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Az iraki háború és a nemzetközi jog: 
a kezde  ől a végig
Dunay Pál

A nemzetközi rendszer gyorsabban és az eseményekre válaszolva rugalmasabban 
változik, mint az univerzális nemzetközi jog. Utóbbi a nemzetközi kapcsolatok 
továbbra is meghatározó szereplőinek, az államoknak az akarategyezésével jön 

létre, míg előbbit a nemzetközi kapcsolatok néhány szereplője is meghatározó módon 
befolyásolhatja, sőt át is alakíthatja. Következésképpen a rendszerben bekövetkező vál-
tozásokat a nemzetközi jog csak némi késéssel és akkor követheti, ha az államok közö   
kialakul az ahhoz szükséges egyetértés. A nemzetközi rendszer és a nemzetközi közjog 
közö   akkor alakulhat ki a legnagyobb fejlődési különbség, amikor a rendszer nagyobb 
változáson megy át. Kétségtelen, hogy ez történt akkor, amikor a kétpólusú nemzetkö-
zi rendszer és a hidegháború véget ért. A hidegháború időszakát az jellemezte, hogy a 
rendszer egyik meghatározó szereplője sok esetben elutasíto  a/tagadta az univerzális 
nemzetközi jogot, pontosabban annak a politikához leginkább kapcsolódó részét, így a 
rendszer megváltozása csak javuló esélyt jelenthete   a nemzetközi jog érvényesülésé-
re. Az ehhez fűződő illúziók uralták a hidegháború lezárását követő első néhány évet. 
Ha elfogadjuk, hogy a nemzetközi rendszer – különösen a nemzetközi biztonság tekin-
tetében – egypólusúvá vált, ez ke  ős következtetésre vezet. Egyrészt – tekinte  el arra, 
hogy a pólust képező állam történeti értelemben és jelenleg is a nemzetközi jog tisztele-
tére alapozta politikáját –  ésszerű feltételezni, hogy a nemzetközi rend ugyancsak a jog 
uralmára alapul. Másrészt fi gyelembe kell azonban venni, hogy a konszenzusra épülő 
univerzális nemzetközi jogalkotás és a rendszerben bekövetkező maximális hatalom-
összpontosítás közö   olyan ellentét alakul ki, mint még soha a modern nemzetközi 
jog létrejö  e óta. Kérdéses, hogy a nemzetközi jog és a nemzetközi rendszer közö  i 
összeütközés leírható-e egyszerűen a két említe   tényező eredőjeként. Vélhetőleg bo-
nyolultabb helyzetről van szó, amelyben a két vektor „vetekszik” egymással, s hol az 
egyik, hol pedig a másik elem jut érvényre.

A nemzetközi rendszer és a nemzetközi jog fejlődésének elválása arra vezet, hogy bi-
zonyos politikai lépéseket nem lehet megmagyarázni a pozitív nemzetközi jog alapján. 
Ha ez a helyzet tartós vagy gyakran ismétlődik, az arra vezet, hogy a nemzetközi kap-
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csolatok jogi alapjai megrendülnek, s velük együ   gyengül a nemzetközi kapcsolatok 
normatív szemlélete is. Talán nem kell hangsúlyozni, hogy ez mindenekelő   a nem-
zetközi kapcsolatok liberálinstitucionalista szemléletét ássa alá. Jóval kevesebb gon-
dot okoz a realistáknak, akik amúgy sem normatív vagy éppen erkölcsi alapú rendben 
gondolkoznak. Tekinte  el azonban arra, hogy a nemzetközi kapcsolatok így a nemzet-
közi jogon kívül fejlődnek, a legsúlyosabb csapás a nemzetközi jogot éri: a nagypolitika 
szempontjából legfontosabb események tekintetében marginalizálódik. 

A második világháború után is előállt egy olyan helyzet, amikor a náci rezsim bru-
talitását és emberirtását nem lehete   jogilag megítélni. Akkor az volt a reakció, hogy 
a jogi, egyebek melle   a nemzetközi jogi gondolkodás visszatért a természetjogi ala-
pokhoz. Bár a kiindulási helyzet alapvetően különböző, tény, hogy a Jugoszlávia el-
leni 1999-es légiháború normatív alapja legalábbis ugyancsak ingatag. Humanitárius 
intervencióként igazolták a NATO katonai akcióját, ennek azonban jobbára hiányoztak 
a normatív alapjai. A válasz a legalitás (jogszerűség) és a legitimitás egymástól történő 
elválasztása volt, amely a természetjogi megközelítés visszacsempészése módosíto   
formában. 2003-ban az Irak ellen háborút indítani kívánó felek – talán éppen az 1999-es 
konfl iktus tapasztalatainak a fényében – olyan érvekre kívántak hagyatkozni, amelyek-
nek szilárdak voltak a jogi alapjai.

Ez a tanulmány távolról sem kísérli meg teljeskörűen á  ekinteni azokat a jogi kér-
déseket, amelyeket az iraki háború felvet. Három kérdésre összpontosít: 1. Azokra az 
okokra, amelyekre a felek a háború indítását alapozták, illetve amelyekre hivatkoztak. 
2. A megelőzési doktrína és a nemzetközi jog kapcsolatára. 3. A háború befejezésére.

Az iraki háború megindításának jogi alapjai

Az iraki háborút megindító államok több érvet terjeszte  ek elő magatartásuknak az 
igazolására. Ezeket azonban nem egyforma gyakorisággal és intenzitással említe  ék, 
amiért is i   érdemes azokkal az érvekkel kezdeni, amelyeknek ők maguk nagyobb 
meggyőző erőt tulajdoníto  ak. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia két fő érve az 
volt, hogy Iraknak tömegpusztító fegyverei vannak, és kapcsolatot tart terrorista szervezetek-
kel, egyebek melle   az al-Káidával. Sem a háború megindítása elő  , sem a háború ide-
jén, sem pedig azóta nem sikerült bebizonyítani egyik feltételezést sem. Vannak, akik 
úgy vélik, hogy ezek a hivatkozások véletlenszerűek. Véleményem szerint ez tévedés. 
A háborút indító felek olyan okokra hivatkoztak, amelyeknek valamiféle jelentőségük 
volt az ENSZ Biztonsági Tanácsa elő   a háború indításának jogi megítélésében. Mind-
két hivatkozás valós erőfeszítés volt a háború igazolására.

A tömegpusztító fegyverek birtoklásával érvelni a Biztonsági Tanács elő   azért volt 
fontos, mivel a testület már hosszabb ideje következetesen foglalt állást abban, hogy mi 
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a jelentősége ennek a nemzetközi béke és biztonság szempontjából. Nevezetesen a BT 
első állam- és kormányfői szintű ülése után megszülető 1992-es BT-elnöki nyilatkozat 
kimondta: „Minden tömegpusztító fegyver elterjedése fenyegeti a nemzetközi békét és 
biztonságot.” A dokumentum ugyancsak hangsúlyozta: „A tanács tagjai köteleze  séget 
vállalnak arra, annak érdekében tevékenykednek, hogy megelőzzék az ilyen fegyverek 
elterjedését szolgáló kutatásokat és előállításukat, és megfelelő lépéseket tesznek ennek 
a célnak az elérésére.”1 Azóta a Biztonsági Tanács ezt az álláspontját más alkalommal 
megismételte, s ok van annak feltételezésére, hogy ez a BT következetesen folytato   
gyakorlata. „A Biztonsági Tanács megerősíti elnökének 1992. január 31-én te   nyilat-
kozatát… amely kinyilváníto  a… hogy a tömegpusztító fegyverek elterjedése fenye-
geti a nemzetközi békét és biztonságot.”2 Következésképpen a Biztonsági Tanács két 
állandó tagja a tanács korábbi dokumentumai alapján kísérelte meg meggyőzni a töb-
bi tagot. Megállapítható, hogy a Biztonsági Tanácsnak az volt a meggyőződése, hogy 
a tömegpusztító fegyverek birtoklása és elterjedésük olyan ügyek, amelyek az ENSZ 
alapokmányának VII. fejezete alá tartoznak, s így fenyegetést jelentenek a békére és a 
nemzetközi biztonságra.

A tömegpusztító fegyverek birtoklására történő hivatkozás legnagyobb fogyatékos-
sága az volt, hogy sem akkor, sem azóta nem sikerült bebizonyítani. Éppen ellenke-
zőleg, már korán kiderült: „A CIA által vezete   1400 tagú Iraki Megfi gyelő Csoport 
(ISG) által összeállíto   jelentés tervezete… nem tartalmaz bizonyítékot biológiai, vegyi 
és nukleáris fegyverek készleteire vonatkozóan.”3 A brit miniszterelnök először csak 
azt ismerte el: „Az, hogy Szaddám aktuálisan biológiai és vegyi fegyverekkel rendel-
keze   – ellentétben a kifejlesztésükre vonatkozó képességgel – tévesnek bizonyult.”4 
Később már csak a vizsgálat eredményét lehete   megismerni, amelyből kitűnt, Iraknak 
sem tömegpusztító fegyverei nem voltak, sem programja ezek kifejlesztésére.5 Még az 
Egyesült Államokban is nagy meglepetést okozo  , amikor kiderült, hogy Szaddám 
Husszeint a saját emberei veze  ék félre, amikor – tartván a nemzetközi ellenőrzésektől 
– deaktiválták a tömegpusztító fegyverek előállítását célzó korábban folytato   progra-
mot. Jóval kisebb meglepetést kelte   mindez azokban az országokban, amelyek maguk 
is átmentek diktatórikus fejlődési szakaszon, hiszen o   tudták, a diktátor félrevezetése 
nem egyszer szükségszerű volt, még ha kockázatos is.

Kérdéses, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia vezetőinek tudomásuk 
volt-e arról, hogy a tömegpusztítófegyver-programra történő hivatkozás megalapozat-
lan. Ennek jelentősége objektív értelemben elhanyagolható, szerepe mindössze annyi, 
jóhiszeműen vagy rosszhiszeműen jártak-e el a háborút megindító felek. A Biztonsági 
Tanács határozata híján a háború indítása aligha lehete   jogszerű. Amennyiben a há-
borút megindító államok jóhiszeműen jártak el, és okuk volt feltételezni, hogy Iraknak 
vannak tömegpusztító fegyverei, illetve aktívan törekszik ezek kifejlesztésére, az még-
iscsak befolyásolha  a a katonai akció legitimitását, még ha a legalitását nem is.
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A terroristakapcsolatra történő hivatkozás ugyanarra volt visszavezethető, mint a tö-
megpusztító fegyverek birtoklásának feltevése. Nevezetesen arra, hogy olyan hivatko-
zást találjanak a háború megindítására, amelyre vonatkozóan a Biztonsági Tanácsnak 
már van kialakult értékítélete. A BT ugyanis egy korábbi határozatában már kimondta: 
„Egyértelműen a leghatározo  abban elítéli a felháborító terroristatámadásokat… és úgy 
tekinti az ilyen cselekményeket, akárcsak bármely nemzetközi terrorcselekményt, mint 
a nemzetközi béke és biztonság elleni fenyegetést.”6 Ismét olyan magatartásról van 
tehát szó, amelyet a nemzetközi béke és biztonság elleni fenyegetésnek tekintenek, s 
amely cselekvést tesz lehetővé az alapokmány VII. fejezete alapján.

Jóval ritkábban ese   szó a háborút támogató érvek közö   arról, hogy Irakban folya-
matosan és kiterjedten sérte  ék meg a lakosság emberi jogait. A súlyos jogsértések egy 
humanitárius intervenció alapjául szolgálha  ak volna. Ez a hivatkozás nyilván nehe-
zebb helyzetbe hozha  a volna a BT egyik állandó tagját, Franciaországot, amely elle-
nezte a háború megindítását, ám politikai ideológiájában kiemelt szerepet tulajdonít az 
emberi jogok tiszteletének. Ugyanakkor ez nyilván csökkente  e volna egy másik állan-
dó tagnak, a Kínai Népköztársaságnak a szimpátiáját az akció iránt. Kétségtelen, hogy 
a humanitárius intervenció doktrinálisan egyre erőteljesebben van jelen a nemzetközi 
kapcsolatokra vonatkozóan és a nemzetközi jogi gondolkodásban.7 A koncepció azon-
ban megosztó jellegű is ugyanakkor, mivel feszültséget teremt a jog és az állami szu-
verenitás közö  , továbbá szubjektív abban a tekintetben, hogy az emberi jogok milyen 
terjedelmű sérelme teszi indokol  á a humanitárius intervenciót.

Az előbbivel rokonítható koncepció szerint a kormányoknak kötelességük, hogy vé-
delmezzék lakosságukat népirtás, etnikai tisztogatás esetén, háborús és emberiesség 
elleni bűncselekményekkel szemben. Ha ezt nem teszik meg, akkor a védelmezés köte-
lessége és felelőssége a nemzetközi közösségre hárul, beleértve szükség esetén a kato-
nai erővel történő védelmet is.8 Ez a megközelítés kihúzza a talajt az alól a gondolkodás 
alól, amely mintegy politikai pajzsként használta a szuverenitást arra, hogy károsítsa 
– szélsőséges esetben pedig megsemmisítse – a társadalom leginkább veszélyeztete   
tagjait. Az, hogy ilyen esetekben – és nem csupán népirtás (genocídium) esetén – a 
védelem áthárul a nemzetközi közösségre, azonban továbbra is csak befolyásos poli-
tikai személyiségek és szakértők nézete maradt, és a nemzetközi jogi normaalkotásra 
egyelőre nem gyakorol hatást. Tény mindazonáltal, hogy sem jelenleg nincs, sem pedig 
az iraki háborúhoz vezető hónapokban nem léteze   olyan jogi köteleze  ség, amelynek 
alapján a humanitárius intervencióra lehete   volna alapozni a háború megindítását.9

A materiális jogsértések önmagukban nem alapozha  ák meg a háborúindítást, hi-
szen azok a béke elleni fenyegetésnek minősíthetők le  ek volna ugyan, de e minősítést 
vagy hatáskörrel rendelkező szervnek kelle   volna kimondania, vagy a háború megin-
dítóinak kelle   volna olyan helyzetbe kerülniük, hogy egyéni vagy kollektív önvéde-
lemre hagyatkozhassanak.
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Ha a Biztonsági Tanács – az egyetlen biztosan hatáskörrel rendelkező szerv – szere-
pét vesszük szemügyre, azt láthatjuk, az önvédelem esetétől eltekintve ez az a szerv,10 
amely megfelelő eljárási szabályok keretei közö   és megfelelő szavaza  öbbséggel ki-
mondhatja, hogy olyan helyzetről van-e szó, amely a béke veszélyeztetésének, megsze-
gésének vagy agressziós cselekménynek minősül-e. Erre utal az ENSZ alapokmányának 
39. cikke, amikor ennek megállapításáról rendelkezik. Majd pedig a BT az alapokmány 
42. cikke alapján alkalmasint eldöntheti, mit tart szükségesnek a nemzetközi béke és biz-
tonság fenntartásához vagy helyreállításához. Így például szükségesnek tartja-e katonai 
erő alkalmazását. Ha közelebbről szemügyre vesszük mindezt, arra a következtetésre 
juthatunk, hogy végeredményben a BT önkényesen dönthet, hiszen eljárása keretében 
– mondhatni tetszése szerint – állapíthatja meg, hogy az alapokmány VII. fejezetét kell-e 
alkalmazni. Az aggodalom jogos, hogy ezen az alapon a BT szélesre tárhatja a kollektív 
fellépés kapuját, és olyan eseteket is idesorolhat, amelyek azt valójában nem teszik szük-
ségessé. A gyakorlat azonban nem ezt mutatja. A BT – részben öt állandó tagjának meg-
oszto  sága mia   – éppen hogy megszorítóan értelmezte ezt a szerepet, és még olyan 
eseteket sem sorolt az alapokmány VII. fejezetébe, amelyek pedig nyilvánvalóan köny-
nyedén beletartozha  ak volna ebbe a kategóriába.11 A veszély tehát nem az, hogy a BT 
túlságosan tágra nyitja a kaput, hanem inkább az, hogy olyan agressziót követnek el a 
világban, amellyel a BT nem foglalkozik, illetve amely esetében nem tud döntést hozni.

A Biztonsági Tanács mind ez idáig nem hagyta jóvá a 2003. március 19-én meg-
indíto   hadműveletet, és abba semmilyen más módon sem egyeze   bele. A katonai 
konfl iktus megkezdését megelőzően a BT 2002. november 8-án egyhangúlag jóváhagyta 
1441-es határozatát, amely arra hívo   föl, hogy tartsanak további ellenőrzéseket an-
nak érdekében, hogy találják meg, majd pedig semmisítsék meg Irak feltételeze   tö-
megpusztító fegyvereit. Ezeket az ellenőrzéseket, az ENSZ Megfi gyelési, Ellenőrzési és 
Vizsgálóbizo  ságának (az UNMOVIC-nak) és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség-
nek (az IAEA-nak) kelle   lebonyolítania. A BT határozata alapján, ha Irak akadályozza 
tevékenységüket, az ellenőröknek haladéktalanul jelentést kelle   tenniük a Biztonsági 
Tanácsnak, amely ezt követően „azonnal összeül”, megvizsgálja a helyzetet, és eldönti, 
miként érhető el a határozat teljes körű betartása. A határozat súlyos következménye-
ket helyeze   kilátásba arra az esetre, ha Irak nem tartja tiszteletben a határozatot.

Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, Spanyolország támogatásával, újabb BT-
határozatot szerete   volna elfogadtatni, de a tanács más tagjai, közö  ük három állandó 
tag, Franciaország, Oroszország és Kína további időt kívántak adni az ellenőröknek, 
mert az volt a véleményük, hogy az ellenőrzések eredményesek. Végül az Egyesült 
Államok 2003. március 17-én – közvetlenül a hadműveletek megindítása elő   – vissza-
vonta határozati javaslatát.

Az Egyesült Államok mindennek ellenére amelle   érvelt, hogy elegendő jogi érv 
szól az Irak elleni katonai beavatkozás melle  . Ezt nem csupán az 1441-es határozatra, 
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hanem arra is alapozta, hogy a BT 1990-ben, Irak Kuvait elleni agresszióját követően 
elfogadta a 678-as számú határozatot, majd pedig az 1991-es háborút lezáró tűzszü-
net feltételeit tartalmazó 687-es határozatot, amelyet Irak nem hajto   végre. Mivel Irak 
mind az említe  , mind pedig a később elfogado   további 16 határozatot megsérte  e, 
jogos és indokolt vele szemben háborút indítani, különös tekinte  el a tömegpusztító 
fegyverek birtoklására. Ráadásul az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is többször 
fi gyelmeztete   arra: elégedetlen azzal, ahogyan Irak teljesíti (pontosabban nem teljesí-
ti) az 1991-es tűzszünet feltételeit. Ezen az alapon azt lehetne mondani, hogy a 2003-as 
katonai akció a korábbi ellenségeskedések folytatása.12 A BT-határozatok közül azon-
ban egyetlenegy sem mondta ki, hogy megszegése esetén a BT tagjai a tanács további 
döntése – megfelelő többséggel elfogado   határozata – nélkül automatikusan csele-
kedhetnek, és erőszakot alkalmazhatnak a korábbi határozatokat megszegő állammal 
szemben. Ráadásul 2003-ban az ellenségeskedések úgy kezdődtek, hogy az Egyesült 
Államok elnöke ultimátumot intéze   az iraki elnökhöz: vagy lemond, és 48 órán belül 
elhagyja hivatalát, vagy az Egyesült Államok kikényszeríti Irak leszerelését. Ez azt mu-
tatja, mintha nem a korábbi ellenségeskedések folytatására alapozta volna érvelését. 
Tény, ami tény: az Egyesült Államok és Nagy-Britannia az ENSZ BT felhatalmazó hatá-
rozata nélkül indíto   háborút Irak ellen.

Az Egyesült Államoknak a BT felhatalmazása híján további érveket is össze kelle   
gyűjtenie. Így előve  e azt a másik referenciát, amely igazolásul szolgálhato   a hábo-
rú indítására. Nevezetesen arra hivatkozo  , hogy önvédelemre kényszerül Irak ellen, 
megelőzendő annak későbbi támadását. Bush elnök 2002. szeptember 12-én az ENSZ 
Közgyűlése elő   tarto   beszédében az iraki rezsimet „súlyos és gyülekező veszélynek” 
nevezte, és hozzáte  e, az iraki kormány kitartó erőfeszítéseket tesz annak érdekében, 
hogy tömegpusztító fegyverekre tegyen szert és azokat terroristacsoportok kezére jut-
tassa.13 Colin Powell külügyminiszter ugyanezt ismételte meg és konkretizálta 2003 
februárjában, amikor a Biztonsági Tanácsot arról tájékozta  a, hogy Irak o  hont ad 
egy Abú Muszcab az-Zarkáví által vezete   (és rajta keresztül az al-Káidához kapcso-
lódó) terroristacsoportnak. Ugyancsak kĳ elente  e, hogy vezető iraki személyiségek és 
al-Káida-vezetők az 1990-es évek kezdete óta legalább nyolc alkalommal találkoztak. 
Ezeket a bejelentéseket azonban az Egyesült Államok nem támoga  a meg semmilyen 
konkrét bizonyítékkal, s különösen fi gyelemreméltó, mennyire ködösen fogalmazo   
mind a találkozók szintjét, mind pedig időpontjukat és helyszínüket illetően. A kato-
nai akció alapjául az az érvelés szolgált, amelyet először Bush elnök 2002-ben a West 
Point katonai akadémián fejte   ki: „A terrorizmus elleni háborút nem lehet védekezve 
megnyerni. A harcot át kell helyezni az ellenséghez, szét kell rombolni terveit, és még 
az elő   szembe kell szállni a legrosszabb fenyegetésekkel, még mielő   azok felvetőd-
nek.”14 A megelőzés koncepcióját az Egyesült Államok 2002-es nemzetbiztonsági stra-
tégiája konkretizálta.
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A jogos védelem keresése: a megelőzés változatai

A magyar nyelvben nehezen visszaadható az a különbség, amely a megelőzési doktrí-
na két változata közö   fennáll. Az egyik a preempció, amely azonnal fenyegető és hiteles 
biztonsági fenyegetés elhárítását célozza. A másik a prevenció, ez a távolabbi, pontosan 
nem defi niálható fenyegetések elhárítására vonatkozik. Bár mindkét koncepció jogsze-
rűsége kétséges, érthető módon meggyőzőbb olyan fenyegetéssel szemben fellépni, 
amely hiteles és azonnali. Ennek következtében a kevéssé védhető preventív hadvise-
lés „feloldódo  ” a védhetőbbnek mondo   preempcióban, annak ellenére, hogy – előre 
bocsáthatom –, a jogos védelemnek ez a változata sem minden aggály nélkül való a 
nemzetközi jog szerint.

Az Egyesült Államokban a nemzetközi biztonságra vonatkozó gondolkodásban két-
ségtelen vízválasztó volt a 2001. szeptember 11-i terroristatámadás. Amikor néhány nap-
pal később a Vezérkari Főnökök Egyesíte   Bizo  ságának elnöke bemuta  a a Quadrennial 
Defense Review Reportot, George W. Bush első elnöki időszakában először említe  ék a meg-
előzést (preempciót).15 Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiája támoga  a ezt a 
koncepciót, ha az Egyesült Államokkal, szövetségeseivel és partnereivel szemben álló ter-
roristák és „lator államok” tömegpusztító fegyverek megszerzésére törekszenek. Újdon-
ságot az jelente  , hogy a stratégia kifejezte az Egyesült Államok elszántságát arra, hogy 
még akkor fellépjen az ilyen felvetődő fenyegetésekkel szemben, „mielő   azok teljesen ki-
alakulnak”.16 Az amerikai adminisztráció elismerte ugyan a katonai erő preemptív alkal-
mazásának szerepét, ám jelezte, hogy arra csak korlátozo  an kerülhet sor. Condoleezza 
Rice, akkori nemzetbiztonsági tanácsadó kifejte  e: „Ezt a megközelítést nagyfokú óva-
tossággal kell alkalmazni. (…) Az nem ad zöld lámpát sem az Egyesült Államoknak, sem 
egyetlen más nemzetnek sem arra, hogy elsőként cselekedjék más eszközök kimerítése 
nélkül, beleértve a diplomáciát. (…) A fenyegetésnek nagyon súlyosnak kell lennie, a vá-
rakozás kockázatának pedig jelentősen meg kell haladnia a cselekvését.”17

Mindez olyan időszakban történt, amikor az Egyesült Államok az Irak elleni had-
műveletre készült mint „egyedi esetre”. Ehhez az amerikai kormányzat Irakot mint az 
azonnali fenyegetés forrását azonosíto  a, amellyel szemben indokolt a megelőző csa-
pás. A stratéga elő   ke  ős kihívás állt: „az azonnali támadásra vonatkozó bizonyíték 
minősége és haderejének képessége arra, hogy megakadályozza a támadást az ado   
időszakban”.18 Egyáltalán nem könnyű mindkét feltételnek megfelelni. Ha meggyőző 
felderítési információ áll rendelkezésre arról, hogy az ellenség megsemmisítő csapásra 
készül, a fenyegete   fél nyilván megfontolja a megelőző csapást. Ilyenkor jóval köny-
nyebb politikailag megindokolni egy megelőző csapást, ugyanakkor azonban „minél 
távolabb áll az azonnali bevetés, annál kevésbé lesz az elfogadható a világ közvéle-
ményének, bár a megelőző csapás valószínű hogy hatékonynak bizonyul a fenyegetés 
felszámolására vagy elhalasztására”.19
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Az Egyesült Államok 2002-ben kiado   nemzetbiztonsági stratégiája megjegyzi, hogy a 
nemzetközi jog már hosszú ideje elismeri a védelemhez való jogot azonnali, küszöbön 
álló fenyegetéssel szemben. Ugyanakkor arra bátorít, hogy igazítsák hozzá a koncep-
ciót azokhoz az új fenyegetésekhez, amelyeket a terroristák és a tömegpusztító fegyve-
rek jelentenek.

A második világháború elő   a nemzetközi szokásjog támoga  a a megelőző csa-
pást, ha feltételezhető volt a küszöbönálló támadás. Ennek kapcsán az irodalom Hugo 
Grotiust idézi, aki kĳ elente  e, hogy „jogos megölni azt, aki ölni készül”.20 A megelőzés 
melle   volt az Egyesült Államok több külügyminisztere is. A Carolina gőzös 1837-es 
ügyét követően, amikor is Nagy-Britannia megelőző csapást mért egy amerikai állam-
polgárok tulajdonában álló és kanadai területei ellen rajtaütéseket végrehajtó hajó el-
len, Daniel Webster amerikai külügyminiszter a brit hatóságoknak ado   válaszában 
meghatározta az önvédelem alapvető szabályait. E szerint „az önvédelem olyan azon-
nali, mindent elsöprő szükségszerűség, amely más eszközök igénybevételére nem hagy 
lehetőséget, és megfontolásra sincs idő”.21 Egyik utódja, Elihu Root pedig 1914-ben 
kĳ elente  e, hogy „minden szuverén államnak joga van arra, hogy megvédje magát, 
megelőzve azt, hogy olyan helyzet álljon elő, amelyben már túl késő lenne védekez-
nie”.22 Hangsúlyozni kell, hogy mindezekben az esetekben olyan helyzetekről volt szó, 
amelyekben a megelőző csapást végrehajtó fél cselekvése nem tűrt haladékot.

Lehet vitatkozni azon, mikor állt elő az a helyzet, amelytől kezdődően tilos volt az 
erőszak jogszerű alkalmazása a nemzetközi kapcsolatokban – az önvédelem kivételé-
vel. Van, aki ezt a Nemzetek Szövetségének kezdetével (1919) és egyezségokmányával 
azonosítja, van aki a Briand–Kellogg-paktum elfogadásával (1928). Ahhoz azonban 
kétség sem férhet, hogy az ENSZ alapokmányának elfogadása után – a fent említe   
kivételektől eltekintve – jogszerűen már nem lehete   erőszakot alkalmazni. Követke-
zésképpen 1945-től fennállt a tilalom, s annak korlátját csak az ENSZ által érvényesíte   
kényszerítő akció, illetve az önvédelem képezhe  e.

Ha szemügyre vesszük az államok gyakorlatát az ENSZ-alapokmány elfogadása 
óta, akkor azt láthatjuk, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának napirendjén Irakot meg-
előzően három alkalommal szerepelt a katonai megelőzés kérdése. Az 1962-es kubai 
rakétaválság, az 1967-es úgyneveze   hatnapos háború kapcsán Egyiptom és Izrael kö-
zö  , végül pedig 1981-ben, amikor az izraeli légierő csapást mért az épülőben lévő 
iraki Osirak nukleáris reaktorra. Az elemzés azt állapítja meg, hogy a viták során ezek 
a lépések sem egyhangú helyeslésre, sem egyhangú elutasításra nem találtak.23 Ezzel 
összefüggésben a következőre kell felhívni a fi gyelmet: a három eset eltérő egymástól 
annyiban, amennyiben az egyikben – az 1967-es arab–izraeli háborúban – az izraeli 
magatartás azonnali fenyegetés megelőzésére irányult, tehát preempciónak tekinthető, 
míg a másik ke  ő jóval távolibb fenyegetésre kívánt megelőzéssel preventíven vála-
szolni.
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Ezekkel kapcsolatban fi gyelembe kell venni a következőket: 1. Az ENSZ alapokmá-
nyának 51. cikke csak „az Egyesült Nemzetek valamelyik tagja ellen irányuló fegyveres 
támadás esetén” adja meg az „egyéni vagy kollektív önvédelem természetes jogát”. 
A közelgő támadás nem azonos a folyamatban lévő támadással, a már bekövetkeze   
támadásról nem is beszélve. Következésképpen az 51. cikk nem ad eligazítást abban, 
hogy megengede  -e az alapokmány alapján a megelőző csapás. Sőt az erre való utalás 
hiánya inkább azt támasztja alá, hogy az önvédelmi célú megelőzést az alapító atyák 
nem akarták megengedni. 2. Az alapokmány nemzetközi szerződés, amelynek auten-
tikus értelmezését (például az ENSZ Nemzetközi Bírósága által végze   értelmezéstől 
eltekintve), csak valamennyi szerződő fél – az Egyesült Nemzetek valamennyi tagja 
– együ   végezheti el. Ez azt jelenti, hogy a fent említe   következtetés, mely szerint a 
tagállamok már a Biztonsági Tanácsban sem érte  ek egyet, éppen hogy azt bizonyítja, 
hogy nincs az alapokmánynak olyan autentikus értelmezése, amelyik a megelőzés bár-
melyik változatát helybenhagyná.

A gondot az jelenti, hogy sem az ENSZ alapokmánya, sem a nemzetközi szokásjog 
nem látha  a előre a terrorizmus, illetve a tömegpusztító fegyverek fenyegetését. Mint 
azt egy elemző megállapíto  a: az ENSZ alapokmánya „nem foglalkozik napjaink álla-
mon belüli konfl iktusok által okozo   veszélyeivel, a nem állami szereplők (terroristák) 
által okozo   fenyegetésekkel vagy azzal, hogy rendkívül rövid idő ala   megsemmisítő 
csapást lehet indítani. Ha az államok közö  i háború anakronizmus, akkor a nemzetkö-
zi jog jelenlegi értelmezése nem maradhat statikus.”24 Az új biztonsági környezetben 
nehezebb tehát különbséget tenni a megelőzés két válfaja közö  . Közö  ük csak egy 
skálán fejezhető ki a különbség. Kétségtelen, hogy a megelőzés elfogadása már ma alá-
ásná a háborúindításra vonatkozó hatályos nemzetközi jogot. Meglehet, hosszú távon 
arról van szó, hogy a jog kényszerül majd alkalmazkodni a nemzetközi kapcsolatoknak 
a technikai fejlődés mia  i változásához. Ha ez bekövetkezik, a nemzetközi jog elkezd 
távolodni eddigi egyik legfontosabb eredményétől, a  ól, hogy a 20. század első felétől 
kezdve a béke joga.

Nincs egyetértés a nemzetközi jogászok közö   az aszimmetrikus fenyegetésekkel 
szembeni megelőzésen alapuló önvédelem terjedelmének tekintetében sem. Abban a 
tekintetben azonban igen, hogy annak a korábbi gyakorla  al összhangban szükségesnek 
és arányosnak kell lennie. A két kategória bármely következetes alkalmazása sem ad 
kellő eligazítást. A 2002-ben kiado   amerikai nemzetbiztonsági stratégia mindeneset-
re amelle   érvel, hogy erő preemptív alkalmazására csak terroristák és tömegpusztító 
fegyverrel rendelkező lator államok konkrét fenyegetésével szemben kerülhet sor. Az 
amerikai külügyminisztérium jogi tanácsadója szerint erő megelőző alkalmazására 
csak „a békés vitarendezés kimerítését követően és az azonnali fenyegetésre vonatkozó 
meggyőző bizonyítékok alapján, a következmények gondos mérlegelése fényében”25 
kerülhet sor. Az azonnali fenyegetés mérlegelésekor azonban „fi gyelembe kell venni 
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napjaink fegyvereinek képességeit és azok taktikáját, akik birtokolják őket”.26 Utóbbi 
nyilvánvaló utalás arra, hogy a tömegpusztító fegyverek bevetésére elszánt államokkal 
illetve a tömeges pusztításra készen álló terroristacsoportokkal szemben a megelőzés 
még akkor is megengedhető, ha a fenyegetés nem azonnali.

Megfi gyelhető bizonyos munkamegosztás a nemzetközi jogászok és a stratégiai gon-
dolkodók közö  . Míg előbbiek a megelőzés szükségességére, arányosságára és a fenye-
getés azonnali jellegére helyezik a hangsúlyt, utóbbiak azzal érvelnek, hogy az azonnali 
fenyegetés „olyan összefüggésbe került, amikor a mozgósítás és egyéb előkészületek azt 
jelentik, reális a támadásra vonatkozó jelzés kilátásba helyezése”.27 Vannak, akik amel-
le   érvelnek, hogy a szükségesség követelményének „az azonnali támadás perspektívá-
ja nélkül” is meg lehet felelni. Pontosan azért, mert a ma használt fegyverrendszereknél 
az időtényező jelentősége rendkívül lecsökkent.28 Az azonnaliság koncepciójának kere-
tében „a fenyegetés valószínűsége és a fenyegete   kár mértéke jut jelentőséghez”.29

Szükség lenne arra, hogy az olyan államok, amelyeknek a stratégiájukban/doktríná-
jukban szerepel az erőszak megelőzési célú alkalmazása, pontosabban kifejtsék, hogy 
milyen feltételek melle   tartanák a fegyveres erőszak ilyen alkalmazását jogszerűnek. 
„Az »azonnali fenyegetés« kritériumainak felfogható és átlátható meghatározása alapot 
adhatna közös cselekvésre akár az ENSZ Biztonsági Tanácsának, ha pedig az nem le-
hetséges, akár önkéntesek koalíciójának. (…) Annak tisztázása, hogy mi minősül azon-
nalinak, ugyancsak segíthetne a politikai döntéshozóknak abban, hogy felismerjék és 
válaszoljanak olyan felmerülő fenyegetésekre, amelyek esetében talán még hatékonyak 
lehetnek a nem katonai eszközök egy preventív stratégia részeként.”30 Valószínűtlen-
nek tartom azt, az ENSZ Biztonsági Tanácsában absztrakt megegyezés jöjjön létre a 
jogszerű – és ily módon a jogellenes – megelőzésről. Az, ahogyan az iraki háború kap-
csán nemzetközi jogászok és stratégák egyaránt vitába kezdtek az erőszak jogszerű és 
ésszerű megelőzési célú alkalmazásáról, csak segíthet a tisztánlátásban és abban, hogy 
máskor majd egy konkrét ügyben az államoknak legyen valamilyen előzetes elképzelé-
sük arról, milyen magatartással számolhatnak.

A háború befejezése

Az emberiség szerencséjére az államközi fegyveres konfl iktusok száma jelentősen 
csökkent a hidegháború elmúltával. Szerencsétlenségére nyugtalanítóan sok viszont 
az államokon belüli konfl iktus, annak ellenére is, hogy számuk a 20. század kilencve-
nes éveinek második felétől ugyancsak csökken. Mindez arra vezet, hogy az államközi 
háborúk elemzésekor néhány esetből kell leszűrnünk következtetéseket. Ráadásul a 
konfl iktusok – mint ez egyre nyilvánvalóbb – nem fejeződnek be azzal, hogy az egyik 
fél megnyeri a háborút. Ha ugyanis el szeretnénk kerülni azt, hogy a csak látszólag 
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lezárt ellenségeskedés ismét fellángoljon, ésszerű a nagy intenzitású konfl iktus utáni 
helyzetet stabilizálni. Mindez tökéletesen te  en érhető az Irakban 2003 márciusában 
megkezde   (újrakezde  ?) konfl iktus esetében a háborúban győztes koalíció szándéka-
iban, még ha sajnálatos módon eredményeiben nem is.

Nem sokkal a háborúban arato   győzelem után az Egyesült Államok elnöke beje-
lente  e a „nagyobb hadműveletek” befejezését.31 Amikor ez 2003. május 1-jén bekövet-
keze  , a konfl iktusban új szakasz kezdődö  . Nemzetközi jogi értelemben a különbség 
jóval nagyobb volt, mint a hadszíntéren. Megkezdődö   ugyanis a katonai megszállás 
időszaka. Ez mindaddig tarto  , amíg a megszálló hatalmak – 2004. június 28-án – vissza 
nem adták a szuverenitást az ideiglenes iraki kormánynak. A szuverenitás helyreállítása 
azonban még ekkor sem volt teljes, hiszen ahhoz még arra is szükség volt, hogy Irak-
nak képviseleti alapon működő, demokratikusan megválaszto   hatóságai legyenek.

Egyelőre nem világos, hogy miért siete   az Egyesült Államok elnöke a hadműve-
letek lezárására vonatkozó bejelentéssel. Vélhetőleg szerepet játszo   ebben az, hogy 
politikai sikert kovácsoljon a katonai győzelemből. Ugyancsak szerepet játszhato   az 
is, hogy a folyamat tovább haladhasson előre, és az Egyesült Államok tegyen egy lé-
pést a megszállás, majd pedig mielőbb a megszállást követő szakasz felé, s mielőbb 
megszabadulhasson az Irakért viselt jogi felelősségtől. I   azonban a nemzetközi jogi 
helyzet elválik a nemzetközi politikai valóságtól. Míg jogi értelemben mindez kevesebb 
mint három éven belül (2003 márciusa és 2005 decembere közö  ) lezajlo  , s ma már a 
külföldi csapatok az iraki kormány beleegyezésével – s ebből következően invitálására 
– állomásoznak Irak területén, a politikai felelősségtől nem lehet szabadulni.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa, amelynek felhatalmazása híján kezdődö   a háború, fi -
gyelemmel kísérte a folyamat későbbi állomásait is. A BT már 2003-ban határozatot hozo  , 
amelyben felhívta az összes felet, hogy maradéktalanul tartsák tiszteletben nemzetközi 
jogi köteleze  ségeiket, s megerősíte  e a nemzetközi humanitárius jog alkalmazhatósá-
gát. Megerősíte  e továbbá Irak szuverenitását és területi integritását, s ezzel összefüg-
gésben hangozta  a az Ideiglenes Koalíciós Hatóság tevékenységének időlegességét.32

Egy évre rá, 2004 tavaszán az ENSZ Biztonsági Tanácsa hangsúlyozta, hogy az Ideig-
lenes Koalíciós Hatóság megszűnik, amikor képviseleti jellegű iraki kormány alakul.33

Összegzés

Az Irak ellen 2003-ban megindíto   háború jelét adta annak, hogy a háborúindítás jó-
formán feltétlen jogi tilalmán túllép a nemzetközi rendszer keretében kellő hatalmat 
összpontosító szereplő, és nemzetközi jogi igazolást keres politikai akaratának kifeje-
zéséhez. Azok az információk, amelyekre az Egyesült Államok hagyatkozo  , nem bi-
zonyultak hitelesnek, s ez kihúzta az anyagi jogi talajt az intervenció képzeletbeli lába 
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alól. Tekintet nélkül a hivatkozo   jogsértésekre, a törekvés az ENSZ Biztonsági Tanácsa 
jóváhagyásának megszerzésére a katonai akcióhoz azt bizonyítja, hogy az Egyesült Ál-
lamok jogi szkepszise nem ment át egyelőre még a teljes jogi nihilizmusba, mivel leg-
alább kísérletet te   a formális jogszerűség előzetes biztosítására. A Biztonsági Tanács 
formális hatalmát a jóváhagyás megszerzésének kísérlete fokozta, a határozat nélküli 
háborúindítás viszont kétségessé te  e.

 A kísérlet arra, hogy egy meglehetősen távoli és nehezen azonosítható fenye-
getés igazolja a háború megindítását, kitágíto  a a nemzetközi jog által egyértelműen 
korábban sem támogato  , de politikailag jóval szélesebb körben megértéssel fogado   
azonnali fenyegetésre épülő megelőzési doktrínát. Ez azonban összemossa a preempciót 
a prevencióval, s az előbbi kategória alá tartozónak állítja be az utóbbit. Preempciónak 
lá  atja azt is, amely legfeljebb prevenció lehetne (feltéve, hogy van felvetődő fenye-
getés, ha az mégoly távoli is). Ez – a vélt vagy valós okoktól teljesen függetlenül – az 
ilyen módon megalapozo   intervenciót az agresszióval rokonítja. A jogsértésre alapuló 
intervenciók ismétlődése, illetve azok eltűrése viszont marginalizálhatja a háborúindí-
tás tilalmára alapuló nemzetközi jogot. Félő, hogy bármely hasonló magatartás bármi-
nemű elfogado  sága alááshatja azt a helyzetet, amely a nemzetközi jogot a 20. század 
második felétől kezdve a béke jogaként azonosítja.
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Pál Dunay: From Beginning to End: The Iraq War and International Law

The evolution of international relations and international law is not synchronous. 
Whereas international politics o  en goes through sudden changes due to the 
readjustment of power relations, the development of international law faces diffi  culties 
to follow. Its normative structure and the requirement of broad consensus of those who 
make it and entitled to revise it, the states, make the adaptation of international law 
problematic.

The Bush administration did in 2003 exactly what its predecessor had done four years 
before: in the third year of its offi  ce term it went to war without the approval of the UN 
Security Council. There is an important diff erence between the „Kosovo war” of 1999 
and the Iraq war of 2003, however. The underlying material breach of international 
law referred as reason for launching the war, massive violation of human rights by the 
Yugoslav leadership, had solid foundations. The two main foundations of the Iraq war, 
the active development and eventual possession of weapons of mass destruction and the 
connection with terrorists, including al Qaeda, both proved unfounded. Interestingly, 
this fact has no particular importance for the legal qualifi cation. As far as international 
legality, the procedural factor, the lack of Security Council approval prevailes. (The 
states that launched the war on Iraq de-emphasized the humanitarian need, an issue 
that could have modifi ed the moral foundation, though not the legal qualifi cation.)

It has been one of the most divisive issues of Iraq whether to qualify the war as 
a preventive or a preemptive operation. The view is well-founded that the initiators 
of the war have in fact eliminated the diff erence between the two categories further 
weakening its foundations. A preventive war identifi ed as a preemptive operation 
(taking military action against a state that was about to launch an a  ack) is a casualty 
of the Iraq war.

The Iraq war also broke new ground as far as war termination. Tha war has in fact 
come to an end a number of times. Once when the U.S. President declared the end of 
”major combat actions” in May 2003 and also when the formal state authority was 
handed over to an Iraqi government in June 2004. What is not suffi  ciently clear from the 
legal analysis is how to qualify the situation between May 2003 and June 2004.

The Iraq war in many senses tested the limits of legality. Although earlier military 
operations already widened the gap between legality and legitimacy, for many the Iraqi 
case has also contributed to widening the gap between the two.




