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A népek önrendelkezési jogának megjelenése  
a nemzetközi dokumentumokban

(Az önrendelkezési jog fogalma) A népek önrendelkezési joga a látszat ellenére egy 
rendkívül bonyolult fogalom. A népek önrendelkezési jogának gyökerei egyidősek az 
emberiséggel. Hiszen az emberiség történelmét folyamatos területszerzési háborúk és 
harcok jellemzik. Kezdetben törzsek, majd a kialakuló államok háborúztak egymással 
és foglalták el egymás területeit.

Nehéz lenne viszont egy olyan elvet találni, amivel erkölcsileg vagy filozófiailag 
alá tudnánk támasztani, hogy egy-egy embercsoportnak, népnek miért van joga, illet-
ve nagyobb joga egy adott területen élni, mint a másik embercsoportnak vagy népnek. 
Kimondható, hogy Földünk felosztásának nincs egy természetes rendje. Emiatt a népek 
önrendelkezési jogáról1 való gondolkodás az egész emberiség történetét végigkíséri.

De a népek önrendelkezési jogáról való gondolkodást a francia forradalom hozta 
magával és vezetette be a politikai diskurzusba. A francia forradalomban született meg 
a nemzetállam eszméje, melyben az állam a nemzet perszonifikációját jelenti, a gya-
korlatban pedig az azonosult nemzethez tartozók egyesülésének követelésével. (Mindez 
politikai és jogi indokot szolgáltatott az olasz egység megteremtéséhez.)

 Az elv elődjének a principe des nationalités (nemzetiségi elvet) tekinthetjük, ami a 
német és olasz egység helyreállításának ideológiai alapja mögött rejtőzött. Az önrendel-
kezési jog első megjelenésének egyik legfontosabb dokumentuma a tizenhárom észak-
amerikai gyarmat 1776. július 4-i Függetlenségi Nyilatkozata, az Amerikai Egyesült 
Államok megalapításának alapokmánya, mely a népek fontos jogának tartja, hogy ha 
nem megfelelő az uralom számukra, akkor joguk van új fennhatóságot választaniuk „Ha 
azonban a visszaélések és bitorlások hosszú sora mindig ugyanazt a Célt szem előtt tart-
va azt bizonyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép 
kötelessége, hogy az ilyen Kormányzat igáját levesse, és jövő biztonsága érdekében új 
Védelmezőkről gondoskodjék.”2

Az önrendelkezési jog a 20. században az első világháborút lezáró békefolyamatok 
során a wilsoni pontokban3 is megjelent elvként: IX. Az olasz határokat a világosan fel-
ismerhető nemzetiségi vonalak szerint kell kiigazítani. X. Ausztria-Magyarország népei 
részére, amelyeknek helyét a nemzetek között oltalmazni és biztosítani kívánjuk, meg 
kell adni az önálló fejlődés legszabadabb lehetőségeit. XI. A különböző balkáni álla-
mok egymás közötti kapcsolatait barátságos tanácskozások útján az állami és nemzeti 
hovatartozás történelmileg kialakult vonalai szerint kell meghatározni. XII. A jelenlegi 
Ottomán Birodalom török részeinek teljes szuverenitást kell biztosítani, de a többi nem-
zetiség részére, amelyek most török uralom alatt élnek, biztosítaniuk kell létük feltétlen 
biztonságát, önálló fejlődésük teljes és zavartalan lehetőségét.4

A Párizs környéki békék, melyeknek alapjául szolgáltak a wilsoni pontok, nem a 
várt hatást hozták. Közép- és Kelet-Európa felfordult, és olyan ellentétek alakultak ki, 
melyek napjainkra is hatással vannak. A Párizs környéki békék magukban hordozták 
egy újabb nagy háború kitörését. A Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) 1919-ben jött 
létre, hogy az első világháborút lezáró szerződésekben foglaltak betartásra kerüljenek. 
A Nemzetek Szövetsége Egységokmányának alapjául szintén a wilsoni pontok szol-
gáltak és ezért a Nemzetek Szövetsége Egységokmány XIX. cikke foglalkozik a népek 
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önrendelkezésével, a szuverenitással és a függetlenséggel.5 De hiába a wilsoni elvek, a 
békeszerződés vagy a Népszövetség, nem tudták megakadályozni a második világhábo-
rú kitörését.

Persze, nem csak a „nyugat” foglalkozott a népek önrendelkezésének kérdésével, 
hiszen Lenint is foglalkoztatta a kérdés. Viszont a népek önrendelkezési jogát Lenin a 
gyarmatbirodalmakkal, félgyarmati országokkal (pl. Kína, Perzsia) és Közép-Európa 
államaival hozta összefüggésbe. A népek önrendelkezési jogát csak eszköznek tekintette 
a világforradalom győzelméhez.6

Összefoglalható, hogy a nyugati és a bolsevik modell is hasonló volt abban, hogy 
következetes gyakorlati érvényesítése nem valósult meg. Hiszen az elv alkalmazását a 
győztes hatalmak politikai érdekeiknek megfelelően használták. Ez az elv megszakította 
a monarchikus legitimitást, hiszen a monarchiákat egyre jobban felváltották más formák.

Az fölényét illetően bizonyos változást (módosulási lehetőséget) célzott meg az 1. 
világháború után a népek (nemzetek) önrendelkezési jogának (Wilson amerikai elnök 
és az orosz bolsevikok által meghirdetett) elve. Ez az elv nem párosult következetes 
gyakorlati érvényesítéssel – kétszínűsége miatt.6 Sőt a béketeremtés igazságtalanul 
bizonyos népek (nemzetek) önrendelkezési jogát sértette, és erőszakos rendészeti 
és kulturális elnyomást eredményezett több nemzeti közösséggel és kisebbséggel 
szemben. Az 1. világháború után meghirdetett önrendelkezés alapelve fölváltotta 
a monarchikus legitimitást. Ám az új rendezés „saját elveihez viszonyítva lényegesen 
diszharmonikusabb volt”, mint a régi monarchikus.7 Összefoglalóan megállapítható: 
az önrendelkezés alkalmazása szelektíven, a győztes hatalmak politikai érdekeinek 
megfelelően történt

A második világháború borzalmai után, a nyertes hatalmak megállapodtak arról, 
hogy meg kell akadályozni egy újabb világháború létrejöttét. Ennek egyik lépéseként 
létrehozták 1949-ben az Egyesült Nemzetek Szervezetét. Az ENSZ Alapokmányának 
1. cikke megfogalmazta: az Egyesült Nemzetek egyik fő célja az, hogy a nemzetek 
közötti baráti kapcsolatokat a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési jog 
tiszteletben tartásával fejlessze.

Bár az ENSZ Alapokmány deklarálta az elvet, de definícióval és tartalommal nem 
töltötte meg. Mindenesetre nagy lépés volt, hogy az ENSZ Alapokmányában kifeje-
zésre jutatta az elvet.

Aztán kiderült az ENSZ alapítását követő egy-két évtizedben, hogy a gyakorlatban 
az önrendelkezési jog hagyományosan gyarmati uralom alatt élő népekre vonatko-
zott. A második világháború befejeztével elkezdődött az ún. dekolonizációs folyamat, 
amelynek alapján a különböző gyarmati területeken élő népek függetlenségüket vívták 
ki. A háború utáni első két évtizedben a volt gyarmati területeken már 66 önálló állam 
jött létre, a hatvanas évek végére pedig a gyarmati rendszer felbomlása befejeződött.

Az 1960. évi Nyilatkozat7 a gyarmati országoknak és népeknek biztosítandó függet-
lenségről megállapítja, hogy „valamennyi népnek jogában áll teljes szabadságát meg-
valósítani, szuverenitását gyakorolni és nemzeti területét megvédeni”, illetve hogy 
„minden fegyveres akciót, vagy a függő népek ellen irányuló bármilyen megtorló 
intézkedést meg kell szüntetni”. Bár ez a nyilatkozat szövegében valamennyi nép jo-
gaként fogalmazza meg az önrendelkezést, de az ENSZ Közgyűlése még ugyanebben 
az évben határozatában értelmezte a dolgot.

Tehát az ENSZ Közgyűlésének, 1960-ban elfogadott, 1541. számú határozata előírja 
azt a három módszert, ahogyan az önrendelkezési jogot alkalmazni lehet. Ennek megfe-
lelően, a gyámsági vagy az önkormányzattal nem rendelkező területeknek jogukban áll 
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új, független államot létrehozni, szabadon egyesülni független, már létező állammal, 
vagy szabadon integrálódni már létező államba. A két fenti határozat révén az önren-
delkezési jogot a gyarmati területeken élő népek tagadhatatlan jogaként ismerték el.

Az önrendelkezés, mint alapvető emberi jog életében az 1966-os év új fordulatot 
hozott. A Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmányában, valamint a Gazdasági, 
Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában az önrendelkezés valamennyi nép 
jogaként fogalmazódik meg: „Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jogér-
telmében a népek szabadon határozhatják meg a politikai státusukat, és szabadon 
irányíthatják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.” Az önrendelkezési jog 
tekintetében mindenképpen előrelépés volt, hogy az eddig csak gyarmati uralom alatt 
élő népekről, minden népre kiterjesztődött a fogalom. Viszont itt sem lett definiálva, 
nem lett tartalommal megtöltve. A fogalomhoz kapcsolódó kérdések (pl. ki a nép?) 
szintén nem lettek definiálva, és ami a legfontosabb, a jog kikényszerítésére nem szü-
letett egységes eljárás, megállapodás.

Az ENSZ Közgyűlésének, 1970. évi 2625. számú határozata a fenti meghatározást 
megismétli és hozzáteszi, hogy az önrendelkezési jog erőszakos megtagadása eseté-
ben, a népeknek joguk van ellenállni. Ebben támogatást igényelhetnek és kaphatnak, 
az ENSZ Alapokmányának elveivel összhangban. A nyilatkozat továbbá azt is kijelenti, 
hogy „a népek idegen igába fogása, más népek által történő dominációja és kizsák-
mányolása az alapvető emberi jogokat sérti”. Az említett okmányok alapján, több 
fontos következtetést vonhatunk le. Elsősorban: a népek önrendelkezési joga általános 
érvényű, mert nemcsak a gyarmati területeken élő, hanem valamennyi népet megillet. 
Másodsorban: a népek önrendelkezési szabadságának alapvető emberi jogi jellege 
van. Harmadsorban: az önrendelkezés folyamatos jog, mert a függetlenség elnyeré-
sével gyakorlása nem szűnik meg. A felsorolt jellegzetességek azonban a nemzetközi 
politikában sok vitát szültek. Már az 1514. számú ENSZ-határozat előírta, hogy az 
önrendelkezési jog gyakorlása az államok területi integritását vagy politikai független-
ségét nem veszélyeztetheti. Az 1970. évi nyilatkozat ezt a korlátozást megismételte. 
Mi több, a gyarmati rendszer felbomlása által kialakult új államok az önrendelkezési 
jogot antikolonialista posztulátumként ismerték el, és úgy vélték, az nem vonatkozik 
a területükön élő különböző népcsoportokra. Így alakult ki a mindmáig lezáratlan vita 
arról, hogy az önrendelkezés gyakorlását az államok területi integritásának védelmezé-
sével hogyan lehet összhangba hozni.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ)8 1975-ös konferenciá-
ján a részt vevő felek Európa biztonságának garantálása politikai normákat dolgoztak ki 
az emberi és kisebbségi jogok területén és a fegyverkorlátozás területén is jelentős 
előrelépések születtek. Az EBEÉ egyezménye, mely a résztvevő felek általi politikai 
kötelezettségvállalásokat tartalmazza. A dokumentumot három részre (kosárra) lehet 
osztani, témánk szempontjából az első kosár fontos. Ez a rész tartalmazza az Európa 
biztonságával kapcsolatos kérdéseket, illetve tartalmazta a részt vevő tagállamok 
egymás közti kapcsolatait, illetve a tagállamok és állampolgárai közötti viszonyt 
szabályozó tíz alapelvet9, az ún. helsinki dekalógot. Ennek a dekalógnak a 8. pontja 
„A népek egyenjogúsága és önrendelkezési joga”. Tehát az EBEÉ egyezménye is 
tartalmazza a népek önrendelkezési jogát. Viszont ez az egyezmény sem rendelke-
zik a jog alkalmazásának mibenlétéről. Viszont a népek önrendelkezési jogának elve 
mellett, a dekalóg tartalmaz olyan pontokat is, melyek pont ennek a jognak egyfajta 
korlátját képezik. Ugyanis a dekalóg 3. pontjában kiáll „a határok sérthetetlensége” mel-
lett. Tehát ebből az olvasható ki, hogy a népek önrendelkezési joga csak addig a pontig 
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értelmezhető, amíg ez a meglévő országok területének és határainak megváltoztatását 
nem érinti. Tulajdonképpen a dekalóg amellett áll ki, hogy az adott országon belül, az 
adott nép a lehető legtöbb autonómiával rendelkezzen.

(Az önrendelkezési jog megjelenése a Nemzetközi Bíróság határozataiban)
A Nyugat-Szahara ügy
Spanyolország igazgatta a nyugat-szaharai térséget, de a 1970-es évektől jelezte, hogy 
hajlandó lemondani róla. A két szomszédos ország, Marokkó és Mauritánia is meg sze-
rette volna szerezni ezt a területet. Az ENSZ Közgyűlés tanácsadó véleményt kért a 
Nemzetközi Bíróságtól. Az eljárás során mindkét ország azt hangsúlyozta, hogy ezen 
a területen a spanyol gyarmatosítás előtt sohasem volt igazi államiság. A valóságban 
nomád államiság volt a területen. Aktuálisan az uralta a területet, aki éppen katonai fö-
lényben volt. A Nemzetközi Bíróság megállapította, hogy teljesen egyértelműen, hogy 
ez a terület sem Marokkóhoz, sem Mauritániához nem tartozott, annak ellenére, hogy 
befolyásukat érvényesíteni tudták. A Nemzetközi Bíróság szerint ugyanis nincs olyan 
egyértelmű szabálya a nemzetközi jognak, amely megszabná a hatalomgyakorlás mód-
ját, számos különböző tényező vehető figyelembe. Spanyol-Szaharának a státuszában az 
a bizonyos, hogy sohasem volt uratlan terület, mindig volt államgépezet, azaz nincs ala-
nyi joga semelyik államnak arra, hogy ezt a területet magáénak minősítse, okkupálja.10

A Kelet-Timor ügy
Portugália szerint Ausztráliának vele, nem pedig Indonéziával kellett volna megállapod-
nia az egykori portugál gyarmat, Kelet-Timor kontinentális talapzatának kiaknázásáról, 
továbbá Kelet-Timor népének joga van az önrendelkezéshez.

Indonézia nem ismerte el ebben az ügyben a bíróság joghatóságát, nélküle viszont 
nem lehetett érdemi döntést hozni. A bíróság leszögezte, hogy Kelet-Timor népének joga 
van az önrendelkezéshez.11

A Nemzetközi Bíróság is megállapította, hogy a népek önrendelkezési joga, ahogyan 
az az Alapokmányból eredt és az Egyesült Nemzetek Szervezetének gyakorlata alapján 
fejlődött ki, egy erga omnes jog, tehát mindenkivel szembeszegezhető jog. A népek ön-
rendelkezési jogát elismerte az ENSZ Alapokmánya és Bíróság joggyakorlata és így a 
mai nemzetközi jog egy lényegi elvéről van szó.

Az Izrael által a megszállt palesztin területen történő falépítés jogi következményei 
tárgyában adott tanácsadó véleményében a Nemzetközi Bíróság szintén az önrendelke-
zési jogot erga omnes normának minősítette.12 Nagyon fontos lépés volt a népek önren-
delkezési jogának történetében, hogy a Nemzetközi Bíróság két ügyben is, egymástól 
függetlenül a népek önrendelkezési jogát erga omnes jognak minősítette.

(Választottbíróság13) Bibó István munkáiban sokat foglalkozott a nemzetközi vitarendezé-
sek és ezen belül a népek közötti konfliktusok alternatív vitarendezési módjaival. Bibó úgy 
vélte, hogy az lenne az optimális, ha az eljárás egyesítené a diplomáciai és a bírói konf-
liktusrendezés elemeit. Ennek megvalósulását a választottbíróság rendszerében látta.14

A választottbíróság, melyet a Bissau-Guinea és Szenegál közötti tengeri határ elha-
tárolása ügyében életre hoztak létre 1989-ben15 implicit módon elfogadta, hogy a népek 
önrendelkezési joga imperatív jellegű. A nemzetközi jognak kevés számú imperatív 
normája (jus cogens), ez is mutatja fontosságát. Imperatív vagy jus cogens normák a 
nemzetközi jogban azok a normák, melyek a nemzetközi hierarchiában magasabb rangot 
élveznek, mint a szerződési jog vagy a szokásjogi szabályok.
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(Összefoglalás) Láthattuk, hogy a nemzetközi szervezetek és a nemzetközi jog már az 
első világháború után fontos elvként tekintenek az önrendelkezési jogra és már 1945-
től jogként fogalmazódik meg. Bár a fogalmat az idők folyamán próbálták egyre több 
tartalommal feltölteni, de a népek önrendelkezési joga még mindig nem kapott egységes 
értelmezést. Nincs egy egyetemes eljárási rend a jog alkalmazására és kikényszerítésére. 
Véleményem szerint a népek önrendelkezési jogának megfelelő szabályozása sok fegy-
veres konfliktustól, így több áldozattól mentené meg az emberiséget.

A népek önrendelkezési jogának megfelelő szabályozása alatt értem, hogy ki kellene 
dolgozni egy egységes fogalomértelmezést, továbbá szükség lenne egy egységes eljá-
rás rend kidolgozására is. A jog kikényszeríthetőségében az ENSZ-nek kellene kapnia 
a legnagyobb szerepet, de ehhez szükséges lenne az nemzetközi szervezetek (többek 
között az ENSZ) átpolitizáltságát csökkenteni. Az ENSZ Biztonsági Tanács állandó 
tagságát megszüntetni vagy legalább szükségességét átgondolni. Az ENSZ BT állandó 
tagjainak vétójogát mindenképpen meg kellene szüntetni. Ez a lépés szükséges lenne 
ahhoz, hogy az ENSZ BT határozataiban csökkenjen az aktuális nagyhatalmi érdek.

Támogatni kellene a kisebbségeket jogaik maximális érvényesülésében, illetve ki kel-
lene kényszeríteni, hogy ne legyenek népirtások vagy elnyomások áldozatai.

Jobban segíteni kellene a párbeszédet az adott nép és az anyaország között. Szükség 
volna egy előzetes prognózis elkészítésére, hogy az adott nép függetlensége esetén mi 
várható. Főleg azért, mert láthatjuk, hogy az elmúlt húsz évben kialakuló államok tulaj-
donképpen önmaguk nem képesek ellátni funkcióikat. Ilyen esetekben az anyaországon 
belüli minél nagyobb autonómia elérése sokkal jobb megoldás lehetne, mint a függet-
lenség és ezzel az anyaország területi épsége sem csorbulna. Egy nép esetében, ha füg-
getlenedni szeretne, a gazdasági potenciáljának sokkal hangsúlyosabb szerepet kellene 
kapnia. Hiszen nem mindegy, hogy az adott nép képes-e fenntartania magát vagy sem.

Sokakban felmerült az a gondolat, hogy a népek önrendelkezési joga a 21. század-
ban a globalizáció hatására nem lesz előtérben. Ez tévedésnek bizonyul, hiszen itt 
Európában is, ahol az egységes Európa létrejötte a második világháború óta folya-
matban van, nem nyomta el a függetlenségi törekvéseket. Az Európai Unión belül is 
két függetlenségi népszavazás volt az elmúlt években, Skóciában és Katalóniában. 
Két olyan országban, mely évtizedek óta tagja az Európai Uniónak. A skóciai népsza-
vazáson a függetlenségpártiak kerültek kisebbségbe, de a brexit hatására folyamato-
san fel-felmerülnek a hírek arról, hogy talán újra szükséges lenne egy népszavazás. 
Katalónia kérdése pedig még jó ideig napirenden lesz. Mivel az államok léte nem sta-
tikus állapot, mert egy állam területe folyamatosan változik a történelem során, ezért 
minél hamarabb szükség lenne az önrendelkezési jog újragondolására és szabályozási 
hiányosságainak pótlására.
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