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Bevezető: A kutatás tárgyának és céljának összefoglalása 

1. Az Európa Tanács Parlamentáris Közgyűlésének Jogi kérdésekkel és az emberi 

jogokkal foglalkozó Bizottsága 2003-ban egy jelentést tett közzé „Területek ahol az Európai 

Emberi Jogi Egyezmény nem nyer alkalmazást” („Areas where the European Convention on 

Human Rights cannot be applied”) címmel.1 A jelentés azon nehézségeket elemezte, melyek 

az Egyezmény hatékony alkalmazását hátráltatják bizonyos földrajzi régiókban. Ezek 

többsége valamely fegyveres konfliktus vagy szeparatista mozgalom tevékenysége 

következtében előállt ténybeli helyzeteket takar. Jóllehet a jelentés egy regionális emberi jogi 

egyezmény alkalmazását vizsgálta, az egyik központi eleme, a terület feletti hatékony 

ellenőrzés elvesztése a területen szuverenitással felruházott állam által globális problémát 

jelent.  A terület feletti hatékony ellenőrzés alatt a nemzetközi humanitárius jog által definiált 

és az emberi jogi felügyeleti szervek által alkalmazott szárazföldi terület feletti tényleges 

fizikai hatalmat („it is actually placed under the authority of the hostile army” / “tényleg az 

ellenség hadseregének hatalmába került” – ld. Egyezmény a szárazföldi háború törvényeiről 

                                                 
1 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Areas where the European Convention on Human Rights cannot 

be implemented, Report, Committee on Legal Affairs and Human Rights, Doc. 9730, 11 March 2003. 
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és szokásairól,  Szabályzat a szárazföldi háború törvényeiről és szokásairól, 42. cikk)2 értünk. 

Márpedig ahol az állam bármely okból nem rendelkezik a terület feletti hatékony 

ellenőrzéssel, ott képtelen lesz az őt kötelező nemzetközi emberi jogi egyezményeket 

alkalmazni, így a régió emberi jogi szempontból aggályos helyzetbe kerül, melyet különböző 

nemzetközi dokumentumok a „vákum”, „légüres tér”, „fekete lyuk” vagy éppen „jog nélküli 

terület” kifejezésekkel aposztrofáltak. Az értekezés a képlékenyebb, „szürke zónák” kifejezést 

használja minden olyan szárazföldi régióra, mely felett a területileg szuverén állam elvesztette 

a hatékony ellenőrzését. 

2. A világ négy kontinensén is találni olyan államot, mely államterülete egy részén nem 

képes vagy nem hajlandó gyakorolni a területi értelemben vett hatékony ellenőrzését: 

Európában/az eurázsiai régióban elegendő Magas-Karabak (Azerbajdzsán), Transzdnyisztria 

(Moldova), Észak-Ciprus (Ciprusi Köztársaság) vagy Grúzia szeparatista régióinak, Abkházia 

és Dél-Osszétia példáját említeni; Kolumbia számos lakott területe évtizedek óta fegyveres 

gerillacsoportok és paramilitáris szervezetek ellenőrzése alatt van. A közelmúlt fegyveres 

konfliktusai is újabb „szürke zónák” sorához vezetett: 2012-ben különböző fegyveres és 

terrorista csoportok elfoglalták Mali teljes északi régióit; az ún.  Iraki és Levantei Iszlám 

Állam és a velük szövetséges fegyveres csoportok Szíria és Irak államterületének tekintélyes 

részét ellenőrzésük alatt tartják; Afrika számos határos országában megvetette a lábát egy-egy 

iszlamista terrorista szervezet immár stabil területi kontrollal (pl. a Boko Haram Nyugat-

Afrikában; az Ansar al Charia Benghazi Líbiában stb.); a Krím-félsziget orosz annexiója és az 

oroszbarát szeparatista csoportok területi kontrollja Kelet-Ukrajna donyecki és luhanszki 

régióiban az ukrán államterület 7 %-ának elfoglalásához vezetett. 

3. Az emberi jogok szempontjából ugyanezen területeket gyakran tömeges jogsértések  

jellemeznek, így az országon belül lakhelyükről elűzött személyek jogainak megsértése, etniki 

viszályok és számos, a terület rendezetlen státuszából folyó magántulajdon-korlátozás. 

Általában véve a terület rendezetlen, vagy vitatott státusza hozzájárul az emberi 

jogsértésekhez, illetve azok állandósulásához : a tűzszüneti vonalak a mozgásszabadsághoz 

való jogot korlátozzák, az egyének gyakran nem rendelkeznek más államok által elismert 

személyi iratokkal vagy éppen a humanitárius segélyek elől vannak elzárva. Az egyének 

nehézségekkel szembesülnek a bírósághoz való hozzáférés terén, a terület számos 

közigazgatási hibája és gyakran hiányos birósági szervezete miatt. 

                                                 
2 Magyar nyelven ld. 1913. évi XLIII. törvénycikk az első két nemzetközi békeértekezleten megállapitott több 
egyezmény és nyilatkozat beczikkelyezése tárgyában. 
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4. Ezenkívül a nemzetközi emberi jogi felügyeleti szervek is nehézségekbe ütköznek, 

ha olyan területeken igyekeznek vizsgálni a nemzetközi emberi jogi normák betartását, ahol a 

területen szuverén jogcímmel rendelkező állam nem gyakorol hatékony ellenőrzést. A 

nehézség abból akad, hogy a szerződési szervek azt jogosultak ellenőrizni, hogy a Szerződő 

felek az adott az emberi jogi egyezményt hogyan hajtják végre – ezért ha nem a szuverén 

Szerződő fél gyakorolja egy adott régió feletti hatékony ellenőrzését, az leggyakrabban e 

képességének hiányára hivatkozva utasított el minden felelősséget és az egyezmény 

alkalmazhatóságát e régió tekintetében. A helyzettel szembesülve a nemzetközi szervezetek, 

emberi jogi szervek számos kihívással találták szembe magukat. Ezek közül az értekezés 

központi kérdése, hogy képes-e a nemzetközi emberi jogok hatékony védelmet nyújtani az 

egyénnek olyan területeken, ahol az állam, az emberi jogok fő letéteményese nem gyakorolja 

a hatékony ellenőrzését. Az értekezés központi kérdése számos alkérdést vet fel, alapvetően 

két témában : a nemzetközi emberi jogok alkalmazhatóságának kérdésében, illetve a 

nemzetközi emberi jogok konkrét végrehajtása, alkalmazása terén.  

5. A nemzetközi emberi jogok alkalmazhatósága a következő kérdéseket veti fel : 

hogyen definiálható a „hatékony ellenőrzés”, annak területi értelemben vett elvesztése és 

átvétele, illetve hordoz-e a kifejezés a a nemzetközi emberi jogok terén különös tartalmat ?  

Mi egy terület feletti „hatékony ellenőrzés” hiányának, illetve gyakorlásának 

jogkövetkezménye az általános nemzetközi jogban, különösen a nemzetközi szerzőések 

jogában, illetve az emberi jogok nemzetközi jogában? Kicsit kitágítva a kérdést, vannak-e a 

territorialitásnak jogkövetkezményei az emberi jogok nemzetközi jogában? Kik a nemzetközi 

emberi jogi normák kötelezettjei és mik a kötelezettségeik ? Vannak-e egy területet ellenőrző 

nem állami szereplőknek nemzetközi emberi jogi kötelezettségi és ha igen, mennyiben 

különböznek azok az államok kötelezettségeit? Egy idegen államterületen területi ellenőrzést 

gyakorló állam kötelezettségei eltérnek-e a saját területén őt terhelő kötelezettségektől? 

Vannak-e, illeve milyen speciális normák terhelik a teruleti államit, melynek egy régióját más 

jogalanyok ellenőrzik? 

6. A nemzetközi emberi jogok konkrét alkamazása terén a „szürke zónák” hasonlóan 

komplikált kérdéseket vetnek fel: mely állam felel a régióban elkövetett emberi jogi 

jogsértésekért és mely körülmények zárják ki az állam felelősségét a „szürke zónában”? 

Beszélhetünk-e nem állami szereplő felelőségéről, létezik-e ennek pozitív jogi alapja? A 

nemzetközi felelősség jogának tisztázása után, egy következő lépésben felmerül a kérdés, 

vajon milyen mechanizmusokban képesek az emberi jogi szervek megállapítani, illetve 

foganatosítani e felelősséget, vagy más szóval ellenőrizni az állami (és nem állami) 
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tevékenységet? Mik az emberi jogi felügyeleti szerveket a „szürke zónákban” érő kihívások 

és ilyen pragmatikus megoldásokat dolgoztak ki? 

7. Jelen értekezés a probléma megoldását az általános nemzetközi jog és az emberi 

jogok nemzetközi jogának területén keresi, az uralkodó európai pozitív jogi iskola keretei 

között. A „szürke zónák” kihívásának globális jelentősége miatt különösen célja volt az 

egyetemes (ENSZ szerződési és nem szerződésen, hanem Alapokmányon alapuló ENSZ 

mechanizmusok) és regionális (európai, amerikaközi és afrikai) emberi jogi mechanizmusok 

gyakorlatának összehasonlítása ugyanazon jogi problematika szempontjából. A fennt említett 

kérdések mentén az értekezés két fő részben tárgyalja a nemzetközi emberi jogok 

alkalmazhatóságát, illetve konkrét alkalmazását a „szürke zónákban”: az első rész az emberi 

jogok nemzetközi jogának ratione loci, ratione materiae és ratione personae 

alkalmazhatóságát vizsgálja az állam hatékony ellenőrzése alól kivont területeken (I. rész), 

míg a második rész az rész az emberi jogok nemzetközi jogának megsértése miatti felelősség 

illetve e felelősség érvényesítésének gyakorlati szabályait és alkalmazását elemzi (II. rész). 

I. rész: Az emberi jogok nemzetközi jogának alkalmazhatósága 

8. Ténybeli megállapítás, hogy az állam hatékony ellenőrzésének elvesztése egy 

területe felett kevés kivétellel együtt jár ugyanazon terület feletti hatékony ellenőrzés 

átvételével, egy másik entitás által, mely nemzetközi jogi személy. Az utóbbi entitás lehet 

teljes jogi személyiséggel rendelkező jogalany – mely az állam sajátosságaa, a nemzetközi jog 

eredeti jogalanya –, vagy egy funkcionális, részleges jogi személyiséggel rendelkező jogalany  

– így a de facto rezsim3 vagy egy nemzetközi szervezet. Az általános nemzetközi jog számos 

jogintézményt ismert, melyben egy idegen állam vagy más jogalany az állam területének egy 

része felett az általános nemzetközi jogi értelemben vett joghatóságot gyakorol, azaz 

kormányzati funkciókat lát el: a terület átengedése a szuverenitás átruházása nélkül területi 

bérlet formájában („territorial lease”), a területi koncesszió, katonai megszállás, nemzetközi 

szolgalmak, a protektorátus, a Nemzetek Szövetsége keretében gyakorolt mandátumok 

rendszere, az ENSZ keretében kidolgozott nemzetközi gyámsági rendszer vagy a még nem 

                                                 
3 A fogalom nemzetközi jogi definícióját ld. pl. Frowein JA, “De facto Regime” , MPEPIL; Frowein JA, Das De 

facto-Regime im Völkerrecht: eine Untersuchung zur Rechtsstellung nichtanerkannter Staaten und ähnlicher 

Gebilde... [Le régime de facto en droit international: une analyse du statut des Etats non reconnus et structures 

similaires...] (C. Heymann, Berlin, 1968); Van Essen J, “De facto Regimes in International Law” (2012) 31 
Utrecht Journal of International and European Law 31; Schoiswohl M, “De facto Regimes and Human Rights 
Obligations - The Twilight Zone of Public International Law” (2001) 6 Austrian Review of International and 
European Law 45; Cullen A and Wheatley S, “The Human Rights of Individuals in De facto Regimes under the 
European Convention on Human Rights” (2013) 13 Human Rights Law Review 691. 
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autonóm területek igazgatása. Az emberi jogi szervek jelenkori gyakorlatában a “szürke 

zónák” vagy fegyveres konfliktus következtében, vagy a területi állam beleegyezésével, 

konszenzuális úton, nevezetesen egy békemisszió vagy a területi bérlet átengedése révén 

keletkeztek.  

9. A „hatékony ellenőrzés” egy terület felett az emberi jogi szervek gyakorlatában a 

fogalom nemzetközi humanitárius jogi használatábol ered és annak megfeleltethető. Azonban 

ha a „hatékony ellenőrzést” valameny nem állami szereplő gyakorolja, ezen entitás 

tevékenységének betudása révén az emberi jogi szervek gyakran arra a megállapításra 

jutottak, hogy egy idegen állam „közvetett” megszállás alatt tartja ugyanazon területet. A 

kérdésről a betudás elemzésének ténybeli és jogi komplexitása miatt nemzetközi bírói 

fórumok döntöttek, míg nem bírósági mechanizmusok nem bocsátkoztak hasonló elemzésbe. 

Végül a „hatékony ellenőrzés” stabilitásának függvényében, a területi ellenőrzés elérheti egy 

valódi közigazgatás hatékonyságának fokát, melyet az állam gyakorol saját területe felett, de 

lehet kevésbé stabil, rövid időszakra (néhány nap vagy néhány hét) kiterjedő is. 

10. A nemzetközi emberi jogi egyezmények által használt „joghatóság” kapcsán az 

emberi jogi szervek világos törekvése a részes államok teljes területén az egyezmények 

alkalmazhatóságának elve.  Az érdek, hogy az emberi jogi védelmi mechanizmusok 

ellenőrizzék az olyan területeket is, melyen a területi szuverén nem gyakorol hatékony 

ellenőrzést, főként az emberi jogi egyezmények természetéből fakad: az egyezmények 

igyekeznek garantálni az emberi jogok védelmét az szerződő államok egész területén akár 

regionálisan (ld. például az „európai jogi tér”/„espace juridique européenne” koncepcióját az 

Európai emberi jogi egyezmény esetjogában), akár egyetemesen (ld. az Emberi és polgári 

szabadságjogok nemzetközi egyezségokmányát). Ezért a ratione loci alkalmazhatóság 

kérdésében céljuk, hogy ne maradjon „vákum” egyetlen államterületen sem. 

11. Ha harmadik állam, azaz egy idegen állam gyakorolja a területi ellenőrzést az állam 

egy régiója felett, az az emberi jogi szervek gyakorlatában e harmadik állam extraterritoriális 

joghatóságának elismeréséhez vezetett, azaz az adott egyezmény alkalmazhatóságához a 

harmadik állam vonatkozásában, annak államterületén kívül. Az extraterritoriális joghatóságot 

minden esetben megállapították, amikor a terület feletti ellenőrzést egy állandó (katonai 

megszállás, közvetett megszállás, megszállás egy többállamból álló hadművelet által) vagy 

esetlegesen időleges (katonai invázió) alapon vagy törékeny módon (porózus megszállás) 

gyakorolta az idegen állam. A területi ellenőrzés hatékonyságának foka igen széles skálán 

változik: a „hatékony ellenőrzés” biztosan feltételezi a harmadik állam katonai jelenlétét, de 
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más típusú hatékonysági tényezőkön is alapulhat, így gazdasági, politikai ellenőrzésen, 

melyek egy „döntő befolyást” jelenthetnek.  

12. Az emberi jogi felügyeleti szervek gyakorlatának másik feltűnő eleme, hogy a 

területi joghatósági kapocs, vagyis az a tényelem amely megalapozza az állam joghatóságát az 

egyezmények alkalmazhatóságára, nem kizárólagos: a harmdik állam és a területi állam 

joghatósága alapulhat a fizikai vagy kauzális hatalmon, melyet az állam az egyén felett 

gyakorol tevékenyen vagy mulasztással, még akkor is ha az adott régió felett nem gyakorol 

„hatékony ellenőrzést”. A területi állam joghatósága, melyet szintén megállapítottak az 

emberi jogi szervek, az adott „szürke zóna” felett csupán jogi fikció a területi joghatósági 

kapocs szempontjából, viszont valódi, ténylegesen működő joghatóság a személyes 

joghatósági kapocs szempontjából. A harmadik állam extraterritoriális joghatósága esetében a 

személyes joghatósági kapocs döntő szerepet játszik az instabil területi ellenőrzés esetében (a 

fennt említett porózus megszállás esete). Végül az ún. funkcionális, hatás-elvre épülő 

joghatóság egy de lege ferenda megoldást kínál a nemzetközi emberi jogi egyezmények 

ratione loci alkalmazhatóságára mind a területi állam, mind a armadik állam vonatkozásában. 

13. Az emberi jogok nemzetközi jogának ratione loci alkalmazhatóságán túl, melyre a 

válasz egy egyértelmű igen, ratione materiae azt is vizsgálta az értekezés, milyen 

kötelezettségei vannak a jogalanyoknak, melyekkel szemben az emberi jogok nemzetközi 

joga ratione personae alkalmazható. Az államok közül a harmadik állam, mely területi 

ellenőrzése alatt tartja a adott régiót, a saját területén alkalmazandó nemzetközi emberi jogi 

normákhoz hasonló kötelezettségei vannak az idegen állam területén is. Ugyanakkor ez a 

hasonlóság nem feltétlen: a kötelezettségeinek korlátai egyrészt levezethetőek a funkcionális 

elméletből. Eszerint az államot terhelő kötelezettségek arányban állnak az általa gyakorolt 

hatalommal és a terület feletti ellenőrzés hatékonyságával. Általánosabban fogalmazva az ún. 

gondossági kötelezettség („obligation of due diligence”) a harmadik államtól azt várja el, 

hogy az extraterritoriális joghatóságán belül védje az emberi jogokat magánszemélyek 

tevékenységével szemben olyan mértékben, amennyire ez ésszerűn, az adott körülmények 

között elvárható. A kötelezettségek egyéb korlátai fakadhatnak a fegyveres konfliktus 

tényéből, így a derogációk alkalmazásából, a nemzetközi humanitárius jog alkalmazásából 

vagy éppen az ENSZ Alapokmány 103. cikkére hivatkozásból, mely több Biztonsági Tanács 

által engedélyezett békemisszió vagy többnemzetiségű hadművelet alapja. Ugyanakkor ezen 

korlátozások elemzése rávilágít, hogy egyikük sem zárja ki az emberi jogi kötelezettségek 

alkalmazhatóságát, viszont képesek az adott esetben korlátozni az állam által nyújtott 

védelmet.  
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14. A területi állam kötelezettségei szintén a gondossági kötelezettség („obligation of 

due diligence”) központi fogalma köré csoportosíthatóak: bár a területi ellenőrzés elvesztése 

jelentősen korlátozza az emberi jogvédelmi képességeit, amennyire csak a maradék 

mozgástere engedi, köteles mindent megtenni a „szürke zónában” lévő egyének emberi 

jogainak védelméért. Ideális esetben a területi állam kötelezettségei és a harmadik állam 

kötelezettségei  kiegészítik egymást és hozzájárulnak az emberi jogok hatékony védelméhez. 

A területi állam elsődleges felelőssége az államterületén lévő egyének emberi jogaiért, melyet 

számos nemzetközi dokumentum elismer, nincs befolyással arra a tényre, hogy a harmadik 

állam, mely a terület felett „hatékony ellenőrzést” gyakorol, több hatalommal rendelkezik az 

emberi jogok védelme és megvalósítása terén. Következésképpen a területi állam 

kötelezettségei komplementárisak és mindig párhuzamosak a terület felett „hatékony 

ellenőrzést” gyakorló állam emberi jogi kötelezettségeihez képest. 

15. Ami a nem állami szereplők emberi jogi kötelezettségeit illeti, a nemzetközi 

közösség a békemissziók és de facto rezsimek egyre több kötelezettségét ismeri el. Még ha 

ezeket a kötelezettségeket kizólag az emberi jogok nemzetközi jogára értjük, akkor is 

szembeötlő a szokásjogi kötelezettségek túlsúlya és a kötelezettségek nemzetközi 

humanitárius jogi eredete, legyen szó akár általános nemzetközi jogról (általános jogi elvek és 

szokásjog), szerződési kötelezettségekről, nemzetközi szervezetek aktusairól vagy de facto 

rezsimek által vállalt egyoldalú kötelezettségekről. Az emberi jogok nemzetközi jogának 

kötelező ereje a békemissziók és de facto rezsimek tekintetében összhangban van az Emberi 

Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 28. cikkével, mely kimondja mindenki jogát  „egy  olyan  

társadalmi és világrendhez, amelyben a jelen nyilatkozatban foglalt jogok és szabadságok 

maradéktalanul érvényesülhetnek”. Mindamellett a nemzetközi emberi jogi kötelezettségek 

„közvetlen horizontális hatásának” veszélye az, hogy gyengíti az emberi jogok védelmének 

nemzetközi rendszerét. A nem állami szereplők emberi jogi kötelezettségeinek egyik visszás 

hatása, hogy az állam számára kimentési alapot jelent az emberi jogok megsértése kapcsán (az 

ún. „tu quoque” érv). Ezzel szemben az emberi jogi felügyeleti szervek hangsúlyozzák, hogy 

a nem állami szereplőkkel szemben támasztott nemzetközi emberi jogi kötelezettségek csakis 

párhuzamosak lehetnek az állam elsődleges felelősségével az emeberi jogok terén, még akkor 

is ha a területi állam elvesztette a „hatékony ellenőrzést” területének egy része felett. 

16. A fő konklúzió, röviden összefoglalva az első részt, az emberi jogok nemzetközi 

jogának egyértelmű alkalmazhatóságát erősíti meg a „szürke zónákban”. A különbségek, 

melyek az alkalmazhatóság vonatkozásában fennállnak az egyes “szürke zónák” között, az 

alkalmazhatóság mikéntjére vonatkoznak, vagyis hogy kivel szemben és milyen mértékben  
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kötelez az emberi jogok nemzetközi joga. Ugyanakkor az emberi jogok nemzetközi jogának 

egy korlátozott, de egyre növekvő körű kemény magja, a szokásjogi emberi jogi normák 

kétségtelenül köteleznek bármely (állami vagy nem állami) hatóságot, mely „hatékony 

ellenőrzést” gyakorol egy terület felett. 

 

II. rész: Az emberi jogok nemzetközi jogának alkalmazása 

17. Az emberi jogi felügyeleti szervek az állam felelősségét a „szürke zónákban” 

elkövetett emberi jogi jogsértésekért egyaránt alapították a betudhatóságra, azaz valamely 

nem állami szereplő tevékenységének az állam számlájára írására, és az állam saját 

gondossági kötelezettségeinek megsértésére. Az emberi jogok nemzetközi jogában 

kidolgozott betudhatósági esetjog sui generis az általános nemzetközi joghoz képest, jóllehet 

mint az Emberi Jogok Európai Bírósága, mind az Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága 

ragaszkodik ahhoz, hogy saját esetjoguk a betudhatóság tárgyában összhangban van a 

nemzetközi joggal. Következésképpen az emberi jogi felügyeleti szervek alkalmazzák és 

továbbfejlesztik az általános nemzetközi jogot a betudhatóság tárgyában oly módon, hogy az 

emberi jogok hatékony védelmét növljék, az ún. effet utile elvvel összhangban. Amikor 

viszont a felügyeleti szervek az állam felelősségét a gondossági kötelezettségeinek 

megsértésére alapozták a nem állami szereplők által elkövetett jogsértésekkel kapcsolatban, az 

emberi jogi felügyeleti szervek esetjoga teljes összhangban áll az általános nemzetközi joggal.  

Ebből következik, hogy az állam felelősségének a gondossági kötelezettségeire alapozott 

olvasata megerősíti az állam egyénekkel szembeni pozitív kötelezettségeit a hatékony 

ellenőrzése alatt álló területen és inkább összhangban áll az általános nemzetközi jog 

betudhatósággal kapcsolatos másodlagos szabályaival mint az emberi jogok nemzetközi 

jogának sui generis esetjoga. 

18. A nem állami szereplők nemzetközi felelőssége sokkal gyengébb jogi alapokon áll. 

Jóllehet az általános nemzetközi jog kidolgozta a nemzetközi szervezetek felelősségének 

szabályait, melyhez az emberi jogok nemzetközi joga nagymértékben hozzájárul, a szegényes 

joggyakorlat miatt az még mindig számos kérdést vet fel. A nemzetközi szervezetek 

felelősségén túl a nemzetközi jog elismeri a fegyveres felkelőmozgalmak, így a de facto 

rezsimek felelősségének a koncepcióját is. Szemben a nemzetközi szervezetek felelősségével, 

a fegyveres felkelőmozgalmak és de facto rezsimek felelősségének jogát nem dolgozta ki a 

nemzetközi jog, illetve nincsenek a szűkebb értelemben vett nemzetközi felelősségük (azaz 

annak megállapítása, hogy egy nemzetközi kötelezettséget a nem állami entitás megsértett és 
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melyek a jogsértés következményei) megállapítására mechanizmusok. Ugyanakkor a tágabb 

értelemben vett felelősséget vagy „elszámoltathatóságot” („accountability”) gyakran úgy 

értelmezik, mint a tényt hogy egy jogalany felelősségre vonható a tevékenységéért. A 

kollektív szankciók példája vagy a fegyveres felkelőmozgalmak vezetőinek nemzetközi 

büntetőjogi felelőssége azt mutatja, hogy a nemzetközi jog kidolgozott bizonyos 

jogintézményeket, melyek a fegyveres felkelőmozgalmakat, illetve de facto rezsimeket 

morálisan, politikailag és pénzügyileg elszámoltathatóvá teszi. A fegyveres 

felkelőmozgalmak és de facto rezsimek elleni átfogó belső jogi és nemzetközi jogi irányított 

szankciók és a felkelőcsoportok vezetőinek nemzetközi büntetőjogi felelőssége képes arra, 

hogy kiküszöbölje a nemzetközi felelősségi vákum veszélyét. Végül mindez azt is mutatja, 

hogy a fegyveres felkelőmozgalmak és de facto rezsimek felelősségének érvényesítése inkább 

tartozik a nemzetközi büntetőjog, mint az emberi jogok nemzetközi jogának szabályozási 

körébe, melynek kontrollmechanizmusai igen gyengék e téren.  

19. Az emberi jogok nemzetközi jogának kontrollmechanizmusai bírói és nem bírói 

felügyeleti mechanizmusokra oszthatók. Ezek közül a bírói (és kvázi-bírósági) eljárások 

hátránya, hogy nem képes érvényesíteni a nem állami szereplők (békemissziók és de facto 

rezsimek) felelősségét, mivel azok kívül esnek a szerződési felügyeleti szervek ratione 

personae kompetenciáján. Ugyanakkor – főként a betudhatóság és az adott emberi jogi norma 

materiális megsértésének elemzésén keresztül – a bíróságok képesek voltak bizonyos 

megállapításokat tenni a nem állami szereplők magatartásának emberi jogi normákkal való 

összeegyeztethetőségéről, így bizonyos aktusaik közvetve bírósági vizsgálat alá vonhatók 

lettek. Ha viszont az adott nem állami tevékenység betudható egy államnak, a bírósági 

kontrollmechanizmusok jó eséllyel hatással vannak a „szürke zónában” lévő egyének emberi 

jogaira. Emellett ugyanakkor a bírói kontrollmechanizmusok a „szürke zónával” kapcsolatos 

állami magatartást számos eljárási hiányossággal képesek csak felügyelni, melyek mind az 

egyének jogorvoslathoz való jogát korlátozzák. A bírói aktivizmus bizonyos megoldásai (pl. a 

hazai  jogorvoslati lehetőségek kimerítésének követelményétől való eltekintés a „szürke 

zónákban”, a bizonyítási teherre vonatkozó szabályoknak az egyéni panaszos szempontjából 

előnyös értelmezése, az EJEB ügyprioritási politikája stb.) viszont képesek előmozdítani a 

bírósági kontrollmechanizmusok egyének előtti elérhetőségét. 

20. A nem bírósági (és kvázi-bírósági) emberi jogi felügyeleti eljárások valamennyi 

jogalanyra, állami és nem állami szereplőre képesek közvetett (pl. maga az EJEB is gyakran 

merít a nem bírósági szerződési felügyeleti szervek zárómegjegyzéseiből) vagy közvetlen 

hatást gyakorolni. Előnyük az eljárás rugalmassága, sokszor gyorsasága és figyelemfelhívó 
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szerepe. Ugyanakkor ezen eljárások, pl. a szerződési szervek előtti időszakos jelentések is 

gyakran figyelmen kívül hagyják a „szürke zónák” emberi jogi helyzetét, így azok is számos 

kritikával illethetőek. Sőt, a nem bírósági emberi jogi felügyeleti szervek konklúzióinak 

végrehajtása, nem kötelező erejű ajánlásokról lévén szó, még inkább problematikus, mint a 

bírói ítéletek végrehajtása, melyet a „szürke zónák” körüli politikai feszültségek hátráltatnak. 

21. Így a második rész fő konklúziója az emberi jogok nemzetközi jogának 

problematikus, és sokszor a jogi normák szintjén kidolgozatlan alkalmazása a „szürke 

zónákban”. A jelenlegi pozitív jogi keret viszont kellő aktivizmussal, mind a felügyeleti 

szervek, mind az államok közösségének részéről, elvezethet az emberi jogok hatkonyabb 

érvényesítésére a „szürke zónákban”. Ehhez viszont kellő politikai akarat, aktivizmus és az 

adott régiót ellenőrzése alatt tartó minden (állami és nem állami) szereplő emberi jogi 

felügyelete szükséges valamennyi rendelkezésre álló emberi jogi mechanizmus bevetésével. 

Záró következtetések 

22. Az államiság kétségkívül az emberi jogok megvalósításának legfőbb kerete, a területi 

állam pedig az emberi jogok védelmének legfőbb letéteményese az adott államterületen. Ez 

még a olyan területi államra is igaz, mely nem képes vagy nem hajlandó területének egy 

részén hatékony ellenőrzést gyakorolni. Ezt az emberi jogok nemzetközi joga csak megerősíti: 

minden egyes alkalommal, amikor az emberi jogi felügyeleti szervek megerősítették a területi 

állam szubsztanciális kötelezettségeit a „szürke zónákban” lévő egyénekkel szemben , vagy 

az ott elkövetett emberi jogi jogsértések miatt érvényesítették az államfelelősségét, közvetve 

az államiság megerősítését és elsődleges szerepét hangsúlyozták. 

23. Másrészt egyre inkább elismeri az emberi jogok nemzetközi joga azt a ténybeli 

realitást, hogy az állam nem kirárólagos szereplő az egyének számára nyújtandó védelemben: 

elismeri, hogy nem állami szereplők képesek az emberi jogokat megsérteni vagy épp 

ellenkezőleg, védeni és érvényesíteni azokat. Ahol egy terület felett hatékony ellenőrzést 

gyakorolnak, különösen igaz, hogy az ott lévő egyének emberi jogait megsérthetik és védhetik 

is. Egy ilyen helyzetben az emberi jogok alkalmazása lényegesen csorbul állami hatóság 

hiányában és az állami magatartás ellenőrzésére hivatott emberi jogi mechanizmusok 

kétségkívül csak tökéletlenül képesek funkcióikat ellátni. Mégis, párhuzamos és rugalmas 

bírói és nem bírói felügyeleti eljarásokkal az emberi jogok nemzetközi joga egy tökéletlen 

helyzetben is képes hatékonyan működni. Az egyetemesség elve, az emberi jogok nemzetközi 

védelmének és az értekezésnek is alapvető vezérelve egyelőre messze nem érvényesül, 
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viszont valamennyi, a „szürke zónákban” területi ellenőrzést gyakorló állami és nem állami 

szereplő felelősségének és elszámoltathatóságának érvényesítése hozzájárulhat az emberi 

jogok nemzetközi jogának egész földet lefedő alkalmazásához. 
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Introduction: Summary of the object and the purpose of the research 

24. The Commission on legal questions and human rights of the Council of Europe 

Parliamentary Assembly prepared in 2003 a report on the “Areas where the European 

Convention on Human Rights cannot be applied”,4 emphasizing the difficulties that hinder the 

effective application of the European Convention on Human Rights and Fundamental 

Freedoms (ECHR) in certain geographic regions. The report presents a panorama on mostly 

political situations in which the applicability of the human rights enshrined in the Convention 

cannot be effectively guaranteed principally because of armed conflicts or separatist 

movements.5 

25. Although the report deals with the question of the obstacles of the applicability of a 

regional human rights convention where the sovereign State of the territory is unable to 

exercise its jurisdiction in a given territory, the question of the applicability or more precisely 

the control of the compliance with human rights treaties constitutes a global problem. There 

are regions overall in the world where the State having the sovereignty over its territory is 

unable or unwilling to exercise its governmental power in a given area: it suffices to think to 

the cases of Nagorno-Karabakh (Azerbaijan), Transnistria (Moldova), Northern Cyprus 

(Republic of Cyprus) or the Georgian regions having declared their independence, South 

Ossetia and Abkhazia. More recently various armed conflicts have prevented central 

governments from controlling a part of their sovereign territory such as the occupation of 

northern Mali by various armed and terrorist groups in 2012, the birth of the so-called Islamic 

State in Iraq and the Levant and associated groups controlling a huge part of the territory of 

Syria and Iraq, the annexation of Crimea by Russia or the enduring control exercised by pro-

Russian separatist groups in the  Donetsk and Luhansk regions of Eastern Ukraine. 

26. In four continent of the world, one can find States which cannot exercise effective 

control over a part of their territory:in Europe/in Eurasia, it suffices to mention the examples 

of northern Cyprus (Republic of Cyprus), Transnistria (Republic of Moldova), Nagorno-

Karabakh (Azerbaijan), Abkhazia and South-Ossetia (Georgia); several inhabited regions of 

Colombia have been since decades under the control of guerrillas or paramilitary 

organizations. The armed conflicts of recent past have lead to the birth of “grey zones” : in 

2012, various armed and terrorist groups were occupying theentire northern regions of Mali ; 

                                                 
4 See Council of Europe, Parliamentary Assembly, Areas where the European Convention on Human Rights 

cannot be implemented, Report, Committee on Legal Affairs and Human Rights, Doc. 9730, 11 March 2003. 
5 It is not fortuitus that the rapporteur is a Cypriote delegate of the Parliamentary Assembly, because of the 
longstanding division of the island. 
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the territories of Iraq and Syria under the control of the so-called Islamic State in Iraq and the 

Levant and associated groups controlling a huge part of the territory of Syria and Iraq; various 

African territories are under the control of terrorist groups (Boko Haram in Western Africa, 

Ansar al Charia Benghazi in Libya etc.); , the annexation of Crimea by Russia or the enduring 

control exercised by pro-Russian separatist groups in the  Donetsk and Luhansk regions of 

Eastern Ukraine have led to the occupation of 7 % of the territory of Ukraine. 

27. From the point of view of human rights, the same areas are often characterized by 

massive human rights violations, thousands of internally displaced persons, often an 

ethnically motivated conflict and various property disputes. One of the reasons of such human 

right violations is the unsettled political status of these regions which has generally a negative 

impact on the situation of human rights: the ceasefire lines create barriers of the freedom of 

movement, individuals lack identity documents recognized by other States and they are often 

prevented to receive humanitarian aid. Individuals face obstacles in having access to justice 

by reason of several administrative deficiencies and often failing judicial organization of the 

territory. 

28. Furthermore, international human rights monitoring bodies have difficulties in 

controlling the respect of human rights treaty norms in areas where the State does not exercise 

its effective control since human rights mechanisms are traditionally based on the cooperation 

of the monitored State party (see e.g. in periodic reports presented by the State or judicial 

procedures initiated against a State party). Whenever the effective control is lost by the 

territorial State and is exercised by another subject, most often the former refused all 

responsibility and the applicability of the given convention in reespect of that part of its 

territory while invoking the lack of its capacity to control the zone. Thus, international 

organizations and especially human rights monitoring bodies faced various difficulties. 

Among them, one of the central questions of the present thesis is whether international human 

rights law is able to provide for effectiveprotection for individuals in territories where the 

State, the primary guarantor of human rights does not exercise its effective control. This 

central question of the thesis raises severeal subquestions, basically in two topics : in the 

question of the applicability of international human rights law and in the implementation of 

international human rights law in “grey zones”. 

29. As for the applicability of international human rights law, the major questions are as 

follows: how could one define “effective control”, the loss and the overtaking of effective 

control and does the notion have a specific meaning in the field of international human rights 

law? What is the consequence of the lack/the exercise of effective control over a territory in 
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general international law, especially in the law of treaties, on the one hand, and in 

international human rights law, on the other hand? In other words, what is the legal 

consequence of the control over territory and more generally territoriality in international 

human rights law? Which are the addressees of international human rights norms and what are 

their obligations? Do non-state entities controlling a territory certain obligations under 

international human rights law, and if yes to what extent do such duties differ from those of 

States? Do the obligations of the State controlling a foreign territory differ from those in its 

own territory and what specific norms, if any, oblige the State whose territory is controlled by 

other subjects?  

30. In the field of the implementation of international human rights law, “grey zones” 

provoke similarly complicated questions: which State can be held responsible for the 

violations of human rights and are there specific circumstances in “grey zones” excluding 

such a responsibility? Is it pertinent to invoke the responsibility on non-state entities, does this 

law exist at all? Once the law of international responsibility is clarified, which mechanisms 

allow for human rights monitoring bodies to implement this responsibility, or in other words 

to control the conduct of States (and non-state entities)? What are the challenges for 

monitoring mechanisms in “grey zones” and what practical solutions have they elaborated 

until now? 

31. On the basis of the above research questions, the thesis examines the international 

protection of human rights in “grey zones” in two main parts. The first part of the thesis 

analyses the question of the applicability of international human rights law, answering the 

questions of its applicability ratione loci, ratione materiae and ratione personae in areas out 

of the effective control of the State (First Part). The conclusions will thus clarify whether this 

branch of law continues to apply in a territory where the State has lost its effective control and 

what obligations it could still impose, with the supplementary question to which subjects such 

obligations are opposable. The second part of the thesis reviews the questions related to the 

implementation of international human rights norms, i.e. the more theoretic and strategic 

question of international responsibility for human rights violations and the rather practical 

challenge of the functioning of human rights monitoring mechanisms with regard to “grey 

zones” (Second Part). 

32. The present thesis seeks the solution of the problem in the domain of general 

international law and of international human rights law, in the framework of the dominant 

European positivist school. Because of the global importance of the “grey zones”, the present 

thesis aimed also at comparing the practice of the universal (UN treaty based and non treaty 
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based, Charter-based mechanisms) and regional (European, Inter-American and African) 

human rights mechanisms from the point of view of the same legal problem. Along the above 

mentioned questions, the thesis discusses in two main parts the applicability and the concrete 

application of international human rights law in “grey zones”: whereas the first part examines 

the applicability ratione loci, ratione materiae and ratione personae of international human 

rights law in areas out of the effective control of the State (First Part), the second part 

analyses the responsibility for the violation of international human rights law and the practical 

rules and implementation of this responsibility (Second Part). 

First Part: The applicability of international human rights law 

33. The loss of effective control by the State over a part of its territory is normally 

followed by taking effective control by another subject. Effective control is exercised by a 

subject of international law, either of full legal capacity – feature of the State, original subject 

of international law –, or of functional legal capacity – feature of de facto regimes and of 

international organizations. General international law recognizes a wide spectrum if titles of 

competences that a State or another subject of international law may exercise over spaces 

which belong to the territory of another State: territorial lease, lease of the administration of 

the territory, concessions,  military occupation, international servitudes, protectorate, 

condominium, collective military occupation, the mandate in the system of the League of 

Nations, the trusteeship under the auspices of the UN or the administration of non-

autonomous territories. In the practice of human rights control bodies, situations resulting 

from an armed conflict and the two consensual situations, namely peace operation and 

territorial lease are the actual examples of effective control over a part of a State’s territory by 

another subject, but nothing excludes the invention of new analogous institutions in 

international law. 

34. In the practice of human rights monitoring bodies, the notion of effective control of a 

territory originates from international humanitarian law. The qualification of effective control, 

when it involves non-state actors, is complicated and requires an analysis of attribution like in 

the case of “indirect” occupation in general international law and in international 

humanitarian law. It is not surprising that judicial bodies ruled on this question, whereas non-

judicial bodies generally do not dispose of the evidence necessary for the analysis of such 

complex situations. Depending on the stability of this control, the effectiveness of the 
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exercised authority may amount to a real administration of the territory, analogous to the 

exercise of public authority that a State exercises in its own territory. 

35. With regard to the notion of “jurisdiction” used by international human rights 

conventions, human rights monitoring bodies aim at realizing the applicability of the 

conventions in the entire territory of States parties. The interest of covering by human rights 

control mechanisms the areas where the State does not exercise effective control can be 

derived from the special character of human rights treaties: they tend to guarantee a human 

rights standard in the totality of the territory of the contracting States either on a regional basis 

(see the concept of the “espace juridique européenne”) or universally (see the ICCPR). In 

matter of the jurisdiction of the territorial State and of the third State out of its borders, the 

case law of regional human rights bodies aims at eliminating the so-called “lacunae” and at 

constructing a homogeneous space of an effective protection of human rights. As for universal 

bodies, the principle of universality shows a fortiori towards that direction.  

36. If a third State, i.e. a foreign State exercises the effective control over a region of the 

State, in the practice of human rights monitoring bodies it has led to the recognition of the 

extraterritorial jurisdiction of that third State, or in other terms to the applicability of the given 

convention in respect of the third State. The spatial type of extraterritorial jurisdiction is 

established in situations of effective control exercised over a territory in a permanent manner 

(military occupation, indirect occupation, occupation by a multinational operation), but 

eventually in a temporary (invasion) or weak manner (fragile occupation) as well. The degree 

of effectiveness may vary in a wide range: effective control certainly necessitates a military 

presence of the third State, but it may be based on other types of effectiveness like financial 

economic, political control, constituting a “decisive influence”.  

37. In the decisions of monitoring bodies on jurisdiction, it is apparent that the spatial 

jurisdictional link is not exclusive: jurisdiction of the territorial State or of the third State may 

be founded on the physical or causal authority that the State exercises on the individual by its 

acts or ommissions, even if it does not exert effective control over the giver region. The 

jurisdiction of the territorial State over its region that it does not control is certainly a “judicial 

fiction”6 from the point of view of the spatial link, but a real, well-established jurisdiction 

from the point of view of the personal link. As for the extraterritorial jurisdiction, the personal 

link may play a major role especially in case of an unstable territorial control. Finally, the 

functional jurisdiction is a solution de lege ferenda as a common test for deciding on the 

                                                 
6 BERENZ, op. cit. (note Error! Bookmark not defined.), p. 314. 
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applicability of conventions according to the authority of the territorial State and of the third 

State. 

38. Beyond the applicability ratione loci of international human rights law, to which 

question the answer is a clear yes, the thesis examines also ratione materiae what kind of 

obligations have the subjects of international law to which international human rights law is 

ratione personae applicable. The third State exercising effective control in the area has 

obligations comparable to those binding it within its national territory. However, the limits of 

these obligations result on the one hand from the functional approach, under which the burden 

imposed on the State is proportionate to the authority and control exercised in the area. More 

generally, the obligation of due diligence requires the State to protect the human rights of 

individuals within its extraterritorial jurisdiction against acts committed by private persons to 

an extent that could be reasonably expected of it. The other limitations of the third State’s 

obligations result from the context of an armed conflict, such as derogation, the application of 

international humanitarian law or an operation mandated under article 103 of the Charter of 

the United Nations. Nevertheless, no one of such limitations can restrict the heart of the 

obligations under human rights conventions, although they can eventually limit the modalities 

of the protection provided by the State. 

39. The obligations of the territorial State may be derived from the central notion of the 

obligation of due diligence: whereas the loss of territorial control considerably limits its 

ability to protect human rights, as far as its margin of manœuvre allowsn it is obliged to take 

all measures possible for the protection of human rights of individuals in the “grey zone”. 

Ideally, the obligations of the territorial State and those of the third State exercising effective 

control over the area complement each other and contribute to the effectiveness of human 

rights. Despite the primary responsibility of the territorial State for the sort of individuals 

situated in its national territory that numerous international instruments confirm, it is clear 

that it is the third State exercising effective control over the area which has more authority to 

respect and fulfil human rights. Consequently, the obligations of the territorial State are 

complementary and always parallel to the obligations of the State having effective control. 

40. As for the human rights obligations of non-state entities, the international communiy 

recognizes even more and more obligations of peace missions and de facto regimes. Even if 

we limit these obligations to interational human rights law, it is apparent that customary 

norms are overwhelming and that obligations have a humanitarian origin, be it general 

international law (general principles of law and customary international law), treaty 

obligations, acts of international organizations or unilateral commitments of de facto regimes. 
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The binding effect of IHRL towards peace operations and de facto regimes is in harmony with 

article 28 of the Universal Declaration of Human Rights which enshrines the right of everyone “to 

a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be 

fully realized”. Nevertheless, the risk to promote a “horizontal direct effect” of obligations 

under IHRL is the weakening of the international system of the protection of human rights. A 

perverse effect of the obligations of non-state entities in the matter of IHRL is to provide to 

States an excuse for the violations of human rights (the argument “tu quoque”). Nonetheless, 

it must be stressed, as human rights monitoring bodies did, that the obligations imposed on 

non-state actors are only parallel to the primary responsibility of the state in matter of human 

rights, even if it is the territorial State that has lost its effective control over a part of its 

territory. 

41. The main conclusion, to sum up the first part, confirms the clear applicability of 

international human rights law in “grey zones”. The differences which may vary from one region 

to another concern the questions to whom and to what extent IHRL is opposable, although a restricted 

but always increasing hard-core of human rights norms, customary human rights norms undoubtedly 

oblige any (State or non-state) authority controlling an area. 

 

Second Part : The Implementation of international human rights law 

42. Human rights monitoring bodies based the State’s responsibility for human rights 

violations committed in “grey zones” both on attribution, i.e. the imputation of the conduct of 

a non-state actor to the State, and on the violation of the due diligence obligations of the State. 

The case law of human rights monitoring bodies related to attribution of the conduct of non-

state actors to the State is sui generis compared to general international law, although the two 

regional courts insist that their case law in matter of attribution is in harmony with general 

international law. Consequently, human rights monitoring bodies respect and develop the 

norms of general international law in matter of attribution, in order to make human rights 

effective, in conformity with the principle of effet utile. However, when monitoring bodies 

found the responsibility of the State on failures of its obligations of diligence in respect of the 

violations committed by non-state entities, the case law of human rights bodies is in full 

harmony with general international law. It follows that an interpretation founded on the 

State’s responsibility for its obligation of due diligence reinforces the positive obligations of 
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the State towards individuals and seems more compatible with the secondary rules related to 

attribution than the sui generis case law of IHRL. 

43. The international responsibility of non-tate entities has much weaker bases, however. 

Although international law has recognized and started to elaborate the law of responsibility of 

international organizations, to which IHRL largely contributes, it has still weak State practice 

and raises various questions. Beyond the international responsibility of States and 

international organizations, international law seems to recognize also the concept of 

responsibility of armed opposition groups, including de facto regimes. Contrary to the 

responsibility of IO, there are no existing mechanisms engaging the responsibility of AOG in 

the strict sense, i.e. determining whether an obligation has been violated by an armed 

opposition group and what should be the consequences of the violation. However, 

responsibility in the larger sense or “accountability” may be defined as “the fact that a subject 

is liable for its conduct”. As the example of collective sanctions and the criminal liability of 

leaders of AOG has showed, the international community has developed certain legal 

institutions which seem to hold AOG accountable morally, politically and financially. The 

parallel application of comprehensive national and international targeted measures with the 

enforcement of the criminal justice against the leaders of AOG can eliminate the risk of a 

vacuum of responsibility. At the end, the existing accountability mechanisms illustrate that 

engaging the responsibility of armed opposition groups and especially of de facto regimes 

belongs to the domain of international criminal law rather than international human rights law 

whose mechanisms, as the later chapters will illustrate, prove to be rather weak in this regard.  

44. Human rights control mechanisms could be divided to judicial and non-judicial 

control mechanisms. Among them, the disadvantage of judicial (and quasi-judicial) 

procedures is that they cannot engage the responsibility of non-state actors (peace operations 

and de facto regimes) because they fall outside the competence ratione personae of human 

rights monitoring bodies. However, through the analysis of attribution and the analysis of the 

material breach committed, human rights courts are likely to pronounce some conclusions on 

the human rights conformity of the conduct of non-state entities whose acts become indirectly 

justiciable. If the attributability of the conduct to a State party is established, judicial control 

mechanisms are likely to have an impact on the human rights situation of individuals in the 

“grey zone”. However, judicial control mechanisms over the conducts of States with respect 

to “grey zones” have many systematic deficiencies which hinder their availability for 

individuals, although certain solutions of a judicial activism are likely to promote the recourse 

to judicial control mechanisms. Nevertheless, certain solutions of a judicial activism (e.g. the 
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non application of the rule of exhaustion of domestic remedies in the “grey zones”, the 

interpretation of the rules on the burden of proof in favour of the individual, the priority 

policy of the ECtHR etc.) are likely to promote the recourse to judicial control mechanisms 

even though the phase of enforcement necessarily depends on the concerned States’ political 

considerations. 

45. Non-judicial control mechanisms, could exert an influence on the addressee, a State 

or a non-state actor controlling the “grey zone”, or could have indirect, but still important 

effects. For example the ECtHR is often inspired by the conclusions of non-judicial human 

rights treaty bodies. Their advantage is the flexibility, often the promptness and the publicity 

of the procedure raising public awareness. However, even such procedures such as periodic 

reports of treaty monitoring bodies often do not take into account the human rights situation 

of “grey zones” and can thus be criticized. It must be emphasized also that non-judicial 

human rights monitoring is not a guarantee in itself for the effective protection of human 

rights if States and international organizations do not give proper consideration to these 

reports and recommendations and lack political will to react. In other words, beyond human 

rights monitoring bodies which could be the primary watchmen of “grey zones”, as a 

consequence of their conclusions, all the international community should engage in the 

protection of human rights in the given areas. 

46. It follows that the main conclusion of the second part is the problematic, and often 

normatively non elaborated application of international human rights law in “grey zones”. 

However, the present positive law framework could lead, with due activism of both 

monitoring bodies and the community of States, to a more effective application of human 

rights in “grey zones”. This requires due political willingness, activism and the human rights 

monitoring of all (State and non-state) actors exercising effective control over a given region 

with all available human rights control mechanisms. 

Concluding remarks 

47. It is certainly true that international law is State-centred and the conclusions of the 

present thesis confirm this view. Whenever monitoring bodies affirm the territorial State’s 

obligations vis-à-vis individuals living in a region of its territory out of its effective control, 

they do it with a view to strengthen the State’s activism with regard to its entire territory, even 

to a region of which it lost the control. Reversely, whenever they impose extraterritorial 

human rights obligations on the third State controlling a foreign territory, they do it with a 
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view to stabilize the situation and normalize the respect of human rights in a given area. 

“Normalization” is a key word among the obligations of States in “grey zones” since the 

stabilization of a defective territorial situation still provides for a better guarantee of human 

rights than a renewal of an armed conflict. Human rights law can be perfectly adapted to 

imperfect, defective situations through a permanent search for solutions seeking the respect of 

human rights. 

48. On the other hand, IHRL does not consider the State the only subject in providing 

protection for individuals: it recognizes that non-state entities could violate and respect, and 

even ensure the respect of human rights. Where they control a territory, they are in the 

position to breach IHRL and on the contrary, to implement it. It is true that in such situations, 

the implementation of human rights norms is significantly hindered without a State authority 

in the territory, but parallel and flexible judicial and non-judicial monitoring mechanisms may 

enhance the accountability of non-state entities. The principle of universality of human rights, 

basis guideline underlying the present thesis, is far from being reached, but engaging the 

responsibility and accountability of all, State and non-state actors active in the “grey zone” 

may contribute to a better coverage of international human rights law throughout the globe. 
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Summary 

 The present thesis (“Grey Zones”: The protection of Human Rights in Areas out of the 
Effective Control of the State) analyses the international protection of human rights in “grey 
zones”, defined as geographic areas where the sovereign State of the territory is unable or 
unwilling to exercise its effective control. The problem is undoubtedly universal: there are 
regions overall in the world where the State which is the sovereign of the territory is unable or 
unwilling to exercise its governmental power in a given area. In the practice of human rights 
control bodies, situations resulting from an armed conflict and the two consensual situations, 
namely peace operation and territorial lease are the current examples of effective control over 
a part of a State’s territory by another subject, a State or non-state actor.  International human 
rights monitoring bodies have difficulties in controlling the respect of human rights in such 
areas since human rights mechanisms supervise traditionally the State party’s conduct in its 
own territory. Once this State has no control over a part of its territory, international human 
rights monitoring becomes paralyzed. Moreover, individuals have also difficulties in having 
access to international mechanisms because of the unsettled political status or the weaknesses 
of the administrative structure of the given region. 
 The first part of the thesis analyses the question of the applicability of international 
human rights law, answering the questions of its applicability ratione loci, ratione materiae 
and ratione personae in areas out of the effective control of the State. In matter of 
jurisdiction, the case law of regional human rights bodies aims at eliminating the so-called 
“lacunae”. Consequently, they concluded that both the territorial State and the third State 
which controls the area out of its borders have jurisdiction for the violations committed in the 
“grey zone”. The third State exercising effective control in the area has obligations 
comparable to those binding it within its national territory, whereas the territorial State has 
due diligence obligations, limited by the lack of territorial control, to take all possible 
measures within its power to protect human rights in the “grey zone”. Finally, international 
human rights law is opposable to non-state entities controlling a territory, peace operations and de 

facto regimes as well, although most of their obligations are based on customary international law. 
The second part of the thesis analyzes the implementation of international human 

rights norms, i.e. the question of international responsibility for human rights violations and 
the functioning of human rights monitoring mechanisms with regard to “grey zones”. The 
case law of human rights monitoring bodies founded the responsibility of the territorial and 
the third State both on the attribution of the conduct of non-state actors to the State and on the 
violation of the State’s own due diligence obligations, without attribution. With respect to 
non-state entities, the implementation of human rights mechanisms focuses on the 
“accountability” of international organizations and de facto regimes, and it is not limited to 
binding judicial rulings on the committed violations and the consequences thereof. Contrary 
to the applicability of international human rights law as studied in the first part, the 
implementation of international human rights law in “grey zones” is far from settled and faces 
various obstacles related to the specificities of the area and the political considerations of 
States. 

The conclusion of the thesis is that the principle of universality of human rights, basis 
guideline underlying the present thesis, is far from being reached, but engaging the 
responsibility and accountability of all, State and non-state actors active in the “grey zone” 
may contribute to a better coverage of international human rights law throughout the globe. 
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Zusammenfassung 

Die vorliegende Dissertation ("Grauzonen": Der Schutz der Menschenrechte in 
Gebieten außerhalb der effektiven Kontrolle des Staates) analysiert den internationalen Schutz 
der Menschenrechte in "Grauzonen", definiert als Regionen, in denen der souveräne Staat des 
Territoriums nicht in der Lage oder abgeneigt ist, seine tatsächliche Kontrolle auszuüben. Das 
Problem ist zweifellos universell: Es gibt Regionen überall in der Welt, in denen der Staat, der 
der Souverän des Territoriums ist, nicht in der Lage oder nicht Willens ist, seine 
Hoheitsgewalt in einem bestimmten Gebiet auszuüben. In der Praxis der 
Menschenrechtsüberwachungsgremien,  sind Situationen, die aus bewaffneten Konflikten 
resultieren und die beiden einvernehmlichen Situationen, namentlich Friedensoperationen und 
territoriale Mietverträge, die aktuellen Beispiele für die wirksame Kontrolle über einen Teil 
des Hoheitsgebiets eines Staates durch ein anderes Völkerrechtssubjekt, einen Staat oder 
einen nicht-staatlichen Akteur. Sobald dieser Staat keine Kontrolle über einen Teil seines 
Territoriums hat, wird die internationale Überwachung der Menschenrechte gelähmt. Darüber 
hinaus haben Einzelpersonen auch Schwierigkeiten beim Zugang zu internationalen 
Mechanismen wegen des ungeklärten politischen Status oder die Schwächen der 
Verwaltungsstruktur der jeweiligen Region. 

Der erste Teil der Dissertation untersucht die Frage der Anwendbarkeit von 
internationalen Menschenrechtsnormen und beantwortet die Fragen seiner örtlichen, 
sachlichen und persönlichen Anwendbarkeit in Gebieten außerhalb der effektiven Kontrolle 
des Staates. In Verbindung mit der Zuständigkeit, beabsichtigt die Rechtsprechung der 
regionalen Menschenrechtsüberwachungsgremien die so genannten "Lücken" zu beseitigen. 
Der Drittstaat, der wirksame Kontrolle auf dem Gebiet ausübt, hat vergleichbare Pflichten mit 
den Verpflichtungen die den Staat in seinem Hoheitsgebiet binden, obwohl der Gebietsstaat 
Sorgfaltspflichten hat, die durch die fehlende territoriale Kontrolle beschränkt sind, alle 
möglichen Maßnahmen in ihrer Macht zu ergreifen, um die Menschenrechte in der 
"Grauzone" zu schützen. Schließlich ist das internationale Menschenrecht einwendbar auch 
gegenüber nichtstaatlichen Einheiten die Kontrolle über ein Gebiet ausüben, 
Friedensoperationen und De-facto Regime, obwohl die meisten ihrer Verpflichtungen auf dem 
Völkergewohnheitsrecht beruhen. 

Der zweite Teil der Dissertation untersucht die Umsetzung der internationalen 
Menschenrechtsnormen, das heißt die Frage der internationalen Verantwortlichkeit für 
Menschenrechtsverletzungen und die Funktionsfähigkeit der 
Menschenrechtsüberwachungsmechanismen im Hinblick auf die "Grauzonen". Die 
Rechtsprechung der Menschenrechtsüberwachungsgremien gründete die Verantwortung des 
Territorialstaates und des Drittstaates sowohl auf die Zurechnung des Verhaltens von 
nichtstaatlichen Akteuren an den Staat, als auch auf die Verletzung der eigenen 
Sorgfaltspflichten des Staates ohne Zurechnung. In Bezug auf nichtstaatliche Einheiten, 
konzentrieren sich die Menschenrechtsmechanismen  auf die Umsetzung der “accountability” 
von internationalen Organisationen und De-facto-Regimen, die nicht auf  verbindliche 
Gerichtsentscheidungen über die begangenen Verletzungen und deren Folgen begrenzt ist. Im 
Gegensatz zu der Anwendbarkeit der internationalen Menschenrechtsnormen, untersucht im 
ersten Teil, ist die Umsetzung der internationalen Menschenrechtsnormen in "Grauzonen" 
noch lange nicht gelöst und wird durch diverse Hindernisse erschwert, die mit den 
Besonderheiten der Region und den politischen Überlegungen der Staaten verbunden sind. 

Die Schlussfolgerung der Dissertation ist, dass das Prinzip der Universalität der 
Menschenrechte, zugrundeliegende Grundlage der vorliegenden Arbeit, noch  weit entfernt 
ist, aber die Betonung der Verantwortlichkeit und die “accountability”  aller Staaten und 
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nichtstaatlicher Akteure die in der "Grauzone" aktiv sind, kann zu einer besseren Abdeckung 
der internationalen Menschenrechtsnormen auf der ganzen Welt beitragen. 
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Résumé 

La présente thèse (« Zones grises » : La protection des droits de l’homme dans des 
zones hors du contrôle effectif de l’Etat) analyse la protection internationale des droits de 
l’homme dans des « zones grises », définies comme des zones géographiques où l’Etat, 
souverain sur son territoire, ne peut ou ne veut pas exercer son contrôle effectif. Le problème 
est sans doute universel: il y a des régions dans le monde dans lesquelles l’Etat souverain du 
territoire est incapable d’exercer ou est réticent à exercer son pouvoir gouvernemental dans 
une zone donnée. Dans la pratique des organes chargés du contrôle des droits de l’homme, les 
situations résultant d’un conflit armé et des deux situations consensuelles, notamment des 
opérations de paix et des cessions à bail territorial, sont les exemples actuels d’un contrôle 
effectif sur une partie du territoire de l’Etat par un autre sujet, un Etat ou un acteur non 
étatique. Une fois que cet Etat n’a plus de contrôle sur une partie de son territoire, le 
mécanisme de contrôle des droits de l’homme devient paralysé. En plus, les individus ont des 
difficultés à avoir accès à des mécanismes internationaux à cause du statut politique non régi 
ou des défaillances de la structure administrative de la région. 

La première partie de la thèse analyse la question de l’applicabilité du droit 
international des droits de l’homme, en répondant aux questions de son applicabilité ratione 

loci, ratione materiae et ratione personae dans des zones hors du contrôle effectif de l’Etat. 
En matière de juridiction, la jurisprudence des organes régionaux de contrôle chargés des 
droits de l’homme vise à éliminer les « lacunes ». L’Etat tiers exerçant le contrôle effectif 
dans la zone a des obligations comparables à celles le liant dans son propre territoire, tandis 
que l’Etat territorial a des obligations de diligence due, limitées par l’absence du contrôle 
territorial, de prendre toutes les mesures possibles, qui sont en son pouvoir, de protéger les 
droits de l’homme dans la « zone grise ». Enfin, le droit international des droits de l’homme 
est opposable aussi aux entités non étatiques contrôlant un territoire, notamment aux 
opérations de paix et aux régimes de facto, bien que la plupart de leurs obligations soient 
fondées sur le droit international coutumier. 

La deuxième partie de la thèse analyse la mise en œuvre des normes internationales 
des droits de l’homme, c’est-à-dire la question de la responsabilité internationale pour des 
violations et le fonctionnement des mécanismes de contrôle à propos des « zones grises ». La 
jurisprudence des organes de contrôle chargés des droits de l’homme a fondé la responsabilité 
de l’Etat territorial et de l’Etat tiers aussi bien sur l’imputation de la conduite des acteurs non 
étatiques à l’Etat que sur la violation de propres obligations de diligence due de l’Etat, sans 
aucune imputation. A propos des entités non étatiques, la mise en œuvre des mécanismes de 
contrôle des droits de l’homme se focalise sur la notion de l’ « accountability » des 
organisations internationales et des régimes de facto, et elle n’est pas limitée aux jugements 
contraignants sur les violations commises et leurs conséquences. Contrairement à 
l’applicabilité du droit international des droits de l’homme étudiée dans la première partie, la 
mise en œuvre du droit international des droits de l’homme dans des « zones grises » est loin 
d’être résolue et fait face à de nombreux obstacles liés aux spécificités de la zone et aux 
considérations politiques des Etats. 

La conclusion de la thèse est que le principe de l’universalité des droits de l’homme, 
base directrice de notre étude, est loin d’être atteint, mais l’engagement de la responsabilité et 
de l‘« accountability » de tous les acteurs, Etats et acteurs non étatiques actifs dans la « zone 
grise », peut contribuer à une application plus étendue du droit international des droits de 
l’homme partout dans le monde. 
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Resumen 

Esta tesis ("Zonas grises": La protección de los derechos humanos en zonas fuera del 
control efectivo del Estado) analiza la protección internacional de los derechos humanos en 
las "zonas grises", que se definen como áreas geográficas donde el Estado soberano del país 
no es capaz o no desean ejercer un control efectivo. El problema no es la duda universal: hay 
regiones en todo el mundo en el que el Estado soberano del país es incapaz de realizar o no 
desean ejercer su poder gubernamental en un área determinada. En la práctica de los órganos 
encargados del control de las situaciones de derechos humanos como resultado de los 
conflictos armados y situaciones tanto consensuales, incluyendo las operaciones de paz y las 
transferencias territoriales arrendamiento son ejemplos actuales de control efectivo sobre una 
parte del territorio del Estado por otro sujeto, un actor estatal o no estatal. Una vez que este 
Estado tiene más control sobre una parte de su territorio, el mecanismo de vigilancia de los 
derechos humanos se paraliza. Además, las personas tienen dificultades para acceder a los 
mecanismos internacionales debido a la situación política que no se rigen o fallos de la 
estructura administrativa de la región. 

La primera parte de la tesis se analiza la cuestión de la aplicabilidad del derecho 
internacional de los derechos humanos, respondiendo a las preguntas de su aplicabilidad 
ratione loci, ratione materiae y ratione personae en áreas fuera del control efectivo del Estado. 
En cuanto a la jurisdicción, la jurisprudencia de los órganos de control regionales encargados 
de los derechos humanos es eliminar las "lagunas". El tercer Estado que ejerza un control 
efectivo en la zona tiene obligaciones comparables a los que vincúlalo en su propio territorio, 
mientras que el Estado territorial tiene obligaciones de diligencia debida, limitados por la falta 
de control territorial, de adoptar todas las medidas posible en su poder para proteger los 
derechos humanos en la "zona gris". Por último, el derecho internacional de los derechos 
humanos es también eficaz contra entidades no estatales que controlan el territorio, las 
operaciones de paz y regímenes de facto, aunque la mayoría de sus obligaciones se basan en 
el derecho internacional consuetudinario. 

La segunda parte de la tesis se analiza la aplicación de las normas internacionales de 
derechos humanos, es decir, la cuestión de la responsabilidad internacional por violaciones y 
el funcionamiento de los mecanismos de control sobre las "zonas grises". La jurisprudencia de 
los órganos de control encargados de los derechos humanos fundó la responsabilidad del 
Estado territorial y el tercer Estado, tanto en la imputación de la conducta de los actores no 
estatales al Estado como en una violación de las propias obligaciones de debida diligencia del 
Estado, sin ningún tipo de imputación. Acerca de las entidades no estatales, la 
implementación de mecanismos de vigilancia de los derechos humanos se centró en el 
concepto de "accountability" de las organizaciones internacionales y los regímenes de facto, 
no se limita a las sentencias vinculantes sobre violaciones y sus consecuencias. A diferencia 
de la aplicabilidad de las normas internacionales de derechos humanos estudiados en la 
primera parte, la implementación de normas internacionales de derechos humanos en las 
"zonas grises" está lejos de resolverse y enfrenta muchas barreras relacionadas con las 
especificidades de la zona y las consideraciones políticas de los Estados. 

La conclusión de la tesis es que el principio de la universalidad de los derechos 
humanos, directriz básica de esta tesis está lejos de ser alcanzado, pero el compromiso de la 
responsabilidad y la "accountability" de todos actores, Estados y actores no estatales 
participantes en la "zona gris" pueden contribuir a una mayor cobertura del derecho 
internacional de los derechos humanos en todo el mundo. 
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Краткое содержание 

Данная работа (« Серые зоны »: защита прав человека в районах из 
эффективного контроля государства) анализа международной защиты прав человека в 
"серых зонах", определяемых как географические районы, где суверенное государство 
часть территории не в состоянии или не желают осуществлять его эффективный 
контроль. Проблема, несомненно, является универсальной: есть регионы, во воем мире, 
где государство, которое является суверенным не может или не желает использовать 
территорию свои властные полномочия в данной области. В практике прав человека 
контрольных органов, ситуации в результате вооруженного конфликта и двух согласию 
ситуациях, а именно операции по поддержанию мира и территориальной аренды в 
настоящее время являются примеры эффективного контроля над частью территории 
государства другой теме, государство или не-состояние актера. После того, как это 
государство не имеет никакого контроля над частью своей территории, международный 
мониторинг по правам человека становится парализованным. Более того, если это 
государство не имеет никакого контроля над частью своей территории, международный 
мониторинг по правам человека становится парализованным. 

Первая часть диссертации анализирует вопрос о применимости международного 
права в области прав человека, отвечая на вопросы его применимости ratione loci, 
ratione materiae и ratione personae в таких областях из эффективного контроля со 
стороны государства. В вопросе юрисдикции, прецедентное право региональных 
органов по правам человека направлена на устранение так называемых «пробелов». 
Третье государство осуществляет эффективный контроль в области есть обязательства, 
сопоставимые с теми его связывания в пределах своей национальной территории, в то 
время как территориальное государство имеет обязательства должной 
осмотрительности, по причине отсутствия контроля над территорией, принять все 
возможные меры в рамках своих полномочий по защите прав человека в "серой зоне". 
Наконец, международное право в области прав человека противопоставля́ет по 
отношению к другим государствам к негосударственных образований, которые 
контролируют территорию. к миротворческим операциям и де-факто режимов также, 
хотя большинство их обязательств основывается на обычного международного права. 

Вторая часть диссертации анализ выполнения международных норм в области 
прав человека, то есть вопрос о международной ответственности за нарушения прав 
человека и функционирования механизмов по мониторингу соблюдения прав человека 
в отношении «серых зон». Прецедентное право органов по мониторингу соблюдения 
прав человека, которое основано на себя ответственность за территориальных и 
третьим государством как на атрибуции поведения негосударственных субъектов к 
государству и на нарушение собственных обязательств должной осмотрительности 
государства, без присвоения. Что касается негосударственных субъектов, 
осуществление механизмов по правам человека фокусируется на «подотчетность» 
международных организаций и де-факто режимов, а не только судебных решений на 
допущенных нарушениях и их последствий. В отличие от применимости 
международного права в области прав человека, учился в первой части, реализация 
международных прав человека в «серых зонах» является далеко не решен, и 
сталкивается с различными препятствиями, связанными с особенностями района и 
политических соображений государств. 

Заключение диссертации является то, что принцип универсальности прав 
человека, основы руководство лежащая в основе настоящего тезиса, далеко не 
достигнуты, но участие ответственность и подотчетность всех, государственных и 
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негосударственных субъектов, действующих в "серой зоне" может способствовать 
лучшему освещению международного права в области прав человека во всем мире. 
  



Tézisek / Main conclusions - 31 
 

A szerzőnek az adott tudományterületen belül megjelent publikációi 

− “Le statut de l’Union européenne au sein des organisations de la famille des Nations 
Unies”, in: Denys Simon (szerk.), Actualité des relations entre l'Union européenne et 
l'Organisation des Nations Unies, coopération, tensions, subsidiarité ?: [actes de la] 
journée d'étude de l'École doctorale de droit international et européen du 20 juin 2012 
[tenue au Centre Panthéon de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne] / [publiés par] 
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, École de droit de la Sorbonne, IREDIES ; 
sous la direction de Denys Simon ; avec les conclusions d'Yves Daudet. Konferencia 
helye, ideje: Párizs, Franciaország, 2012.06.20 Paris: Pédone, 2014.pp. 17-41. 
(ISBN:978-2-233-00699-8) 

− “The Nagorno-Karabakh conflict before the European Court of Human Rights: 
pending cases and certain forecasts on jurisdiction and State responsibility”, THE 

MILITARY LAW AND THE LAW OF WAR REVIEW 52:(2) pp. 379-438. (2013) 

− “The possible novelty under Art. Q: the enhanced role of international treaty law in the 
procedures of the Constitutional Court”, in: Varga Norbert (szerk.), Az új Alaptörvény 

és a jogélet reformja = The New Hungarian Constitution and Reforms in Legal Life = 

Das neue Ungarische Grundgesetz und Reformen im Rechtsleben. 362 p., 
Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. pp. 47-66. 
(Szegedi Jogász Doktorandusz Konferenciák; 2.) 
(ISBN:978-963-306-142-8) 

− “Les pays émergents et les "nouveau-nés" de la communauté internationale : vers une 
approche convergente en matière du droit à l’autodétermination ?”, L'OBSERVATEUR 

DES NATIONS UNIES 22:(2) pp. 15-42. (2012) 

− “Visa Requirements for International Humanitarian Personnel in Disaster Situations”, 
in: Rafael A Prieto Sanjuán; Jean-Marc Thouvenin (szerk.), Derecho internacional y 

desastres : estudios sobre prevención y assistencia víctimas = Droit international et 

catastrophes : études sur la prévention et l'assistance aux victimes = International law 

and disasters : studies on prevention and assistance to victims. Bogota, 2011. pp. 279-
312. (Colección estudios de derecho internacional; 14.) (ISBN:978-958-716487-9) 

− State Succesion and Minority Rights: a Case Study of the Dissolution of the Former 

Yugoslavia, Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. 192 p. 
(ISBN:9783838353326 3838353323) 


