túl
nyomó többségének kilépése vagy kizárása folytán a 
szerv összetétele a szövetség fennállásának második 
évtizedében alapvetően megváltozott. Mint már szó 
volt róla. a második világháború elejére a Tanácsnak 
mindössze két állandó tagja maradt, míg a nem ál
landó tagok száma fokozatosan tizenegyre emel
kedett. Ilyen struktúra mellett már aligha lehetett 
kijelenteni, hogy a Tanács a nagyhatalmi dominancia 
eszközeként működik. Ellenkezőleg, ebben az idő
szakban a nagyhatalmak távolmaradása volt a ne
hézségek elsődleges forrása és a bírálatra okot adó 
legfőbb körülmény.

Míg a Tanács összetétele kapcsán egyes szakértők az 
egyenlőség elvének semmibe vételét sérelmezték, addig

A Nemzetek Szövetségének első épülete: a genfi Hotel National



a szavazati eljárásnál éppen az elv következetes alkal
mazása szolgáltatott okot a támadásra.83 Az érdemi 
határozatok elfogadásához egyhangúságot megkö
vetelő, és ekként az állami szuverenitás hozzájárulás 
nélküli korlátozását kizáró szavazási rend többnyire el
rettentő példaként -  egy abszurd, nem demokratikus és 
kizárólag rossz kompromisszumokat eredményező 
megoldásként -  szerepel 
a témával foglalkozó szak- 
irodalomban.84 Egy kora
beli magyar szerző az 
egyhangúság követelmé
nyéről egyenesen úgy fo
galmazott, hogy az „a régi 
lengyel alkotmány libe- 
rum vétójára emlékeztet, 
amely egyik fő okozója 
volt az állam romlásá
nak”.85 Jóllehet bizonyos 
kérdésekben egyetlen ál
lamtól sem várható el, 
hogy alávesse magát a 
többi állam akaratának, az 
említett szerző szerint 
ezek legfeljebb kivételes 
esetek lehetnek, vagyis az 
egyhangú döntéshozatal 
főszabállyá semmiképp 
nem tehető. Majd hozzá
tette: „Az egyhangúság 
által megadott egyenlő
séget is lerontja különben 
a nagyhatalmak politikai 
túlsúlya, amely alól a 
kisebb államok nehezen 
vonhatják ki magukat'-.86 
Egy másik hazai álláspont 
ugyanakkor arra mutatott 
rá. hogy az egyhangúság 
„látszólag a kisebb nem

megindokolni az egyhangú szavazás létjogosultságát: 
„Egy ily módon felépülő testületben, melynek feladata 
az, hogy »a Szövetség működésének körébe eső, vagy a 
világbékét érintő« minden üggyel foglalkozzon, az egy
hangúság szabályának betartása természetes, sőt szük
ségszerű. A Tanács határozatai kizárólag abban az eset
ben rendelkezhetnek az autoritás azon fokával, amellyel

rendelkezniük kell. ha 
élvezik az ott helyet 
foglaló hatalmak egy
hangú támogatását: a 
Szövetség tekintélye ke
rülne veszélybe, ha erre 
irányuló kifejezett ren
delkezés hiányában elfo
gadnánk, hogy fontos 
kérdéseket szótöbbség
gel is el lehet dönteni. 
Nehezen elképzelhető 
továbbá, hogy a világ
békét érintő kérdések
ben hozott határozatokat 
a Tanács azon tagjainak 
akarata ellenében is el 
lehet fogadni, akik bár 
kisebbségben vannak, 
politikai helyzetüknél 
fogva az abból fakadó 
felelősségek és követ
kezmények nagyobb há
nyadát kötelesek visel-

/i Nemzetek Szövetségének palotája (Halais tles Nations) 
Genfhen (1936-tól)

m. ”88

Függetlenül a Nem
zetek Szövetsége Taná
csának összetételéről és 
szavazási rendjéről alko
tott pozitív vagy negatív 
véleményektől, aligha 
vitatható, hogy a főszerv 
két évtizedes fennállása

zetek védelmét szolgálja, de tényleg azok veszedelme 
lehet”, elvégre „a vétó-joggal lehet a legtöbb visszaélést 
elkövetni”.87

Az Állandó Nemzetközi Bíróság ezzel szemben az 
alábbi, meglepően pragmatikus érveléssel igyekezett

páratlanul értékes tapasztalatokkal gazdagította a 
nemzetközi közösséget, és részben követendő, részben 
intő példát szolgáltatott a második világháború utáni 
világrend -  kiváltképp az ENSZ Biztonsági Taná
csának -  építészei számára.89
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lyének és munkanyelvénck megválasztását a tagállamokra bízza 
(uo., 166. p.).

21 Uo., 163-164. p. Érdekesség, hogy a tervezel értelmében hason
ló kialakítású és jogállású szövetségeket kellene létrehozni az 
ázsiai, az afrikai, az észak-amerikai, a közép-amerikai, a dél
amerikai és óceániai térségben is, amelyek aztán -  az európai 
szövetséggel egyetemben -  egy egész világra kiterjedő „maga
sabb egészet" alkotnának.

22 Ladd, William: An Essay on a Congress of Nations fór the 
Adjustment of International Disputes Withottt Resort to Arms 
(Whipple and Damrell, Boston, 1840, 516-524. [8-16.]'p.)

23 Lorimer, James: The Institutes of the Law of Nations. A Treatise of 
the Jurái Relations of Separate Political Communities. Vol. II. 
(William Blackwood and Sons, Edinburgh-London, 1884,279. p.)

24 Uo„ 279-28l.p.
25 Uo.. 281-282. p.
26 Uo., 283-284. p.
27 Uo„ 286. p. A szervezet igazságszolgáltatási és pénzügyi 

szervezeti egységeiről lásd: uo., 284-285.. 287. p.
28 A nemzetközi politikai realitásokkal magyarázható, hogy a kora

beli béketervek közül kizárólag a szuverének „föderatív” tár
sulásán, valamint a nagyhatalmi erőegyensúly elméletén alapuló 
elképzelések voltak képesek érzékelhető hatást kifejteni. A világ
birodalmi elképzelések és a különböző utópiák csak elhanyagol
ható mértékben befolyásolták az államok későbbi gyakorlatát.

29 A szűkebb körű testületek legalapvetőbb feladata a plenáris 
szervek munkaterhénck csökkentése és a szervezeti munka 
folyamatosságának biztosítása a plenáris szervek ülésszakai 
közötti időszakban. Lásd: Amerasinghe, Chittharanjan Félix: 
Principles of the Institutional Law of International Organizations 
(Second revised édition, Cambridge University Press, 
Cambridge. 2005. 137. p.)

30 Rousseau: Jugement sur la paix perpétuelle. 455. p.
31 President Woodrow Wilson's Message to Congress, 8 January 

1918.
32 A Nemzetek Szövetségével foglalkozó bizottság 1919. január 27- 

én Belgium, Brazília, Kína, Portugália és Szerbia, majd február 6- 
án a Cseh-Szlovák Köztársaság, Görögország, Lengyelország és 
Románia képviselőivel egészült ki.

33 Kimerítő részletességgel lásd: Miller, Dávid Hunter: The 
Drafting of the Covenant. Vol. 1-2. (G. P. Putnam's Sons, New 
York-London, 1928.; a mű szöveghű változatban közli az 
előkészítő munka során keletkezett fontosabb tervezeteket és 
jegyzőkönyveket.) Lásd még: Kissinger, Henry: Diplomácia 
(Panem-McGraw-Hill-Grafo, Budapest. 1996. 227-234. p.); 
Macmillan, Margaret: Béketeremtők. Az 1919-espárizsi békekon
ferencia (Gabo Kiadó. Budapest, 2005, 120-137. p.)

34 Magyarországon kihirdette az 1921. évi XXXIII. törvénycikk az 
Északamerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, 
Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá 
Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nikaraguával, 
Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a 
Szerb-Horvát-Szlovén Állammal. Sziámmal és Cseh- 
Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban 
kötött békeszerződés becikkelyezéséről.

35 Az Egyesült Államok Szenátusa, hosszas vitát és több szavazást 
követően, 1920 márciusában végleg elutasította a versailles-i 
békeszerződés ratifikálását.

36 „Equador és Hedzsasz, mint amelyek szintén nem szerepeltek a 
békeszerződések signatáriusai között (hisz Equador és 
Németország között hadiállapot soha nem volt!), szintén nem ere
deti tagjai a Szövetségnek, bár a [Nemzetek Szövetségének 
Egyezségokmánya] az eredeti tagok között szerepelteti őket.” 
Lásd: Weninger László Vincze: Az uj nemzetközi jog (Turcsány
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történél! szemle

Antal Kiadása. Budapest. 1927, 283. p.). -  Hedzsasz a mai 
Szaúd-Arábia északnyugati része; az első világháborút követően 
rövid ideig független entitásként létezett.

37 Nemzetek Szövetségének Egyezségokmánya. I. cikk (2) 
bekezdés. Bár ez a rendelkezés az abszolút univerzalizmus 
jegyében fogant, a szervezel a gyakorlatban inkább a relatív uni
verzalizmus elvének megfelelően működött. Lásd: Schwar- 
zenberger, Georg: The Lengne of Naiions and World Order. A 
Treatise on the Principle of Universality in the Theory and 
Practice of the Lengne of Naiions (Constable & Co. Ltd., 
London. 1936,4-5. p.)

38 Commission Ministériellc Fran^aise de la Société des Naiions: 
Exposé des principes sur lesquels peut étre constituée la Société 
des Naiions, 8 June 1918, V.4-5. In: Miller: i. m„ Vol. 2.411. p. 
A francia tervekről lásd: Bourgeois, Léon: La Pacié de 1919 el la 
Société des Nations (Bibliothéque-Charpenticr, Paris. 1919).

39 Smuts, Jan Cristiaan: The Leagne of Nations: A Practical 
Snggestion. In: Miller: i. m„ Vol. 2. 39-42. p.

40 Wilson's Second Draft, 10 January 1919, Article II. (uo.. 66-67., 
69. p.)

41 British Draft Convention. 20 January 1919, para. 5. 7-8, (uo. 
107-108. p.); Cccil-Miller Draft. 27 January 1919. Article I. (uo. 
132. p.)

42 Nemzetek Szövetségének Egyezségokmánya, 4. cikk (1) bekez
dés.

43 Dell. Róbert: The Ceneva Rockét, 1920-1939 (Róbert Halé Ltd.. 
London. 1941, 322. p.)

44 Az Egyezségokmány 5. cikk (3) bekezdése kimondta, hogy a 
Tanács első ülését az Egyesült Államok elnöke hívja össze. Az
első ülést még Párizsban tartották; a szervezet csak 1920. novem
ber 1-jén költözött Genfbe.

45 Schücking, Waltcr-Wehberg, Hans: Die Satzung des 
Völkerbmules (Zweitc, umgcarbeitete Auflage. Verlag von Franz 
Vahlen, Berlin, 1924, 299. p.; a továbbiakban: Schüc- 
king-Wehberg)

“ A Közgyűlés első ülésszakán Svájc és a skandináv országok 
sérelmezték, hogy az ekként kijelölt négy államból három az első 
világháborúban győztes koalíció tagja volt. így a főszervben csak 
egyetlen állam képviselte a világ azon népeit, amelyek nem a
győztesek oldalán vettek részt a háborúban. Lásd: Horváth Jenő: 
A Népszövetség eddigi működése, 1920-1921 (Különlcnyomat a 
Külügyi Szemle 1921-1922. évfolyamából. Magyar Külügyi 
Társaság, Budapest, 1922, 5-6. p.)

17 Nemzetek Szövetsége Egyezségokmánya, 26. cikk (1) bekezdés: 
„A jelen Egycsségokmányra vonatkozó módosítások akkor lép
nek életbe, ha a Szövetségnek azok a tagjai, amelyeknek 
képviselői a Tanácsot alkotják és a Szövetség azon tagjainak 
többsége, amelynek képviselői a Közgyűlési alkotják, ezeket a 
módosításokat megerősítették."

48 Uo.. 4. cikk (2) bekezdés.
49 Uo., 26. cikk (2) bekezdés: ..Semmiféle módosítás sem kötelező 

a Szövetségnek olyan tagjára nézve, amely kijelenti, hogy a 
módosításhoz nem járul hozzá; ebben az esetben azonban 
megszűnik a Szövetség tagja lenni.”

50 Schücking-Wchberg: i. m.. 310., 312. p.
51 Nemzetek Szövetsége Egyezségokmánya, I. cikk (3) bekezdés. 

Japán kilépése így 1935. március 27-én, Németországé 1935. 
október 21-én, míg Olaszországé 1939. december II-én lépett 
hatályba. Itt említendő meg, hogy későbbi háborús szövetsége
seihez hasonlóan Magyarország is kivált a szervezetből. Az erről 
szóló levelet gróf Csáky István külügyminiszter 1939. április 11- 
én juttatta el a Nemzetek Szövetsége Főtitkárához. 
(Magyarország 1922. szeptember 18-án nyert felvételt a 
szervezetbe. Lásd: 1923:12. törvénycikk Magyarországnak a 
Nemzetek Szövetségébe való felvételéről.)

52 Uo.. 16. cikk (4) bekezdés: „Minden tag, amely a Szövetségből 
folyó bármely kötelezettséget megsért, a Szövetségből kizárható. 
A kizárás a Tanácsban képviselt valamennyi többi szövetségi tag
nak szavazata alapján történik."

53 Dell: i. m., 322-323. p. A Tanács 1939 decemberében megválasz
tott nem állandó tagjai a következők voltak: Belgium, Bolívia,

Dél-Afrika, Dominikai Köztársaság, Egyiptom, Finnország, 
Görögország, Irán, Jugoszlávia. Kína és Peru (uo., 324. p.)

54 Assembly Rés. No. II. 3rd sess., 29 September 1922. A határozat
ban foglalt ajánlást a Közgyűlés későbbi ülésszakai is 
megerősítették.

53 Guggenheim. Paul: Dér Völkerbund. Systematische darstellnng 
seiner Gestaltnng in dér politisclien and rechtlichen Wirkliclikeit 
(Verlag und Druck von B. G. Teubner, Leipzig-Berlin, 1932, 
74-75. p.). A tagállamok között rendkívül erős versengés folyt a 
nem állandó tanácsi helyek megszerzéséért, lásd: Les flns et l'or- 
ganisation de la Société des Nations (Secrétariat de la Société des 
Nations, Office de Publicité, Génévé. 1929. 29. p.). Magyar nyel
ven: A Nemzetek Szövetsége célja és szervezete (Nemzetek 
Szövetsége Titkárságának Információs Osztálya. Genf, é. n.)

56 Guggenheim: i. m„ 72. p.
57 A nem állandó tagok megválasztásával kapcsolatos kérdésekről 

lásd: Schücking-Wehberg: i. m.. 300-310. p. Például a magyar 
békeküldöttség 1920. február 12-én kelt jegyzéke a nem állandó 
tagok rotációs elven történő megválasztását indítványozta.

58 Nemzetek Szövetsége Egyezségokmánya, 4. cikk (2) bekezdés. 
Kihirdette: 1929. évi XXXVI. törvénycikk a Nemzetek Szövet
sége Egyességokmánya 4.. 6., 12., 13. és 15. cikkeinek módosítá
sáról.

59 Assembly Rés. No. I. 7th sess.. 15 September 1926; Assembly 
Rés. No. II, I4th sess., 2 October 1933.

60 Rules of Proccdure of the Assembly of the League of Nations 
November 1920. Article 22a. A rendelkezést az eljárási szabály
zatba iktatta: Assembly Rés. No. I, 3rd sess.. 29 September 1922; 
Assembly Rés. No. II. 4th scss., 27 September 1923.

61 Dell: i. m.. 63-64. p. Spanyolország 1939. május 9-én újfent beje
lentette, hogy kilép a szervezetből.

62 Lengyelország az ötödik ciklus lejártát követően már nem jelöl
tette magát újra, ezzel szemben Spanyolország negyedik 
újraválasztása iránti kérelmét a Közgyűlés nem szavazta mee 
(uo., 323. p.).

63 Vladár Ervin: Mi is az a Népszövetség? (Magyar Külügyi 
Társaság, Budapest. 1930. 34. p.)

64 Nemzetek Szövetsége Egyezségokmánya, 4. cikk (5) bekezdés. 
Az Egyezségokmány angol nyelvű, hiteles szövegétől eltérően, a 
francia szövegben nem szerepel a „tagsági joggal" kitétel.

65 Búza László: A nemzetközi jog tankönyve (Politzcr Zsigmond és 
Fia Kiadása, Budapest, 1935, 34.p.). Kivételesen a nem tagálla
mok is meghívást kaphattak a tanácsi ülésekre. Az Egyesült 
Államok képviselője például így vehetett részt az 1931. évi 
kínai-japán konfliktusról folytatott tanácsi tárgyalásokon. Lásd: 
Hubbard, Ursula P.: La collaboration des États-Unis avec la 
Société des Nations et l’Organisation Internationale dli Travail 
des origines á 1936 (Conciliation Internationale, Bulletin No. 
7-9., 1937, 854. p. skk.

66 Nemzetek Szövetsége Egyezségokmánya. 4. cikk (6) bekezdés.
67 Uo., 5. cikk (I) és (2) bekezdés. Lásd még: Rules of Procedurc of 

the Council of the League of Nations. 17 May 1920, Article 8.
68 Riches, Cromwcll A.: The Unanimitv Role and the Leagne of 

Nations (The Johns Hopkins Press. Baltimore. 1933. 49-50. p.). 
Ha a jelen lévő tagok száma a quorum alá csökkent, az elnöknek 
be kellett rekeszteni vagy el kellett napolnia az ülést (Rules of 
Procedure of the Council of the League of Naiions, Article 6.). A 
szavazásról általában lásd: Schücking-Wehberg: i. m.. 333-340. 
p.; Stonc, Julius: The Rnle of Unanimitv: The Practice of the 
Council and Assembly of the League of Nations (British 
Ycarbook of International Law, 14, 1933, 18^12. p.)

69 Riches: i. m„ 42. p. skk; Pollock, Fredcrick: The League of 
Nations (Second edition, Stevens & Sons Ltd., London. 1922, 
IIO-lll.p.)

7,1 Lesftns et l ’organisation de la Société des Naiions, 24. p.
71 Riches: i. m., 53-54. p.
72 Uo„ 54-90.. 189. p.
73 Rules of Procedure of the Council of the League of Nations. 

Article 8-9.
74 Nemzetek Szövetsége Egyezségokmánya, 15. cikk (4), (6) és (7) 

bekezdés. Értelmezését lásd: Interpretáljon of Article 3, para-



tórténeli sietnie

graph 2, of thc Treaty of Lausanne (Fronticr between Iraq and 
Turkey), Advisory Opinion No. 12. 21 November 1925. P.C.I.J. 
Series B. No. 12. 32.

75 Uo.. 16. cikk (4) bekezdés: „Minden tag. amely a Szövetségből 
folyó bármely kötelezettséget megsért, a Szövetségből kizárható. 
A kizárás a Tanácsban képviselt valamennyi többi szövetségi tag
nak szavazata alapján történik."

76 Riches: i. m.. 39-40., 162-165. p. Kisebb mérete és sajátos 
hatáskörei okán. a Tanács részére létesített kivételek száma 
elmaradt a Közgyűlés által alkalmazható kivételek számától. 
Ráadásul a Közgyűléstől eltérően, a Tanács jellemzően nem 
kísérelte meg azzal megkerülni az egyhangúság szabályát, hogy 
bizonyos döntéseket egyszerű „ajánlásként" tüntetett fel (uo., 
188.. 190. p.).

77 Interpretáljon of Article 3, paragraph 2, of the Treaty of Lausanne 
(Frontier between Iraq and Turkey). Advisory Opinion No. 12,21 
November 1925. P.C.I.J. Series B, No. 12, 30.

78 A Nemzetek Szövetségének hiányosságairól többek között lásd: 
Dell: i. m., 27-28., 309-321. p.; Greenc, Jerome D.: The League: 
Its Weakness and a Possible Remedy (Fletcher School of Law and 
Diplomacy, h. n., 1935); Wehberg, Hans: Griindprohleme des 
Völkerbtmdes (Hensel & Co. Verlag. Berlin-Friedcnau. 1926, 
19-23. p.). A Nemzetek Szövetsége mindazonáltal nem 
tekinthető teljes kudarcnak. Noha a szervezet a nemzetközi béke 
és biztonság terén alkalmatlannak bizonyult a kitűzött célok 
elérésére, más területeken -  például a kisebbségek védelme, a 
rabszolgaság és a prostitúció elleni küzdelem, a kábítószer- 
kereskedelem visszaszorítása, az emberhez méltó munka- 
feltételek biztosítása terén -  múlhatatlan érdemeket szerzett.

79 Irk Albert: Az új nemzetközi jog. A béke joga (Pfeifer Ferdinánd 
Nemzeti Könyvkereskedése. Budapest. 1922,28. p.)

80 Irk Albert: A Nemzetek Szövetsége (Magyar Külügyi Társaság. 
Budapest, 1921, 45., 47. p.). A szerző szerint az egyedüli meg
nyugtató intézkedés az lett volna, ha a Tanács egészét a 
Közgyűlés választja meg.

81 Goodspeed, Stephen S.: The Natúré and Fitnction of 
International Organization (Oxford University Press, New York, 
1959, 40. p.)

82 Dell: i. m„ 324. p. Az Egyezségokmány 16. cikke a szövetség és 
a tagállamok által foganatosított kényszerítő intézkedésekről 
szól. Az egyenlőség hiányával kapcsolatos bírálatok részletes 
cáfolatát lásd: Williams. John Fischer: Somé Aspects of the 
Covenant of the League of Nations (Oxford University 
Press-Humphrey Milford. London, 1934. 80-91. p.).

83 Egyes szerzők utóbb rámutattak, hogy a Nemzetek Szövetsé
gének Tanácsában az egyenlőség elve a képviselet terén ugyan 
nem érvényesült, de legalább a szavazás terén maradéktalanul 
tiszteletben tartották. Ezzel szemben az ENSZ Biztonsági 
Tanácsában a tagok szigorú értelemben vett jogi egyenlősége sem 
a képviselet, sem a szavazási eljárás során nem valósult meg. 
Lásd: Weinschel, Herbert: The Doctrine of the Equality of States 
and Its Recent Modifications (American Journal of International 
Law, Vol. 45. No. 3. [July 1951], 437. p.)

84 Uo., 29. p.
85 Balogh Arthur: A Nemzetek Szövetsége húsz évi működésének 

mérlege (Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt., 
Kolozsvár. 1940. 12. p.). Hasonló szellemben lásd: Riches: i. m.. 
191.p.

88 Balogh: i. m„ 12-13. p.
87 Wlassics Gyula: A nemzetek szövetségének első közgyűlése 

(Magyar Jogi Szemle. Il/I. szám, 1921. január 15.. 6. p.)
88 Interpretation of Article 3, paragraph 2. of thc Treaty of Lausanne 

(Frontier between Iraq and Turkey), Advisory Opinion No. 12,21 
November 1925. P.C.I.J. Series B, No. 12,29.

89 A Nemzetek Szövetségének történetét és a fent említett 
események hátterét lásd: Northedge. F. S.: The League of 
Nations: Its Life and Times. 1920-1946 (Leicester University 
Press, Leicester, 1986); Walters, Francis P.: A Histoiy of the 
League of Nations. Vol. 1-2. (Oxford University Press, 
London-Ncw York-Toronto, 1952).

MŰHELY _ ....
Jutái Péter

Nehézségek 
a magyar jogi műnyelv 

megalkotása körül 
a 19. század első felében

A  latin jogi nyelvezet magyarítása először akkor 
vetődött fel, amikor az országgyűlés az 1805:4. 
tc.-ben jelentősen bővítette a magyar nyelv 

használatának körét. A törvénycikk lehetőséget adott 
arra, hogy a vármegyék és a városok a kancelláriához 
latin és magyar, a helytartótanácshoz pedig csak ma
gyar nyelven írjanak. A királyi kúriához a peres ügyek

__anyagát ezentúl magyarul is fel lehetett terjeszteni, és a
22

törvényhatóságoknak lehetőségük volt a pereket ma
gyarul folytatni. Előírták továbbá, hogy a diétán 
szövegezett feliratok szövege magyarul és latinul is 
készüljön el.

A magyar nyelv használati körének eme -  jóllehet 
engedőleges és nem kötelező erejű -  kiterjesztése egy
ben azt is jelentette, hogy a törvénycikk által érintett 
területeken használt nyelvezetet szinte a semmiből kel
lett megteremteni. A törvény szentesítését követő 
évben, 1806-ban Pest megye egy latin-magyar jogi 
szótár1 kiadásával próbált meg nyelvi hátteret teremteni 
az 1805:4. te. alkalmazásához, kísérletük azonban si
kertelenül zárult. Az 1847-ig tartó időszakban Pestet 
követve számos vármegye,2 magánszemély3 és állami 
szerv4 adott ki szótárt és más segédkönyveket. Erre 
annál inkább szükség volt, mert a magyar használati 
köre szinte minden országgyűlés után bővült, 1844-től 
pedig az állami és egyházi élet minden területén a ma
gyar lett a hivatalos nyelv. Igény volt tehát az egységes 
magyar jogi nyelvre, és többen -  sokan -  meg is 
kísérelték megalkotni azt. Aligha kell hangsúlyozni, 
hogy a jogi terminológia különleges bánásmódot 
igényelt, hiszen a nyelv eme rétege talán minden más 
rétegnél jobban igényli a pontosságot és egyér
telműséget. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem,


