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Az 1990-es évek második felének egyik sajátos vonása volt, hogy az államok al
kotta (és esetenként a nemzetközi szervezetek képviselte) nemzetközi közös
ség nagyobb és minó'ségileg új szerephez jutott a különböző válságok kezelé

sében. 1999-től kezdve ugyanis a világ több, válsággal küszködő térsége is ideiglene
sen közvetlen nemzetközi igazgatás alá került. Az utóbbi mozgástere és felhatalmazá
sa esetenként némileg eltérő, ugyanúgy mint a helyi autonóm szervek bevonásának 
mértéke a területek igazgatásába; tény viszont, hogy a jelenleg rendelkezésre álló pél
dák megléte már lehetővé teszi bizonyos közös vonások megállapítását és az első kö
vetkeztetések levonását. Annál is inkább, mert az adott problematika nem is olyan új, 
amilyennek az első pillantásra tűnik, hiszen már a XX. század elejéről is ismertek olyan 
esetek, amikor a nagyhatalmak többé-kevésbé humanitárius céllal úgy avatkoztak be 
egy válság kezelésébe, hogy közben ideiglenesen igazgatási jogköröket is gyakoroltak.

A nemzetközi igazgatási akciók történelmi előzményei 
és eddigi tapasztalatai

Az egyik legelső, bizonyos mértékig humanitárius céllal, külföldi katonai tanácsadók és ci
vil hivatalnokok egyidejű bevonásával végrehajtott nemzetközi igazgatási akcióra már a 
XX. század elején sor került, paradox módon ugyanabban térségben, mint most: a Balkán
félsziget déli részén. Az 1903 és 1908 közötti macedóniai válság során a cári Oroszország 
és az Osztrák-Magyar Monarchia vezetőinek kezdeményezésére az európai nagyhatalmak 
megpróbáltak beavatkozni az egymással szemben álló muzulmán, illetve keresztény la
kosság által lakott tartomány stabilizálásának és a nagyobb mészárlások elkerülése érde
kében.1 Ez az eset is bizonyítja, hogy Európában is léteznek bizonyos területek, amelyek 
„problémakiváltó" és „válsággerjesztő" képességére még sokáig számítani lehet.2
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A macedóniai akció természetesen csak részben hasonlítható össze a jelenlegi béke- 
fenntartó és igazgatási akciókkal, hiszen 1903 körül még nem léteztek olyan sokoldalú 
és tekintélyes nemzetközi szervezetek, mint most, így azok nem tudták tekintélyükkel 
és apparátusaikkal „lefedni" a külföldi jelenlétet egy másik állam szuverenitása alatt 
álló területeken. Ezen kívül teljesen más volt a korabeli nemzetközi légkör, a nagyha
talmak szerepvállalásáról vallott felfogás, tulajdonképpen az egész akkori világ nem
zetközi politikai szerkezete. Mégis, három mozzanatban lehet találni hasonlóságot a 
macedóniai eset és a mostani beavatkozások között. Eló'ször is ki kell emelni, hogy az 
európai nagyhatalmak 1903 és 1904 tájékán sem feledkeztek ugyan meg a saját érdeke
ikről, de egy időre felül tudtak emelkedni a érdekellentéteiken, és többé-kevésbé őszin
tén belekezdtek egy olyan akcióba, amelynek humanitárius céljai3 voltak -  azaz a he
lyi lakosság különböző szegmensei közötti villongásokat akarták megszüntetni és a jö
vőben elkerülhetővé tenni. Másodszor a nagyhatalmak ebben a kérdésben egységesen 
és konszenzusra törekedve léptek fel, egymás között felosztva a macedóniai feladato
kat és területeket.4 Harmadszor pedig a válsággal küszködő térségben a helyi csend
őrség reformjával és ellenőrzésével megbízott külföldi tisztek és polgári megbízottak 
személyében közvetlenül megjelentek a nagyhatalmak „békefenntartói", akik nemcsak 
a közbiztonság megteremtésére, hanem a helyi pénzügyek feletti ellenőrzésre is töre
kedtek. A külföldi katonai és polgári tisztviselők ugyan a vezető török hivatalnokok 
mellett és a csendőri alakulatok felett működtek, de a porta kívánságainak ellenére so
ha nem tartoztak török fennhatóság alá.5 Az egész macedóniai reformakció mandátu
ma a nagyhatalmak megegyezésén és az isztambuli kormányzattól kikényszerített be
leegyezésén nyugodott. A mandátum elvben 1914-ig szólt, de az akció gyakorlatilag 
1908-ban lezárult.6

A nemzetközi kapcsolatok történetében fontos állomást jelentett az első világhábo
rú és az annak egyik következményeként megszületett Nemzetek Szövetsége. Az egye
temességre törekvő, valamint komoly feladat- és hatáskörökkel rendelkező nemzetkö
zi szervezet megjelenése a nemzetközi igazgatás történetében is új minőséget jelentett. 
A Nemzetek Szövetségének égisze alatt Európában sor került több ideiglenes nemzet
közi igazgatási akcióra -  a Saar-vidéken, Danzig (a mai lengyel Gdansk) Szabad Város
ban, valamint Fiume és a dalmát tengerpart esetében. Egy ideig úgy tűnt, hogy a litvá
niai Memel-vidéken is lesz ilyen akció. A gyakorlatban azonban csak két esetben való
sult meg a Nemzetek Szövetségének igazgatása -  a Saar-vidéken és Danzigban.7 Ez jel
zi azt is, hogy a Nemzetek Szövetsége fő szerveinek alárendeltségében működő politi
kai szervek közül csak a Danzig Főbiztosságot, a Saar-vidék Kormányzó Bizottságát, 
valamint az Állandó Mandátumbizottságot hozták létre.

Danzig a győztes nagyhatalmak döntésének következtében olyan önálló város
állam8 lett, amelynek külügyeit Lengyelország mint védőhatalom intézte, de külön ál
lampolgársággal rendelkezett, és speciális helyzete fölött a Nemzetek Szövetsége által
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kinevezett főbiztos őrködött, aki jogosult volt a városállam alkotmányát jóváhagyni, 
valamint eljárni a város és Lengyelország közötti vitákban.9

A német többségű lakosságú és szénben gazdag Saar-vidéket az első világháború 
után 15 évre a Nemzetek Szövetségének igazgatása alá helyezték, miközben Francia- 
ország jogot nyert a térség gazdasági kiaknázására. A hatalmat az öttagú Kormányzó 
Bizottság gyakorolta. Tagjait a Nemzetek Szövetségének Tanácsa választotta ki: egyet 
a francia állampolgárok közül, egyet az állandó helyi lakosok közül (aki azonban nem 
lehetett francia állampolgár), a fennmaradó három tagot pedig három más ország pol
gárai közül. (Tehát ők nem lehettek Franciaország és Németország állampolgárai.) 
A delegáltak megbízatása egy évre szólt, de meghosszabbítható volt. Erre a testületre 
szállt át az a hatalom, amely korábban a német birodalmi, valamint a bajor és porosz 
tartományi kormányokat illette meg, beleértve ebbe a szükséges adminisztratív és vá
lasztott testületek létrehozásának a jogát is. Az igazságszolgáltatást szintén a Kor
mányzó Bizottság nevében gyakorolták. Az új adók kivetését a helyi választott testü
letekkel kellett megbeszélni. Később létrehoztak öt minisztériumi jellegű központi 
szervet is, melyek a kül- és belügyekkel, a gazdasági és pénzügyekkel, továbbá a mun
ka-, a népjóléti- és a mezőgazdasági ügyekkel, a vallási, az oktatási és az igazságszol
gáltatási kérdésekkel, valamint a közmunkákkal, a postával, a telefonnal, a távirdával 
és a vasúttal foglalkoztak. A helyi Legfelsőbb Bíróság élén egy svájci jogász állt. Több 
hivatalnok és bíró is különböző harmadik országokból származott. A Kormányzó Bi
zottságnak jogában állt a térségben korábban érvényben lévő jogszabályok módosítá
sa, miután erről konzultált a helyi lakosságot képviselő választott testülettel.10

Végül nem szabad megfeledkezni a Nemzetek Szövetségének égisze alatt folytatott 
úgynevezett mandátumpolitikáról sem, amelynek során a szervezet nevében a győztes 
európai gyarmatbirodalmak „kezelésbe" kapták a vesztesektől elvett gyarmatokat, az
zal a hosszú távra szóló formális céllal, hogy elősegítsék ezen területek felkészülését a 
későbbi önálló létre. A Nemzetek Szövetségének egyezségokmánya ezt a „civilizáció 
szent hivatásának" fogta fel. Mindezek a próbálkozások és kezdeményezések azonban 
egy jelentős dologban különböztek a jelen tanulmányban tárgyalt XX. század végi és 
XXI. század eleji akcióktól -  itt többnyire nem volt szó a „forró" válságövezetekről, 
ahol humanitárius céllal be kellett volna avatkozni, hanem inkább a különböző nagy
hatalmak és más országok hatalmi játékairól és rejtett gyarmatosító törekvéseiről. Ezen 
kívül itt nem a nemzetközi közösség közvetlen igazgatásáról volt szó, hanem a man
dátummal rendelkező (mandatórius) állam igazgatásáról. Ezt az államot ugyan ellen
őrizte a Nemzetek Szövetsége, de lényegében önállóan járt el. Igaz viszont, hogy több
nyire a már régóta vitatott területek esetében került sor a nemzetközi igazgatás beve
zetésére és főleg azért, hogy elodázzák a végső döntést az adott területről. Ebben a vo
natkozásban tehát fel lehet fedezni bizonyos közös elemeket a mai akciókkal, főleg Ko
szovó vonatkozásában.
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A második világháború után az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) égisze 
alatt végrehajtott igazgatási akcióknak már több köze volt a mostani „államépítő" nem
zetközi igazgatási próbálkozásokhoz. Igaz, a Trieszti Szabad Terület esetében nem való
sult meg az eredeti terv, melynek értelmében a második világháború után a jugoszláv- 
olasz vita tárgyát képező térségből az ENSZ Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) ideiglenes 
igazgatásának segítségével fokozatosan kialakult volna az önálló trieszti állam. A Nyu- 
gat-Iriánon az ENSZ tulajdonképpen a Hollandia és Indonézia között kialakult konflik
tusos helyzetet próbálta kezelni, aminek érdekében 1962-ben néhány hónapra átvette a 
vitatott területet a hollandoktól, hogy aztán „békéssé téve azt" (azaz megszüntetve a 
partizánháborút), átadja az új szuverénnek -  Indonéziának.11 Ezzel az ENSZ egyfajta 
ütközőzóna (avagy „buffer") szerepét töltötte be a két érintett ország közötti impérium
váltás során.12 A volt német gyarmat, majd a Dél-afrikai Unió mandátumterületeként lé
tező Namíbia is 1966-ban, függetlenségének tervezett kikiáltásáig az ENSZ igazgatása 
alá került, illetve került volna. Az átmeneti igazgatásra az ENSZ által létrehozott 11 ta
gú Namíbia Tanács azonban ténylegesen soha nem gyakorolta a hatalmat, mert a Dél
afrikai Köztársaság nem volt hajlandó kivonulni a gazdag térségből. Pretoria csak 1989- 
ben ment bele abba, hogy az ENSZ felügyelete alatt valóban szabad választásokat tart
sanak a területen, amely ezután valóban elnyerte a függetlenséget.13 Az ENSZ Namíbi
ái Átalakulást Segítő Csoportja (UNTAG, United Nations Transitional Assistance 
Group) összesen nyolcezer fővel volt jelen a térségben, tagjai közreműködtek a válasz
tások megszervezésében és biztonságos lebonyolításában.

Érdekes átmenet a különböző békefenntartó és kikényszerítő, valamint újjáépítési 
ENSZ-vállalkozások között az Egyesült Nemzetek Kongói Művelete (Opération des 
Nations Unies au Congo, rövidítve ONUC) 1960-tól 1964-ig. Az ONUC a kongói (Zai
réi) függetlenség megszületésének zavaros és véres körülményei között „asszisztált". 
Méreteivel, feladataival és a térségben betöltött szerepével, illetve az ott gyakorolt ha
táskörökkel ez az akció mérföldkőnek számított a békefenntartás addigi történeté
ben.14 Az 1961 nyarán maximális létszámmal működő ONUC misszió összesen 19828 
főt számlált. Ugyanakkor az egész akció több mint 400 millió amerikai dollárba 
került.15 A misszió eredetileg arra kapott felhatalmazást, hogy biztosítsa a belga kato
naság kivonulását, segítse a kormányt a törvényes rend fenntartásában, és technikai 
jellegű segítséget nyújtson a születőben lévő államnak. Az ONUC mandátuma fokoza
tosan kibővült a kongói függetlenség és területi integritás biztosításával, a polgárhábo
rú megakadályozásával, továbbá a külföldi csapatok, a zsoldosok és a nem ENSZ-ka- 
tonai tanácsadók távozásának felügyeletével.16 Az ONUC misszió sajátossága volt az 
is, hogy a káosz és átmenet körülményei között nemcsak a katonai, hanem a civil kom
ponense is komoly szerephez jutott, főleg a konszolidálási folyamatban.

Az ENSZ főtitkára a működőképes helyi gazdasági és közigazgatási struktúrák hiányá
ban addig példátlan mértékben kényszerült mozgósítani az ENSZ-családba tartozó szer
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vezeteket, hogy megfelelő szakemberekkel és képzésekkel segítsenek „beindítani" az önál
ló kongói államiságot. Az alapvető közszolgáltatásokhoz például szükség volt mérnökök
re, tanárokra, rádiós szakemberekre, pilótákra, meteorológusokra, fizikusokra, mezőgaz
dasági, postai, népjóléti és más szakemberekre. Az ilyen szélesen felfogott akció finanszí
rozására egy külön alapot, az Egyesült Nemzetek Kongói Alapját (United Nations Fund 
for the Congo) kellett létrehozni, amelyet főleg önkéntes hozzájárulásokból töltöttek fel. 
Voltak időszakok, amikor bizonyos területeken tulajdonképpen a helyi szervekkel együtt
működő ONUC gyakorolta a de facto hatalmat és ellenőrzést. Ezen kívül az ONUC polgá
ri komponensének égisze alatt szervezték a helyi szakemberek tanfolyamait, próbálták be
indítani a közigazgatási képzést és megreformálni a hadsereget. Már 1960-ban és 1961-ben 
az ONUC képes volt 48 országból származó 600 külföldi szakértőt hozni Kongóba a távo
zó belgák helyére. A toborzásukban segítségére voltak olyan szakosított ENSZ-szerveze- 
tek, mint az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (Uni
ted Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations, UNESCO) vagy az Egész
ségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO).17 Ebből is látszik, hogy az 
ONUC misszió bár nem gyakorolta nyíltan és egyedül a hatalmat, nagyon komoly szere
pet játszott a független kongói államiság kezdeti „beüzemelésében". Ugyanakkor az, hogy 
az ONUC adminisztratív és részben közszolgáltatási funkciókat töltött be Kongóban, nem 
az ENSZ eredeti szándékaival magyarázható, hanem azokkal a kaotikus, polgárháborús 
körülményekkel, amelyekkel a békefenntartók találkoztak ebben a válságövezetben. Le
het, hogy sok későbbi elemző emiatt feledkezett meg gyakran az ONUC civil adminisztra
tív oldaláról, és csak tevékenységének katonai oldalát emelte ki.18

A mostani „válságkezelő" és „államépítő" kezdeményezések közvetlen előzményé
nek lehet tekinteni a következő akciókat: a kambodzsai átmeneti missziót, a Szomáliái 
próbálkozást, a ruandai beavatkozást, valamint Kelet-Szlavónia, Dél-Baranya és Nyu- 
gat-Szerémség ENSZ-igazgatását 1996 és 1998 között. Kambodzsában az ENSZ olyan 
átmeneti hatóságot hozott létre 1992-ben, amelynek célja nem egyszerűen csak a felek 
szétválasztása és a tűzszünet betartásának megfigyelése, hanem a polgári közigazgatás 
átalakítása, a választások lebonyolítása, a menekültek visszatelepítése és az emberi jogi 
kérdések rendezése volt.19 Az UNTAC (United Nation Transitional Authority in Cam
bodia) akciójának legitimitása azon alapult, hogy az 1991 októberében Párizsban aláírt 
kambodzsai rendezési egyezmény értelmében felállított Legfelsőbb Nemzeti Tanács az 
ENSZ-re ruházta a hatalmat az egyezményben foglaltak végrehajtására.20

A fent felvázolt tendencia, azaz az ENSZ aktívabb és átfogóbb szerepe a konfliktus 
utáni válságkezelésben és az infrastrukturális újjáépítésben az 1990-es évek folyamán to
vább mélyült és fejlődött, bár nem mindig bizonyult sikeresnek. Ilyen akció volt például 
a Szomáliái ENSZ-művelet (UNOSOMI. és UNOSOM II.)21 Míg az 1992 és 1993 áprilisa 
között mandátummal rendelkező UNOSOM I. feladata az ENSZ-személyzet biztonságá
nak garantálása volt, valamint a humanitárius segélyek eljuttatása a megfelelő elosztó
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helyekre, addig az 1993 májusától 1995 márciusáig tartó UNOSOM II. mandátuma már 
sokkal kiterjedtebb volt, hiszen arra kapott felhatalmazást, hogy egész Szomália terüle
tén, ha kell, eró'vel is biztosítsa a humanitárius akciók biztonságos és folyamatos műkö
dését, valamint a béke, a biztonság és a törvényes rend helyreállítása érdekében a lesze
relés és a politikai megbékélés előmozdítását is feladatul kapta. Ennek keretében a misz- 
sziónak például segédkeznie kellett a rendőrség és az igazságszolgáltatási szervek felál
lításában vagy a menekültek visszatelepítésében.22 A misszió azonban nem tudta teljesí
teni a feladatát és rendezni a Szomáliái állapotokat, azért az ENSZ BT a kivonulás mel
lett döntött.

Az ENSZ történetében szintén a rossz emlékek közé tartozik a ruandai segélymisszió- 
jának a tevékenysége, bár az UNAMIR (United Nations Assistance Mission for Ruanda) 
végül legalább részben teljesítette a feladatát. Az akcióra 1993 októberétől 1996 márciu
sáig került sor. Eredetileg az arushai békemegállapodás végrehajtásában kellett segédkeznie 
az átmeneti kormány felállítása és a szabad választások közötti időszakban. A misszió 
minimális létszámmal az 1994-ben bekövetkezett humanitárius katasztrófa és népirtás 
idején is jelen volt az országban. Erre való tekintettel az ENSZ BT kiszélesítette a mandá
tumát, és lehetőséget adott arra, hogy a misszió tevőlegesen is hozzájáruljon a biztonsá
gos környezet kialakulásához. A tűzszüneti megállapodást követően a misszió feladata 
továbbra is a jószolgálati tevékenység, az ellenőrzés, a megfigyelés, valamint a humani
tárius segélyek védelme volt. Ezen kívül elő kellett segítenie a menekültek visszatérését, 
illetve a háborús bűnöket vizsgáló nemzetközi törvényszék tevékenységét.23

Fontos és sok dilemmát felvető szakaszt jelentett az ENSZ békefenntartásának és bé
keteremtésének történetében az 1991 és 1995 közötti délszláv konfliktus. Az ENSZ kü
lönböző formákban már 1992-től jelen volt a térségben. Az igazgatás szempontjából 
azonban jelentős szerepet főleg a már említett ENSZ Átmeneti Hatósága Kelet-Szlavó
niában, Baranyában és Nyugat-Szerémségben (UNTAES -  United Nations Transitional 
Administration in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium) játszott. Olyan te
rületekről volt szó, amelyek eredetileg Horvátországhoz tartoztak, de a háború alatt 
szerbek tartották ellenőrzésük alatt, majd az 1995. november 2-án megkötött hor- 
vát-szerb egyezmény értelmében újból visszakerültek horvát fennhatóság alá. Az 
egyezmény egyben felkérte az ENSZ BT-t, hogy a szerbek kivonulása utáni átmeneti 
időben vegye át a terület katonai, rendőri és polgári igazgatását, egészen addig, amíg 
véglegesen nem kerül horvát igazgatás alá. A vukovári székhelyű átmeneti hatóság egé
szen 1998 elejéig igazgatta a területet.24 Az átmeneti adminisztráció élén álló kineve
zett külföldi adminisztrátort egy tanács segítette, amelyben a horvát kormány képvi
selőin kívül a helyi szerbek, horvátok és más nemzetiségek képviselői is helyet foglal
tak. A tanácsnak főleg tanácsadó szerepet szántak, a végrehajtó hatalom az adminiszt
rátor kezében volt. Munkájában segítségére voltak a különböző szakmai bizottságok is, 
amelyek a rendőrségi ügyekkel, a menekültek visszatérésével, az emberi jogokkal, a
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közszolgáltatásokkal és más hasonló területekkel foglalkoztak. Az UNTAES ennek 
megfelelően két -  katonai és polgári -  komponensből állt, ezek egyaránt ENSZ-veze- 
tés alatt álltak. A civil komponens alá tartoztak a külföldi rendőri erők is, de foglalko
zott a polgári igazgatás felügyeletével, a gazdasági újjáépítés segítésével és más hason
ló tevékenységekkel is.25 A különböző típusú nemzetközi igazgatások történetében az 
UNTAES legfőbb sajátossága az volt, hogy nem egy új államot (mint később Kelet- 
Timorban) vagy legalább új jogrendet és infrastruktúrát próbált létrehozni, hanem egy 
posztkonfliktusos területet egy másik ország alkotmányos és közigazgatási rendszeré
be segített visszaintegrálni.26

A sort az ENSZ boszniai szerepvállalásával lehetne zárni, ami az 1995 végén megkö
tött daytoni egyezmény27 értelmében jutott szerephez a súlyos etnikai konfliktussal ter
helt országban. A nemzetközi közösség tevékenysége Bosznia és Hercegovinában azon
ban méreteiben, mélységében és szerkezetében új minőséget jelentett a hasonló békete
remtési akciók sorában. Egyrészt itt az ENSZ csak az egyik (bár nagyon fontos) szerep
lője volt a rendezésnek a NATO, az EBESZ, az ET és az EU28 mellett. Másrészt az egész 
akciót biztosító Végrehajtó majd Stabilizációs Haderő (IFOR, SFOR, EUFOR29) nem az 
ENSZ BT alá tartozott, hanem a NATO vezető szervei alá. Harmadrészt itt a kezdemé
nyezést a nagyhatalmak nem hagyták az ENSZ BT kezében, hanem közvetlenül maguk
hoz vették a meghatározó nagyhatalmakat tömörítő összekötő csoport formájában. 
Negyedrészt hasonló ambíciójú és költségvetésű próbálkozás nem sok akadt a nemzet
közi szervezetek és egyáltalán a nemzetközi közösség által levezényelt béketeremtések 
történetében. Végül Boszniában nem egyszerűen csak egy átmeneti békemisszióról volt 
szó, hanem olyan vegyes rendszerről, amelyben ugyan a helyi szereplők is szóhoz ju
tottak, de a végső szó tartósan a nemzetközi közösség teljhatalmú megbízottjáé volt. 
A szakirodalom egy része azért Bosznia esetében csendes nemzetközi protektorátus ki
alakulásáról beszél.30 A bosznia-hercegovinai szerepvállalás tehát azért fontos, mert 
tulajdonképpen új szakaszt nyitott a nemzetközi igazgatási akciók történetében, és 
a XX. század végi és XXI. század eleji akciók során fontos viszonyítási alapul szolgált. 
A jelen tanulmányban tárgyalt koszovói rendezési próbálkozások is sokat merítettek a 
tapasztalataiból, mint a lehetőleg legközvetlenebb előzményből.31

A ENSZ által vezetett nemzetközi igazgatás általános 
típusai és jogi alapjai

Elemezve az ENSZ eddigi gyakorlatát, az igazgatással is járó beavatkozás három típu
sát különbözteti meg a szakirodalom.32 Az első típus az úgynevezett kormányzati se
gély missziók (governance assistance), amelyek során a külföldi küldöttek úgymond 
csak segítik a helyi szereplőket a hatalom gyakorlásában, anélkül hogy rájuk szállna át
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a hatalom összessége. Ilyen volt például a korábban említett namíbiai példa. A másik 
típusban a helyi politikai tényezők egy időre átruházzák ideiglenes jelleggel a kor
mányzati hatalom egy jelentős részét az ENSZ-re (lásd Kambodzsa esetét). A harma
dik típus jellegzetessége az, hogy a kormányzati funkciók ideiglenesen ugyan, de tel
jes mértékben átszállnak a nemzetközi szervezetre, amely az állami funkciók „újjáé
lesztése", illetve „újjáépítése" ideje alatt garantálja a terület normális működését. Idő
vel ezeket a funkciókat fokozatosan átveszik a demokratikus választások által legiti
mált helyi képviseleti szervek. Ilyen igazából Koszovó és Kelet-Timor esete. Az utóbbi 
példák jelentik tehát a „legintenzívebb" formáját a nemzetközi igazgatásnak.33

A másik fontos kérdés az, hogy az ENSZ mire alapozza az ilyen terjedelmű igazga
tási jogát a válságövezetekben. Közismerten az ENSZ és ezáltal az egész modern nem
zetközi jog egyik alapvető dokumentuma az alapokmány. Ugyanúgy, ahogy az alapok
mány nem szól kifejezetten a békefenntartásról, amelyet igazából a dokumentummal 
nem ellentétes gyakorlat alakított ki, nem szól a válságövezetekben vagy máshol foga
natosított igazgatásról sem. Csupán a gyámsági rendszerről szól, amely tulajdonkép
pen a volt gyarmatok függetlenné válását volt hivatott elősegíteni és nem a válságöve
zetek fölötti igazgatás és fennhatóság gyakorlását. Hans Kelsen szűkítő értelmezése 
szerint az alapokmány nem jogosítja fel a szervezetet, hogy az olyan terület felett gya
koroljon szuverenitást, amely nem rendelkezik a gyámsági terület jogi státusával.34 
Az alapokmány 2. cikkének 7. bekezdése pedig kimondja, hogy: „A jelen alapokmány 
egyetlen rendelkezése sem jogosítja fel az Egyesült Nemzeteket arra, hogy olyan 
ügyekbe avatkozzanak be, amelyek lényegileg valamely állam belső joghatóságá
nak körébe tartoznak és nem kötelezi a tagokat arra sem, hogy az ilyen ügyeket a jelen 
alapokmánynak megfelelő rendezési eljárás alá bocsássák; ez az elv azonban a 
VII. fejezetben tárgyalt kényszerítő intézkedések alkalmazását semmiben sem 
érinti."35 Az idézett rendelkezés utolsó fordulata viszont azt jelenti, hogy a nemzetkö
zi igazgatást nem érinti a 2. cikk 7. bekezdése, hiszen a szervezet által megtett és a 
VII. fejezet alá tartozó intézkedések nem tekinthetők beavatkozásnak. Továbbá figye
lembe kell venni, hogy az ENSZ BT széles mérlegelési szabadságot élvez a béke és a 
biztonság garantálása és kikényszerítése során. A béke és a biztonság fenntartására és 
támogatására irányuló szükséges intézkedések megtételének „parancsa" felől pozití
van és konstruktívan értelmezve az alapokmányt, tehát komoly érveket lehet felsora
koztatni az ENSZ által folytatott gyakorlat alátámasztására.36 A helyzet hasonló, mint 
amilyen a békefenntartás igazolásának esetében volt. Erre utalhat továbbá az is, hogy 
a nemzetközi igazgatás felügyelete is a Biztonsági Tanács és a főtitkár feladatai közé 
tartozik. A 98. cikk értelmében az ENSZ szervei a felsoroltakon kívül más feladatokkal 
is felruházhatják a főtitkárt, aki így szerephez juthat (és jut is) a nemzetközi igazgatás 
terén. Az átmeneti igazgatások jogszerűsége tehát nem kérdéses, és a VII. fejezet ren
delkezései alapján igazolható.
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A szakirodalomban létezik olyan nézet is, amely szerint a nemzetközi igazgatás a 
válságövezetekben, illetve a konfliktusok utáni térségekben mégis leginkább a 
gyámsági igazgatásra hasonlít, elméletileg ahhoz van a legtöbb köze, természetesen 
annak kolonizációs vagy dekolonizációs vonatkozásait leszámítva.37 Az átmeneti 
nemzetközi igazgatásnak a gyámsági igazgatáshoz hasonlóan korlátozottnak kell 
lennie, és a helyi lakosság érdekében kell hogy történjen. Az igazgató hatóságnak 
ugyan joghatóságot és ellenőrzést kell gyakorolnia a terület fölött, de mégsem ren
delkezhet felette teljesen szuverén módon. Ezek a kritériumok ugyanakkor nemcsak 
az ENSZ gyámsági rendszerének képezik központi elemeit, hanem iránytűként szol
gálnak azon békefenntartó akciók során is, amelyek magukba foglalják a kormány
zati hatalom ideiglenes átruházását az ENSZ-re.38 Az ENSZ területi kormányzása te
hát sok olyan vonással (például az ideiglenesség, a helyi (ön)kormányzati kapacitá
sok fejlesztése, a stabil helyi politikai és jogi környezet megteremtése stb.) rendelke
zik, amelyekkel együtt a korábbi ENSZ gyámsági igazgatásra hasonlít. A két jelenség 
között meglévő különbségek tehát inkább jelentéktelenek. Bizonyos különbségek 
mégis léteznek. Amíg például az ENSZ Alapokmányára támaszkodó gyámsági igaz
gatást többnyire konkrét és a nagy eredmény -  az önkormányzat vagy a független
ség -  elérésének az igényei mozgatták, addig az ENSZ bevonása a polgárháború utá
ni térségek társadalmi és politikai újjáépítésébe rendszerint kevésbé ambiciózus, 
mert a terület végső státusának eldöntésétől függetlenül főleg a „rá bízott" terület 
belső rekonstrukciójára koncentrál, amit a helyi intézmények reformja, az emberi jo
gok védelme és a politikai részvétel formális és informális formáinak fejlesztése által 
akar elérni.39 Eltérés abban is megmutatkozik, hogy amíg a nemzetközi igazgatási 
akciók az ENSZ BT határozataira támaszkodnak, addig a gyámsági igazgatások ese
tében erre nem volt szükség.

A fenti megállapításokat figyelembe véve az UNMIK40 esete Koszovóban (és hozzá 
hasonlóan Kelet-Timor példája is) új szakaszt jelenti az ENSZ vezette akciók történeté
ben, és tulajdonképpen precedensértékűnek is tekinthető. Az UNMIK-ot létrehozó Biz
tonsági Tanács főleg az alapokmány VII. fejezetére támaszkodott a terület fölötti igaz
gatás kialakítása során, ugyanakkor egyértelműen szakított a nemzetközi szervezet 
addig követett visszafogottságával és semlegességével az egyes országok belső szerve
zetének meghatározásában. Ez annál meglepőbb, mivel az ENSZ BT anélkül tette, 
hogy hivatkozott volna az érintett terület népének önrendelkezési jogára. Koszovóban 
tehát a fő hangsúly a helyi belső önkormányzati és önigazgatási rendszer fejlesztésén 
van, a függetlenségi opciót pedig a meghatározó külföldi szereplők figyelmen kívül 
hagyták, legalábbis egyelőre. Ezáltal egyfajta „hibrid" helyzet alakult ki -  Koszovó 
olyan „nemzetköziesített" területté vált, amely de facto „szuverenitásmentes zónának" 
számít, hiszen sem Belgrád, sem az ENSZ nem gyakorolja ott egyértelműen a 
szuverenitást.41

256 Külügyi Szemle



Nemzetközi igazgatás a válságövezetekben

A jelenleg folyó nemzetközi igazgatási akciók közös 
tapasztalatai és általános vonásai
A mostani nemzetközi igazgatási akciók a válságövezetekben már valamivel más kö
rülmények között zajlanak, mint annak idején a macedóniai reformakció vagy akár a 
Nemzetek Szövetségének égisze alatt végrehajtott kezdeményezések. Sokkal átfogóbb 
jellegűek és kiépítettebb a logisztikai hátterük, valamint az egész szerkezetük. Ami 
nem változott meg a XX. század eleje óta, az a komoly nagyhatalmi érdekeltség és je
lenlét, de ezen igazából nincs mit csodálkozni, hiszen a nemzetközi élet mindig is 
„nagyhatalom-centrikus volt", és komoly katonai és gazdasági potenciállal, valamint 
tekintéllyel rendelkező nagyhatalmak nélkül valószínűleg lehetetlenek lennének a 
nemzetközi humanitárius beavatkozások és rendezési próbálkozások. Igaz, most a 
nemzetközi szervezetek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a nagyhatalmak szerepválla
lása kevésbé éles formában jelenjen meg a válságövezetekben, akkor is, ha minden 
érintett pontosan tisztában van a súlyukkal. A nemzetközi szervezetek jelenléte azon
ban mégis nagyobb kifinomultságra és konszenzuskeresésre kényszeríti a rendezésben 
meghatározó szerepet játszó hatalmakat.

A különböző válságövezetekben eddig végrehajtott vagy legalább elkezdett nemzet
közi igazgatási akcióknak42 az eltérések ellenére természetesen voltak hasonló vonásai. 
Mindegyik a nagyhatalmak vezette nemzetközi közösség közvetlen beavatkozásával 
(Koszovó, Kelet-Timor, Afganisztán) vagy legalább erőteljes nyomásával kezdődött 
(Bosznia és Hercegovina). A közvetlen beavatkozás alapvetően a humanitárius inter
venció formáját viselte, bár annak a szakirodalom43 által felsorolt egyes elemei nem 
mindig azonos súllyal estek latba. A helyi civil lakosság megvédésére irányuló huma
nitárius szándékot ugyan egyik akciótól sem lehet elvitatni, bonyolultabb viszont a 
helyzet a humanitárius intervenciókhoz általában megkövetelt „állami érdektelenség" 
fogalmával, azaz azzal a követelménnyel, hogy a beavatkozó állam vagy államok ne 
legyenek közvetlenül érdekelve a térségben és az érintett államban. Ez főleg az afga
nisztáni beavatkozás esetében problematikus, mert az a tagadhatatlan humanitárius 
célzat mellett a tálib rezsim elleni megtorló akció jegyeit is magán viselte.

Közös vonás mindenképpen a nemzetközi igazgatás deklarált stabilizációs és egy
ben „normalizálási" jellege is -  azaz a „normális és igazságos" (például nemcsak az 
egyik vagy a másik etnikai közösségnek kedvező) állami infrastruktúra kiépítésére irá
nyuló szándéka a háborúk vagy az etnikai villongások által meglehetősen szétzilált 
társadalmakban. Az utóbbi törekvés sajátossága, hogy a nemzetközi igazgatást végző 
szervezetek az adott válságövezetben maguk mellett párhuzamosan hoznak létre he
lyi igazgatási szerveket, amelyeket megpróbálják szakmailag felkészíteni a jövőbeni 
igazgatási feladataikra és ezzel egyidejűleg (bár nyíltan be nem vallottan) a saját ké
pükre formálni. A nemzetközi igazgatást végzők tulajdonképpen a kezdetektől fogva
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fokozatosan saját maguk „önfelszámolásán" dolgoznak, igaz viszont, hogy eleinte 
szinte diktatórikus teljhatalommal rendelkeznek az érintett térségben. Az „állam és 
nemzetépítés" folyamata azonban nem független a nemzetközi helyzet alakulásától és 
a részt vevő államok és hatalmak érdekeitől, ez talán éppen Koszovó és Afganisztán 
esetében a leglátványosabb. Mindebből következik a nemzetközi igazgatási akciók „ál
landóan változó" vagy más szóval „folyékony" jellege, amely alatt azt kell érteni, hogy 
az egyes nemzetközi szervek és intézmények feladat- és hatáskörei gyakran változnak, 
és általában évről évre csökkennek.

Az összes nemzetközi igazgatási akció jellemzője, hogy ideiglenes jelleggel, azaz csak 
átmeneti időre jönnek létre. Hiszen ha ez nem így lenne, akkor nem humanitárius célú 
próbálkozásról lenne szó, hanem nyílt vagy burkolt gyarmatosításról. Az egyes akciók 
azonban néha elhúzód(hat)nak. Ez természetesen a feladat bonyolultságával és a válság 
mélységével függ össze, de nem egy alkalommal arról is szó van, hogy a nemzetközi 
közösség nem tudja még pontosan, milyen státust szán az érintett térségnek. A legjobb 
példa erre Koszovó, amely valószínűleg hosszabb időre számíthat a nemzetközi admi
nisztráció jelenlétére, mert a világ meghatározó hatalmai egyelőre nem döntötték el, 
hogy mi legyen a további sorsa: legalább formálisan a Jugoszlávia romjain létrejött Szer
bia és Montenegró államszövetség része maradjon, vagy alakuljon független állammá. 
A nemzetközi jelenlét ebben az esetben részben a végső döntés elodázására is szolgál. 
Ez akkor a legszembetűnőbb, amikor Koszovót összehasonlítjuk Kelet-Timorral, ahol 
hasonló időben (1999) került sor a nemzetközi igazgatás bevezetésére. Miután azonban 
az utóbbi esetben kezdettől fogva világos volt a szándék -  azaz a kelet-timori államiság 
kiépítése44 - , az akció időben lezárult, és a beavatkozás után nem egészen három évvel 
kikiáltották a függetlenséget. Boszniában ugyan nincs szó ilyen dilemmákról, hiszen itt 
elejétől kezdve a közös multietnikus föderatív államiság életben tartása a cél, mégis 
majdnem egy évtizede tart már a külföldi jelenlét az országban. Ennek okát éppen a bo
nyolult etnikai összetételben, a helyi szereplők egymás iránti gyűlöletében és valószínű
leg az európai országoknak a rendezés tartóssága iránti aggodalmaiban kell keresni. Va
lószínűnek látszik, hogy az afganisztáni jelenlét is hosszúra nyúlik, ami főleg a geopo
litikai és nemzetközi biztonsági kockázatokkal függ össze.

Mindegyik jelenleg zajló nemzetközi igazgatási kísérlet nemcsak humanitárius és 
stabilizációs, hanem egyben átmeneti (transitional) jellegű is. Azaz a nemzetközi közös
ség nem egyszerűen csak arra törekszik, hogy biztosítsa a békét az adott térségben és 
aztán kivonuljon, hanem nagyon aktívan részt vesz a politikai, polgári közigazgatási, 
rendőri, katonai és gazdasági körülmények alakításában is. Ez elvben helyes, hiszen 
így talán hosszabb távon lehet nyugalmat és biztonságot garantálni egy térségben.

Ennél a komplex átmeneti és átalakítási megközelítésnél azonban felmerül néhány 
komoly dilemma is. Például az, hogy milyen mintákat kell követni, milyen társadalmi 
és politikai modell tekinthető a legjobbnak? Továbbá az, hogy milyen mértékig szabad
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beavatkozni az adott társadalmak életébe, társadalmi és gazdasági struktúráiba? Hi
szen a világon a nyugati demokratikus és piacgazdasági modellen kívül léteznek más 
modellek és megoldások is, igaz, többnyire nem demokratikusak.

Azt lehet mondani, hogy miután a legtöbb nemzetközi igazgatási akció mögött a tá
gan értelmezett fejlett nyugati világ áll, mint katonai beavatkozó és anyagi finanszíro
zó tényezó', többé-kevésbé az itt honos modellt próbálják keresztülvinni a legtöbb érin
tett térségben. Annál is inkább, mert a szabad választásokon alapuló többpártrendszer 
és a plurális és toleráns demokratikus társadalom objektíve is a leghumánusabb esz
mei megoldásnak tűnik. Ezen kívül ez a modell, kiegészülve a nyitott piacgazdasággal 
(amelyek megítélése azonban egyes elmaradottabb térségek lakóinak esetében, sőt 
nemcsak ott, sem objektíve, sem szubjektíve nem mindig egyértelmű) az 1989 után ro
hamosan globalizálódó világban majdnem univerzálissá vált, legalábbis a nemzetközi 
diskurzusban és a jelszavak szintjén.

A valóságban természetesen nem ilyen egyszerű a kép, amit az iszlám fundamentaliz
mus előretörése is bizonyít, nem is beszélve arról, hogy a világ nagyobbik fele most sem 
ilyen körülmények között él. A fenti dilemmák tükrében kérdéses lehet például az, hogy 
a gazdasági és kommunikációs infrastruktúra feltétlenül szükséges újjáépítése mellett 
mennyire legitim a térség közösségi tulajdonban (állami, önkormányzati) vagyonának 
privatizálása vagy legalábbis annak előkészítése, hiszen ez már túlmegy az egyszerű sta
bilizációs és normalizálási törekvések keretein. A másik példa talán még inkább parado
xon jellegű. A kérdés ugyanis az, hogy mennyire reális és tartós, valamint az adott térség 
hagyományaival összhangban lévő az univerzális emberi jogok garantálása (ezen belül 
például a nők politikai jogainak érvényesítése) az olyan archaikus társadalmakban, mint 
amilyen Afganisztán. Ez a törekvés a civilizált világ és minden jóhiszemű ember szerint 
természetesen jogos, de ugyanakkor felmerül a kérdés -  ez nem olyan befolyásolás-e 
már, ami túlmegy az ideiglenes jellegű „stabilizációs és normalizálási" gyakorlaton. 
A helyi társadalmi viszonyokba való beavatkozásának a kérdése azonban a most köve
tett gyakorlat tükrében inkább csak költői, hiszen az egész humanitárius beavatkozás és 
igazgatás, bármilyen semleges próbál lenni (legalábbis az ideális esetben) nagyban meg
határozza az érintett válságövezet későbbi fejlődését és erőviszonyait.45

További közös vonás a több univerzális (ENSZ és szakosított intézményei, mint pél
dául a Nemzetközi Valutaalap -  IMF) és regionális-partikuláris (NATO, EBESZ, EU, 
ET) nemzetközi szervezet egyidejű bevonása az igazgatási akciókba, valamint a nagy
fokú „szakosodás" ezen szervezetek között. Maga az ENSZ például rendszerint az 
igazgatási kérdésekért, valamint az egyes akciók koordinálásáért felel, az IMF vagy az 
EU a gazdasági és pénzügyi újjáépítésben próbál segíteni, a NATO Délkelet-Európá- 
ban a katonai biztonságért és békéért felelős, az EBESZ pedig az emberi jogi, demok
ratikus és jogállami infrastruktúra építésében próbál segíteni. A rendezésben részt ve
vő szervezetek számának tekintetében természetesen jelentős különbségek léteznek az
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egyes nagy földrajzi régiók között. A fent említett szervezeti sokszínűség ugyanis fő
leg Európát jellemzi, ahol eleve több regionális szervezet létezik (EBESZ, ET, részben 
NATO), és kevésbé az olyan távolabbi vidékeket, mint Kelet-Timor vagy Afganisztán, 
ahol inkább a nagy univerzális szervezetek jutottak nagyobb szerephez.46

Kiemelendő még, hogy mindegyik nemzetközi igazgatási akció valamilyen formában a 
nemzetközi közösség mandátumával történik, ami legtöbb esetben az ENSZ Biztonsági Ta
nácsának határozatában testesül meg. A bosznia-hercegovinai rendezés legitimitása pedig 
a daytoni egyezményen alapult, amelyet az 1991 és 1995 közötti délszláv háború mindhá
rom kulcsszereplője (az úgynevezett Kis-Jugoszlávia, Horvátország és Bosznia-Hercegovi
na vezetői) írtak alá, erőteljes külföldi (főleg az Egyesült Államok és az európai nagyhatal
mak részéről kifejtett) nyomás alatt. Ezen kívül határozatában az ENSZ BT is áldását adta rá.

Az 1999. évi koszovói válság és az azt lezáró Jugoszlávia elleni NATO-beavatkozás 
után elkezdődött nemzetközi igazgatási akció eddig az egyik legátfogóbb és legna
gyobb szabású ilyen rendezési próbálkozásnak tekinthető. Leszámítva azt a nem elha
nyagolható tényt, hogy a NATO akciója az ENSZ BT felhatalmazása nélkül indult, és a 
nemzetközi közösséget kész tények elé állította, a koszovói beavatkozást követő ideig
lenes rendezés sok szempontból szerkezetileg a „legtisztább" (a kelet-timori akcióval 
együtt). Koszovóban ugyanis egyértelmű a mandátum jellege, az ENSZ vezető szere
pe, a szervezeti felépítés, valamint az alá-fölé rendeltségi viszonyok. Egyelőre nem 
tisztázott viszont a végső cél, mert a nemzetközi közösség és főleg az érdekelt nagyha
talmak még nem döntötték el, hogy mi legyen Koszovó jövőbeni státusa -  Szerbia és 
Montenegró államszövetségének része maradjon, vagy független állammá váljon. 
Másként megfogalmazva: nem teljesen világos, hogy a tartományban valódi „állam- és 
nemzetépítés" folyik, vagy „csupán" a jogállamiság eszméitől áthatott demokratikus, 
toleráns és multikulturális helyi társadalom kiépítése van napirenden. A többi említett 
nemzetközi igazgatási esetben ez a kérdés valamivel világosabb -  Kelet-Timorban va
lóban államépítés zajlott le, amely 2002-ben a függetlenség kikiáltásával fejeződött be, 
Afganisztánban egy meglévő állami keret új tartalommal való feltöltése folyik, az 1995 
utáni Bosznia és Hercegovinában pedig részben a helyi szereplők által nem túlzottan 
kedvelt és üdvözölt, de a nemzetközi közösség által egyértelműen szorgalmazott föde
ratív államiság építése és erősítése zajlott le, és zajlik most is.

A koszovói akció újszerűsége igazgatási szempontból a hierarchikus és centralisztikus 
felépítésében, valamint az ENSZ főtitkárát képviselő különleges képviselő (közismert angol 
rövidítéssel az SRSG, Special Representant of Secretary General) központi irányító szerepé
ben és „kvázi mindenhatóságában" ragadható meg. Utóbbi szempontjából a „csendes nem
zetközi protektorátust" Boszniában és Hercegovinában megtestesítő főmegbízott (HR, High 
Representant) is széles jogosítványokkal rendelkezett a helyi jogalkotás és igazgatás terüle
tén, de amíg a koszovói SRSG legitimitását alapvetően a Biztonsági Tanácstól meríti, addig 
a boszniai HR annak csak egy részét kapta onnan.47 A HR ugyanis nemcsak az ENSZ egyik

260 Külügyi Szemle



Nemzetközi igazgatás a válságövezetekben

helyi szerve, illetve tisztviselője, hanem egyben a boszniai és hercegovinai békerendezésbe 
bevont államok képviselője is. Azaz nemcsak az ENSZ megbízottjáról van szó, hanem a ren
dezésben érdekelt nemzetközi közösség képviselőjéről is. Ugyanakkor a boszniai békefolya
mat intézményes keretét, amelyet a daytoni megállapodás hozott létre, az ENSZ területi 
igazgatás indirekt modelljének is lehetne minősíteni, hiszen a HR feladatait alapvetően az 
ENSZ BT által feljogosítva végzi.48

A boszniai és a koszovói igazgatás abból a szempontból is különbözik, hogy Koszo
vóban az olyan regionális szervezetek, mint az EBESZ és az EU egyértelműen egy egy
séges, az ENSZ vezette rendszerbe betagolva működnek, és nem félig-meddig önállóan, 
mint 1995 után Boszniában és Hercegovinában. Az UNMIK felépítése és hierarchiája te
hát sokkal világosabb. Természetesen ezt rendezni kellett jogilag is, hiszen önmagában 
ezek a szervezetek nem alárendeltjei az ENSZ-nek, nem is tartoznak az ENSZ-családba.

A kelet-timori rendezés szervezetileg nagyon sok tekintetben hasonlít a koszovói 
akcióra, azzal a már említett különbséggel, hogy ebben az esetben egyértelműen az új 
államiság építése zajlott, amely 2002-ben időben be is fejeződött. A „helyi" SRSG-nek 
hasonló jogosítványai voltak, mint koszovói „kollégájának", többé-kevésbé hasonló 
módon zajlott a helyi szereplők fokozatos bevonása az igazgatásba és a kormányzati 
felelősség rájuk történő átruházása. Természetesen némileg eltérő volt az akciót finan
szírozó donorországok, valamint a békét és a biztonságot biztosító csapatokat szolgál
tató államok köre, hiszen a távol-keleti, illetve a csendes-óceáni térségben érthető mó
don nagyobb szerephez jutottak az olyan regionális „tényezők", mint Ausztrália, Új- 
Zéland, Japán, Thaiföld stb.

A koszovói és kelet-timori akciók kiterjedésének és mélységének hasonlóságát bizo
nyítja a Simon Chesterman által összeállított táblázat49 is, amely az elmúlt 40 év béke
teremtő és igazgatási akcióinak kompetenciáit és feladatait hasonlítja össze. Ebből ki
derül, hogy az UNMIK-nak és az UNTAET-nek egyaránt volt hatásköre a rendőri rend- 
fenntartás területén, a választások megszervezése során, továbbá a végrehajtó, a jogal
kotás, valamint a bírói hatalom megszervezésének és irányításának területén. Ezen kí
vül az UNTAET-re szállt át ideiglenesen a térség nevében történő szerződéskötési ha
táskör is, amit Koszovó tekintetében részben korlátoz azon tény, hogy formálisan a tar
tomány még mindig Szerbia része.50 Bosznia és Hercegovina esetében némileg más a 
helyzet, bár gyakorlatilag a rendőri teendők egy része, a választások megszervezésé
nek a feladata (főleg a kezdeti periódusban), valamint a helyi végrehajtó hatalom fö
lötti de facto gyámkodás itt is a nemzetközi igazgatás „munkakörébe" tartozott.

Teljesen más viszont a helyzet Afganisztánban, ahol a nemzetközi közösség inkább 
a „lábujjhegyen járva" óvatos taktikáját51 választotta. Ezalatt azt kell érteni, hogy a 
nemzetközi közösség nem annyira a nehéz hagyományú (és emiatt a külvilág szemé
ben sajátos, félelemmel és előítéletekkel keveredő tekintélynek is örvendő) terület di
rekt irányításával, hanem inkább a jól kiválasztott helyi vezetők „szakmai segítésével"
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foglalkozik. Természetesen a rendet és a biztonságot, valamint az új hatalom létezését 
itt is a nemzetközi haderő biztosítja (legalábbis Kabulban és környéken), de a rendezés 
fontos biztosítékát a helyi (vidéki) hatalmi tényezőkkel kötött nyílt vagy hallgatólagos 
kompromisszumok alkotják.

Afganisztánban a rendezés alapelveit az úgynevezett bonni egyezmény52 tartalmazza, 
amelyet a különböző afgán frakciók számára az ENSZ által szervezett bonni tanácsko
záson fogadtak el 2001. december 5-én. Az egy nappal később elfogadott 1383 (2001) 
számú ENSZ BT-határozat konkretizálta a megállapodásból az ENSZ-re háruló felada
tokat az ideiglenes afgán intézmények létrehozása és működtetése során. A következő, 
1386 (2001) számú BT-határozat létrehozta a Nemzetközi Biztonsági Segítő Erőket 
(International Security Assistance Force, ISAF), amely arra hivatott, hogy segítse az 
ideiglenes afgán hatóságokat a rendfenntartás során Kabulban és környékén. Ezek 
után megérkezett a térségbe Lakhdar Brahimi algériai származású ENSZ-diplomata, 
aki mint az SRSG kezdte kiépíteni, illetve összefogni a már létező ENSZ-missziókat, 
-programokat és egyéb intézményeket. Az ENSZ BT pedig 2002 márciusában elfogad
ta az 1401. számú határozatát, amely létrehozta az Egyesült Nemzetek Közreműködő 
Misszióját Afganisztánban (United Nations Assistance Mission in Afghanistan, 
UNAMA),53 amely az SRSG alatt működve az ENSZ különböző tevékenységeinek af
ganisztáni összefogásával és koordinálásával foglalkozik. Jelenleg összesen 16 ENSZ- 
ügynökséget fog össze a misszió. Az UNAMA fő funkciója az afgán átmenet segítése 
és közvetett irányítása, hiszen a közvetlen irányítás a helyi viszonyokat figyelembe vé
ve valószínűleg lehetetlen lenne. Ettől függetlenül számos olyan tevékenységgel fog
lalkozik, amelyek hasonlóvá teszik a missziót a többi említett térségben végbement 
rendezéshez, csak sokkal szűkebb hatáskörrel és mozgástérrel.54

Összegzés

Ezeknek a válságkezelő nemzetközi igazgatási akcióknak a szükségességét csak nagyon 
kevesen szokták megkérdőjelezni. Más kérdés a hatékonyságuk, a jogi legitimitásuk és a 
munkájuk során alkalmazott eszközeik megítélése. Az egyik ilyen gyakran emlegetett 
probléma például az, hogy a területek igazgatásával foglalkozó nemzetközi szervezetek 
a válságövezetekben tulajdonképpen „diktatórikus" eszközökkel próbálják bevezetni és 
meggyökereztetni a demokratikus és alkotmányos megoldásokat. Ez igaz Koszovóra is, 
elég csak az SRSG majdnem teljes jogalkotási és irányítási teljhatalmára gondolni, külö
nösen a beavatkozás első periódusában, illetve a KFOR zászlaja alatt szolgáló csapatok 
széles hatásköreire és a helyszíni civil kontroll hiányára. A KFOR nem tartozik az UNMIK 
alá, és az egyetlen fórum, amely ellenőrizni tudja, a NATO. Erre a feszültségre -  a kitűzött 
célok és az alkalmazott eszközök között -  hívta fel a figyelmet a téma egyik legnagyobb
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szakértője, Simon Chesterman is, aki szerint a nemzetközi szervezetek tulajdonképpen 
azt várják el a rájuk bízott helybeliektől, hogy „tedd azt, amit mondok, és nem pedig azt, 
ahogy én cselekszem" (illetve „nézd azt, amit mondok, és nem azt, amit teszek"). Az ilyen 
kormányzást a „Do-as-l-say-not-as-I-do"-governance formulával jelöli meg a szerző.55

Chesterman arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi apparátusok széles körű 
immunitása miatt a tevékenységük ellenőrzése eléggé viszonylagos. A válságövezetekben 
ugyan rendszerint létrehoznak a jogsértéseket vizsgáló, az azokkal kapcsolatosan segítő 
szándékkel eljáró szerveket -  például az EBESZ által „menedzselt" koszovói ombuds
man56 intézményét vagy Kelet-Timorban a donorországok által szorgalmazott Főellenőr 
Hivatalát (Office of the Inspector General) -  azonban ezek a szervek éppen a nemzetközi 
apparátusok szerves részeként és nem mindenkire kiterjedően működnek. Természetesen 
a legjobb ellenőrzést és némi egyensúlyt éppen az igazgatási akciók nemzetközi jellege és 
szervezeti többpólusossága biztosítja, valamint az egyes szervezetek felettes szerveinek 
„vigyázó szeme". Ilyen például az UNMIK esetében az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy fő
titkára, továbbá az EBESZ Állandó Tanácsa vagy az EU illetékes szervei. Mégis a válság
gócokat stabilizáló és demokratizáló nemzetközi apparátusok tevékenysége nem minden 
esetben „lefedett" az ellenőrzés szempontjából.

Más szerzők is ki szokták emelni a nemzetközi igazgatási akcióknak és azok végrehaj
tóinak „abszolutista" vagy a „felvilágosult abszolutista" pozícióját.57 Ez a pozíció egyéb
ként magából a helyzetből következik, hiszen az UNMIK-nak vagy a boszniai HR-nek 
egy háború (illetve inkább polgárháború) által megviselt területet kell irányítania, ami 
mindig nehéz és részben hálátlan feladat. Igaz viszont az is, hogy a Koszovó, Bosznia és 
Kelet-Timor58 esetében nem a nagyhatalmak által legyőzött ellenséges területekről van 
szó, mint amilyen volt például Németország vagy Japán a második világháború után, ha
nem az elvben megsegített és az elnyomás alól felszabadított területekről. A legyőzött és 
ideiglenes területeken teljesen érthető a tartósabb diktatórikus hatalomgyakorlás, kevés
bé elfogadható viszont a második kategóriába tartozó esetekben.

Nem szabad azonban szem előtt téveszteni azt sem, hogy az azonnali teljes körű ön
kormányzatiság az ilyen vegyes jellegű és hagyományú területeken, amelyek tele van
nak az etnikumok közötti gyűlölettel, elég hamar új nemzetközi beavatkozást tehetne 
szükségessé, csak éppenséggel ellentétes prioritásokkal. A nemzetközi közösség ugyan 
lehet döntőbíró bizonyos esetekben, de ha már beavatkozik egy konfliktusba, valóban 
elvárható, hogy a probléma gyökereit is kezelje, nemcsak a következményeit. Azért a 
felek szétválasztásánál és a harcok megszüntetésénél komolyabb szerepre kell hogy 
vállalkozzon, ahhoz viszont sokkal nagyobb mozgástér és hatáskör kell. Ebben gyöke
rezik az egyes akciók diktatórikusnak is mondható abszolutisztikus jellege. Ugyanak
kor igazából éppen ez a „gyökérkezelési" stratégia alkotja az átfogó és sokrétű nemzet
közi igazgatási akciók lényegét és ez különbözteti meg azokat a hagyományos „kon
szenzusos" és „beleegyezéses" békefenntartástól.

2005. tavasz-nyár 263



Halász Iván

Jegyzetek
1 Ezt a célt akarta elérni az ún. m ürzstegi program, amelyben az azonos nevű vadászkastélyban meg

egyeztek II. Miklós orosz cár és I. Ferenc József osztrák császár és magyar király külügyminiszterei. 
Ezt a programot aztán elfogadták a többi európai nagyhatalmak is. A program legfontosabb pont
jai a következőik voltak: 1. ki kell rendelni 1-1 osztrák-magyar és orosz polgári ügyvivó't a helyi tö
rök főhivatalnok, Husszein Hilmi pasa mellé, a török helyi hatóságok működésének és a reformok 
végrehajtásának ellenó'rzésére; 2. a csendó'rség és a rendó'rség újjászervezése a nagyhatalmak által 
rendelkezésre bocsátott tábornok és tisztek vezetése alatt; 3. a közigazgatás és az igazságszolgálta
tás reformja a keresztények nagyobb méretű bevonásával; 4. az elűzött keresztények visszatelepíté
se és kártalanítása, a lerombolt iskoláik és templomaik újjáépítése, végül 5. a nem reguláris, azaz mi
líciaszerű helyi népfelkelő csapatok eltávolítása. Erről lásd részletesebben: Dr. Balanyi György: 
A  Balkán-probléma fejlődése. Budapest 1920.175. o.

2 Az ún. macedón reformakció ugyanis területileg a koszovói vilajetre, azaz a mai Koszovóra is kiter
jedt, nem csak a szűkén vett mai Macedóniára.

3 A humanitárius céloknak erővel történő érvényesítéséről lásd Sulyok Gábor: A  humanitárius inter
venció elmélete és gyakorlata. Gondolat, Budapest 2004.

4 A mostani boszniai és koszovói rendezésekhez hasonlóan a tartományt akkor is körzetekre, illetve 
munkaterületekre osztották, amelyek irányítását az egyes országok tisztjei kapták feladatul. Az 
Osztrák-Magyar Monarchiának például így jutott koszovói vilajet, az oroszoknak a szaloniki szan
dzsák, a franciák a serres-i, a britek a drámái szandzsákot kapták „kezelésbe". Az olasz tisztek a 
monasztiri vilajetbe kerültek. Miután a németeknek már nem maradt külön terület, tisztjeikre bíz
ták a csendőrkiképzést. Lásd Ruchti, Jacob: Die Reformaktion Österreich-Ungarns und Russlands in 
Mazedonien. 1903-1908. Die Durchführung der Reformen, Gotha 1918. 11. o.

5 Balanyi György: i. m. 178-180. o.
6 Az ún. macedóniai reformakciót csak részleges és ideiglenes siker koronázta, de a végső kudarcát 

nem annyira a kezdeményezés elhibázottsága, hanem inkább a nagyhatalmi politika változásai, az 
ifjútörök forradalom és nem utolsósorban a nehéz helyi helyzet okozta.

7 Nagy Károly: N em zetközi jog. Püski Kiadó, Budapest 1999. 212-215. o.
8 Lengyel földön nem ez volt az első „szabad városállam". A legelső kísérletre, amely egy terület kö

zös igazgatására irányult, Krakkóban került sor. Az 1815-ben tanácskozó bécsi kongresszus záróaktu
sa különálló politikai egységgé nyilvánította a „Független Krakkói Köztársaságot", amely fölött a 
gyakorlatban porosz, orosz és osztrák védnökség és igazgatás érvényesült. Krakkó egészen 1846-ig 
korlátozott cselekvőképességű városállamként működött, akkor azonban a bécsi szerződés nyomán 
Ausztria bekebelezte. Uo. 212. o.

9 Uo. 213. o.
10 Herrmann, Hans-Walter: The Saar Basin under the Administration of the League of Nations. In: The 

League of Nations. 1920-1946. United Nations, New York-Geneva 1996. 56-57. o.
11 Nagy Károly: i. m. 219. o.
12 Wüde, Ralph: Representing International Territorial Administration: A Critique of Some Approa

ches, European Journal of International Laiv, Vol. 15. Nal. 2004. február, 82. o.
13 Uo. 221. o. Az akció lebonyolítását egyébként az ENSZ Namíbiái Átalakítást Segítő Csoportja 

(UNTAG -  The United Nations Transition Group in Namibia) vezette.
14 The Blue Helmets. A Review of United Nations Peace-keeping. New York, 1996.175.
15 Tisovszky János: A z  E N SZ  és a békefenntartás. Magyar ENSZ Társaság, 1997.107. o.
16 Uo. 107. o.
17 The Blue Helmets, i. m. 196-197. o.
18 Az ONUC civü adminisztratív tevékenységének gyenge és hiányos szakirodalmi bemutatására utal 

Wilde, Ralph: Representing International Territorial Administration: A Critique of Some 
Approaches, European Journal of International Law, Vol. 15. Nal. 2004. február, 83. o.

19 Tisovszky János: i. m. 129. o.
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20 Uo. 129. o. Egyébként 1999-ig az UNTAC számított az ENSZ egyik legköltségesebb és legnagyobb 
szabású hasonló akciójának, amelyben 22 ezer katonai és polgári személy vett részt és majdnem 
1 621 000 dollárba került.

21 UNOSOM, United Nations Operation in Somalia.
22 Tisovszky János: i. m. 117. o.
23 Uo. 122-123. o.
24 Nagy Károly: i. m. 220. o.
25 A Tisovszky János által közölt adatok szerint a misszió égisze alatt kb. 5000 katona, 100 katonai 

megfigyelő, 600 külföldi rendőr működött, akiket 480 külföldi polgári, valamint 720 helyi alkalma
zott egészített ki. Lásd Tisovszky: i. m. 139. o.

26 The Blue Helmets, i. m. 554-555. o.
27 Erről és egyáltalán a boszniai hatalmi berendezkedéséről lásd Masenkó-Mavi Viktor: A Daytoni 

Egyezmény és az emberi jogok. Állam- és Jogtudomány, 2001. 3-4. sz. Vol. XLIJ. 271-286. o.
28 Azaz az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, 

az Európa Tanács, valamint az Európai Unió.
29 IFOR -  Implementation Force; SFOR -  Stabilization Force; EUFOR -  European Union Force in 

Bosnia and Herzegovina. Az EUFOR katonái 2003-ban és 2004-ben vették át a békefenntartó szere
pet a NATO vezette korábbi misszióktól.

30 Juhász József-Márkusz László-Tálas Péter-Valki László: Kinek a békéje? Háború és béke a volt Jugoszlá
viában. Zrínyi Kiadó. Budapest 2003. 239. o.

31 Az ebben a fejezetben szereplő esetfelsorolás természetesen nem teljes, mert más ENSZ-békefenn- 
tartó missziókban is itt-ott meg lehet találni az igazgatási és konszolidálási „nemzetépítő" elemeket 
(például a haiti misszió során), de azok rendszerint nem érik el azt a fokot, amely lehetővé tenné, 
hogy tiszta lelkiismerettel úgy lehessen beszélni róluk, mint a nemzetközi igazgatásokról.

32 Stahn, Carsten: International Territorial Administration in the former Yugoslavia: Origins, 
Developments and Challenges ahead, ln: Zeitschrift fü r  ausländisches öffentliches Recht und  
Völkerrecht, 26. 2001. 129-130. o. A szerző főleg G. B. Helman és S. R. Ratner írásaira hivatkozik. 
(G. B. Helman-S. R. Ratner: Saving Failed States, Foreign Policy, 89. (1992-1993)

33 Jelen tanulmány nem foglalkozik a 2003. évi beavatkozás után kialakult iraki igazgatással, amely 
ugyan szintén részben nemzetközi jellegű (igaz, inkább csak pro forma), de egyrészt itt nincs szó 
klasszikus humanitárius beavatkozásról egy válságövezet életébe, másrészt az iraki akció mögött 
nem áll az ENSZ tekintélye, harmadrészt pedig az ottani igazgatás jobban hasonlít a megszálló 
igazgatásra, mint a válságkezelő nemzetközi igazgatásra.

34 Kelsen, Hans: The Law o f the United Nations. London 1950. 651. o.
35 Prandler Árpád: A z E N SZ  Biztonsági Tanácsa. KJK. Budapest 1974. 440. o.
36 Stahn, Carsten: i. m. 129. o.
37 Uo. 132. o.
38 Uo. 132-133. o.
39 Uo. 133. o.
40 Az ENSZ BT 1244. számú határozatában említett felhatalmazás alapján az ENSZ főtitkára 1999. 

június 10-én létrehozta az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Igazgatási Misszióját Koszovóban 
(United Nations Interim Administration Mission in Kosovo), azaz a közismert rövidítéssel az 
UNMIK-ot. Az említett BT-határozatból és az azt továbbgondoló főtitkári jelentésekből kiindulva 
az UNMIK feladatául kapta az alapvető polgári közigazgatási funkciók ellátását Koszovóban, a 
valódi koszovói autonómia és önigazgatás megteremtésében való segédkezést, továbbá a tarto
mány további sorsát eldöntő politikai folyamatban való közreműködést, a nemzetközi szerveze
tek által nyújtott humanitárius és rendkívüli segélyek koordinálását, a helyi infrastruktúra kulcs- 
fontosságú objektumainak visszaállításában való segítségnyújtást, a polgári jogrend fenntartását, 
az emberi jogok betartását, valamint a biztonság garantálását és a menekültek és áttelepültek zök
kenőmentes hazatérésének biztosítását. Szorosan együttműködve a helyi szervekkel, az UNMIK 
még magára vállalta egyéb feladatok széles skáláját is: a közszolgáltatások nyújtását, a bankrend
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szer kiépítését, a postai szolgáltatás megszervezését, az egészségügy és a közoktatás megszerve
zését stb.

Mandátumának megvalósulásának érdekében az UNMIK négy szervezeti komponenst egyesít a 
szárnyai alatt. Az 1. komponenst a rendőrség és a bírósági szervezet képviseli, az ENSZ közvetlen 
irányítása alatt. Eredetileg ez a komponens az ENSZ Menekültügyi Szervezete főbiztosának veze
tése alatt a humanitárius segélyekkel és különösen a menekültek visszatérésével foglalkozott, de ez 
a tevékenysége 2000 nyarára fokozatosan megszűnt, majd 2001 májusában a most is működő kom
ponens lépett helyébe. A 2. komponenst a polgári közigazgatás képezi, szintén az ENSZ közvetlen 
irányítása alatt. A 3. komponens központjában az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 
(EBÉSZ) áll, mint a demokratikus átalakulás és intézményépítés területén komoly tapasztalatokat 
felhalmozó európai regionális szervezet. A 4. komponens az Európai Unió vezetése alatt az újjáépí
téssel és a gazdasági fejlődéssel foglalkozik. A négy komponens tevékenységét az ENSZ főtitkára 
által kinevezett különleges képviselő (SRSG, Special Representant of Secretary General) koordinálja, 
aki egyben az egész UNMIK és ezáltal az egész koszovói nemzetközi polgári jelenlét és igazgatás 
legfontosabb vezetője. Csak a helyi békét és biztonságot garantáló Koszovói Haderő (KFOR) nem tar
tozik alá, hiszen annak operatív irányítását tulajdonképpen a NATO tartja fenn magának.

41 Stahn, Carsten: i. m. 135-136. o.
42 A jelen tanulmány teljesen vagy részben négy ilyen akció tapasztalatait veszi figyelembe -  az 1995 

utáni boszniai rendezést, az 1999-tól mai napig tartó koszovói nemzetközi igazgatási modellt, az 
1999 és 2002 közötti kelet-timori beavatkozást, valamint részben a 2001 utáni afganisztáni próbál
kozásokat. A 2003-as iraki akció tapasztalatai itt figyelmen kívül maradtak, egyrészt azért, mert na
gyon frissek, másrészt pedig azért, mert itt mégiscsak „valami másról" van szó. Az itteni külföldi 
igazgatás nem rendelkezik a mérvadó nemzetközi szervezetek jóváhagyásával, és alapvetően a há
borúban részt vevő koalíciós erők fegyverei állnak mögötte.

43 Sulyok Gábor: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata. Gondolat, Budapest 2004.
44 Erről az akcióról lásd részletesebben Kjell-Ake Nordquist: East Timor -  Intervention, State- 

Building, and Reconciliation. In: Inger Österdahl. (szerk.): Intervention Humanitarian? Protecting 
Human R ights and Democracy Abroad. Uppsala Universitet. Uppsala 2002. 25-49. o.

45 Például az új rendőrség és államapparátus személyzetének kiválasztásával, kiképzésével, az anya
gi segélyek szétosztásával, az importált oktatási anyagokkal, a meghozott ideiglenes jogszabályok
kal stb.

46 Afganisztánban például az ENSZ-hez valamilyen módon kötődő 8 szakosított szervezet, intézmény 
és program vesz részt a nemzeti fejlesztési keret végrehajtásában, annak segítésében -  az UNICEF az 
oktatási területen, a WHO az egészségügyben, továbbá a rendeltetésének megfelelően a FAO, az 
UNHCR, az UN-Habitat, az UNESCO, a WFP, illetve az Afganisztáni Aknaközpont. Lásd 
Chesterman, Simon: Tiptoeing Through Afghanistan: The Future of U N  State-Building. International 
Peace Academy, www.ipacedemy.org, 7. o.

47 Stahn, Carsten: i. m. 134. o.
48 Uo. 136. o.
49 Chesterman, Simon: Transitional Administrations. Project Description, www.ipacedemy.org, 4. o.
50 Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az UNMIK sem teljesen eszköztelen a külkapcsolatok területén, 

mert a 2002-ben elfogadott (pontosabban az SRSG által kibocsátott) koszovói alkotmányos keret, 
amely a tartományi szervek feladat- és hatásköreit is szabályozza, úgy rendelkezik, hogy a külügyi 
és védelmi kérdések ki vannak véve a koszovói szervek kezéből (nincsenek is ilyen tárcák a tarto
mányi kormányban), az államfőnek pedig Koszovó képviselete során konzultálnia kell az SRSG- 
vel. Az alkotmányos dokumentum ugyanakkor némileg előrevetíti a tartomány további geopoliti
kai irányultságát, amikor az ideiglenes önigazgatási szervek feladatává teszi, hogy a jogalkotásukat 
és igazgatási gyakorlatukat összhangba hozzák a releváns európai és nemzetközi standardekkel és 
normákkal, különös tekintettel a koszovóiak és az európaiak közötti szorosabb gazdasági, szociális 
és egyéb kapcsolatok szorosabbá tételének támogatására. Ebben a folyamatban tudatosítani kell, 
hogy az ilyen standardek és normák tiszteletben tartása jó hatással lesz az euroatlanti közösséggel
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fenntartott kapcsolatok további fejlődésére. Ebben a keretjellegű és viszonylag laza megfogalmazá
sú rendelkezésben testet öl azon szándék, törekvés és ígéret, hogy a „jó viselkedés" esetén Koszo
vó is bekapcsolódhat az európai térségbe és az euroatlanti viszonyrendszerbe.

51 Chesterman, Simon: Tiptoeing Through Afghanistan: The Future o f U N  State-Building. Intematuional 
Peace Academy, www.ipacedemy.org, 3-4. o.

52 Lásd www.unama-afg.org. Bonn Agreement.
53 A szerkezetéről lásd www.unama-afg.org / about.
54 Az SRSG és két helyettese alatt működő apparátus foglalkozik például a politikai ügyekkel, az új

jáépítés szervezésével, a jogállamiság terjesztésével, a katonai és demobilizációs ügyekkel, a drog- 
és a genderviszonyok problematikájával, valamint a rendőri és emberjogi kérdésekkel. A misszió 
korlátozott méreteit -  az UNMIK-hoz vagy a boszniai jelenléthez képest -  azonban jelzi, hogy 2002 
végén az UNAMA berkein belül 175 külföldi szakember és 268 fős afgán személyzet dolgozott, ami 
kevesebb az ilyenkor megszokott létszámnál.

55 Chesterman, Simon: The United Nations as Government: Accountability Mechanism for Territories 
Under UN Administration. (Paper delivered at the conference Fighting Corruption in Kosovo: Lessons 
from the Region. Pristina, Kosovo, 2002. március 4-5.) Lásd www.ipacedemy.org.

56 A koszovói ombudsman intézményét az EBESZ hozta étre 2000 novemberében. A hivatása az, hogy 
a nemzetközileg elfogadott emberjogi egyezményekkel, különösen pedig az 1950. évi európai em
berjogi egyezménnyel és a Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányával összhangban támo
gassa és védelmezze az emberi és polgári jogok érvényesülését Koszovóban. Ennek során átveszi és 
kivizsgálja a koszovóiak panaszait, amelyeket egyebek mellett a nemzetközi apparátusok visszaélé
seivel szemben is benyújthatnak (azaz nemcsak a helyi hatóságokkal szemben), de például az olyan 
esetek, ahol a KFOR is érintett, vagy azok az ügyek, amelyekben az UNM1K és személyzete között 
merül fel a vita, ki vannak véve az ombudsman hatásköréből. Erről lásd Simon Chesterman idézett 
tanulmányát, www.ipacedemy.org.

57 Ezzel a kérdéssel foglalkozik például Schwarz, Axel: Rückkehr des Absolutismus? -  Macht
strukturen in UNMIK's Kosovo, Südosteuropa, 51. évf. 2002.10-12. sz. 526-527. o.

58 Afganisztánban a közismert okoknál fogva azért valamivel más a helyzet.
59 A tanulmány a T-037311 sz. OTKA-projekt támogatásával készült.

Résumé

In ternational adm inistra tion  in the crisis areas

The author discusses the prehistory of transitional international administration in the 
crisis areas, as well as its legal legitimacy problems and and a few organizational 
questions. The topic became acute again in the 1990s, especially with regard to the 
Southern Slav conflict. However, the historical roots go as far back as the early 20th 
century; the European great powers decided as early as 1903 that they would try to 
normalize the relationship between the local Muslim Albanians and the Slav Christians 
within the framework of the so-called Macedonian reform action. International 
administration was also introduced under the League of Nations (the Saar region, 
Danzig). After the Second World War the UN came into being, and a qualitatively new

2005. tavasz-nyár 267

http://www.ipacedemy.org
http://www.unama-afg.org
http://www.unama-afg.org
http://www.ipacedemy.org
http://www.ipacedemy.org


Résumé

Situation emerged. The essay discusses all the peace-keeping and peace-enforcement 
actions which incorporated elements of international administration in some form. 
However, most of the attention is paid to the post-1995 actions -  to the Bosnian, 
Kosovar, East-Timor and, partly, Afghan settlements. The author talks about such 
controversial points as the consequences of permanent intervention into local relations 
(for instance, via privatization), as well as the control of international administrative 
units and the 'enlightened absolutist' nature of these actions.

Internationale V en o a ltung  in den Krisenzonen

Die Studie befasst sich mit der Vorgeschichte der vorübergehenden (transitionalen) 
internationalen Verwaltung, die in den Krisenzonen eingerichtet wurde, mit den 
rechtlichen Legitimationsproblemen und mit einigen strukturellen Fragen. Das Thema 
ist in den 1990er Jahren wiederum besonders aktuell geworden, vor allem im 
Zusammenhang mit dem Jugoslawienkonflikt. Die historische Vorgeschichte reicht 
jedoch ganz bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, hatten doch die 
europäischen Großmächte bereits im Jahre 1903 beschlossen, im Rahmen der so 
genannten mazedonischen Reformaktion das Verhältnis zwischen den örtlichen 
mohammedanischen Albanern und den slawischen Christen zu normalisieren. Auch 
zur Zeit des Völkerbundes kam es zur Einführung der internationalen Verwaltung (im 
Saargebiet, in Danzig). Nach dem Zweiten Weltkrieg war die UN gegründet worden 
und damit hatte sich eine qualitativ neue Situation herausgebildet. In der Studie 
werden die friedenserhaltenden und friedensschaffenden Aktionen mit 
Aufmerksamkeit verfolgt, in denen in irgendeiner Form Elemente der internationalen 
Verwaltung enthalten waren. Die größte Aufmerksamkeit wird jedoch den Aktionen 
nach 1995 gewidmet, - der Regelung in Bosnien, im Kosovo, in Osttimor und zum Teil 
in Afghanistan. Die Studie geht auch auf solche problematischen Punkte ein, wie auf 
das Problem der Folgen der anhaltenden Einmischung in die lokalen Verhältnisse (z. 
B. durch die Privatisierung), außerdem auch auf die Kontrollierbarkeit der 
internationalen Verwaltungsapparate, sowie auf den „aufgeklärten absolutistischen" 
Charakter der Aktionen.
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