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BEVEZETÉS

Ukrajna és az Orosz Föderáció között már 2014 óta 
nemzetközi fegyveres konfliktus áll fenn. 2014. február 
22-én Viktor Janukovics ukrán miniszterelnök elhagy-
ta az országot, miután az oroszpárti politikája ellen hó-
napok óta tartó tüntetések aláásták hatalmát. Ugyana-
zon a napon orosz katonai erők megkezdték a Krím-fél-
sziget megszállását, majd 2014. március 16-án a terület 
lakossága egy vitatott népszavazáson kinyilvánította 
elszakadását Ukrajnától és az Autonóm Krími Köztár-
saság megalakulását, amelyet Oroszország azonnal ön-
álló államként ismert el. Március 18-án az állítólagos 
köztársaság csatlakozási kérelmet nyújtott be az Orosz 
Föderációhoz, amelyet Oroszország március 21-én ra-
tifikált. Ezzel egy időben a döntően orosz etnikumú la-
kosság által benépesített kelet-ukrajnai Donyeck és Lu-
hanszk megyékben orosz katonai támogatással fegyve-
res felkelés tört ki az ukrán fennhatóság ellen és 2014. 
május 11-én, egy népszavazást követően kikiáltották a 
Donyecki és a Luhanszki Népköztársaságot. A kelet-uk-
rajnai területek és Ukrajna között ettől az időszaktól 
kezdve folyamatos fegyveres konfliktus állt fenn, 
amelyben orosz katonai erők aktívan részt vettek, bár 
hivatalosan az orosz politikai vezetés folyamatosan cá-
folta, hogy csapatai jelen lennének Ukrajna területén.1

2022. február 21-én az Ukrajna és Oroszország közöt-
ti feszültség elérte csúcspontját. Jóllehet addig az orosz 
fél következetesen tagadta, hogy az ukrán határ közelé-
ben 2021 márciusa óta tartó csapatösszevonások célja 
egy Ukrajna elleni fegyveres támadás előkészítése len-
ne, aznap Vlagyimir Putyin elnök bejelentette, hogy az 
Orosz Föderáció elismeri a kelet-ukrajnai szeparatista 
entitások, az ún. Donyecki és Luhanszki Népköztársasá-
gok függetlenségét, és orosz békefenntartó csapatokat 
küld területükre, ami egyértelművé tette a két állam kö-
zötti fegyveres konfliktus elkerülhetetlenségét. Febru-
ár 24-én hajnalban az orosz hadsereg inváziót indított 
Ukrajna ellen és ezt a „különleges katonai műveletet” 
Putyin az orosz néphez intézett televíziós beszédében 
számos indokkal kísérelte meg alátámasztani.2 

A tanulmány célja az orosz–ukrán konfliktus 2022. 
február 24-én kezdődő újabb szakaszában felmerülő 

államközi erőszakkal kapcsolatos nemzetközi jogi kér-
dések elemzése. Első felében azt vizsgálja, hogy az 
orosz hivatalos nyilatkozatokban közvetlenül vagy 
közvetve megjelölt indokok alapján a 2022. február 24-
én megindított orosz fegyveres támadás összeegyez-
tethető-e a nemzetközi jog szabályaival, a második fele 
pedig azt a kérdést elemzi, hogy valamelyik fél támoga-
tása közvetlen fegyveres beavatkozás nélkül minősül-
het-e az orosz–ukrán konfliktusban való részvételnek.

1.  AZ OROSZ–UKRÁN KONFLIKTUS  
ÉS AZ ÁLLAMKÖZI ERŐSZAKRA VONATKOZÓ 
NEMZETKÖZI JOGI SZABÁLYOZÁS

1945 után az államközi erőszak nemzetközi jogi szabá-
lyozása alapjaiban megváltozott. Míg a klasszikus nem-
zetközi jog a háborúindítást az államok szuverén jogá-
nak tekintette, addig az Egyesült Nemzetek Szervezeté-
nek – ahogy azt az ENSZ Alapokmány preambuluma is 
tükrözi – elsődleges célkitűzése volt a jövő nemzedéke-
inek megvédése a „háború borzalmaitól”, ennek megfe-
lelően az államok közötti erőszakot szigorú korlátok 
közé kívánta szorítani.3 Ezt a törekvést tükrözi az Ala-
pokmány 2. cikk 4. bekezdése is, amely szerint:

„A szervezet összes tagjainak nemzetközi érintkezé-
seik során más állam területi épsége vagy politikai füg-
getlensége ellen irányuló vagy az ENSZ céljaival össze 
nem férő bármely más módon megnyilvánuló erőszak-
kal való fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától 
tartózkodniuk kell.”4

Az ENSZ ezzel a szabályozással általános államközi 
erőszaktilalmat vezetett be, amely a nemzetközi jog-
rend új alapnormájává vált. Bár az erőszak pontos fo-
galmát az Alapokmány nem definiálja,5 a fegyveres erő 
alkalmazásának minden formája egy másik állam ellen 
egyértelműen annak minősül és ezt a nemzetközi jo-
girodalom meghatározó része ius cogens normának te-
kinti.6 Ez alól az Alapokmány szövege mindössze két 
esetben biztosít kivételt: az önvédelem jogának gya-
korlásakor, és a Biztonsági Tanács az Alapokmány  
VII. fejezete alapján meghozott előzetes felhatalmazá-
sával indított katonai akció esetén.7 Emellett az állami 
gyakorlatban és a nemzetközi jogtudományi diskur-
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zusban egyéb, vitatott kivételek is felmerültek, mint 
például a humanitárius intervenció.8

Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy az Orosz Fö-
deráció katonai beavatkozása mindenképpen az erő-
szak alkalmazásának minősül, attól függetlenül, hogy 
hivatalosan ezt az orosz állam „különleges katonai mű-
veletnek” nevezi.9 Ennek a terminológiai választásnak 
azonban nincs nemzetközi jogi relevanciája, hanem a 
célja annak deklarálása, hogy a katonai beavatkozás az 
orosz alkotmányjogi kategóriák alapján nem minősül 
háborúnak, azaz kizárólag szerződéses katonák vethe-
tők be a harcokban és Oroszország nem rendel el általá-
nos mozgósítást a lakosság körében.10 Ennek megfelelő-
en a következőkben az Orosz Föderáció által közvetle-
nül vagy közvetve felhívott nemzetközi jogi normák 
elemzésével kísérlem meg megállapítani, hogy megala-
pozottnak tekinthető-e az az orosz álláspont, hogy az 
Ukrajna elleni támadás nem sérti az államközi erőszak-
ra vonatkozó normákat. 

1.1. AZ ÖNVÉDELEM JOGA

Államközi erőszak esetén az önvédelem joga az 1945 
utáni nemzetközi jogrend leggyakrabban felhívott nor-
mája. Mivel a Biztonsági Tanács felhatalmazásának 
meglétét viszonylag nagy magabiztossággal meg lehet 
állapítani,11 az államok jellemzően önvédelemre hivat-
kozva kísérlik meg legitimálni fegyveres akcióikat.12 Az 
ENSZ Alapokmány 51. cikke a következőképpen szabá-
lyozza az önvédelem jogát: 

„A jelen Alapokmány egyetlen rendelkezése sem 
érinti az Egyesült Nemzetek bármely tagja ellen irá-
nyuló fegyveres támadás esetén az egyéni vagy kollek-
tív önvédelem természetes jogát mindaddig, amíg a 
Biztonsági Tanács a nemzetközi béke és biztonság 
fenntartására szükséges intézkedéseket meg nem tet-
te. Az önvédelem jogának eme gyakorlásában a tagok 
által foganatosított intézkedéseket azonnal jelenteni 
kell a Biztonsági Tanácsnak, és semmilyen módon nem 
befolyásolhatják a Biztonsági Tanács tekintélyét és fe-
lelősségét a jelen okmány alapján, hogy bármikor meg-
tegye az általa szükségesnek tartott intézkedéseket, 
hogy megőrizze vagy helyreállítsa a nemzetközi békét 
és biztonságot.”

Ez a szabályozás tehát egy fegyveres támadás bekö-
vetkezésétől teszi függővé az önvédelmi cselekmény 
gyakorlását, a nemzetközi szokásjog által kialakított 
keretek között és előírja, hogy az önvédelmi intézkedé-
seket azonnal jelenteni kell a Biztonsági Tanácsnak. 

Putyin elnök az Ukrajna elleni támadást bejelentő be-
szédében kifejezetten felhívta az önvédelem nemzetkö-
zi jogát13 és ezt a beszédet csatolta az Orosz Föderáció a 
Biztonsági Tanácsnak küldött értesítésében, amellyel 
az Alapokmány 51. cikkének megfelelően jelentette az 
önvédelmi intézkedések megtételét.14 Hasonlóképpen, 
az Orosz Föderáció a hágai Nemzetközi Bíróság előtti 
eljárásban is önvédelmi cselekménynek minősítette a 
fegyveres beavatkozást és írásbeli beadványához szin-
tén csatolta Putyin elnök beszédét.15 

1.1.1.  Megelőző önvédelem potenciális ukrán támadás 
ellen?

Jóllehet az Alapokmány 51. cikkének szövegéből úgy 
tűnik, hogy az önvédelem gyakorlása kizárólag egy ko-
rábban már bekövetkezett fegyveres támadás esetén 
jogszerű, az államok16 és nemzetközi jogtudósok17 egy 
része támogatja azt az értelmezést, hogy küszöbönálló 
külső fegyveres támadás elhárítása érdekében is lehet 
önvédelmi intézkedéseket foganatosítani.

Ennek az értelmezésnek azonban a nemzetközi jogi 
elfogadottsága vitatott, amit jól mutat az, hogy a nem-
zetközi közösség az ENSZ reformfolyamat során nem 
tudott konszenzust kialakítani ebben a kérdésben.  
A Kofi Annan főtitkár által felkért munkacsoport jelen-
tése leszögezte, hogy: „A fenyegetett állam a nemzet-
közi jog régóta elfogadott álláspontja szerint katonai 
akcióba foghat, amennyiben küszöbönálló támadás fe-
nyeget.”18 Kofi Annan jelentése pedig ehhez hasonlóan 
megállapította, hogy: „A küszöbönálló támadás kon-
cepciója benne rejlik az 51. cikkben.”19 Ez a megfogal-
mazás azonban nem került be az ENSZ-tagállamok ál-
tal elfogadott zárónyilatkozatba, többek között azért 
sem, mert az államok jelentős része – elsősorban a fej-
lődő országok – következetesen visszautasítják az erő-
szak tilalmát kibővítő megközelítéseket20 és a konti-
nentális jogtudósok jelentős része is ezzel szemben 
foglal állást.21

Míg a megelőző önvédelem szűk koncepciójának van 
valamelyes támogatottsága a nemzetközi közösségben, 
addig a kiterjesztő értelmezést, amely távoli veszélyek-
kel szemben is felhatalmazást adna önvédelem gyakor-
lására, teljes körű elutasítottság övezi. A 2001. szep-
tember 11-i terrortámadásokat követően az Amerikai 
Egyesült Államok rendkívül széles jogkört vindikált 
magának a külső fenyegetések elhárítására. A 2002-es 
Amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia kijelentette, 
hogy „a nemzetközi jog évszázadok óta elismeri, hogy 
nemzeteknek nem szükséges elszenvedniük egy táma-
dást, mielőtt jogszerűen cselekedhetnének olyan erők 
ellen, amelyek részéről küszöbönálló támadás veszélye 
fenyeget [...]”. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy 
„[a]daptálnunk kell a közvetlen veszély koncepcióját a 
jelenkori ellenfelek képességeihez és céljaihoz […] Mi-
nél nagyobb a veszély, annál nagyobb a tétlenség koc-
kázata, és annál sürgetőbb az, hogy megelőző intézke-
dést tegyünk önmagunk megvédése érdekében, még ha 
bizonytalan is az ellenség támadásának ideje és he-
lye.”22 Ezt a megközelítést azonban egyáltalán nem tá-
mogatja az állami gyakorlat és a nemzetközi jogászok 
döntő többsége is elutasítja.23 

Az orosz hivatalos nyilatkozatokból úgy tűnik, hogy 
az Orosz Föderáció egy Ukrajna részéről fenyegető tá-
voli veszély megelőzése érdekében indította a fegyve-
res intervenciót. Putyin elnök február 24-i beszéde 
többször hivatkozott az Ukrajna területe felől Oroszor-
szág ellen irányuló fenyegetésekre, ugyanakkor egyet-
len példát sem említett küszöbönálló fegyveres táma-
dás lehetséges bekövetkezésére. A beszéd az Ukrajná-
val kapcsolatos veszélyek kapcsán inkább a NATO bőví-
tési terveire fókuszált. Putyin úgy nyilatkozott, hogy 
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Oroszország számára „ez élet vagy halál kérdése […] 
nem pusztán egy nagyon valódi veszély az érdekeinkre 
nézve, hanem az államunk léte és szuverenitása kap-
csán is.”24 Május 9-i beszédében az orosz elnök újra visz-
szatért erre a kérdésre és egyértelműen leszögezte, 
hogy „Oroszország megelőző csapást mért az agresszi-
óra”.25 Ezt a megközelítést támasztja alá az is, hogy az 
Orosz Föderáció egyik deklarált stratégiai célja Ukraj-
na megtámadásával az ország demilitarizálása volt. 
Oroszország ugyanakkor semmivel nem támasztotta 
alá azt az állítást, hogy a NATO keleti bővülése valóban 
fenyegetné biztonságát.26

A katonai beavatkozást követően Oroszország egy 
újabb, biztonságát potenciálisan veszélyeztető ténye-
zőt is azonosított. A Biztonsági Tanács 2022. március 
11-i ülésén Oroszország bejelentette, hogy Ukrajna te-
rületén körülbelül 30 darab amerikai, illetve NATO-tá-
mogatással működő biológiai fegyver fejlesztésével 
foglalkozó létesítmény üzemelt, amelyek az Orosz Fö-
derációt veszélyeztető kutatási programot folytattak.27 
Nakamicu Izumi, az ENSZ leszerelési főképviselője 
ugyanakkor az ülésen jelezte, hogy az ENSZ-nek nincs 
tudomása arról, hogy Ukrajna biológia fegyverek kifej-
lesztésén dolgozna,28 az Egyesült Államok pedig cáfolta 
az orosz állítást.29 Érdemes megemlíteni, hogy az Egye-
sült Államok által támogatott kutatóprogram leírása 
már korábban is nyilvánosan elérhető volt az ukrajnai 
amerikai nagykövetség honlapján,30 és a program egy 
már évtizedek óta nyilvános kutatás, amelynek célja 
nem fegyverfejlesztés, hanem potenciális biológiai ve-
szélyforrások elhárítása.31 Emellett úgy tűnik, hogy 
Oroszország visszatérően vádol bizonyítékok nélkül 
biológiai fegyverek kifejlesztésével más államokat: így 
2011-ben,32 majd 2018-ban Grúziával szemben is ha-
sonló állításokat fogalmazott meg.33

A fentiek alapján tehát valószínűsíthető, hogy Orosz-
ország egyik fő indoka az Ukrajna elleni beavatkozás 
megindítására az országot veszélyeztető távoli veszély 
elhárítása volt. Az Orosz Föderáció azonban nem tudta 
alátámasztani azt az állítást, hogy akár Ukrajna esetle-
ges csatlakozása a NATO-hoz, akár az Ukrajna terüle-
tén folyó biológiai kutatóprogramok bármilyen ve-
szélyt is jelentenének rá. Ha azonban még bizonyítható 
is lett volna valamilyen Oroszországot potenciálisan fe-
nyegető távoli veszély fennállása, az önvédelemre vo-
natkozó nemzetközi szabályozás alapján ez sem adott 
volna lehetőséget a katonai beavatkozásra.

1.1.2.  Kollektív önvédelem gyakorlása a Luhanszki  
és Donyecki Népköztársaságok megsegítésére?

Az Alapokmány 51. cikke explicit módon elismeri a kol-
lektív önvédelem gyakorlását, amennyiben egy jogta-
lan fegyveres támadás áldozata kifejezetten kéri azt, 
így tehát egy másik állam védelme érdekében alkalma-
zott fegyveres beavatkozás jogszerű.34 Ez természete-
sen feltételezi azt, hogy egy ténylegesen létező állam ja-
vára történik az önvédelmi cselekmény.35

Putyin elnök 2022. február 21-én aláírta a 71. sz. el-
nöki rendeletet „A Donyecki Népköztársaság elismeré-
séről” és a 72. sz. elnöki rendeletet „A Luhanszki Nép-

köztársaság elismeréséről”. Mindkét rendelet a helyi 
„nép” akaratára hivatkozva ismerte el az állítólagos ál-
lamalakulatok létét és garantálta, hogy az Orosz Föde-
ráció „békesegítő funkciókat” lát majd el területükön.36 
Ez potenciálisan jogalapot teremtett arra, hogy orosz 
„békefenntartók” a két népköztársaság területén tar-
tózkodjanak Ukrajna beleegyezése nélkül, illetve in-
nentől kezdve a Kelet-Ukrajnában folytatott ukrán ka-
tonai akciókat Oroszország a népköztársaságok elleni 
fegyveres támadásnak tekinthette, amellyel szemben a 
kollektív önvédelem gyakorlása megengedett.37 A nem-
zetközi közösség túlnyomó többsége élesen elutasítot-
ta ezt a lépést. António Guterres ENSZ-főtitkár hangsú-
lyozta, hogy „Donyeck és Luhanszk egyes területeinek 
függetlenségének elismerése Ukrajna területi épségé-
nek és szuverenitásának megsértése […] ez a békefenn-
tartás koncepciójának megcsúfolása”.38 Az ENSZ Köz-
gyűlés hasonlóképpen kijelentette, hogy a Donyecki és 
Luhanszki Népköztársaságok államiságának elismeré-
se „Ukrajna területi integritásának és szuverenitásá-
nak megsértése és összeegyeztethetetlen az Alapok-
mány elveivel”.39

Nyolc évvel korábban, a Krím-félsziget elcsatolása 
idején ugyanakkor az Orosz Föderáció már egyszer 
ugyanezt a forgatókönyvet követte: Putyin 2014. már-
cius 17-én aláírta „A Krími Köztársaság elismeréséről” 
szóló 147. számú elnöki rendeletet, majd 2014. március 
18-án a Krími Köztársaság aláírta az Oroszországhoz 
való csatlakozásról szóló megállapodást, amelyet a 
Duma március 21-én ratifikált.40 Az ENSZ Közgyűlés 
azonban megerősítette elkötelezettségét „Ukrajna szu-
verenitása, politikai függetlensége, egysége és területi 
integritása mellett, annak nemzetközileg elismert ha-
tárain belül” és felszólította a nemzetközi közösség 
tagjait, hogy tagadják meg az annexió elismerését.41

Az Orosz Föderáció hivatalos álláspontja szerint 
azonban a krími lakosság a nemzetközi jog által elis-
mert önrendelkezési jog gyakorlásával szabadon hatá-
rozhatta meg politikai rendszerét és biztosíthatta gaz-
dasági, társadalmi és kulturális fejlődését.42 Így tehát a 
Krími Köztársaság csatlakozása Oroszországhoz egy 
független állam szuverén döntése volt, ami nem tekint-
hető Ukrajna területi integritása erőszakos megsérté-
sének. Jóllehet a népek önrendelkezési jogának kiter-
jesztő értelmezése, amely lehetővé teszi az elszakadás-
hoz való jogot, erősen vitatott a nemzetközi jogi dis-
kurzusban,43 az ENSZ Közgyűlés 2625. számú határoza-
ta (Nyilatkozat az államoknak az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányával összhangban levő baráti kapcsolatait 
és együttműködését szabályozó nemzetközi jogi elvek-
ről) nem zárja ki egyértelműen ezt a lehetőséget. A ha-
tározat megtiltja az önrendelkezési jog felhívását szu-
verén államok teljes vagy részleges felosztására, vagy 
területi épségük, illetve politikai egységük megsérté-
sére, azonban ez csak olyan államokra vonatkozik, 
amelyek „tevékenységük során tiszteletben tartják a 
népek egyenjogúságának és önrendelkezésének elvét 
[…], és amelyek ennek következtében az adott területen 
élő egész népet – fajra, hitre és bőrszínének különbsé-
gére tekintet nélkül – képviselő kormánnyal rendelkez-
nek”.44 Ez a kitétel értelmezhető úgy, hogy a diszkrimi-
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nációval és más súlyos emberi jogsértésekkel sújtott 
csoportok elszakadhatnak az őket elnyomó államtól, ha 
minden más békés vitarendezési kísérlet kudarcot 
vall.45 A koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló ta-
nácsadó vélemény eljárása során több állam, köztük 
Oroszország is írásban jelezte a hágai Nemzetközi Bíró-
ságnak, hogy ezt az értelmezést fogadja el,46 számos ál-
lam ugyanakkor kijelentette, hogy a népek önrendelke-
zési joga nem terjed ki az elszakadáshoz való jogra.47

A fentiek alapján az elszakadáshoz való jog szokásjogi 
státusza erősen kétséges. Ha az önrendelkezési jog ki is 
terjed más országoktól való elszakadásra, az támogatói 
szerint is csak abban az esetben elfogadható, ha az adott 
csoport súlyos emberi jogsértéseket szenved el a kor-
mányzat részéről és helyzete kizárólag függetlenedés-
sel orvosolható. A Krím-félsziget és a Donbász régió la-
kossága esetében azonban ez a helyzet nem áll fenn. Bár 
kétségtelen, hogy az ukrán kormányzat orosz nyelv-
használatot korlátozó intézkedései emberi jogi jogsér-
téseknek minősülhetnek, ez nem éri el azt a szintet, ami 
legitimálná a területek elszakadását Ukrajnától, ráadá-
sul állítólagos elszakadásuk kizárólag az Orosz Föderá-
ció katonai, gazdasági és politikai támogatása miatt kö-
vetkezett be.48 A Donyecki és Luhanszki Népköztársasá-
gok tehát nem valódi szuverén államok, így az Orosz Fö-
deráció nem alkalmazhat jogszerűen erőszakot érde-
kükben kollektív önvédelmet gyakorolva. 

1.1.3.  Szükségesek és arányosak-e az orosz katonai 
cselekmények?

Még ha helytálló lenne is az Orosz Föderáció állítása, 
hogy az Ukrajna elleni katonai beavatkozás egyéni  
és/vagy kollektív önvédelem alapján történik, az önvé-
delmi cselekményeknek akkor is meg kellene felelniük 
a szükségesség és arányosság feltételeinek. A hágai 
Nemzetközi Bíróság joggyakorlatában visszatérően 
utalt arra, hogy ezek a nemzetközi szokásjog alapján 
nélkülözhetetlen részét képezik az önvédelem gyakor-
lásának.49

A szükségesség koncepciója alapján még önvédelmi 
szituációban is csak akkor alkalmazható erőszak, ha 
békés módon nyilvánvalóan nem lehetséges a konflik-
tus rendezése.50 Az arányosság elvének ugyanakkor 
több lehetséges értelmezése is van. Szűk értelmezés-
ben csak akkor minősül arányosnak az önvédelmi cse-
lekmény, ha az az elszenvedett fegyveres támadást nem 
haladja meg jelentős mértékben,51 míg kiterjesztő ér-
telmezésben a támadást megelőző helyzet visszaállítá-
sának szándékával összhangban történő fegyveres erő 
alkalmazása sem aránytalan.52

Az Oroszországi Föderáció katonai beavatkozása 
nem tűnik szükségesnek még akkor sem, ha esetleg el-
fogadjuk azt az érvet, hogy önvédelemből történt, mivel 
a békés vitarendezési lehetőség továbbra is fennállt, 
amit jól mutat, hogy a támadást megelőzően számos ál-
lam próbált közvetíteni a vitában álló felek között.53 Mi-
vel pedig az orosz fegyveres beavatkozás kezdetben 
teljes Ukrajna elfoglalására irányult, majd a 2022. ápri-
lis 3-át követő időszakban elsősorban a kelet-ukrajnai 
Donbász-régió megszállását és feltehető annektálását 

próbálja megvalósítani, megállapítható, hogy még az 
arányosság kiterjesztő értelmezésének sem felel meg. 

1.2.  FEGYVERES BEAVATKOZÁS OROSZ 
ÁLLAMPOLGÁROK VÉDELMÉBEN?

A második világháború előtt az államok szuverén jo-
guknak tekintették a fegyveres beavatkozást külföldön 
élő állampolgáraik védelme érdekében, amennyiben 
diplomáciai eszközökkel nem tudták megvédeni alap-
vető jogaikat.54 Az ENSZ Alapokmány ugyanakkor nem 
tartalmaz erre vonatkozó explicit utalást. A nemzetkö-
zi szakirodalom kisebbik része az állampolgárok védel-
mében történő beavatkozást az önvédelem koncepció-
jának szerves részének tartja,55 vagy a legalitását egyéb 
okokra hivatkozva ismeri el,56 de a nemzetközi jogá-
szok többsége jellemzően elutasította ezt az igényt, el-
sősorban azért, mert elfogadása az államok közötti 
erőszak további eszkalációjához vezethetne.57 A fegy-
veres beavatkozás jogszerűségének elismerése mellett 
érvelő szerzők ugyanakkor egyöntetűen hangsúlyoz-
zák, hogy az kizárólag az állampolgárok védelme érde-
kében feltétlenül szükséges mértékű erőszak alkalma-
zása lehet.58

Az orosz alkotmány 61. § (2) bekezdése kinyilvánítja, 
hogy „Az Orosz Föderáció garantálja az állampolgárai vé-
delmét és pártfogását külföldön”, amelyet Oroszország 
úgy értelmez, hogy az orosz állampolgárok védelme ér-
dekében fegyveres beavatkozás is elfogadható. Így példá-
ul Andrej Kozirev orosz külügyminiszter már 1995-ben 
úgy nyilatkozott, hogy az állampolgárai védelmében 
Oroszország kész akár fegyveres erőt is alkalmazni és ez 
összhangban van az ENSZ Alapokmányával.59

A 2000-es évektől az Orosz Föderáció egyre több in-
tézkedéssel könnyítette meg a posztszovjet térség or-
szágaiban élő orosz etnikumú lakosok számára az 
orosz állampolgárság megszerzését, majd az érdekeik-
re hivatkozva akár fegyveres beavatkozást is kilátásba 
helyezett.60 Ez megfigyelhető volt például a 2008. évi 
grúz konfliktus esetében is, amikor Oroszország töb-
bek között a Dél-Oszétiában és Abháziában élő orosz ál-
lampolgárok védelmére is hivatkozott,61 de a Krím-fél-
sziget elcsatolását is az orosz állampolgárság széles 
körű kiterjesztése előzte meg.62 Hasonlóképpen, a 
2022. február 24-i invázió előtt, 2019 áprilisa és 2022 
februárja között mintegy 720 000 útlevelet adtak ke-
let-ukrajnai lakosoknak.63 Ez sajátos kontextust ad Pu-
tyin elnök szavainak, aki az Ukrajna elleni támadás 
egyik indokaként kiemelte annak szükségességét, hogy 
„bíróság elé állítsuk azokat, akik számtalan véres bűn-
cselekményt követtek el polgári lakosok, köztük az 
Orosz Föderáció állampolgárai ellen is”.64

A fentiek alapján leszögezhető, hogy Oroszország 
gyakorlatilag a személyi joghatóságból próbál területi 
joghatóságot teremteni, amikor először tömegesen ki-
terjeszti az orosz állampolgárságot, majd az érdekeik 
állítólagos képviseletére diplomáciai védelem helyett 
katonai beavatkozást eszközöl.65 Ez a gyakorlat valódi 
jogvédelem helyett inkább csak ürügynek tűnik egy ka-
tonai invázió végrehajtására,66 és semmibe veszi az ál-
lampolgárok védelme érdekében rendelkezésre álló 
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diplomáciai védelem gyakorlásának lehetőségét.67 
Amennyiben tehát az állampolgárok védelmében alkal-
mazott fegyveres beavatkozás jogszerűségét el is is-
merné a nemzetközi jog, az orosz gyakorlat akkor is 
visszaélésszerű joggyakorlásnak minősülne, ráadásul a 
beavatkozás mértéke aránytalanul nagy az állampol-
gárok jogainak védelme érdekében szükséges katonai 
erőhöz képest.

1.3.  HUMANITÁRIUS INTERVENCIÓ AZ UKRAJNAI 
LAKOSSÁG VÉDELMÉBEN?

Mind a nemzetközi jogi diskurzusban, mind egyes álla-
mok nyilatkozataiban már a 19. század óta felmerült az 
az álláspont, hogy a polgári lakosság ellen elkövetett 
tömeges emberi jogi jogsértések megakadályozása ér-
dekében a nemzetközi jog lehetővé teszi a katonai be-
avatkozást.68 A humanitárius intervenció mint az erő-
szak általános tilalma alóli kivétel létezésére azonban 
rendkívül kevés állami gyakorlat és opinio juris találha-
tó. Képviselői jellemző módon kiemelt jelentőséget tu-
lajdonítanak a nyugati államok gyakorlatának,69 a har-
madik világ és az érintett államok hivatalos nyilatkoza-
tait viszont másodlagosnak tekintik,70 ha egyáltalán fi-
gyelembe veszik.71

Ennek ellenére még azok az államok is, amelyek nyi-
latkozataik szerint a polgári lakosság érdekében hajta-
nak végre katonai beavatkozást, általában tartózkod-
nak attól, hogy a humanitárius intervenciót az erőszak 
tilalma alóli kivételként ismerjék el. Jellemző, hogy bár 
az 1999-es NATO-beavatkozást a humanitárius inter-
venció egyik iskolapéldájaként szokás emlegetni, Belgi-
um kivételével72 egyik NATO-tagállam sem állította 
nyilvánosan, hogy erre a humanitárius intervenció biz-
tosított volna jogalapot.73

A nagyhatalmak közül az Egyesült Királyság az 
egyetlen, amelynek jogi álláspontja szerint a humanitá-
rius célú fegyveres beavatkozás jogszerű BT-felhatal-
mazás hiányában is.74 Ezt az álláspontot azonban Dáni-
án kívül egyetlen állam sem fogadta el hivatalosan,75 
így a humanitárius intervenció mint az erőszak tilalma 
alóli kivétel szokásjogi elismertsége meglehetősen va-
lószínűtlen.76

1.3.1.  Humanitárius intervenció az ukrajnai orosz 
etnikumú lakosság védelmében?

Az orosz hivatalos nyilatkozatokból úgy tűnik, mintha 
a „különleges katonai művelet” egyik fő célja az lenne, 
hogy az ukrajnai orosz lakosságot súlyos emberi jogi 
jogsértésektől mentse meg. Az Orosz Föderáció már 
2014 óta azzal vádolja Ukrajnát, hogy népirtást követ el 
az ukrajnai orosz lakossággal szemben, mivel a ke-
let-ukrajnai szakadár népköztársaságok elleni fegyve-
res konfliktus számos polgári áldozattal járt,77 ennek 
kapcsán az orosz ügyészség büntetőeljárást is indí-
tott.78 Putyin elnök 2021 decemberében is hangsúlyoz-
ta, hogy „a donbászi fejlemények népirtásnak tűnnek”,79 
az ukrajnai katonai beavatkozást bejelentő beszédében 
pedig kijelentette, hogy „meg kellett állítanunk ezt a 
milliók ellen irányuló atrocitást, népirtást”.80 A polgári 

áldozatok mellett ugyanakkor az ukrán nyelvet kizáró-
lagos államnyelvvé nyilvánító nyelvtörvényt81 is az 
orosz lakosság elleni támadás bizonyítékának tekinti 
az Orosz Föderáció, az Orosz Külügyminisztérium szó-
vivője, Maria Zaharova egyenesen „nyelvi népirtás-
ként” hivatkozott rá.82

A hágai Nemzetközi Bíróság előtti eljárásban, ame-
lyet Ukrajna kezdeményezett az Orosz Föderációval 
szemben a Népirtás elleni egyezmény állítólagos meg-
sértése miatt, Oroszország nem nyújtott be bizonyíté-
kot az állítólagos népirtással kapcsolatban és hangsú-
lyozta, hogy nem a Népirtás elleni egyezmény megsér-
tése miatt hajtott végre katonai beavatkozást Ukrajná-
ban, hanem önvédelemből cselekszik.83 Ennek ellenére 
a Bíróság leszögezte, hogy „kétséges, hogy az Egyez-
mény, tárgyának és céljának fényében, engedélyezné 
egy Szerződő Fél számára az erőszak egyoldalú alkal-
mazását egy másik állam területén egy állítólagos nép-
irtás megelőzése vagy megbüntetése érdekében.”84

A rendelkezésre álló adatok alapján semmi nem utal 
arra, hogy az ukrán állam népirtást követett volna el. 
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 
monitoring missziója például folyamatosan dokumen-
tálta a kelet-ukrajnai harcokat, de nem talált indikációt 
arra, hogy a donbászi orosz lakosság szisztematikus 
megsemmisítésére irányuló katonai akció történt vol-
na.85Az ukrán nyelvtörvény pedig, bár kétségtelenül 
korlátozta a nem ukrán nyelvű lakosság nyelvhasznála-
ti jogait,86 nem eredményezte volna az orosz lakosság 
fizikai elpusztítását.87

1.3.2.  Humanitárius intervenció a teljes ukrán lakosság 
védelmében?

Az orosz etnikumú lakosság mellett az orosz hivatalos 
nyilatkozatok szerint a katonai beavatkozás valamennyi 
ukrán állampolgár megmentésére is irányul. Putyin el-
nök az orosz támadást megelőző beszédében leszögezte, 
hogy Oroszország „demilitarizálására és nácitlanításá-
ra” törekszik majd,88 arra utalva, hogy véleménye szerint 
az ukrán politikai vezetés egy náci rezsimet épít ki. Erre 
ráerősítve, 2022. február 25-én már egyenesen „drog-
függők és neonácik csapatának” jellemezte az ukrán 
kormányt.89 Az Orosz Nemzetközi Jogi Társaság, amely-
nek elnöksége nyilatkozatban kísérelte meg nemzetközi 
jogi érvekkel alátámasztani az orosz katonai beavatko-
zást, hasonlóképpen azt állította, hogy „az Orosz Föderá-
ció rákényszerült arra, hogy egy különleges műveletet 
hajtson végre azért, hogy katonailag felszabadítsa az ott 
élő orosz állampolgárokat, és valamennyi oroszt és uk-
ránt az ukrán náciktól és nacionalistáktól”.90 

Az egyetlen konkrét példa, amelyet a hivatalos orosz 
közleménynek az állítólagos ukrán neonáci politikai 
befolyás bizonyítékaként említenek, az ún. Azov zász-
lóalj létezése.91 Kétségtelen, hogy az Azov zászlóalj ere-
detileg szélsőjobboldali ideológiákat követő paramili-
táris alakulatként jött létre, és később az ukrán állami 
hadsereg részévé vált,92 de semmi nem támasztja alá, 
hogy az ukrán állami vezetés bármelyik része neonáci 
eszméket követne. Ez meglehetősen valószínűtlen, már 
csak azért is, mert az ukrán elnök, Volodimir Olek-
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szandrovics Zelenszkij zsidó származású, amire nem 
sok példa van nemzetiszocialista eszméket követő álla-
mokban. Ha pusztán az a tény, hogy az ukrán hadsereg-
ben vannak szélsőjobboldali eszméket követő katonák 
igazolná a nácitlanítás szükségességét, akkor való-
színűleg erre az Orosz Föderáció is rászorulna, mivel az 
orosz hadseregben, illetve az azzal együtt harcoló sze-
paratista erők kötelékeiben is jelentős számú neonáci 
eszméket valló katona szolgál.93

Így tehát a „nácitlanítás” nem tűnik meggyőző érv-
nek egy humanitárius intervenció végrehajtására, sok-
kal valószínűbb, hogy propagandaszlogenként funkcio-
nál, amely – a népirtásra való hivatkozással együtt – al-
kalmas a Nagy Honvédő Háború emlékének megidézé-
sére, ami segíti legitimálni a katonai beavatkozást az 
orosz közvélemény számára.94

1.3.3. A humanitárius intervenció arányossága

A humanitárius intervenció koncepciójának támogatói 
között széles körű egyetértés figyelhető meg abban, hogy 
a polgári lakosság védelmében végrehajtott beavatkozás-
nak arányosnak kell lennie, vagyis az alkalmazott fegyve-
res erő nem okozhat jelentősebb negatív következménye-
ket, mint amit megakadályozni kíván.95 Ahogy arra Nigel 
Rodley találóan rámutatott, „a célja a beavatkozási recep-
tnek az, hogy meggyógyítsa a beteget, nem pedig az, hogy 
rontson az állapotán, vagy akár meg is ölje”.96

Az orosz katonai akció arányossága erősen megkér-
dőjelezhető, mivel még ha el is fogadnánk, hogy a hu-
manitárius intervenció jogszerű a nemzetközi jogban 
és az Orosz Föderáció valóban az orosz, illetve a teljes 
ukrán lakosság védelmében cselekszik, akkor is nehe-
zen megmagyarázható, hogy egy ilyen jelentős pusztí-
tással járó hadművelet mennyiben szolgálja a polgári 
lakosság emberi jogainak megvédését. Tekintettel arra, 
hogy a beavatkozás számos város és más település tel-
jes vagy részleges elpusztításával járt és több mint 6 
millió ukrán állampolgár kényszerült emiatt külföldre 
távozni,97 ez rendkívül valószínűtlennek tűnik.

2.  AZ OROSZ–UKRÁN KONFLIKTUS  
ÉS A FEGYVERES KONFLIKTUSBAN VALÓ 
RÉSZVÉTEL KÉRDÉSE

Az orosz katonai beavatkozást követően jelentős politi-
kai vitát generált az a kérdés, hogy pontosan milyen 
módon és mértékben lehet Ukrajnának segítséget nyúj-
tani úgy, hogy a támogatást adó államok ne minősülje-
nek az orosz–ukrán nemzetközi fegyveres konfliktus-
ban részt vevő feleknek. Tekintettel Oroszország nuk-
leáris arzenáljára, potenciálisan akár egy nukleáris ho-
lokausztot is előidézhetne az, ha például a NATO-tagál-
lamok közvetlenül részt vennének a konfliktusban Uk-
rajna oldalán. Ennek ellenére, számos állam úgy véli, 
hogy nem pusztán a humanitárius és gazdasági segít-
ségnyújtás, de akár támadó katonai technológia átadá-
sa Ukrajnának sem minősül az orosz–ukrán konfliktus-
ban való részvételnek.98

Ezzel szemben a magyar kormány következetesen 
azt állította, hogy „Magyarországnak ebből a katonai 

konfliktusból ki kell maradnia”, és ezért elutasította az 
Ukrajnának történő fegyverszállítást,99 sőt még a ma-
gyar területen keresztül történő fegyverszállítást is.100 
Ezt az álláspontot végül annyiban módosította, hogy 
csak a „halálos erő célba juttatására tervezett katonai 
felszerelések” nem mehetnek közvetlenül Ukrajnába 
Magyarországon keresztül, de az egyéb típusú fegyver-
szállítmányok igen.101 Ezzel ellentétben ugyanakkor 
Magyarország ismételten megszavazta azt, hogy az Eu-
rópai Unió az Európai Béketerv (European Peace Faci-
lity) keretében 2 milliárd euró támogatást adjon az uk-
rán fegyveres erőknek arra, hogy megvédjék az ország 
területi épségét és szuverenitását az orosz agresszió-
tól, annak ellenére, hogy a támogatás jelentős része tá-
madó fegyverek beszerzésére irányul.102

A magyar álláspontot látszólag megerősítve, az Orosz 
Föderáció visszatérően figyelmeztetett arra, hogy véle-
ménye szerint az Ukrajnának történő fegyverszállítás, 
sőt még az Oroszországgal szemben bevezetett szank-
ciók is a konfliktusban való részvételnek minősülnek 
és a fegyverszállítmányok katonai célpontot jelente-
nek, amelyeket akár az európai uniós országok terüle-
tén is támadhat.103 

A következőkben megkísérlem bemutatni, hogy a 
nemzetközi jogi szabályozás értelmében mi minősül 
nemzetközi fegyveres konfliktusban való részvételnek 
és választ adni arra a kérdésre, hogy lehetséges-e az 
ukrán haderő harcképességét növelő támogatást nyúj-
tani anélkül, hogy az adott ország hadviselő félnek mi-
nősüljön.

2.1.  A SEMLEGESSÉG SZABÁLYOZÁSA  
A NEMZETKÖZI JOGBAN

A 20. századig a háborúindításhoz való jog az államok 
szuverén előjoga volt. A klasszikus nemzetközi jogi 
doktrína a nemzetközi jogi szabályozást a háború és a 
béke jogára osztotta, amelyben az államok bármikor ki-
nyilváníthatták hadviselési szándékukat (animus belli-
gerendi) hadüzenet vagy ultimátum formájában, ame-
lyet elsősorban békeszerződés kötésével szüntethettek 
meg. A háború fennállása tehát alapvetően az animus 
belligerendi kinyilvánításától függött, amellyel a hadvi-
selő állam értesítette a többi államot a hadiállapot létre-
jöttéről.104 Ennek megfelelően az államok közötti ellen-
ségeskedések tényleges fennállta és a formálisan elis-
mert hadiállapot el is válhatott egymástól, tehát az álla-
mok közötti fegyveres összecsapások nem feltétlenül 
minősültek háborúnak, illetve a hadiállapothoz sem 
mindig kapcsolódtak harcok.105 A formális háború kon-
cepció mellett azonban az államok esetenként elismer-
ték, hogy az állami irányítás alatt álló fegyveres erők 
közötti összecsapások, anélkül is háborúnak minősül-
nek, hogy azt bármelyik fél is megüzente volna106 (ún. de 
facto hadiállapot) 107, hacsak valamennyi hadviselő ál-
lam kifejezetten nem tagadta a hadiállapot fennálltát.108

Egy háború idején a valamelyik hadviselő fél oldalán 
részt nem vevő államnak ugyanakkor be kellett tarta-
nia a semlegesség szabályait, amelyeket az 1907. évi V. 
és XIII. sz. hágai egyezmények kodifikáltak.109 Ennek 
célja egyrészt az volt, hogy a semleges államot minél 
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kevésbé sújtsa a háborús erőszak, valamint az, hogy a 
semleges állam ne pusztán névlegesen legyen semle-
ges, hanem valóban ne támogassa egyik hadviselő felet 
sem.110 Így a semleges állam természetesen nem szállít-
hatott semmilyen hadianyagot közvetlenül vagy köz-
vetve egyik hadviselő félnek sem,111 és köteles volt meg-
akadályozni, hogy semlegessége sérüljön, például az-
zal, hogy a területet hadi célokra használják fel, ennek 
érdekében katonai erőt is alkalmazhatott. A semleges-
séget a hadviselő felek akár erőszakkal is kikényszerít-
hették a semleges állammal szemben.112

A második világháború idejére azonban ez a világos 
álláspont kezdett komplexebbé válni. Az Egyesült Álla-
mok bevezette a „minősített” vagy „jóindulatú” semle-
gesség kategóriáját, amelynek értelmében álláspontja 
szerint jogszerű volt eltérni a klasszikus semlegességi 
szabályok követésétől a fegyveres agresszió áldozatai-
nak megsegítése érdekében. Ez tette lehetővé 1941. 
március 11-én a Land Lease Act elfogadását, amely je-
lentős logisztikai támogatást adott a Harmadik Biroda-
lom ellen küzdő államoknak, annak ellenére, hogy az 
USA továbbra sem lépett be a háborúba.113 

Az ENSZ Alapokmány elfogadásával széles körben elfo-
gadottá vált, hogy az államközi erőszak tilalmának meg-
sértése esetén a semlegességről alkotott hagyományos 
felfogás követése valójában az agresszornak kedvezne, 
vagyis a tradicionális semlegességi megközelítés nem 
tartható.114 Ezt az új értelmezést támasztja alá az 1977. 
évi I. Kiegészítő Jegyzőkönyv terminológiája is, amely kü-
lönbséget tesz „semleges” és „az összeütközésben részt 
nem vevő” államok között.115 Fontos hangsúlyozni azon-
ban, hogy nem követ el jogsértést az az állam, amely úgy 
dönt, hogy egy ilyen konfliktusban mégis a hagyományos 
semlegességi megközelítést alkalmazza.116

Megjelent ugyanakkor az a felfogás is, amely azt vall-
ja, hogy a semlegességi szabályoktól való eltérés csak 
akkor lehet jogszerű, ha az ENSZ Biztonsági Tanácsa az 
Alapokmány VII. fejezetének megfelelően kényszerin-
tézkedést hozott, vagy legalább határozatában megál-
lapította az agressziós cselekményt, a béke megszegé-
sét vagy megsértését.117 Bár ez a megközelítés látszólag 
összhangban van az Alapokmány működési logikájával, 
és az 1945. utáni állami gyakorlattal,118 azonban figyel-
men kívül hagyja azt – az igen gyakori – szituációt, ami-
kor egy állam ugyan nyilvánvalóan jogellenesen alkal-
maz erőszakot egy másik állammal szemben, de a Biz-
tonsági Tanács mégsem képes kényszerintézkedést al-
kalmazni, mivel azt a BT valamelyik állandó tagja vétó-
jogával élve megakadályozza.119

Mivel a nyílt orosz katonai agresszió pontosan ilyen 
helyzetet eredményezett, nem meglepő, hogy egyes 
szerzők ennek hatására megváltoztatták korábbi állás-
pontjukat. Von Heinegg például, aki addig a Biztonsági 
Tanács döntésétől tette függővé a semlegesség szabálya-
itól való eltérést,120 most már úgy érvel, hogy „a semleges 
államokat nem kötheti többé a szigorú semlegesség és 
annak tilalma, hogy olyan eszközöket szállítson egy ag-
resszió áldozatának, amely szükséges számára ahhoz, 
hogy megvédje magát egy agresszor állammal szemben, 
amely nyilvánvalóan úgy határozott, hogy figyelmen kí-
vül hagyja a nemzetközi jog alapelveit és szabályait”.121

2.2.  A NEMZETKÖZI FEGYVERES KONFLIKTUSBAN 
VALÓ RÉSZVÉTEL

A fentiek fényében leszögezhető, hogy Ukrajnának nyúj-
tott nemzetközi támogatás nem sérti a nemzetközi jog 
szabályait, ahogy az Ukrajna oldalán történő katonai 
beavatkozás is jogszerű lenne a kollektív önvédelem 
alapján. Nem világos ugyanakkor, hogy hol húzódik az a 
határ, ahol már kijelenthető, hogy Ukrajna támogatása 
már az orosz–ukrán nemzetközi fegyveres konfliktus-
ban való részvételt is jelenti. Ez kulcsfontosságú kérdés, 
mivel az Ukrajnát támogató államok megerősítették, 
hogy nem kívánnak a konfliktusban Ukrajna oldalán 
hadviselő félként részt venni, mivel a nukleáris fegyve-
rekkel rendelkező országok közötti fegyveres összecsa-
pás a teljes emberi civilizáció pusztulásával fenyegetne.

Ennek megválaszolása azonban sem a vonatkozó ál-
lami gyakorlat, sem a nemzetközi jogirodalom alapján 
nem egyszerűen megoldható. Általánosan elfogadott, 
hogy a hadviselő féllé egy állam a fegyveres összeütkö-
zésben való jelentős mértékű részvétellel válik,122 ez az 
absztrakt meghatározás azonban nehezen alkalmazha-
tó azokban a szituációkban, amikor egy állam katonai 
erővel nem avatkozik be valamelyik hadviselő fél olda-
lán, de jelentős támogatást nyújt valamelyiknek.  

Az iraki–iráni háború során például az iráni kormány 
nyilvánosan deklarálta, hogy Kuvaitot Irak oldalán 
hadviselő félnek tekinti, mivel az nem pusztán pénz-
ügyi támogatást nyújt Iraknak, de rendelkezésére bo-
csátott különböző logisztikai létesítményeket, így ki-
kötőket és a kuvaiti légtért is, amely jelentős katonai 
előnyhöz juttatta Irakot a katonai konfliktus során.123 
Ezt az értelmezést azonban más államok, így például az 
Egyesült Államok, Franciaország vagy a Szovjetunió is 
elutasították.124 Hasonlóképpen a 2003-as iraki beavat-
kozás során Olaszország, amely logisztikai támogatást 
nyújtott a hadművelethez és átengedte a légterét a be-
avatkozásban részt vevő harci repülőgépeknek, tagad-
ta, hogy hadviselő fél lenne az Egyesült Államok olda-
lán, mivel az olasz katonaság közvetlenül nem vett 
részt a harcokban.125

Az elmúlt évtizedek állami gyakorlatából tehát 
leszűrhető az, hogy a fegyveres összeütközésben való 
részvétel küszöbe kifejezetten magas, pusztán a klasz-
szikus semlegességi szabályok megszegése még nem 
tesz egy államot sem hadviselő féllé. Úgy tűnik, hogy 
hiába minősül az állam területének átengedése agresz-
szió elkövetésére szintén agressziónak,126 a társhadvi-
selői státusz eléréséhez közvetlen katonai segítség-
nyújtás kell, vagy legalábbis valamilyen közvetlen, ka-
uzális kapcsolat az állami magatartás és a hadművele-
tek között.127

Az orosz–ukrán konfliktus kapcsán egyértelműen 
megállapítható, hogy az Ukrajnát támogató államok 
nem tekintik az Ukrajna számára biztosított pénzügyi 
és logisztikai támogatást a fegyveres konfliktusban 
való részvételnek és bár Oroszország visszatérően til-
takozott ez ellen, kijelentette, hogy a  „vörös vonal” át-
lépésnek azt tekintené, ha más országok légibázisukat 
átengednék az ukrán haderő számára, vagy repülésti-
lalmi övezetet hoznak létre Ukrajna légterében, ame-
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lyet fegyveres erővel próbálnának kikényszeríteni.128 
Ez összhangban áll a korábbi állami gyakorlattal. 

A titkosszolgálati információk megosztása ugyanak-
kor döntően befolyásolhatja a harcok kimenetelét, kü-
lönösen a célpontok kiválasztásában való közreműkö-
déssel. Lloyd Austin, az amerikai védelmi miniszter be-
ismerte, hogy az Egyesült Államok jelentős mennyiségű 
titkosszolgálati információt osztott meg Ukrajnával,129 
amely a The New York Times forrásai szerint elsősor-
ban az orosz hadsereg mobil főhadiszállásaira fóku-
szált és lehetővé tette az ukrán hadsereg számára orosz 
katonai vezetők likvidálását.130 Az Egyesült Államok 
ugyanakkor hivatalosan tagadta, hogy olyan részletes 
titkosszolgálati adatokat továbbított volna, amely kife-
jezetten lehetővé tenné meghatározott orosz katonák 
támadását. Az amerikai álláspont szerint az átadott 
hírszerzési információk kizárólag abban segítik az uk-
rán felet, hogy stratégiai szinten alakítsa ki az orosz in-
vázióval szembeni fellépést,131 de nem tartalmaztak 
adatokat magas beosztású orosz tisztek földrajzi hely-
zetéről.132 Mindemellett úgy tűnik, hogy az Egyesült Ál-
lamok katonai hackerei aktívan segítik az ukrán fegy-
veres erők kiberhadműveleteit.133

Az információmegosztás és a kiberhadviselésben tör-
ténő támogatás már felveti azt a lehetőséget, hogy az 
amerikai segítségnyújtás lényeges részét képezheti a 
katonai műveleteknek, ami az orosz–ukrán nemzetközi 
fegyveres konfliktusban való részvételt jelentene.134 
Schmitt álláspontja szerint, ha az információátadás cél-
ja az, hogy az Egyesült Államok taktikai szinten, köz-
vetlenül befolyásolja a harctéri eseményeket azzal, 
hogy lehetővé tegye azt, hogy az ukrán haderő képes 
legyen elkerülni meghatározott orosz támadásokat, il-
letve végre tudjon hajtani csapásokat konkrét célpon-
tok ellen, akkor hadviselő félnek kell tekinteni a konflik-
tusban.135 Az Ukrajna számára támogatást nyújtó többi 
állam ugyanakkor nem tekinthető a fegyveres konflik-
tusban részt vevő félnek.

Míg az Egyesült Államok esetében csak feltételezhető 
a társhadviselői státusz, addig Belarusz esetében ez vé-
leményem szerint biztosan kijelenthető. A Fehérorosz 
Köztársaság nem pusztán átengedte területét az orosz 
hadsereg számára az Ukrajna elleni katonai agresszió 
elkövetésére,136 és logisztikai támogatást nyújtott a 
harcok folytatásához, hanem a belarusz–ukrán határ 
melletti csapatösszevonással és katonai gyakorlatok-
kal folyamatosan potenciális támadással fenyegeti Uk-
rajnát, amivel leköti az ukrán haderő egy részét.137 Ez a 
magatartás már túllép a semlegesség szabályainak 
megsértésén és az orosz–ukrán konfliktusban való 
tényleges részvételnek minősül.138

KONKLÚZIÓ

Az Orosz Föderáció katonai beavatkozása a II. világ-
háború óta példátlan nemzetközi jogsértés, amely az 
agresszió definíciójáról szóló ENSZ közgyűlési hatá-
rozat minden egyes pontját megvalósította.139 Kivéte-

lességét nem önmagában a katonai beavatkozás mér-
téke, hanem az az alig leplezett szándék jelenti, amely 
Ukrajna területének jelentős részének annektálására 
törekszik, annak ellenére, hogy Oroszország koráb-
ban több nemzetközi szerződésben is kifejezetten el-
fogadta Ukrajna szuverén államiságát és területi sért-
hetetlenségét.140

Ez a támadás szakítást jelent azzal az orosz stratégiá-
val is, amely eddig legalább nemzetközi jogilag első lá-
tásra valamelyest elfogadható indokokkal igyekezett 
leplezni expanziós politikáját a posztszovjet térségben. 
Az orosz megközelítést eddig befagyott konfliktusok 
létrehozása, állampolgárság kiterjesztése és a befagyott 
konfliktusok fenntartása érdekében fegyveres beavat-
kozással való fenyegetés, vagy annak megvalósítása jel-
lemezte, de az Orosz Föderáció eddig elkerülte más szu-
verén országok területének tényleges annektálását. Jól-
lehet a Krím-félsziget elfoglalása már részleges elmoz-
dulást jelentett ettől a stratégiától, de az önrendelkezési 
jog felhívásával Oroszország nem tagadta meg nyíltan a 
nemzetközi jogrendszer alapvető normáit.

Az ukrajnai beavatkozás azonban döntő változást 
jelent. Bár az Orosz Föderáció formálisan az önvéde-
lem jogára alapozza a katonai beavatkozást, annak te-
rületszerző célzata az erőszak tilalmán alapuló nem-
zetközi konszenzus elsöprésére irányul és végső so-
ron a nemzetközi jogrendet a 19. századba akarja visz-
szatéríteni, amikor a háború a szuverén állami privilé-
gium volt.141 

Az államok közötti erőszaktilalmat ugyanakkor a 
második világháború óta számtalanszor eltemették, 
csak hogy újult erővel támadjon fel,142 és a nemzetközi 
közösség reakciója megerősítette, hogy még Oroszor-
szág politikai szövetségesei sem kívánnak a klasszikus 
nemzetközi jog korszakába visszalépni. Mindössze há-
rom állam, Kuba, Szíria, és Venezuela ismerte el az 
orosz támadás jogszerűségét,143 ezzel szemben az ENSZ 
Közgyűlés különleges ülésszakán elfogadott határozat 
elítélte „az Orosz Föderáció Ukrajna ellen elkövetett ag-
resszióját, amely megsértette az Alapokmány 2. cikk 
(4) bekezdését” és hangsúlyozta, hogy „az Orosz Föde-
ráció olyan szintű katonai műveletet hajt végre Ukrajna 
szuverén területén belül, amelyet a nemzetközi közös-
ség Európában évtizedek óta nem látott”.144

Oroszország tehát megsértette az államközi erőszak 
szabályát, amely a nemzetközi jog ius cogens, feltétlen 
alkalmazást igénylő szabálya. Ebben a helyzetben vala-
mennyi állam kötelessége, hogy együttműködjön az 
ilyen súlyos jogsértés megszüntetése érdekében jog-
szerű módon.145 Mivel Ukrajna támogatása nem ellenté-
tes a semlegesség szabályrendszerével, ezért ez egy le-
hetséges módja az orosz agresszió felszámolásának. 
Ugyanakkor, amennyiben a támogatás mértéke eléri a 
harcokban való lényeges közreműködés szintjét, a tá-
mogatást nyújtó államot hadviselő félnek kell tekinte-
ni. Ez azonban mindössze annyit jelent, hogy immár az 
érintett állam kollektív önvédelmet gyakorol egy fegy-
veres agresszió áldozatának megsegítésére.
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