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A  bevezetőben emlékeztetni kell a res ipsa loquitur 
maximában kifejeződő gondolatra. A nemzetkö
zi jognak az elmúlt 200 éves történetében végbe

ment átalakulása, az alanyaiban, tárgyában, tartalmában, a 
nemzetközi jogi normák létrehozásában és alkalmazásában 
bekövetkezett hatalmas változások, ezek értelmezéseinek 
sokfélesége, a különböző összefüggések bemutatása az 
előre megszabott szűk keretek között egy másik maximá
ba -  nemo ultra posse tenetur -  ütközik. Az irreális szisz
tematikus feldolgozás helyett marad az improvizáció, így 
talán sikerül -  érdeklődést kiváltó -  gondolatok felvetése, 
amelyekből kirajzolódhat a nemzetközi jog átalakulásá
nak egy meglehetősen homályos panorámája. Axiómaként 
fogható fel az, hogy az 1815. évi Bécsi Kongresszus óta a 
nemzetközi jog mélyrehatóan átalakult, ami igazolható né
hány -  szubjektivitástól nem mentesen kiválasztott -  terü
leten bekövetkezett változás per tangentem összegzésével. 
Ezután kíséreljük meg ezen változások fordulópontjainak 
meghatározását és azok összekapcsolását a nemzetközi 
kapcsolatok alapvető történéseivel.

A nemzetközi jog fejlődésének áttekintésénél különösen 
öt terület érdemelhet figyelmet: a nemzetközi jog tárgyá
nak bővülése, a nemzet
közi rend biztosításá
nak mechanizmusai, a 
nemzetközi jogalkotás 
módozatai, a nemzet
közi bíráskodás, vala
mint a nemzetközi jog 
pozitivista felfogásának 
mainstreammé válása.
A dolog természete sze
rint más vonatkozásokat 
is fontolóra lehetne ven
ni, így a nemzetközi jog 
és a belső jog viszonyát, 
a nemzetközi kötelezett
ségek teljesítésének más 
módjait, illetve megsze
gésük következményeit, 
a nemzetközi jogalanyi
ság változását, az axio- 
lógiai szempontokat stb.

A nemzetközi jog tár
gyának bővülésében,
azaz abban a folyamat
ban, amelynek során 
az államok közötti lato 
sensu kapcsolatok új 
és új területei válnak a 
nemzetközi jogalkotás 
tárgyává (és a pacta sunt 
servanda elv korolláriu- 
maként ezen kötelezett
ségek végrehajtásának 
területévé), az 1815. évi 
záróokmánynak jelentős 
hatása volt: nemcsak ki
egészítette a diplomáciai

Bruhács János

A nemzetközi jog 
átalakulása

kapcsolatok jogát, hanem elindította a nemzetközi folyókon 
való szabad hajózás fejlődését, amely utóbbival kapcsolat
ban később további fejlemények következtek be (az 1856- 
ban kötött párizsi szerződés a Dunáról, az 1885. évi berlini 
akta az afrikai folyókról). A 19. század utolsó harmadában 
a nemzetközi kommunikáció más formái (posta- és távíró
forgalom) területén is létrejöttek az első nemzetközi szerző
dések. A 19. századhoz kötődik a humanitárius nemzetközi 
jog és a ius in bello kialakulása, mely utóbbi vonatkozás
ban kihagyhatatlan az 1899-1907. évi hágai egyezmények 
megemlítése.

Az 1919-1920. évi, 
Párizs környéki béke
szerződések, a Nem
zetek Szövetségének 
Egyezségokmánya a 
kollektív biztonság meg
teremtésének szándéká
val az államok közötti 
politikai kapcsolatok 
szabályozását kívánták 
(sikertelenül!) új módon, 
magasabb szinten meg
valósítani. E törekvés 
folytatódott az ENSZ 
1945-ben megkötött 
Alapokmányával. A 20. 
században a nemzetkö
zi jog új területeket is 
„meghódított”: 1919-
ben megkötötték a légi
forgalomra vonatkozó 
első nemzetközi szer
ződést, az ezen évben 
megalakított Nemzetkö
zi Munkaügyi Szerve
zet a munka világával 
foglalkozik, az ENSZ 
Alapokmánya pedig az 
egyes államok és pol
gáraik kapcsolatát sza
bályozó emberi jogokat 
minősítette a nemzetközi 
együttműködés feltétele
ivé, megindítva e terüle
tek dinamikus fejlődését.

Az 1960-at követő 
évek további területeket
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A versailles-i békekonferencia nyitóülése a Trianon palotában

A párizsi békeszerződés kihirdetése 1947. február 10-én:
Georges Bidault francia külügymininiszter beszél az aláírás előtt a győztesek és 

legyőzöttek képviselőihez



Az ENSZ Alapokmányának aláírása, 1945. június 26, San Francisco 
(hatálybalépése: 1945. október 24.)

emeltek be a nemzetközi jog birodalmába: a világmjogot 
(az 1967. évi világűrszerződés és további egyezmények), 
ekkor születtek a fontos leszerelési/fegyverzetkorlátozá- 
si szerződések (az 1963. évi atomcsend- és az 1968. évi 
atomsorompó-szerződés, a biológiai fegyver tilalmáról 
szóló szerződés és a vegyifegyver-tilalmi szerződés, a 
SALT-szerződések, az 1987. évi szerződés a középtávol
ságú rakéták betiltásáról, a hagyományos fegyverek bi
zonyos fajtáinak kiküszöbölésére irányuló szerződések). 
Konszenzus van abban a kérdésben is, hogy a Stockholm
ban tartott 1972. évi környezeti világkonferencia alapozta 
meg a nemzetközi környezetvédelmi jog exponenciális nö
vekedését és tartalmi metamorfózisait. A nemzetközi jog 
új területeinek áttekintéséből nem hagyható ki a mintegy 
3000 egyezményt magában foglaló nemzetközi beruhá
zás-védelmi jog és korroláriuma: az ICSID (a Beruházási 
Viták Rendezésének Nemzetközi Központja, másképpen: 
a Világbank Választott Bírósága). A nemzetközi jog tár
gyi bővülésének folyamatára vonatkozó áttekintés két to
vábbi adalékkal zárható le: az 1994-ben, Marrakeschben 
elfogadott szerződés a Kereskedelmi Világszervezet létre
hozásával megvalósította a lato sensu nemzetközi keres
kedelem szabályozását és a kereskedelmi viták rendezé
sének mechanizmusát, továbbá -  jogharmonizációs vagy 
jogegységesítési céllal -  a nemzetközi jog egyre nagyobb 
mértékben „hatol be” a nemzeti jogrendszerek szférájába, 
ami a szerzői jog és az ipari tulajdon védelmével kezdő
dött, folytatódott a munkaügyi egyezményekkel, de meg
említhető az ENSZ vételi egyezménye vagy a határt átlépő 
hatásokkal okozott károk miatti polgári jogi felelősséget 
szabályozó egyezmények sorozata. Az előzőekben a nem
zetközi jog tárgyának kibővülésére, az egyre újabb terüle
tekre vonatkozó nemzetközi jogalkotásra koncentráltunk.
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E megközelítés nem homályosíthatja el azt a tényt, hogy 
a nemzetközi jog hagyományos területein, azaz ahol 
már léteztek nemzetközi szerződések, vagy amelyekre 
a nemzetközi jog általános szabályai már vonatkoztak, 
ne következhetett volna be mélyreható átalakulás. Ellen
kezőleg: a releváns nemzetközi jogi normák ismételten 
revízió tárgyává váltak. Ebben az összefüggésben em
líthető például a nemzetközi folyók joga, amelyben a 
hajózás szabadságát a nem hajózási hasznosítások joga 
váltotta fel, s ez utóbbi kiegészült környezetvédelmi, 
emberi jogi és nemzetközi gazdasági jogi dimenziókkal, 
vagy a tengerjog fejlődése az 1982. évi ENSZ tengerjogi 
egyezményig és a tengeri halászat vagy környezetvéde
lem területén létrejött kiegészítő egyezményekig, végül 
a humanitárius nemzetközi jog többszörös átalakulása, 
mely az 1949. évi genfi egyezményekkel és az 1977. évi 
kiegészítő jegyzőkönyvekkel tetőzött. A nemzetközi jog 
átalakulásának további példáit a kodifikáció eredményei 
szolgáltathatják.

A nemzetközi jog átalakulásának megnyilvánulásaira 
vonatkozó előbbi sommás és erősen hézagos felsorolás ta
lán megalapozhat néhány rövid következtetést.
-  A nemzetközi jogban bekövetkezett -  exponenciális

nak tekinthető -  mennyiségi növekedés hatására a de 
iure condito nemzetközi jogi normák lényegében ösz- 
szehasonlíthatatlanok a 19. század elején hatályosak
kal, amit egyértelműen mutathat szembeállításuk a 19. 
század második felében megjelent J. Bluntschli-féle 
kódex anyagával.

-  A nemzetközi jog szinte mérhetetlenné duzzadt, rend
kívül összetett és bonyolult „birodalmában” komoly 
tartalmi változások is végbementek, amelyek némely 
aspektusa a következő pontokban majd visszaköszön.



A Kereskedelmi Világszervezet létrehozása: a Marrakeshi megállapodás aláírása
1994 áprilisában

-  A különböző részterületek nemzetközi rezsimekké ren
deződött szabályozása ellentétes folyamatokat gene
rált, jelesül a fragmentációt mint centrifugális erőt és 
ennek ellentétét, a kohéziót erősítő integrációt.

-  A kép teljessége megköveteli annak jelzését is, hogy az 
elmúlt két évszázadban több területen desvetudo ment 
végbe: a 19. század közepétől virágzó, a kolonializ- 
mushoz kapcsolódó nemzetközi jogintézmények, mint 
az okkupáció, a kapitulációs rendszer, az ún. félszuve
rén államok kategóriája, majd később a mandátum- és 
gyámsági rendszer elhaltak.

-  Az előbbi fejtegetések lezárásaként feltétlenül utalni 
kell arra a tényre, hogy -  minden változás ellenére -  a 
kontinuitás továbbra is jelen van a nemzetközi jognak a 
bécsi kongresszustól napjainkig tartó fejlődésében.

A nemzetközi rend megszervezésének, stabilitásának biz
tosítását szolgáló mechanizmusok, intézményrendszerek 
létrejötte is jellemzi a szent szövetségi Európától a transz
atlanti Európáig tartó korszakot. Bár a nemzetközi, ponto
sabban európai kapcsolatokat sohasem jellemezte -  a Th. 
Hobbes (és később H. Bull) által leírt -  totális anarchia, 
az ad hoc, állandóan változó tényezőkre épülő hatalmi 
egyensúly csak átmenetileg biztosíthatta a status quót, a 
békét, és ennek megbomlásai, vagy az arra irányuló kísér
letek újabb és újabb háborúk kitörésével jártak, amelyet 
jól példáz a Bécsi Kongresszust megelőző közel 25 év, a 
francia forradalom és a napóleoni háborúk kora. A Fran
ciaországgal kötött megegyezéses békeszerződések és az 
azt megerősítő Bécsi Kongresszus szellemében abból a 
feltételezésből indultak ki, hogy a nagyhatalmak (és más 
államok) közötti szükségszerű érdekellentétek kompro
misszumokkal áthidalhatók vagy legalábbis mérsékelhe

tők, amellyel az esetleges háborúk korlátozhatók, így az 
általános konflagráció elkerülhető. E feltételezés végre
hajtására alakították ki az intézményi mechanizmust: az 
Európai Direktóriumot (az 1814. évi Chaumont-i szer
ződéssel, amelyet intézményesített az 1815. évi párizsi 
szerződés), majd a helyébe lépő Európai Koncertet vagy 
Pentarchiát, amelynek politikáját az első időben jelentő
sen befolyásolta a Szent Szövetség (jogi alapja az 1815. 
szeptember 26-i párizsi egyezmény, amit az 1833. évi 
Münchengratzi szerződés megerősített). A nagyhatalmi 
együttműködés vagy az érdekek kölcsönös figyelembevé
telének mechanizmusa nemcsak Európára korlátozódott, 
jelentős szerepe volt latin-amerikai ügyekben (az 1820-as 
évektől) vagy a Keleti Kérdésnek nevezett válságok ren
dezésében. A Pentarchia működési elvei, jelesül a nagyha
talmak privilegizált helyzetének premisszája és mellettük 
az érdekelt államok kategóriájának bevezetése, a kötelező 
döntések lehetősége és ezzel harmadik állam terhére szóló 
szerződések vagy objektív rezsimek létrehozása tovább él 
a mai nemzetközi jogban.

Az Európai Koncert tevékenysége különösen diplomá
ciai kongresszusokon (1856-ban Párizsban és 1878-ban 
Berlinben), illetve különböző konferenciákon nyilvánult 
meg (pl. az Afrika felosztásával foglalkozó 1884-1885. 
évi berlini konferencián). Ez utóbbi tekinthető e rendszer 
utolsó sikeres működésének (esetleg a kínai, ún. boxer- 
lázadás leverésére irányuló kollektív fegyveres interven
ció), az európai, sőt világméretű erőviszonyokban bekö
vetkezett alapvető átalakulások miatt már csak az ezek 
által generált válságok időleges kezelésére, modus vivendi 
létrehozására volt képes. A két szemben álló hatalmi tömb 
(az Ausztria-Magyarországból és Németországból álló, 
1879-ben létrehozott kettős szövetség, amely Olaszország
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1882. évi csatlakozásával hár
mas szövetséggé változott, de 
ez utóbbi a Franciaországgal 
1902-ben kötött titkos szerző
déssel kivált), illetve az 1892. 
évi francia-orosz szövetsé
gi szerződésre épülő Antant, 
amelynek alapja az 1904. évi 
angol-francia entente cordia- 
le és az 1907. évi angol-orosz 
szerződés. Az elkerülhetetlen
nek vélt általános fegyveres 
összecsapásra a fegyverkezési 
verseny beindításával és fel
gyorsításával megkezdődött a 
felkészülés. Az 1899-1907. évi 
hágai békekonferenciának csak 
arra volt ereje, hogy betiltson 
bizonyos fegyvereket, emlékez
tessen a humanitárius követel
ményekre (lásd Martensz klau
zula), és megalkossa a „háború 
törvényeit és szokásait”.

Bár az I. világháborút lezá
ró -  a vae victis szellemében 
létrejött -  békeszerződések új

Három császár szövetsége (hármas szövetség) és Bismarck 
(Karikatúra, Punch, 1884. szept. 20.)

megközelítésként a kollektív 
biztonságra alapozták a nem
zetközi rendszer megszervezé
sét (és ennek korolláriumaként a 
területi-hatalmi status quo meg
őrzését), a korábbi módszerek 
egy része tovább élt. A Nemze
tek Szövetségében a fórumok 
megkettőzésével (Közgyűlés és 
Tanács) egyszerre biztosítha
tó volt az államok egyenlőségét 
kifejező „egy állam -  egy sza
vazat” elv és a nagyhatalmak 
privilegizált helyzete: a Ta
nácsban, ahol állandó tagsággal 
rendelkeztek, koncentrálódtak 
a legfontosabb hatáskörök: a 
tagállamok közti viták kötelező 
eldöntésétől, amely kizárta vol
na a háborúindítás lehetőségét a 
nemzeti kisebbségi ügyek elinté
zéséig. A népszövetségi rendszer 
állandóságát pedig a rendszeres 
ülésszakok megtartásával és ál
landó titkárság működtetésével 
biztosították.
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Az ENSZ megalakításánál követték a korábbi modellt, 
némi javítással: az egyhangúság elvét csak a Biztonsági Ta
nács állandó tagjai vonatkozásában tartották fenn, egyéb
ként a többségi elvet alkalmazták, továbbá a Biztonsági Ta
nács kötelező határozatokat is hozhat. Az Alapokmánnyal 
létrehozott kollektív biztonsági rendszer lényegében ugyan 
működésképtelennek bizonyult (ami logikusan felveti azt a 
kérdést, hogy egy decentralizált, erősen heterogén és érdek
ellentétek nyomásának kitett nemzetközi közösségben egy
általán realitás-e?), legalább két tény vitathatatlannak tűnik:

-  Az Alapokmány a nemzetközi együttműködést kiter
jesztette nem közvetlenül politikai területekre is, és ebben 
az ENSZ-nek központi szerepet szánt (1. cikk és 3. és 4. 
pontok). Az ENSZ-rendszerhez tartozó szakosított intéz
mények és autonóm szervek mellett számos regionális 
szervezetből álló nemzetközi hálózat jött létre, sőt a civil 
társadalmat képviselő non-governemantal organizations 
is lehetőséget kaptak a részvételre. A mechanizmus fontos 
eleme továbbá az olyan -  nemzetközi szervezetnek nem 
minősülő -  intézmények létrehozása, mint bilaterális és 
plurilaterális viszonylatban a vegyes bizottságok, gene
rális szerződéseknél pedig a szerződő felek konferenciái 
(COP’s) sajátos döntéshozatali hatáskörökkel, ami felveti 
jogi természetük kérdését. (Ez az ún. Mou’s = Memoran
dum o f Understanding problémája.)

-  Nem lehet kétséges e szervezeti rendszer időtállósá
ga. Bár a világ, benne az államok társasága, vagy inkább a 
nemzetközi rendszer az elmúlt 70 évben teljesen átalakult, 
de az Alapokmány nem változott (eltekintve néhány de mi
nimis módosítástól!). A világ elképzelhetetlen lenne a 300 
körülire tehető nemzetközi szervezet nélkül, ami a dolog 
természete szerint nem azonos lényeges javítások, szerző
désrevíziók szükségességének tagadásával. Nem tekinthető 
véletlennek az, hogy a nemzetközi jogon belül új terület
ként kialakult a nemzetközi szervezetek joga.

A Bécsi Kongresszus után megindult a nemzetközi jog
alkotás dinamikus fejlődésének és átalakulásának folya
mata. Ennek elsődleges jele a nemzetközi szerződések 
számának kvázi exponenciális növekedése: az első száz 
évben kb. 17 000 szerződést kötöttek, ma az ENSZ Titkár
ságán több mint 65 000 szerződést regisztráltak. E mennyi
ségi változásnál, amely részben a nemzetközi közösség ki
bővülésének tudható be (a Bécsi Kongresszuson 45 uralkodó 
vett részt, az 1928. évi Briand-Kellog-paktumnak 60 részese 
volt, 1945-ben az ENSZ Alapokmányát 51 állam fogadta el, 
jelenleg 193 ENSZ-tag van), legfontosabbak a nemzetközi 
szerződések jogában bekövetkezett minőségi átalakulások.
-  A Bécsi Kongresszus záróokmánya vezette be a multi

laterális szerződés intézményét, ami a későbbiekben to
vább differenciálódott, így létezik generális és regioná
lis szerződés is, s olyan új jogintézményeket termelt ki, 
mint pl. a fenntartás, a szerződésmódosítás és a meg
szűnés speciális esetei.

-  A konkrét ügyek elintézését szolgáló szerződések mel
lett megjelentek azok is, amelyek célja általános sza
bályok megalkotása legalább a nemzetközi közösség 
szerződésben részes államai számára. Ennek alapján 
szokás azt állítani, hogy a mai nemzetközi jog lényegét 
több mint 500 nagy szerződés jelenti és fejezi ki.

-  Ez utóbbiak körében meghatározó szerepet töltenek 
be a kodifikációs szerződések, amelyek közül kiemel
kedik (és e pont vonatkozásában ab ovo releváns!) a 
nemzetközi szerződések jogáról szóló 1969. évi bécsi 
egyezmény. Ezenkívül sikeresnek tekinthető a diplo
máciai és konzuli kapcsolatok jogának kodifikációja 
az 1961. és 1963. évi bécsi szerződésekkel, továbbá 
az 1958. évi tengerjogi egyezményeknek az 1982. évi 
Montego Bay-i egyezménybe inkorporált szabályai.
Az elmúlt három évtizedben azonban a nemzetközi jog 
kodifikációjában változások következtek be. Az ENSZ 
Nemzetközi Jogi Bizottsága ugyan töretlenül folytatja 
munkáját, de gondok adódnak a szerződések hatály
balépésével (lásd a nemzetközi folyók nem hajózási 
hasznosításának jogáról szóló 1997. évi New York-i 
egyezményt, az állami immunitásról szóló 2004. évi 
és a diplomáciai védelemről szóló 2006. évi egyezmé
nyeket), vagy a kodifikáció befejezetlen marad, mint az 
állam nemzetközi jogsértés miatti felelősségéről szóló 
2001. évi tervezet és a föld alatti vizekről szóló 2008. 
évi tervezet, sőt a kodifikáció -  önellentmondásként -  
irányelvek kidolgozásával zárul, így például a veszé
lyes tevékenységekből eredő veszteségek megosztá
sáról (2006), és számos lezárt vagy folyamatban levő 
témánál. Az előbbire példa a nemzetközi szerződések
hez fűzött fenntartások területe.

-  A kodifikációs vagy generális szerződések létrehozá
sa változásokat idézett elő e szerződések tartalmában: 
a széles körű részvétel érdekében az ütköző érdekek 
harmonizációja bizonytalan kompromisszumokkal, 
több-kevesebb flexibilitással, relativizált jogokkal és 
kötelezettségekkel érhető el, végső soron megjelent az 
ún. szerződéses soft law is. E megoldások lehetőséget 
biztosítottak arra, hogy a felek az individuális érdekek 
érvényesítésére a végrehajtási szakaszban, a „második 
menetben” tegyenek kísérletet.

-  A nemzetközi jogalkotásban a szerződések szerepének 
egyértelmű felértékelődése illúziót kelthetett: a nem
zetközi szokásjog háttérbe szorulását, sőt elhalását, ami 
azzal is összefüggött, hogy a nemzetközi közösség je
lentős része (a szocialista országok és a harmadik világ 
államai) -  különböző okokból -  szembehelyezkedett 
a „régi” szokásjogi normákkal. A délibáb mára eltűnt: 
az 1969. évi bécsi egyezmény „behozta” a nemzetközi 
jogba a ius cogenst (I. Brownlie bonmot-jával a garázs
ban álló Rolls Royce-t), a kodifikációs és más generális 
szerződések sikere nem tekinthető totálisnak, mindig 
maradnak nem részes államok, amelyeket csak a szer
ződések tartalmával megegyező szokásjog kötelezhet, 
sőt találkozhatunk a különböző nemzetközi szerveze
tek szerveinek ajánlásait, e soft law-t azonnali szokás
joggá való minősítésére irányuló törekvéssel is.

A nemzetközi jog alkalmazásának dimenziójából csak a 
jogászok nyilvánvaló praetium afectionisával bíró nem
zetközi bíráskodást emeljük ki, ami annál is inkább indo
kolt, hogy -  több évszázados szünet után -  a nemzetközi 
viták rendezésének ezen módja a 19. században az Alaba- 
ma-üggyel (Egyesült Államok versus Nagy Britannia) in-
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dult újra. E siker hatására széles választott bírói gyakorlat 
bontakozott ki: az I. világháború végéig több száz ítélet 
született, így E. Stuyt szerint 330, ezzel szemben Lafon- 
taine-nél csak 177 szerepel. Az adatok közötti különbség 
azzal magyarázható, hogy nem mindig egyértelmű a dön
tés valódi választott bírói természete. Az 1899. évi I. hágai 
egyezmény felállította a ma is létező Állandó Választott 
Bíróságot, a választott bíráskodás azonban 1922 után, az 
Állandó Nemzetközi Bíróság létrejöttével háttérbe szo
rult, míg az ÁVB -  a szükséges reformok után -  az 1990- 
es évektől főnixmadárként -  nem éledt újjá.

Napjaink nemzetközi jogát a nemzetközi bírói fórumok 
proliferrációjával is jellemezhetjük: az ENSZ Nemzetkö
zi Bírósága mellett működik a Nemzetközi Tengerjogi 
Törvényszék (ITLOS), a Nemzetközi Büntető Bíróság, az 
emberi jogi bíróságok (Emberi Jogok Európai és Ameri- 
ka-közi Bírósága), az adminisztratív bíróságok, a Keres
kedelmi Világszervezet Vitarendezői Testülete, a Beruhá
zási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID), 
az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás 
(NAFTA) bírói fóruma, az Afrikai Unió Bírósága és Em
beri Jogi Bírósága (?), valamint az Iszlám Nemzetközi Bí
róság (?), ezenkívül az ideiglenes törvényszékek és ad hoc 
választott bíróságok, továbbá a sui generis jellegű Európai 
Unió Bírósága.

Prima facie a nemzetközi bírói fórumok mennyiségé
ből és a hozott ítéletek számából elsietett következtetésre 
lehetne jutni, jelesül a bírói döntések növekvő szerepére 
a nemzetközi viták rendezésében. E feltételezés azon
ban aligha bizonyítható, a tények ennek ellentmondanak. 
A viták nemzetközi bírói elintézése továbbra is általában 
marginális jellegű, amely elsődlegesen annak tudható be, 
hogy a bírói elj árás a felek hozzáj árulásának mint conditio 
sine qua nonnak a függvénye, és az államok -  különböző 
okok miatt -  idegen
kednek a bírói fóru
mok igénybevételétől, 
helyette más módokat 
(elsősorban közvetlen 
tárgyalást, nemzetkö
zi szervezethez fordu
lást) preferálnak.

Az előzőekből 
azonban nem követ
kezhet a nemzetközi 
bírói gyakorlat jelen
tőségének alábecsülé- 
se. Bár a bírói ítéletek 
csak az adott ügyben 
és az adott felekre kö
telezők (a tanácsadó 
vélemények pedig 
ajánlások), és a bíró
ságok következetesen 
tartják magukat jogalkalmazói funkciójuk fikciójához, a 
jogbiztonság követelményéből következő kvázi egysé
ges bírói gyakorlat jelentős hozzájárulás a nemzetközi jog 
fejlődéséhez. Ez utóbbi a dolog természete szerint attól is 
függ, hogy a konkrét döntésben mennyire nyilvánul meg
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aktivista megközelítés. Az előbbi megállapítások alátá
masztására az alábbi példák szolgálhatnak:
-  A 19. század utolsó harmadától kibontakozó választott 

bírói gyakorlat egyik meghatározó területe a „külföldi
ek személyében vagy vagyonában okozott károk miatti 
nemzetközi jogi felelősség” volt, amely mint pars pro 
toto meghatározó befolyást gyakorolt a nemzetközi 
felelősség jogának értelmezésére. E tradicionális kon
cepciót csak az 1960-as években sikerült meghaladni 
és eljutni -  egy be nem fejezett -  kodifikációig (lásd a 
2001. évi felelősségi szabályokat).

-  A nemzetközi bírói gyakorlat jelentősen hozzájárult a 
nemzetközi szerződések -  és a nemzetközi felelősség 
joga -  fontos elemeinek stabilizációjához (fenntartás, 
értelmezési szabályok, szerződésmegszűnési esetek, a 
szerződési és felelősségi normák viszonya, a kötele
zettségszegő magatartás beszámítása stb.).

-  Tisztázott olyan kulcsfogalmakat, mint a genocídium 
természete és megvalósítói, az állami immunitás el
járásjogi jellege és a büntető joghatóság alóli mentes
ség korlátai, az erga omnes kötelezettség mibenléte, a 
nemzetközi szerződés és az általános szabályok függet
lensége, a diplomáciai és konzuli védelem, hogy csak 
exemplifikatív felsorolásra szorítkozzunk.

-  Közelítette, sőt harmonizálta az emberi jogok nemzet
közi rendszerét és a humanitárius nemzetközi jogot.

-  Végül, de nem utolsósorban gazdagította a nemzetközi 
jogot -  a részben általános jogelveken alapuló -  eljá
rásjogi fogalmakkal és intézményekkel.

A Bécsi Kongresszust követő korszak alapvető változást 
idézett elő a nemzetközi jogi felfogásban, meghozta a po
zitivizmus diadalát a természetjog felett. A nemzetközi jog 
pozitivista értelmezése, mint azt az Állandó Nemzetközi

Bíróság a Lotus-ügyben 
(1927) elvi éllel megfo
galmazta -  az államok 
közötti kapcsolatokat 
szabályozó normákat 
az államok akaratával 
létrehozott elvekkel és 
szabályokkal identifi
kálja. A dolog termé
szetéből adódóan e jogi 
doktrína -  többszörös 
átértelmezése (tiszta 
jogtan, puha poziti
vizmus, posztmodern 
pozitivizmus stb.) elle
nére két évszázad óta 
kvázi -  uralja a nem
zetközi gyakorlatot és 
gondolkodást, egyér
telműen a mainstrea- 

met jelenti. Sikere számos tényező együttes hatásának kö
szönhető, amelyek közül elsőként az állami szuverenitás ez 
általi biztosítása vagy a benne rejlő racionalitás emelhető ki.

Primátusát ugyan különböző kihívások érték, elsősor
ban az ideológiai áramlatok oldaláról: a szocialista nem-

A  hágai Békepalota, a Nemzetközi Bíróság székhelye
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zetközi jogi doktrína ötvözte az ideológiai premisszákat 
a szélsőséges pozitivizmussal, napjainkban pedig az ún. 
critical legal studies, különösen a Third World Approach 
to International Law (TWAIL) és a Feminist Approach 
amelyek -  különböző megközelítésből -  a de iure condito 
elnyomó és ennélfogva meghaladandó jellegét hiposzta- 
zálják. A M. Koskenniemi és D. Kennedy által képviselt 
„új megközelítés”, a New Approach to International Law 
a létező nemzetközi jognak pedig az -  eltérő értelmezést 
lehetővé tevő -  indeterminizmusát állítja be lényegként 
(emellett még a formalizmust), amely a dialógus révén 
végső soron a fennálló uralmi viszonyok fenntartását szol
gáló apologetika.

A pozitivizmussal szembeni másik meghatározó ki
hívást a nemzetközi jog szociológiai irányzata képviseli. 
A francia G. Scelle, a magyar jogtudományban Herczegh 
Géza és Valki László neve által fémjelzett doktrína abból 
indul ki, hogy bár a nemzetközi szerződések (és értelem
szerűen más nemzetközi jogforrások) a nemzetközi jog 
alanyainak szabad kötelezettségvállalásával jönnek lét
re (lásd a nemzetközi szerződések jogáról szóló 1969. 
évi bécsi egyezmény preambulumát), e szabadság ko
rántsem teljes, elsősorban a nemzetközi kapcsolatokban 
rejlő kényszerek és emellett az államok belső viszonyai 
determinálják, vagy legalábbis alapvetően befolyásolják. 
A nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi jog integráció
ja  sajátos következményekkel jár. Az ún. realista irányzat 
(és annak különböző értelmezései) ugyan kétségbe vonják 
vagy legalábbis minimalizálják a nemzetközi jog szere
pét a nemzetközi kapcsolatok rendezésében, de -  paradox 
módon -  korrelációt teremtenek a nemzetközi jogi poziti
vizmussal, tekintettel a közös nevezőre és számos egye
ző sajátosságra. A nemzetközi kapcsolatok nem realista 
felfogásai (liberális elmélet, funkcionalizmus, institucio- 
nalizmus, transznacionális felfogás stb.) kiindulópontja, 
tételei viszont a jogi pozitivizmus meghaladására törekvő 
nemzetközi jogi doktrínákkal vágnak egybe.

A nemzetközi jog pozitivista paradigmájának máig tar
tó dominanciája számos következménnyel járt, amelyek 
közül csak két hatás felvillantására szorítkozhatunk.

-  A 19. század nemzetközi jogászai, elsősorban a né
met szerzők más tudományterületeket, elsősorban a pol
gári jogot, de a büntetőjogot is művelték, ami óhatatlanul 
a nemzetközi jog és a belső jog összehasonlításához veze
tett, megalapozva a nemzetközi jog kezdetleges, primitív 
voltának máig élő tételét. E módszer ösztönzött -  a nem
zetközi jog gazdagítása, fejlesztése érdekében -  belső jogi 
intézmények átvételére az általános jogelvek vagy analó
gia felhasználásával, amellyel hamis, rendszeridegen té
telek születhettek. Ennek egyik jellegzetes példája az a 
felvetés, hogy a nemzetközi felelősség polgári jogi vagy 
büntetőjogi felelősség-e. A fogalmi-értelmezési konfúziót 
folyamatosan táplálja a nemzetközi jogi normák transz
formációja vagy inkorporációja a nemzeti jogrendszerek
be, amellyel az előbbiek más jogi közegbe kerülnek.

-  Az emberi jogok nemzetközi rendszerének kiépülé
se kérdésessé teszi vagy teheti a pozitivista megközelítés 
mindenhatóságát. Az a kulcspremissza, hogy „ezek a jo
gok az emberi lény veleszületett méltóságából erednek”

(a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmá
nyának preambuluma) nem könnyen értelmezhető annak 
a pozitivista tételnek az alapján, hogy a nemzetközi jogi 
normák az államok akaratából keletkeznek. Az emberi jo
gok evolutív értelmezése, egyre újabb emberi jogok kreá
lása (az impliedpower, dedukció, soft law útján) a jelzett 
ellentétet tovább fokozza, sőt elvezet ahhoz, amit A. Pellet 
human rightismwk nevezett. A pozitivista felfogás kerete
ibe ezenkívül nehezen illeszthetők be az olyan jelenségek, 
mint pl. a Világbank hitelnyújtási politikájának feltételei, 
a különböző fórumok politikai döntései által létrehozott 
faits accomplis szerepe a nemzetközi jogalkotásban és kü
lönösen a jogalkalmazás folyamatában.

A nemzetközi jog tudományának sommás bemutatása 
nem zárható le annál méltóbban, mint a tudós társaságok, 
különösen a Nemzetközi Jogi Intézet és a Nemzetközi 
Jogi Egyesület említésével. Az 1873-ban alapított szer
vezetek elsődleges törekvése a nemzetközi gyakorlatban 
alkalmazott vagy követett elvek megállapítása és megfo
galmazása, illetve de iure condito javaslatok tétele, ame
lyekkel hozzájárultak a kodifikáció, sőt a nemzetközi jog 
fejlesztéséhez, ez utóbbinál főleg a fogalmak értelmezésé
vel, a problémák felvetésével, paramétereik tisztázásával.

A nemzetközi jogban végbement átalakulások részben 
rejtetten bekövetkező, részben szerves fejlődés eredmé
nyei, de váratlan irányváltozások is történtek. E pontban 
ez utóbbiakat vizsgálva a kérdés az, hogy milyen forduló
pontok állapíthatók meg a nemzetközi jog szerepében, cél
jaiban, normáiban és intézményeiben, és ezek mennyiben 
köthetők a nemzetközi kapcsolatok átrendeződéseihez.

Az 1815. évi Bécsi Kongresszus nemcsak e tanulmány 
kiinduló pontja, hanem -  a hosszú múltra visszatekin
tő -  nemzetközi jog alapvető átalakulásának kezdete is.
Az 1945-ben elfogadott ENSZ Alapokmánnyal pedig be
köszöntött -  Búza László kifejezését használva -  az „új 
szellemű nemzetközi jog”. A novum elsődlegesen abban 
nyilvánul meg, hogy a ius ad bellumot megszüntetve ius 
contra bellummá alakult át. E kardinális változáson kívül 
fontos annak hozzátétele is, hogy az Alapokmány olyan 
új értékeket emelt be a nemzetközi jogba, mint a népek 
egyenlősége és önrendelkezési joga, jogalapot nyújtva a 
gyarmati rendszer eltűnéséhez és megszüntetve a nemzet
közi jog kolonialista intézményeit, vagy az emberi jogok 
elismerését annak számos korolláriumával. Végül az is 
említhető, hogy a nemzetközi jog koegzisztenciát biztosí
tó és együttműködést szervező funkcióiban (ahogy azt az 
Állandó Nemzetközi Bíróságnak a Lotus-ügyben hozott 
ítélete tartalmazza), az utóbbi javára jelentős eltolódást 
idézett elő.

W. Grewe a nemzetközi jog elmúlt kétszáz éves tör
ténetében megkülönbözteti a brit korszakot (1815-1919), 
valamint az amerikai-szovjet verseny és a harmadik világ 
felemelkedésének szakaszát (1945-1989), amely utób
bi joggal nevezhető hidegháborúnak. Ezen alapvető fel
osztáson felül külön kezeli a két világháború közötti át
meneti periódust (1919-1944), amelyet angol-amerikai 
kondominiumként ír le, végül per tangentem foglalkozik 
a poszthidegháborús idővel is. E tanulmány céljához nincs 
szükség a nemzetközi kapcsolatok említett szakaszainak

29



A berlini kongresszus, 1878 
(Anton von Werner festménye)

elemzésére, pl. az angol-amerikai kondominium való
ságtartalmának értelmezésére, vagy a pax americana, az 
Egyesült Államok szupremációjának részletezésére.

A nemzetközi kapcsolatok meghatározott korszaka és 
annak nemzetközi joga között -  az interdependenciát nem 
tagadva -  nincs feltétlen, egyértelmű ok-okozati összefüg
gés, ellenkezőleg, a korreláció általában bizonytalan, sőt 
kétséges, amelynek bizonyítására csak néhány precedens 
felidézésre van lehetőség. Kétségtelenül a brit dominancia 
érvényesült a rab
szolga-kereskedelem 
nemzetközi jogi ti
lalmának kialaku
lásában, vagy a cui 
prodest elv alapján 
az 1878. évi Berlini 
Kongresszus legfon
tosabb döntéseiben.
Az ellenkezőjére is 
találunk példát: az 
Egyiptom feletti de 
facto brit uralom 
megteremtésének el
lenreakciójaként jött 
létre a Szuezi-csa- 
tornáról szóló 1889. 
évi konstantinápolyi 
szerződés. A Nemze
tek Szövetsége felál
lításának gondolata 
W. Wilson amerikai 
elnöktől származik, 
az USA azonban nem lépett be e szervezetbe, brit tartóz
kodás mellett a Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) in
kább a francia külpolitika eszközeként működött. Kiáltó 
az ellentét az ENSZ által jogilag létrehozott világrend és a 
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hidegháborús viszonyok valósága között: a harmadik vi
lágháború ugyan szerencsére elmaradt (külön kérdés az, 
hogy ebben mekkora szerepet játszott a nukleáris fegy
verek által képviselt deterrence), sőt a nemzetközi kö
zösség közös érdekeinek létét is tagadták. E helyett a Jó 
és a Gonosz, azaz a „béketábor”, illetve a totalitarizmus 
ellen küzdő demokrácia ellentétére helyeződtek az ese
mények. Ugyanakkor meglepő módon az erőszak tilalmát 
nem vonták kétségbe, csak kivételei, jelesül az önvédelem

természetes joga és 
a Biztonsági Tanács 
fellépése, továbbá 
újabb kivételek kita
lálása került előtérbe 
a tények diamet
rálisan ellentételes 
állításával, értelme
zésével, mint az egy
értelműen kitűnik a 
Biztonsági Tanács 
ülésein készült jegy
zőkönyvekből. Az 
amerikai-szovjet ri
valizálás ugyanak
kor nem volt aka
dály -  mint fentebb 
említettük -  a ge
nerális nemzetközi 
jogalkotás „virágko
rának”, a kodifikáció 
sikeres korszakának, 
sőt átmenetileg -  a 

nukleáris háború megelőzéséről szóló 1973. évi ameri
kai-szovjet megállapodással -  egy valódi vagy vélt, de át
meneti jellegű -  kondominiumnak. A poszthidegháborús 
korszakra a de iure condito nemzetközi jog épülete grosso

A Nemzetek Szövetsége hivatalos megnyitója Genfben, 1920. november 15-én
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modo megvalósult, ezért az amerikai dominancia az unila- 
teralizmusban jut kifejezésre: szerződő féllé válás megta
gadása, fenntartások, a jogi keretek értelmezéssel történő 
kitágítása, sőt azokkal -  különböző legitimációs érvekre 
hivatkozással -  szembehelyezkedve, azaz elsődlegesen a 
jogalkalmazás síkján.

Az adott korszak nemzetközi kapcsolatai és nemzet
közi joga közötti viszony egyértelműségének hiánya a 
nemzetközi jog bennrejlő sajátosságaival magyarázható. 
A nemzetközi jog forrásaiban az államok megegyezésé
nek eredményei jelennek meg, a kompromisszum eleve 
feltételezi a felek érdekének kölcsönös elismerését és 
figyelembevételét. Alternatíva nincs, illetve egyenlő a 
jogalkotás meghiúsulásával. (Hosszú listát lehetne ösz- 
szeállítani a meghiúsult nemzetközi szerződésekről!). Az 
előzőek nem zárják ki 
azt, hogy a nemzet
közi jog alkalmazá
sának síkján ismételt 
kísérlet történjék a 
nemzeti érdekek érvé
nyesítésére, amelynek 
legitimáci ós eszköz
rendszere ugyancsak 
kifejlődött.

A nemzetközi kap
csolatok egyes korsza
kait jellemző hatalmi 
dominancia még ke
véssé mutatkozik meg 
a nemzetközi jog el
méletében. Az ún. brit 
korszakban -  paradox 
módon -  a német jog
tudomány tűnik meghatározónak, a Népszövetség rend
szerében inkább francia hatás érvényesül, a hidegháború 
szakaszától pedig egyre egyértelműbbé, sőt nyomasztóvá 
válik az amerikai vagy angolszász dominancia, ami nem
csak az angol nyelvű nemzetközi jogi tárgyú folyóiratok 
és publikációk számában nyilvánul meg, hanem itt szület
tek újítások is: a nemzetközi kapcsolatok -  és a nemzet
közi jog tudományának -  fent említett integrációján kívül 
a jogi normák központi helyét, mindenhatóságát kétségbe 
vonó olyan törekvések, mint a policy-oriented approach 
és az international legal process iskola. A Yale-Har- 
ward-felfogás integrációja nemcsak kísérlet a mainstrea- 
met jelentő pozitivizmus meghaladására, hanem módot ad 
axiológiai szempontok megjelenítésére is a nemzetközi 
jogban. Az angolszász világon kívüli nemzetközi jogra 
vonatkozó elméletek inkább reakcióként értelmezhetők 
az előbbi körben megfogalmazódott és kifejlesztett elmé
letre, a kritikai észrevételek dominálnak, lehetetlen vagy 
legalábbis nehéz felfedezni más jogi tradíciókat. Ezen állí
tás igazolható az emberi jogok arab kartájának példájával, 
vagy az Iszlám Konferencia által létrehozott Iszlám Nem
zetközi Bírósággal, amelynek feladata lenne a jogviták el
döntése -  többek között -  a muzulmán jog alapján.

A nemzetközi jognak a Bécsi Kongresszussal megin
duló, majd 1945 után felgyorsuló fejlődése a hajdani eu

rópai nemzetközi jogrend (Klüber, Heffter; Lorimernél a 
civilizált államok joga) helyébe ipso facto et iure a létező 
egyetlen és egyben heterogén univerzális nemzetközi kö
zöny kapcsolatait szabályozó nemzetközi normák rend
szere lépett. Európa súlyának jelentős csökkenésével a 
nemzetközi kapcsolatok és az azt rendező jogszabályok 
további meghatározó alakítójából inkább a szabályozás 
tárgya lett. A hidegháború korszaka beigazolta A. Tocque- 
ville 19. századi jövendölését Amerika és Oroszország fel
emelkedéséről.

Az előzőek szerint értelmezett „Nyugat alkonya” két 
kérdést involvál, amelyek közül az első az, hogy az Euró- 
pa-centrikus nemzetközi jog eltérést jelentett-e a fejlődés 
általános irányától, mint azt például R. Ago állítja. A válasz 
a második kérdés megoldásával adható meg: a de iure con-

dito nemzetközi jognak 
mi a viszonya az euró
pai örökséghez. Prima 
facie bizonyítottnak tű
nik a megelőző modell 
meghatározó sajátossá
gainak továbbélése, így 
csak per tangentem: 
nemzetállam, szuvere
nitás és korolláriumai, 
az elfogadás/hozzájá- 
rulás conditio sine qua 
non szerepe a nemzet
közi jogalkotásban és 
harmadik fél részvé
telének elfogadásánál 
a nemzetközi jog al
kalmazási folyamatá
ban, nem említve a 

kontinuitást számos nemzetközi rezsimnél (elismerés, 
nemzetközi vízjog, tengerjog, diplomáciai és konzuli kap
csolatok joga stb.). A dolog természete szerint vitatható az, 
hogy a régi koncepciók átvétele nem járt-e együtt esetleg 
lényeges változásokkal? Továbbá joggal feltételezhető új 
tendenciák megjelenése is, amellyel összefüggésben utal
ni lehet a fejlődő országok többsége által uralt univerzális 
nemzetközi szervezetek hatáskörének bővítésére irányu
ló törekvésekre, például a többségi döntések jogforrássá 
minősítésére, az ENSZ Alapokmány revíziójának köve
telésére és legfőképpen a nemzetközi közösségen belüli 
szolidaritás megvalósítására, ennek érdekében pénzügyi 
és más támogatások igénylésének igényére.

Az összetett, különösen bonyolult univerzális nemzet
közi jog léte nem zárja ki, sőt egyenesen szükségessé te
heti alrendszerek kialakítását, amelyek regionális nemzet
közi jogot jelenthetnek e jelző többféle értelmében. Már 
a 19. század folyamán kifejlődött a latin-amerikai nem
zetközi jog, napjainkban ennek minősíthetjük az Európa 
Tanács és az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága égisze 
alatt létrejött nemzetközi szerződések sorozatát, az Afrikai 
Egységszervezethez -  Afrikai Unióhoz köthető nemzet
közi jogi megoldásokat, az Ázsiai-afrikai Jogi Konzultá
ciós Bizottság -  nem túl sok eredményt hozó -  tevékeny
ségét stb.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésterme
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Kérdés az, hogy az európai integráció során létrejött 
jogi normarendszer, amit általában Európa-jognak szo
kás nevezni, besorolható-e a regionális, nemzetközi jogok 
közé. Bár e kérdés viszonylag kevéssé tanulmányozott, és 
determinálja az integráció céljára vonatkozó felfogás, né
hány EU language szerinti acquis aligha kétséges:
-  Az EU elsődleges jogát nemzetközi szerződések alkot

ják, és ide kapcsolódnak az EU mint nemzetközi jog
alany által kötött nemzetközi szerződések is. Ez utóbbi
ak általában uniós jogalkotással válnak az EU-n belüli 
jog részévé.

-  A szekunder jog a bíróság meghatározása szerint sui 
generis jellegű, elsődlegesen a természetes és jogi sze
mélyek közti életviszonyokat szabályozza a tagálla
mok számára megállapított kötelezettségek mellett, sőt 
ez utóbbiak vonatkozásában kétséges azok nemzetközi 
jogi természete.

-  A jogviták megoldása magában foglalja a kötelező bí
ráskodás követelményét.

Jog________
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-  A nemzetközi kötelezettségeknek az Európa-jog általi 
végrehajtása nem sértheti az unió alapelemeit és érté
keit (az ún. Kadi-saga-ügyben hozott ítélet szerint).

Az előző sommás felsorolás fényében nehéz lenne az Eu- 
rópa-jogot regionális nemzetközi jognak nevezni. Ma ne
hezen eldönthető az, hogy mennyiben jelent majd hozzá
járulást a jog világának általános fejlődéséhez.

E tanulmány kísérletet tett a nemzetközi jognak a Bé
csi Kongresszus és az európai integráció között bekövet
kezett átalakulása panorámájának felrajzolására. Tekin
tettel a kép elnagyoltságára, a részletek kidolgozásának 
elmaradására, a nem tagadhatóan szubjektív válogatásra 
és megközelítésére, a szokásos összefoglaló talán mellőz
hető. Ehelyett csak azt szükséges hangsúlyozni, hogy a 
sommás általánosításokat ki kellene bontani és részlete
sen indokolni. Mégis remélhető talán az, hogy e témával 
sikerült bizonyos érdeklődést kiváltani, és néhány össze
függésre rámutatni.

C A R T E
drdUnquo

HADOL

7$ ( J / S S £ .

S A R O AlGNE

Verla$ von C tt fcchslithJftd.Hamburg,

L'A nglettrrt.iioJíe. porté de ragé et en oublít prejqoc l'lrlandequ'ellt tient «»laiase. LTapaqne 
f jin*, ip p jv ít >ur 1c Portugál. La Franc* tepccsst Jta de U P n iw t, q n  iv iüff iwi
rum  var U Hollandé. 1‘aatxe »or l'Autriche. L’ltalir. aussi, dit 1 Barnarck: Ote dooc !«  p*ed» de Ik. 
La Corac ti  la Sardalgne -  cn vtal Oavrocbt qet tit d t iont. Le Dantmarck. qtn a ptrdo le l jimbei 
dánt le Holatelo, eiptre les repceode La Turqule d'Europe baille el t 'M B t  La Turqule d'Aal* 
aipue la írmíe d t ion rurgmlhr La Suldc fait d ti bomb d t panlMre. El la Ru**lc fenem Ne 1 un 
cioqBtailiiac qui vocJuit rcnplir l* hottt.

England. isohH. tlocbl tor Wuth und w p n l  In t Irland darCbtr, w tkhti es ara Bandt HU. 
Spaalto r í jc t ',  gtlIO'it a d  Portugál. Frankrcich vehrt die AngrtlJe Preutato* ab, ve lehel d t  tin t 
Miad au! Holland. dte aodert aal Oealtrreicti légi Icalitn gltkhUUs aagt xa fiirrnirck: Ni mm doch dtinc 
POne dórt wtg. C onlca and Sardinltn  — ttn «M tr OiSKflbibt, wtki.tf Obtf ABti lacht Dinem*rk. 
wckfctl ítmc (lelne in Holatcin veri orr a hat. kolit i.e wttder xu gcwiantn. Öle EurapSiichc Türkei 
glhat uad erwactiL Die Aaiatlschc Türkei athmet dt.i Rauch ibref !ü:kiichtn Píeile ein. Schwedtn 
macit PaothenprOoge Ruaaland glcicfat eineot Kneeht Rupreeht, welchtr leint Kiepe (Síita mhchlt.

32
Európa 1870-ben (karikatúra-térkép)



Truman amerikai elnök 1949. április 4-én, Washingtonban aláírja az 
Észak-atlanti Szerződést (The North Atlantic Treaty)

A hidegháború katonai 
tömbjei és kísérletek a 
fegyverzetkorlátozásra

A NATO központja Brüsszelben

A Varsói Szerződés alapító konferenciája 1955. május 14-én -  
A szovjet tömb országai aláírják a barátsági, együttműködési és 

kölcsönös segítségnyújtási szerződést

A Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia 
képviselői 1963. augusztus 5-én, Moszkvában aláírják a nemzetközi 
atomcsendegyezményt (Nuclear Test Ban Treaty), amely megtiltja az 

atombomba-kísérleteket a légkörben, a világűrben és a víz alatt

1963. október 7-én, a washingtoni Fehér Házban J. F  Kennedy 
amerikai elnök aláírja a nemzetközi atomcsendegyezményt.

Nixon amerikai elnök és Brezsnyev szovjet pártfőtitkár Moszkvában, 
1972 májusában aláírja a hadászati stratégiai rakétarendszerek 

korlátozását célzó SALT-1 (Strategic Arms Limitation Talks) 
szerződést

33


