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BEVEZETŐ  

A palesztin menekültek helyzetének nemzetközi jogi szempontú tanulmányozása 
során törekedtem arra, hogy vizsgálódásom tudományos igényességgel bírjon. 
Rendkívül fontos követelmény, hogy a tudományos szemlél dést l a politikát távol 
kell tartani. Nem volt szabad a politikai vizsgálódás delíriumába esnem, még akkor 
sem, ha – álláspontom szerint sajnálatosan – politikai bábáskodást igényel a közel-
keleti béke jövend beli megszületése. Tehát a politika veszélye kiváltképpen fennáll 
e kérdés boncolgatásakor, ezért csakis kell  óvatossággal és mértéktartással enged-
tem meg magamnak azokat az egyébként történelmi tényeken alapuló megállapítá-
sokat, mely észrevételek talán nem mentesek a politika leheletét l.  

Vizsgálódásom f ként, de nem kizárólag terjedelmi okokból nem térhet ki a kö-
zel-keleti válság valamennyi – így történelmi, társadalmi-gazdasági, hadászati és 
morális, filozófiai, etc. – aspektusára, melyek egyébként kétségtelenül a probléma-
kör teljes megértésének kulcsfontosságú meghatározói. Az arab-izraeli békétlenség 
valamennyi aspektusának bemutatása messzire is vezetne, eltávolítana a dolgozat 
vállalt céljától és tárgyától. A dolgozat – elismerve, hogy nem elhanyagolható mér-
tékben messianisztikus – célja, hogy egy menekültügyi szemüvegen keresztül szem-
lél dve a közel-keleti konfliktus cizelláltabb megértéséhez járuljon hozzá. 

Tekintettel arra, hogy az arab-izraeli szembenállásnak tetemes mennyiségű me-
nekültügyi vonatkozása van, ebb l kifolyólag figyelmemet kizárólag a térséget érin-
t , nemzetközi menekültügyi szabályozás sarokköveire összpontosítottam. Tettem 
ezt azért, mert az érintett menekültpopuláció középpontjában els sorban a palesz-
tin menekültek voltak, és vannak mind a mai napig. Nem célja a dolgozatnak to-
vábbá az sem, hogy a palesztin nép elidegeníthetetlen jogait (pl. visszatéréshez való 
jog) vegye részletesen számba, illetve az sem, hogy a palesztin menekültek jelenlegi 
jogi, társadalmi és szociális helyzetét mutassa be az arab országokban.  

Témaválasztásom menekültjogi szempontból is igencsak aktuálisnak tűnhet, 
ugyanis a világ menekültnépességének mintegy egynegyede palesztin. Másképpen: 
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közel minden negyedik menekült palesztin. Ez mindenképpen tény- és semmikép-
pen nem morális-, filozófiai- vagy még kevésbé politikai kérdés. A nemzetközi sza-
bályozás, különösen a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi Genfi Egyez-
mény neuralgikus pontjainak és fogyatékosságainak leleplezésén keresztül igyek-
szem bemutatni legf képpen a nemzetközi jogi sajátosságokat, de rövid kitér vel az 
egyes országok nemzeti jogának vonásait is igyekszem körvonalazni. A neuralgikus 
pontok boncolgatásánál kitüntetett figyelmet fordítottam különösen a Genfi 
Egyezmény 1D cikkének. Górcs  alá vettem annak szinte minden kifejezését, ez a 
cikk dolgozatom központi magja, hiszen az ott (és másutt) leírtak tudatában vála-
szolhatom meg a dolgozat centrális kérdéseit: Mi késztette a nemzetközi közösséget 
arra, hogy a világ egyetlen népére vonatkozóan eltér  menekültügyi szabályokat 
állítson fel? 

A dolgozat második fejezetében szükségesnek tartottam tisztázni dolgozatom 
„személyi hatályát”, azt, hogy kit tekintek a dolgozatban palesztinnak és menekült-
nek, kitekintést adva a szóbajöhet  „a palesztin menekült” fogalomnak lehetséges 
variációira. A harmadik fejezet a palesztin menekülteket érint  nemzetközi szerve-
zetet veszi sorra, nem elhanyagolható mennyiségű, de kizárólag a dolgozat szem-
pontjából releváns történelmi kitekintéssel együtt. A negyedik fejezet átfogó képet 
ad az Egyezmény 1D cikkének megszüntet  és kizáró klauzulák közötti elhelyezke-
désér l, e klauzulák szükséges, de vázlatos bemutatása mellett. Az Egyezmény 1D 
cikkének beható elemzésére az ötödik fejezetben kerítettem sort. E fejezet részlete-
sen számot ad az 1D cikk kialakulásának történelmi indokairól, különös tekintettel 
az Egyezmény e cikkét érint  el készít  munkálataira, tövir l hegyire elemzem a 
cikk majd’ minden kifejezését, amely talán hozzájárulhat annak a kérdésnek a meg-
válaszolására, miért nem egységes e cikk értelmezése az Egyezményben részes ál-
lamok felfogásában. A dolgozat végén a zárógondolatok kaptak helyet. 

A „PALESZTIN MENEKÜLT” FOGALMÁNAK TERMINOLÓGIAI 
SAJÁTOSSÁGAI1

Dolgozatom a világ menekültjeinek egy meghatározott csoportjára koncentrál, ne-
vezetesen a palesztin menekültekre. Miel tt mindenféle elmélyültebb vizsgálódásba 
fognék szükséges tisztáznom, mi is tulajdonképpen dolgozatom tárgya; pontosab-
ban kiket is lehet valójában a nemzetközi szabályozásban palesztin menekülteknek 
tekinteni. Így jelen fejezet kizárólag a „palesztin menekült” fogalmi jellemz ire 
összpontosít, kitekintést adva a legkorábbi fogalom-meghatározási kísérletekt l 
kezdve egészen az Egyesült Nemzetek Szervezete (a továbbiakban ENSZ) Közel-
Keleti Segélyez  és Munkaközvetít i Hivatala Palesztinai Menekültek Számára 
nevű szerv (UN Relief and Work Agency For Palestine Refugees in the Near East – 
UNRWA) ún. munkadefiníciójáig. 

Látszólag kézzelfogható menekültcsoporttal van dolgunk. Ha azonban egy kicsit 
közelebbr l vizsgálja meg az ember a kérdést, már közel sem juthat el olyan magá-
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tól értet d en a fentebbi kérdés megválaszolásához. Kezdésképpen nélkülözhetet-
lennek tartom, hogy néhány szót szenteljek annak, hogy mi a „palesztinság” és 
„menekültség” mint olyan differencia specificája, amely mindenféleképpen eligazítást 
nyújthat ahhoz, hogy a világ többi menekültjét l prima facie elhatároljuk a 
szóbanforgó menekültcsoportot. Ezt követ en egy „vargabetűvel” arra térek ki, 
hogy dolgozatomban kit nem tekintek palesztin menekültnek, kit zárok ki vizsgáló-
dásomból. Végül id rendi sorrendben azokat a lépcs ket veszem sorra, amelyek 
elvezettek ahhoz, hogy a kezdeti, definíciós próbálkozásoktól eljusson a nemzetkö-
zi közösség a jelen állapotig, amikor már – elvi síkon legalábbis – egyértelműen 
beazonosítható, hogy ki is tekinthet  palesztin menekültnek.  

MEGKÜLÖNBÖZTETŐ ISMÉRVEK 

Mindjárt két olyan jellegzetessége is van a palesztin menekülteknek, amelyek lénye-
gileg megkülönböztetik ket a világ többi menekültjét l. Ezek aligha vitathatók. Az 
els  ilyen sajátosság a menekült mivolt meghatározásához köthet . Arról van szó 
ugyanis, hogy egy menekült azért min sül menekültnek, mert meghatározott okok-
ból elhagyta az állampolgársága szerinti – hontalan személy esetében szokásos tar-
tózkodási helye szerinti – országát, és nem tud, vagy jól megalapozott félelme miatt 
nem kíván visszatérni ebbe az országba.2  

Általánosságban megállapítható, hogy – f szabály szerint – egy adott menekült 
nem kíván visszatérni, és csak kivételesen fordul el , hogy egy menekült nem tud, 
ténylegesen nem képes visszatérni származási országába. Ha a palesztin menekültek 
helyzetére tekint az ember, akkor éppen e megállapítás ellenkez je látszik indokolt-
nak. Izrael ugyanis következetesen elzárkózott mindezidáig a palesztin menekültek 
túlnyomó többségének a visszafogadásától, ide nem értve azokat a gesztusértékű 
intézkedéseket, amelyek eredményeképpen a szóban forgó menekültnépesség tagjai 
kis számát telepítette vissza a család-újraegyesítés zászlaja alatt. Tehát végs  soron 
leszögezhet , hogy a palesztin menekültek egészen egyszerűen nem képesek vissza-
térni korábbi tartózkodási helyük szerinti országba, abba az országba, melynek 
területén 1948-ban Izrael államot kikiáltották.3

A fentiekb l következ , másik jellegzetessége a palesztin menekülteknek, hogy a 
származási országuk nemzeti védelme majdhogynem totálisan hiányzik. Nincs 
semmiféle kiépített, hatékony és valóban érdemi diplomáciai rendszer kiépítve 
számukra.4 Minekutána régebben a menekültekre úgy tekintettek, mint „védelem 
nélküli személyekre” („unprotected persons”), ezért helyénvalónak találom Takkenberg 
megállapítását, miszerint: „the Palestinian refugees are a classic example of a category of 
’unprotected persons’…”.5

KIKET NEM TEKINTEK A DOLGOZATBAN „PALESZTIN MENEKÜLTNEK”? 

Jóllehet a közel-keleti válság menekültügyi vonatkozásai vizsgálódásom tárgya, 
azonban mivel ez elnagyolt kijelentésnek látszódhat els  ránézésre, ezért a fogalmi 



distinkció az érintett személyek között megkerülhetetlen. Különbséget kell tenni 
ugyanis a palesztinai és palesztin menekültek között. Izrael állam létrejöttét követ en 
az 1947-48-as els  arab-izraeli háború nem elhanyagolható számú menekültnépes-
séget eredményezett. Az UNRWA ezid tájt számos, nem palesztin nemzetiségű 
kényszervándornak is nyújtott támogatást. Ezek a személyek melyek között voltak 
libanoniak, zsidók (!),6 algériaiak és szíriaiak továbbá jordánok egyaránt.7 Ezeket a 
személyeket nevezik – beleértve a palesztin származásúakat is – palesztinai mene-
kültnek.8 Vizsgálódásom köréb l ezeket a személyeket, azok helyzetét kizárom, 
mivel ezek a kényszervándorok kés bb ki-ki a maga befogadó államában védelem-
ben részesültek.9

Dolgozatomban „a palesztin menekültek” kifejezést használom, mely szóhaszná-
lat azokat a palesztin nemzetiségű személyeket jelöli, akik az 1948-as események kö-
vetkeztében váltak menekültekké („refugees”), ill. akik az 1967-ben lezajlott, ún. hat-
napos háború eredményeképpen váltak lakóhelyükr l el zött kényszervándorokká 
(„internally displaced persons”). Ez utóbbiak azért min sülnek a szó tágabb értelmében 
menekültnek, mivel Izrael megszállta a Gáza övezetet ill. a Nyugati partot (és meg-
szállása alatt tartja jelen sorok írásakor is), és ennek eredményeképpen az ott él k 
elhagyni kényszerültek lakóhelyüket. És természetesen az említett személyek le-
származóit is az említett „a palesztin menekültek” kategóriájába tartozónak tekin-
tem. A dolgozat „személyi hatálya” tehát a palesztin menekültekre terjed ki. Ebb l 
kifolyólag nem vizsgálom azoknak a személyeknek a helyzetét sem, akik miután 
maguk mögött hagyták szül földjüket, kés bb új állampolgárságot szereztek a be-
fogadó államokban.10

AZ UNRWA JELENLEGI PALESZTIN MENEKÜLT-MEGHATÁROZÁSA: A 

MUNKADEFINÍCIÓ”11

A palesztin menekülteknek nyújtandó támogatás szempontjából elengedhetetlen-
nek bizonyult bizonyos alkalmassági követelményeket támasztani a menedékjogi 
kérelmez kkel szemben. A korábbi, tehát a jelenlegi meghatározást megel z  „pa-
lesztin menekült” fogalmakban számos olyan fogalmi elem szerepelt (pl. az 1947-
1948-as háborút követ en elmenekült palesztinok regisztrációja az UNRWA nyil-
vántartásban), melyek fenntartása nehézségekbe ütközött, továbbá méltánytalan 
helyzeteket eredményezett (volna). Számos ún. 1948-as menekült nem szerepelt az 
UNRWA nyilvántartásában, így elvben nem is voltak jogosultak az UNRWA által 
nyújtott segélyezési szolgáltatásokat igénybe venni. Kés bb felismerték, hogy a 
nem-regisztráltak kizárása igazságtalan eljáráshoz vezethet, hiszen két olyan forga-
tókönyv, élethelyzet is adott volt, amelynek következtében el állhatott olyan hely-
zet, hogy ezeknek a személyeknek a támogatása nélkülözhetetlen. Méltánytalan lett 
volna egyrészr l, ha azoknak a személyeknek a segélyezését vonják meg adott eset-
ben, akiket jóllehet a kezdetben (1948-at követ en) nem regisztráltak vagy nem is 
vehették ket nyilvántartásba, mivel ebben az id ben munkalehet ségükr l, megél-
het ségükr l gondoskodni tudtak, kés bb azonban nem. Másrészr l olyan szemé-
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lyek is voltak, akik az 1947-1948-as konfliktust követ en az UNRWA működési 
területén kívüli országban kerestek menedéket, azonban kés bb azt el kellett hagy-
niuk további üldöztetésük miatt. Tehát az egyetlen – a definícióban foglaltakon 
felüli – követelmény az lett, hogy az UNRWA működési területén tartózkodjanak a 
támogatásban részesülni kívánó személyek. 

A jelenlegi munkadefiníció a következ képpen szól:”Palesztin menekültnek mi-
n sülnek azok, akiknek rendes tartózkodási helye 1946. június 1-t l 1948. május 
15-ig Palesztina volt, és az 1948-as konfliktus következtében elvesztette mind ott-
honát, mind megélhetését”.12

Ez azt jelenti, hogy minden palesztin személy, aki valamilyen módon igazolni 
tudja, hogy az idézett definíció kritériumainak megfelel, támogatásban részesülhet, 
függetlenül attól, hogy korábban nem szerepelt az UNRWA nyilvántartásában.13

AZ EGYESÜLT NEMZETEK MENEKÜLTÜGYI FŐBIZTOSÁNAK DEFINÍCIÓJA A 

PALESZTIN MENEKÜLTEKRE 

A palesztin menekültek csak egy meghatározott részére terjed ki az 1951. évi me-
nekültek helyzetére vonatkozó Genfi Egyezmény (a továbbiakban Egyezmény) és 
az 1967. évi a menekültek helyzetére vonatkozó Jegyz könyv (a továbbiakban 
Jegyz könyv) hatálya, és az Egyezmény 1D cikkének értelmében – legalábbis átme-
netileg – kizártnak tekintend k a palesztinok túlnyomó többsége az Egyezmény 
által biztosított el nyökb l.14 Mivel az 1D cikk értelmezése, így gyakorlati alkalma-
zása igen eltér  az Egyezményben részes államok nemzeti gyakorlatában,15 ezért az 
Egyesült Nemzetek Menekültügyi F biztosa (UN High Commisioner for Refugees – 
UNHCR) 2002-ben kiadott egy iránymutatást annak érdekében, hogy „hasznos 
útmutatásként szolgáljon” a nemzeti jogalkalmazók számára, tisztázva egyben a 
palesztin menekültek helyzetének néhány fontos aspektusát.16  

A UNHCR iránymutatása szerint az Egyezmény 1D cikkének személyi hatálya 
két palesztin menekültcsoportra terjed ki. Egyrészr l azokra a palesztinokra, akik az 
1948. december 11-én kelt 194 (III) számú közgyűlési határozat értelmében17 „pa-
lesztin menekültnek” min sülnek, mivel Palesztina abból a részéb l üldözték el 

ket, ahol Izrael állam létrejött, és oda visszatérni nem tudnak (másként megfogal-
mazva az 1947-48-as els  arab-izraeli háború palesztin menekültjei tartoznak ide). 
Másrészr l azok a palesztinok jöhetnek szóba, akik a 2252 (ES-V) számú határozat 
értelmében18 „lakóhelyükr l elűzött kényszervándornak” min sülnek, és az 1967-
ben Izrael által megszállt területr l üldözték el ket, és nem tudnak oda visszatér-
ni.19 A UNHCR 1D ezen két csoport tagjainak leszármazóit – helyesen – szintén 
palesztin menekültnek tekinti.20

A UNHCR 1D értelmezésében van egy harmadik „palesztin menekült” csoport 
is, azonban ezekre a személyekre már nem az Egyezmény 1D cikkét látja a 
UNHCR alkalmazandónak, hanem az általános szabályokat [1A cikk (2) bekezdés]. 
Azokról a palesztin menekültekr l van szó, akik nem min sülnek sem „palesztin 
menekülteknek”, sem „lakóhelyükr l elűzött kényszervándoroknak” (az el bb 



használt kifejezésekkel operálva), ám faji, vallási okok miatt, nemzeti hovatartozá-
suk vagy meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, illetve politikai meggy -
z désük miatti üldözést l való megalapozott félelmük következtében tartózkodnak 
az Izrael által 1967-óta megszállt palesztin területeken kívül, és nem tudnak, vagy az 
el bbi félelmük miatt nem kívánnak oda visszatérni.21

A PALESZTINOK ÉS AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE 

A palesztin menekült fogalmi tisztázása után, érdemes áttekinteni intézménytörté-
neti szempontból a palesztin menekültek helyzetének problematikájának kezdeteit. 
Kitekintést adok jelen fejezetben a korai, a palesztin menekülteket érint  ENSZ 
intézmények létrejöttének sajátosságairól, eljutva végül a jelen fennálló legfonto-
sabb ENSZ intézmények bemutatásáig. 

Talán nem túlzás azt állítani, hogy semmilyen ügy nem kötötte le megalakulása 
óta az Egyesült Nemzetek Szervezetének (a továbbiakban ENSZ) figyelmét jobban, 
mint Palesztina, Izrael és az arab-izraeli konfliktus. Számos jószándékú kísérlet és 
ugyanakkor visszatér  kudarc övezte, és övezi az ENSZ tevékenységét a közel-
keleti rendezés folyamatában. Majdnem 600 Biztonsági Tanács (a továbbiakban 
BT) határozat született 1947-t l 1987 közepéig, ezen belül közel 200 (!) olyan hatá-
rozat látott napvilágot, mely valamilyen szempontból az arab-izraeli szembenállás-
hoz kapcsolódik.22 Számos olyan rendes és rendkívüli ülést, tárgyalássorozatot 
szentelt az ENSZ Közgyűlés ugyanannak a témának; esetünkben sincs ez máskép-
pen: az arab-izraeli békétlenségnek szintén kitüntetett szerepet szánt az ENSZ 
1945-ös megalakulásától kezdve mind a mai napig. 

AZ ENSZ PALESZTINÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES BIZOTTSÁGA  

Az egyre nagyobb méreteket ölt  arab felkelés és arab terrorizmus, nem különben a 
fokozódó britellenes, széls séges zsidó szembenállás-sorozat egyre inkább kelle-
metlen jelenséggé vált a brit kormány számára. Az illegális zsidó bevándorlással 
szemben tett – mind erkölcsileg, mind politikailag kínos – brit törekvések, továbbá 
a brit vezetésre nehezed  – a Holocaust és az egyre növeked  cionistabarát ameri-
kai beavatkozás okozta – nyomás egyre nagyobb feszültséget szült a térségben.23 
Erre az id re a brit kormány részér l már elodázhatatlannak bizonyult Palesztina 
területér l való kivonulás, így az ENSZ asztalára került a közel-keleti probléma, és 
annak miel bbi kezelése.24

Ennek megfelel en 1947. április 28-án összehívták az els  rendkívüli ülést az 
ENSZ központjába, az ENSZ megalakulása óta egyébként az els  alkalommal.25 A 
rendkívüli ülésen létrehozták az ENSZ Palesztinára vonatkozó Különleges Bizott-
ságát (United Nations Special Committee on Palestine – UNSCOP).26 Az UNSCOP 
funkciói a következ k voltak: egyrészt kivizsgálni az összes szóbajöhet  problémát 
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Palesztinában, másrészt feladatául kapta, hogy az 1948. szeptemberében összeül  
rendes közgyűlés számára ajánlásokat fogalmazzon meg a helyzet rendezésére.27  

Az UNSCOP munkáját 1947. augusztus végén fejezte be; megegyezés született 
a brit mandátum feloldásának, a függetlenség alapelvének és az ENSZ szerepének 
tekintetében, ugyanakkor a konszenzus tökéletes hiánya jellemezte a tagállamokat 
Palesztina betelepítése ügyében. A bizottságban a többség28 azt javasolta volt, hogy 
Palesztinát fel kell osztani egy zsidó és egy arab államra, és Jeruzsálemet mint corpus 
separatumot az ENSZ adminisztrációs fennhatósága, igazgatása alá kell helyezni.29 A 
kisebbségi vélemény30 szerint egy független föderális berendezkedés kialakítása 
lenne indokolt. Az államszövetség az arab és a zsidó államot foglalná magában, 
Jeruzsálem székhellyel.31 Végül 1947. november 29-én, két hónapnyi tárgyalássoro-
zat lezárásaképpen közgyűlési határozat született32 Palesztina felosztásáról egy arab 
és egy zsidó államra. A határozat a Gazdasági Szövetséggel ellátott Felosztási Ter-
vet (Plan of Partition with Economic Union) tartalmazta, melynek elfogadását és 
végrehajtását kívánta meg Palesztina jöv beni kormányaitól. A terv a brit mandá-
tum megszüntetését,33 a brit fegyveres er k fokozatos kivonását és a két állam kö-
zötti határvonalakat szabta meg. Ugyanezen közgyűlési határozat állította fel az 
ENSZ Palesztina Bizottságát (UN Palestine Committee) a fenti teend k végrehajtásá-
ra, és a szükséges intézkedések megtételére vonatkozó javaslatok megfogalmazására 
a BT számára. 

A Felosztási Tervnek megfelel en a Nyugati Part (Ciszjordánia), a meghosszab-
bított, L-alakú Gázai-övezet és a galilei-tenger nyugati és észak-nyugati partjának a 
libanoni határig elterül  része lett volna a palesztin népé, míg Palesztina maradék 
területe tartozott volna a zsidó államhoz, végül Jeruzsálem, Betlehem és környéke 
az ENSZ által igazgatandó, nemzetközi fennhatóság alatt álló terület, tehát corpus 
separatum lett volna. Jaffó pedig maradt volna arab enklávé, azaz a zsidó államon 
belüli arab terület. Bár ez távol esett attól, amit a cionista vezetés BEN-GURIONNAL 
az élen elképzelt magának, elfogadták az ENSZ-javaslatot, szemben a palesztinai 
Magasabb Arab Bizottsággal (Arab Higher Committee – AHC), amely megtagadta a 
javaslat végrehajtását. A határozat értelmében a jutatott zsidó terület Palesztina 
területének 56 %-át tette ki.34  

AZ ENSZ KÖZVETŐJE PALESZTINÁÉRT 

A Felosztási Terv elfogadását követ en válságos lett az állapot Palesztinában. Az 
arab fél ugyanis nem fogadta el a Felosztási Tervet, s t: három napos általános 
csapást indítottak az AHC csapatai – a zsidóellenes terroristahullámmal párhuza-
mosan – , amely a városokat és a falvakat vette célba. Heteken belül világossá vált, 
hogy a helyzet kezelhetetlen, és addigra teljeskörű háborúban állt a két fél egymás-
sal.35 A helyzet gyors és hatékony kezelésének érdekében a BT egy másik rendkívüli 
közgyűlés összehívását kezdeményezte, így az össze is ült 1948. április 16-tól május 
14-ig. Az ENSZ rendkívüli közgyűlésének végén, 1948. májusában megalapították 
az ENSZ Közvetít je Palesztináért (United Nations Mediator for Palestine – UNMP 



vagy a továbbiakban Közvetít ) nevű szervezetet,36 melynek élére a Svéd Vöröske-
reszt elnöke, gróf Folke Bernadotte került.37 Habár a Közvetít  feladata els sorban 
a két fél közötti mediáció és a fegyverszünet, a béke miel bbi felállítása volt, 
Bernadotte gróf a menekültek helyzetével is foglalkozott. Javaslatokat tett az izraeli 
kormánynak, hogy korlátolt számú menekült számára engedjék meg hazatérésüket, 
azonban a kezdeményezései pusztába kiáltott szónak bizonyult. 1948. szeptember 
16-i helyzetjelentésében is a palesztin menekültek otthonaikba való visszatérési 
jogát hangsúlyozta, illetve e jognak a megerősítéséért (és nem lefektetéséért!) fárado-
zott.38  

A Közvetít  részt vett a menekültek kezdeti segélyezésében is, melynek kereté-
ben létrehozott egy hatvannapos ENSZ Katasztrófa Segélyez  Programját (UN 
Disaster Relief Project – UNDRP), összehangolva a kormányzati és a nem-
kormányzati szervezetek működését.39 Gróf Bernadotte békéltet  törekvéseinek 
végét jelentette 1948. szeptember 17-e, amikor is merénylet áldozata lett40; egy 
nappal tehát azután, hogy a fentebbi jelentését közzétette. A tragikus eseményt 
követ en az ENSZ Közgyűlésének 1948. december 11-i 194 (III) számú határozata 
a Közvetít  több javaslatát is elfogadta, beleértve a menekülteket érint  javaslato-
kat.41  

AZ EGYESÜLT NEMZETEK PALESZTIN MENEKÜLTEKET SEGÉLYEZŐ 

SZERVEZETE 

Az ENSZ Katasztrófa Segélyez  Programjával szembeni kritikák ellenére,42 a Köz-
gyűlés jelent sebb szerepet tulajdonított a Vöröskeresztnek és az egyéb önkéntes 
szervezeteknek. Ezért 1948. novemberében egy újabb segély alap létrehozását pro-
ponálta, 32 millió USA dolláros induló t kével. Így a Közgyűlés életrehívta az 
Egyesült Nemzetek Palesztin Menekülteket Segélyez  Szervezetét (UN Relief for 
Palestine Refugees – UNRPR),43 amely a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával 
(International Committe of the Red Cross – ICRC), a Vöröskereszt Társaságok Ligájával 
(League of the Red Cross Societies) és az Amerikai Barátok Szolgálatának Bizottságával 
(American Friends Service Committee) együttműködésben 1948. decemberét l 1949. 
augusztusáig végzett segélyműveleteket.44

AZ ENSZ PALESZTINAI BÉKÉLTETŐ BIZOTTSÁGA 

Az ENSZ Közgyűlése szintén 1948. decemberében elfogadott határozatában – 
csupán három héttel azt követ en, hogy a UNRPR-t megalapították – létrehozta az 
ENSZ Palesztinai Békéltet  Bizottságát (UN Conciliation Commisson for 
Palestine – UNCCP) is.45 A közgyűlési határozat 11. cikke kimondta, hogy: „azok-
nak a menekülteknek, akik szeretnének visszatérni otthonukba, és szomszédaikkal 
békében élni, ezt engedélyezni kell a lehet  legkorábbi id pontban”, és „vagyonu-
kért, annak elvesztéséért vagy megrongálódásáért kompenzációt kell fizetni azok-
nak, akik úgy döntenek, hogy nem térnek vissza”.46 Szintén a 11. cikk utasította a 
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UNCCP-t, hogy „mozdítsa el  a haza és áttelepülést, a menekültek gazdasági és 
társadalmi rehabilitációját valamint kompenzáció fizetését”.47  

Habár az arab államok a határozat ellen szavaztak, mégis a Közgyűlés említett 
határozatának 11. cikke lett „az igazságért kiáltó palesztin menekültek próbaköve”.48 És 
valóban: a palesztin menekültek sorsát szívén visel  államok, kormányzati és nem-
kormányzati szervezetek túlnyomórészt a szóbanforgó cikkre hivatkoznak, amikor 
a palesztin menekültek Izrael földjére való visszatérési jogáért („right to return”)49 
állnak ki rendr l rendre.50

1949. áprilisában a Lausanne-i konferencia összeült, melyen számos javaslat ke-
rült a delegációk asztalára a menekültek egy részének visszatérésére vonatkozóan, 
azonban az egyeztetés – megegyezés hiányában – kudarcbafulladt. Ám 1949. július 
28-án – nagyfokú amerikai nyomásra – Izrael bejelentette, hogy hajlandó 100.000 
menekültet visszafogadni és békés környezetben letelepíteni. Sajnálatos tény azon-
ban, hogy az izraeli vezetés mereven elzárkózott mindenfajta széleskörű visszatele-
pítést l. Az ajánlatot mint teljesen alkalmatlant a UNCCP-ben helyetfoglaló arab 
delegáció tagjai elvetették, ezzel quasi megoldották az izraeli kormány problémáját, 
és „megelégedtek a se nem háború, se nem béke status quoval”.51

Az ENSZ tisztségvisel inek a gyors visszatelepítés iránt táplált illúziója szerte-
foszlani látszott, ezért egyre inkább fontolóra vették, hogy az egyetlen megoldás az 
lehet, ha a palesztin menekülteket a szomszédos arab államokban telepítik le. Az új 
cél felé vezet  út els  lépéseként a UNCCP felállította saját segédszerveként a 
Gazdasági Felügyeleti Missziót (Economic Survey Mission – ESM).52 Az ESM-et bíz-
ták meg azzal a feladattal, hogy a háborús cselekményekkel közvetlenül vagy köz-
vetve érintett környez  országok gazdasági viszonyait tanulmányozza, majd tegyen 
javaslatokat a UNCCP-nek, hogy melyek azok a  megteend  lépések, melyek – 
többek között – a menekültek visszatelepítésének, haza- és áttelepedésének és gaz-
dasági és szociális rehabilitációjának, a gazdasági életbe való visszailleszkedésének 
megvalósításához szükségesek a térségben. Az ESM 1949. novemberében el  is állt 
jelentésével, melyben a környez  országokban él  menekültek számát és jelenlétük 
gazdasági és szociális hatásait vizsgálta.  

A palesztin menekültek dilemmáját a következ kben összegzi az ESM jelenté-
se:53 „…the repatriation of Arab refugees requiers political decisions outside the 
competence of the Economic Survey Mission. Why do not the refugees go 
somewhere else? Why not resettle them in less congested lands? There are several 
reasons. The refugees do not take kindly to moving again – unless it be a return to 
their homes, a prospect they cling to because of the General Assembly’s resolution 
[a 194 (III) számú közgyűlési határozat]. Moreover, the Arab Governments have 
made it clear to the Mission that they feel bound to respect the wish of refugees. 
Resettlement of the refugees outside of Palestine is a political issue poised against the 
issue of repatriation, compensation of the refugees and a final territorial settlement. 
Finally, less congested lands are not available for the settlement of additional 
population until much money has been spent and work done to make the land 
suitable for cultivation or for industrial development. In these circumstances, the 



only immediate constructive step in sight is to give refugees an opportunity to work 
where they now are.” 

A jelentés tehát szükségét látta egy olyan szervezet létrehozását, amely munka-
lehet séget biztosít ezeknek az embereknek, és felfejleszti a térség termel képes-
ségét. A javasolt szervezet megalapítását követ en természetesen a segélyezéseket 
továbbra is menedzselni kell, mely szintén az említett felállítandó szerv hatáskörébe 
kell tartozzon, áll az ESM jelentésében. 

Az ENSZ 1949-ben az ESM jelentését követ en, az abban foglaltak végrehajtá-
sára életrehívta az ENSZ Közel-Keleti Segélyez  és Munkaközvetít i Hivatala Pa-
lesztinai Menekültek Számára (UN Relief and Work Agency for Palestine Refugees int he 
Near East – UNRWA) nevű szervet, amely mind a mai napig effektív támogatásban 
részesíti a palesztin menekülteket.54

Az UNRWA felállítását követ en, a UNCCP folytatta azért a 194 (III) számú 
közgyűlési határozat 11. cikkének végrehajtását. Azonban mivel a palesztin mene-
kültek és hontalanok hazatelepítésének kivitelezhet sége a jöv ben meglehet sen 
távolinak tűnt, ezért a UNCCP törekvései ezeknek az embereknek a vagyoni kom-
penzációjára korlátozódtak.55 Ezért az ENSZ Közgyűlése felállította a Menekültek 
Hivatalát (Refugee Office),56 melyet a UNCCP irányítása alatt állt. A Menekültek Hi-
vatalának az volt a feladata, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a 194 (III) 
számú közgyűlési határozat 11. cikkének végrehajtásának érdekében, melynek kere-
tében mérje fel, és fizesse ki a kárpótlásokat.57  

Bár formálisan soha nem szűnt meg a UNCCP, azonban 1964. óta, vagyoni 
hozzájárulás hiányában illetve a tárgyalópartnerek az érdemi vitához való negatív 
hozzáállása miatt nem tudja igazán kifejteni azt a feladatot, amelyre hivatott lenne 
1948. óta. Gyakorlatilag évr l évre visszatér en a Közgyűlés felhívja a figyelmet 
arra, hogy nem tudja hatékonyan betölteni a UNCCP eredeti funkcióját, és mivel a 
palesztin menekültek helyzete továbbra is aggodalomra ad okot, ezért rendre felhív-
ja a UNCCP-t, hogy tegyen folyamatos er feszítéseket a 194 (III) számú határozat 
11. cikkének végrehajtására.58

BIZOTTSÁG A PALESZTIN NÉP ELIDEGENÍTHETETLEN JOGAINAK 

GYAKORLÁSÁÉRT 

1974. novemberében más megközelítésben került az ENSZ Közgyűlésének napi-
rendjére Palesztina kérdése. Ugyanis ett l fogva expressis verbis nyilvánvalóvá vált, 
hogy a palesztinoknak olyan elidegeníthetetlen jogaik vannak, melyek ismételt meg-
er sítésért kiáltanak, melyeket tételesen katalogizálni kell, és folyamatos er feszíté-
seket kell tenni és szorgalmazni, hogy a palesztin nép e jogait minél el bb gyako-
rolni tudja, mivel e jogok tényleges érvényesülése elengedhetetlen kulcsa a palesz-
tin-izraeli válság megoldásának.59 Tekintettel azonban arra, hogy nem volt semmi-
féle változás e jogok érvényesülését illet en, egy évvel kés bb ezért a Közgyűlés 
felállította a Palesztin Nép Elidegeníthetetlen Jogainak Gyakorlására vonatkozó 
bizottságot (Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People – 
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CEIRPP) mint kizárólag a palesztinai kérdésekkel foglalkozó ENSZ szervet.60 A 
Bizottság illetve az ENSZ Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban BT) mind a mai 
napig folyamatosan er feszítéseket tesz annak érdekében, hogy a két állam, Izrael 
és Palesztina az elismert határokat tiszteletben tartva, biztonságban tudjon élni 
egymás mellett.61

ENSZ KÖZEL-KELETI SEGÉLYEZŐ ÉS MUNKAKÖZVETÍTŐI HIVATALA   

PALESZTINAI MENEKÜLTEK SZÁMÁRA 

Az ENSZ Közgyűlés – tehát megfogadva az ESM jelentésében tett javaslatokat – 
1949. végén határozatot fogadott el, mellyel felállította az UNRWA-t mint speciális, 
kizárólag a palesztin menekültek támogatásával foglalkozó szervezetet.62 Erre öt 
nappal azután került sor, hogy létrehozták a UNHCR-t, amely általános hatáskörű 
szervként nyújtott, és nyújt védelmet a világ valamennyi tájáról érkez  menekült-
nek.63Tekintettel arra, hogy a legkiemelked bb szerepet az UNRWA játszott és 
játszik mind a mai napig a palesztin menekültek segélyezését illet en, ezért tartot-
tam indokoltnak céljainak és tevékenységének részletesebb kifejtését. 

Az UNRWA létrehozásának célja – a Közgyűlés hivatkozott határozatának ér-
telmében – az volt, hogy a „helyi önkormányzatokkal együttműködve (…) közvet-
len  segélyeket és munkaprogramokat valósítson meg” a palesztin menekültek szá-
mára, továbbá, hogy „véleményezze azokat az érdekelt közel-keleti kormányok által 
meghozandó intézkedéseket, amelyek azt az id szakot készítik el , amikor segé-
lyekre és munkaügyi projektekre nemzetközi támogatás már nem áll rendelkezésre.”  

A 302 (IV) számú közgyűlési határozat utasította továbbá az UNRWA-t, hogy a 
UNCCP-vel működjön együtt. Így az UNRWA-t a UNCCP-vel való szoros 
együttműködés jellemzi, mely együttműködés azért nélkülözhetetlen, mert csak így 
tudja mindkét szervezet feladatait és céljait a leggyorsabban és a leghatékonyabban 
megvalósítani, különös tekintettel az 1948. december 11-i 194 (III) számú közgyű-
lési határozat 11. cikkében foglaltak végrehajtására.64

Az UNRWA hatásköre lényegében érintetlen létrehozása óta, mivel a Közgyűlés 
nem korlátozta tevékenységi körét különösebben, s t 1949. óta minden évben el-
ismer en szól er feszítéseir l. Így hatásköre az ENSZ Közgyűlés vonatkozó hatá-
rozataiból egyértelműen kikövetkeztethet . Az UNRWA létrehozatalával továbbá 
azzal, hogy megbízatását id r l id re meghosszabbítják, a Közgyűlés határozottan 
leszögezte, hogy ezek a határozatok nem érintik a 194 (III) számú közgyűlési hatá-
rozat 11. cikkében foglaltak végrehajtásának szükségességét. Ez kifejezésre jutott a 
dolgozatom írásakor legutóbbi, az UNRWA tevékenységét és mandátumát érint  
közgyűlési határozatban is, amelyben a Közgyűlés meghosszabbította az UNRWA 
megbízatását 2008. június 30-ig.65

Az UNRWA legfrissebb információi szerint 2005. március 31-én az UNRWA 
több, mint 4,2 millió hivatalosan regisztrált palesztin menekültnek nyújt támogatást 
a Közel-Keleten. Az UNRWA működési területe öt térségre/országra terjed ki 
jelenleg: Jordániára, a Szíriai Arab Köztársaság területére, Libanonra, a Gáza öve-



zetre és a Nyugati partra.66 Jelen állapot szerint e területeken összesen mintegy 61 
menekülttáborban jogosultak a palesztin menekültek oktatási, egészségügyi, szociá-
lis támogatásra és közvetlen segélyekre egyaránt.67

Tekintettel arra, hogy az UNRWA működését az államok illetve kisebb részt a 
magánszemélyek és civilszervezetek biztosítják eseti, meghatározott célra juttatott, 
címzett támogatásokkal, jöv beni működése – legalábbis elvi síkon – meglehet sen 
bizonytalan. Nincs standard költségvetése, az pusztán a támogatók „nagylelkűség-
ének” függvényében alakul, továbbá az UNRWA rendre próbálja – több-kevesebb 
sikerrel – pályázatokon kiegészíteni anyagi és természetbeni forrásait.68  

AZ EGYEZMÉNY 1D CIKKÉNEK EGYEZMÉNYI KÖRNYEZETE: 
A MEGSZÜNTETŐ ÉS A KIZÁRÓ KLAUZULÁK   

Az el z  fejezetben áttekintettem a palesztin menekültek helyzetének rendezése 
érdekében felállított ENSZ szervezetek többségét. E fejezetben térek ki konkrétan 
a palesztin menekülteknek biztosított eltér  szabályozás „egyezményi környezeté-
re”. Bemutatom, hogy az eltér  szabályozást lefektet  a menekültek helyzetére 
vonatkozó 1951. évi Genfi Egyezmény (a továbbiakban Egyezmény) kizárási és 
megszüntetési rendszerét, el készítve a következ  fejezetet, mely közvetlenül a 
palesztin menekültekre vonatkozó cikkel fog behatóan foglalkozni.  

Az Egyezmény felállít egy egzakt feltételrendszert, mely pozitív és negatív felté-
telekb l áll. A pozitív feltételek fennállása kívántatik ahhoz, hogy valamely kérel-
mez t menekültstátuszban részesítsenek. Az Egyezmény azonban különböz  jelle-
gű, negatív elvárásokat is támaszt a menekültstátuszra való alkalmasság tekinteté-
ben. Ezeknek a negatív elvárásoknak, követelményeknek a fenn nem állása szüksé-
ges ahhoz, hogy valakib l elismert menekült legyen/maradjon a nemzeti hatóságok 
el tt. Ezeket az egyezményi rendelkezéseket lehet a menekültstátusz negatív olda-
lának tekinteni a legtágabb értelemben. 

Már most jelzem el re, hogy az Egyezmény 1D cikke mint tágabb értelemben 
vett kizáró klauzula ad jogi alapot a palesztin származású menekültekre vonatkozó 
eltér  rezsimre. Hangsúlyozom, hogy ez a kizáró klauzula történeti és jogi megkö-
zelítésben is, mind el zményében, mind „utózmányában” nagymértékben különbö-
zik az Egyezmény többi kizáró klauzulájától. Ezért e cikk részletes bemutatására és 
elemzésére az V. fejezetben kerítettem sort. E fejezetben csak rövid áttekintést 
adhatok arról, hogy az Egyezmény nevezett 1D cikke milyen egyezményi környe-
zetben helyezkedik el. 

Az egyezményi menekültdefiníció69 legtágabb értelemben vett negatív oldalát 
két csoportra bontható: a megszüntet  és a kizáró klauzulákra. Vegyük most érin-
t legesen sorba az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseit! 
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MEGSZÜNTETŐ KLAUZULÁK (1C CIKK) 

Az Egyezmény azon sorainak ismertetése következik, melyek azokban az esetekben 
alkalmazhatók, amikor valamely személy ugyan kimerítette a pozitív feltételeit az 
Egyezménynek, vagyis megkapta a menekültstátuszt, illetve még folyamatban van a 
menekültügyi eljárás, amelynek ugyan a végén akár menekültként ismernék el az 
illet t, azonban olyan körülmények forognak fenn, melyek szükségtelenné teszik a 
nemzetközi védelem biztosítását. Ez az ún. megszüntet  klauzulák („cessation clauses”) 
csoportja. Az Egyezmény 1C cikke a következ képpen rendelkezik: Megszűnik az 
Egyezmény alkalmazhatósága az (…) olyan személy esetén, aki: 

1. önkéntesen igénybe vette az állampolgársága szerinti ország védelmét; vagy 
2. elvesztett állampolgárságát önkéntesen visszaszerezte, vagy 
3. új állampolgárságot szerzett és élvezi az új állampolgársága szerinti ország vé-

delmét, vagy 
4. önkéntesen visszatelepült abba az országba, amelyet elhagyott, vagy amelyen 

kívül maradt az üldözést l való félelmében, vagy 
5. már nem utasíthatja el állampolgársága szerinti országa védelmének igénybe-

vételét, mivel megszűntek azok a körülmények, amelyek alapján t menekültként 
elismerték. E bekezdés nem alkalmazható az e cikk A (1) részének (bekezdésének) 
hatálya alá tartozó olyan menekültre, aki korábbi üldözést l fakadó parancsoló 
okokat tud az állampolgársága szerinti országa védelmének visszautasítására fel-
hozni; 

6. bár nem rendelkezik állampolgársággal, visszatérhet abba az országba, ahol 
korábbi szokásos tartózkodási helye volt, mivel megszűntek azok a körülmények, 
amelyek alapján t menekültként elismerték. E bekezdés nem alkalmazható az e 
cikk A (1) részének (bekezdésének) hatálya alá tartozó olyan személyre, aki korábbi 
üldözést l fakadó parancsoló okokat tud a korábbi szokásos tartózkodási helyére 
való visszatérés visszautasítására felhozni.70

A megszüntet  klauzulák magyarázatával és a hat esetkör részletes elemzésével, a 
kifejezésnek helyes értelmezésével a UNHCR Kézikönyve vonatkozó pontjai beha-
tóan foglalkoznak.71 E helyen két megállapításra szorítkozhatunk csupán: 1. a meg-
szüntet  rendelkezéseket megszorítóan kell értelmezni. Ez azt jelenti, hogy nem 
lehet analógiát alkalmazni a hat megszüntet  okkal a státusz visszavonása érdeké-
ben.72 Tehát egészen addig a pillanatig, amíg nem „fut bele” valamely elis-
mert/elismerend  menekült az 1C cikk valamely konkrét bekezdésébe, mindaddig 
nem lehet a menekültstátuszát megvonni. 2. Az (1)-(6) bekezdésben szerepl  hely-
zetekb l az els  négy bekezdést maga a menekült tudja el idézni azzal, hogy önkén-
tesen igénybe veszi állampolgársága szerinti országa védelmét, önként visszaszerzi 
korábbi állampolgárságát, (önkéntesen) új állampolgárságot szerez vagy önként vissza-
települ abba az országba, ahonnan az üldözést l elmenekült.  

Az utolsó két megszüntet  ok [(5) és (6) bekezdés] ugyanazt a helyzetet írja le ál-
lampolgársággal rendelkez  és nem rendelkez , hontalan menekültre vonatkozóan. 
Ezekben az esetekben ugyancsak nem szükséges a nemzetközi védelem, mivel a 



menekülést kiváltó okok megszűntek.73 Mindkét bekezdés tartalmaz egy-egy 
alkivételt a menekültstátusz megszerzésére/fenntartására. Azaz az (5) és a (6) be-
kezdés második mondata esetén a f szabály, vagyis az Egyezmény 1A cikk (2) be-
kezdésének kell érvénybe lépnie: a kérelmez  menekültkénti elismerése újból indo-
kolttá válik. 

KIZÁRÓ KLAUZULÁK (1D, 1E ÉS 1F CIKKEK) 

Az Egyezmény olyan rendelkezéseinek vizsgálata következik, melyek akkor alkal-
mazandók, ha a kérelmez  „meneküléstörténete” valamennyi pozitív feltételt, a 
menekültfogalom valamennyi tényállási elemét tartalmazza, azonban fennáll olyan 
körülmény, amelynek hatásaként mégsem lehet a kérelmez t menekültstátuszban 
részesíteni. Mind az elismerési eljárás során, mind utóbb, tehát a kérelmez  mene-
kültként való elismerését követ en felmerülhetnek olyan körülmények, mely a me-
nekültstátusz ex tunc érvénytelenítéséhez vagy ex nunc visszavonásához vezethetnek. 
Ez a kizáró klauzulák joghatása.74  

A kizáró klauzulákat három csoportba lehet sorolni. Az els  csoportba (1D 
cikk) olyan személyek tartoznak, akik valamely, a UNHCR-tól különböz  ENSZ 
szervt l kapnak védelmet vagy támogatást (1D cikk)75; a második csoportot azok 
alkotják, akiknek nincs szükségük nemzetközi védelemre, mert jogi helyzetük a 
befogadó országban lényegében rendezett (1E cikk); a kizárt személyek harmadik 
kategóriáját  azok alkotják, akik méltatlanok az Egyezmény által biztosított nemzet-
közi védelemre (1F cikk).76

Az egyes kizáró klauzulák ismertetése el tt leszögezhet , hogy az 1F cikk mer -
ben különbözik a többi (1D, 1E) kizáró rendelkezést l. Hiszen míg az el bbi eset-
ben érdemtelenség miatt nem részesülhet az Egyezmény el nyeib l (holott egyéb-
ként szüksége lenne nemzetközi és nemzeti védelemre), addig az utóbbi esetekben 
egészen egyszerűen nincs szüksége a kérelmez nek még/már az egyezményi véde-
lemre, mivel nemzetközi (1D) vagy „nemzeti” védelme (1E) egyéb módon már 
biztosított.  

Az Egyezmény 1E cikke a következ képpen szól: „Az Egyezmény nem alkal-
mazható olyan személyre, akir l annak az országnak az illetékes hatóságai, amely-
ben letelepedett, elismerik, hogy azokat a jogokat és kötelezettségeket bírja, ame-
lyek az adott ország állampolgárságának birtoklásához fűz dnek”.77

A cikk történelmi indokairól röviden szólva elmondható, hogy a II. világháború 
után a háború alatt ill. a háborút követ en Németországba kitelepített népcsoport-
tól, nevezetesen a sváboktól vonta meg az Egyezmény az általa biztosított el nyö-
ket. Ezt az Egyezményt el készít  munkálatok során azzal indokolták, hogy Né-
metország „erkölcsileg felel s ezekért a migránsokért”, ezért kötelessége, hogy – 
jóllehet formálisan sohasem voltak német állampolgárok ezek a személyek, mégis – 
hasonló elbánásban részesítse ket, asszimilálva ket a német társadalomba.78  

Ezeknek a személyeknek a kizárása érthet , mert abban az országban, ahol lete-
lepedtek, olyan jogokat és el nyöket élveznek, és olyan kötelezettségek terhelik 
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ket, mint amelyeket az adott ország állampolgáraira vonatkoznak. Nevezhet ek 
ezek a személyek quasi állampolgároknak, de ez megtéveszt  lehet, hiszen esetük-
ben nem állampolgárságról van szó.79 Helyesebb lenne inkább azt állítani róluk, 
hogy a „legkedvez bb nemzeti elbánásban” részesülnek a szokásos vagy állandó 
tartózkodásuk helye szerinti országban,80 magasabb fokú védelmet élvezve ezáltal, mint 
amelyeket az Egyezmény biztosítana számukra.81

A kizáró klauzulák harmadik csoportja (1F cikk) azon személyek kategóriáját 
öleli fel tehát, akik valamilyen okból érdemtelenek az Egyezmény által biztosított el -
nyökre. Az Egyezmény az érdemtelenség három kategóriáját állítja fel az 1F cikk-
ben, amikor kimondja, hogy az Egyezmény rendelkezései nem alkalmazhatók az 
olyan személyre, akir l alapos okkal feltételezhet , hogy:  

a) béke elleni, háborús vagy emberiség elleni, az ilyen bűncselekményekr l ren-
delkez  nemzetközi okmányokban meghatározott bűncselekményt követett el82; 

b) a menedéket nyújtó országon kívül, az országba menekültként történ  befo-
gadását megel z en súlyos, nem politikai bűncselekményt követett el83; 

c) az Egyesült Nemzetek céljaiba és elveibe ütköz  cselekményben84 bűnös.85

A kizáró klauzulák86 megalkotásának kett s célt tulajdonítanak: egyrészt az arra 
érdemteleneket kizárni a nemzetközi védelem 1951-es egyezményi formájából, 
másrészt biztosítani, hogy a veszélyes bűnelkövet k ne bújjanak ki az igazságszol-
gáltatás „pallosa” alól, visszaélve az Egyezmény és a UNHCR „mindent átható huma-
nitárius céljaival”.87 Az eljárási kérdésekr l elmondható, hogy a menekültügyi eljárás-
ban a kizárási eljárás kivételesen alkalmazandó, és – amint láttuk – súlyos követ-
kezményekkel járhat.88 Ezért különösen fontos eljárási garanciákat támasztottak a 
kizáró klauzulák kérdésében az egyébként irányadó általános garanciák (jogi segít-
ségnyújtás, egyéniesített eljárás, etc.) mellett.89  

AZ EGYEZMÉNY 1D CIKKE 

Csak miután elhelyeztem a „menekültlét” jogi sajátosságait, azután válaszolható 
meg a dolgozat – a bevezet ben már említett – központi kérdései, emlékeztetésül 
nevezetesen: mi késztette a nemzetközi közösséget arra, hogy a menekültek helyze-
tére vonatkozó 1951. évi Genfi Konvenció (a továbbiakban Egyezmény)90 és az azt 
kiegészít  a menekültek helyzetére vonatkozó 1967. évi Jegyz könyv (a továbbiak-
ban Jegyz könyv)91 általános alkalmazhatóságát egyaránt megvonja a világ egyetlen 
népét l, nevezetesen a palesztin népt l? Történelmi, politikai okok avagy mindket-
t  vezérelte a döntéshozókat a közel-keleti válság eszkalálódásának korszakában és 
azon túl? Diszkriminatív döntést hoztak-e az illetékesek, amikor a világ menekültje-
inek pusztán egy kiragadott csoportja számára fektettek le az általánostól eltér  
rezsimet? Avagy éppen ellenkez leg, sokkal inkább védelmi jellegű, ún. túlbiztosí-
tott megoldása-e ez a palesztin menekülteknek? 



ÚTBAN AZ 1D CIKK FELÉ AVAGY A CIKKRE VONATKOZÓ TRAVAUX 

PRÉPARATOIRES92

A világ különböz  pontjairól hazájukat elhagyni kényszerül  menekültek a XX. 
század elején váltak a nemzetközi közösség „szívügyévé”. Ezért a Népszövetség 
számos nemzetközi egyezményt fogadtatott el, amelyek személyi hatálya csak meg-
határozott, szorosan körülhatárolt népcsoportok menekültjeire terjedt ki. Ilyen 
népcsoportokat alkottak például az oroszok, az örmények, a német és osztrák zsi-
dók, etc..93  

Ezek a nemzetközi dokumentumok olyan menekült-meghatározásokat tartal-
maztak, melyek az adott népcsoport adott történelmi, politikai, szociális és kulturális 
sajátosságaira voltak tekintettel. Ezeket a személyeket – akik tehát az Egyezményt 
megel z en keletkezett nemzetközi megállapodások továbbá a Nemzetközi Mene-
kültügyi Szervezet (International Refugee Organisation – IRO) Alapokmánya94 alapján 
min sülnek menekültnek – történelmi menekülteknek („statutory refugees”) nevezi a 
szakirodalom.95  

A menekült-definíció univerzalitásának igénye csak kés bb, a II. világháború 
után merült fel.96 Az ENSZ Közgyűlése 1946. februárjában utasította a Gazdasági 
és Szociális Tanácsot (Economic and Social Council – ECOSOC), hogy dolgozzon ki 
javaslatokat a menekültek és a hontalanok helyzetének kezelésére.97  

Az ECOSOC ennek érdekében létrehozta 1949. augusztusában a Hontalanság 
és az ahhoz kapcsolódó Problémák ad hoc Bizottságát (Ad Hoc Committee on 
Statelesness and Related Problems), melynek feladatául tűzte a korábbi menekült-
fogalmak felülvizsgálatát, és egy a menekültek helyzetére vonatkozó, új és átfogó 
egyezmény tervezetének a kidolgozását. A f  kérdés az volt, hogy egy szélesebb 
értelemben vett, általános menekült-fogalom vagy egy kategorizált, kizárólag meg-
határozott népcsoportokra vonatkozó menekült-fogalmakkal lenne kívánatos ope-
rálni a jöv ben.  

Az ad hoc Bizottság 1950. augusztusában egy leszűkített menekült-fogalommal 
állt el : kizárólag 1951. január elseje előtti európai események miatt menekülni kénysze-
rült személyekre vonatkozó definíciót javasolt. [Id közben a bizottságot átnevezték 
a Menekültek és Hontalan Személyek ad hoc Bizottságára (Ad Hoc Committee on 
Refugees and Stateless Persons), reagálva arra az anomáliára, amit a „menekült” foga-
lom-meghatározás körül zajlott]. Az egyezménytervezet mellett egy másik javaslat is 
készül ben volt: a UNHCR Hivatalának (High Commisioner’s Office) alapszabály-
tervezete, mely a F biztos hatáskörét igyekezett körvonalazni, meghatározva ezzel 
az Alapszabály (Statute) menekült-fogalmát.98  

Ahogy fentebb már szóltam róla, elodázhatatlannak bizonyult egy általános me-
nekült-definíció. Mivel azonban – ahogy arra az egyiptomi képvisel  módosító-
indítványában rámutatott – az ENSZ 1949-ben már felállította az UNRWA-t mint 
a menekültek egy meghatározott kategóriáját, nevezetesen a palesztinokat segélyez  
szervet, ezért a UNHCR Hivatalának hatásköre ezekre a személyekre nem terjedhet 
ki.99 Libanon a következ  állásponton volt: „(…) the Palestine refugees (…) 
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differed from all other refugees. In all other cases, persons had become refugees as 
a result of action taken contrary to the principles of the United Nations and the 
obligation of the Organization (az OAU) them was a moral one only. The 
existence of the Palestine refugees, on the other hand, was the direct result of a decision 
taken by the United Nations itself,100 with full knowledge of the consequences. The 
Palestine refugees were therefore a direct responsibilty on the part of tehe United Nations and 
could not be placed int he general category of refugees without betrayal of that 
responsibility”.101

Szaúd-Arábia mindehhez még hozzátette: „If the General Assembly were to 
include the Palestine refugees in a general definition of refugees, they would 
become submerged and would be relegated to a positionof minor importance.(…) 
The Palestine refugees should to be granted a separate and a special status”.102

Az arab országok módosító-javaslatai támogató fülekre találtak a tervezetek vég-
s  szövegezése során. Ugyanis a fent idézett javaslatokra tekintettel fogadta el végül 
a Közgyűlés 1950. december 14-én az Egyesült Nemzetek Menekültügyi F biztosa 
Hivatalának Alapszabályát,103 melynek értelmében [7. cikk (c) pont] a Menekültügyi 
F biztos hatásköre nem terjed ki olyan személyre, aki (…) továbbra is védelmet 
vagy támogatást kap az ENSZ más szerveit l vagy ügynökségeit l.104

Az Egyezményt elfogadták végül az Egyesült Nemzetek Diplomáciai Konferen-
ciáján.105 A konferenciát az ENSZ Európai Irodájában, Genfben tartották, és 1951. 
július 2-25-ig folytak a tárgyalások, melynek eredményeképpen július 28-án aláírták 
a szerz d  államok az Egyezményt.  

Nem meglep  talán, hogy a kéthetes vitasorozat kereszttüzében nem más állt, 
mint a „menekült” fogalma. A konferencián ismét Egyiptom volt az, aki els ként 
állt el  azzal a javaslattal, hogy amennyiben az ENSZ külön szervének vagy ügy-
nökségének palesztin menekülteknek nyújtott segítsége bármely okból megszűnik, 
akkor automatikusan legyenek rájuk is alkalmazhatóak az Egyezmény rendelkezései. 
Az egyiptomi felszólalás egyértelművé tette, hogy azért van szükség egy ilyen for-
dulatra az Egyezményben, ugyanis ha nem így lenne, akkor ez azt jelentené, hogy 
ezeknek a menekülteknek a nemzetközi közösség nem biztosítana semmiféle vé-
delmet a továbbiakban, ami kétségessé tenné a nemzetközi közösség magatartásá-
nak összhangját az ENSZ alapelveivel. Az egyiptomi észrevételek elfogadását106 
tükrözi az Egyezmény 1D cikkének második mondata, szemben a UNHCR Hivata-
lának Alapszabályának az el bb idézett rendelkezésével  [7. cikk (c) pont], amely 
nem tartalmazza ezt a szabályt.107  

„MOSSUK KEZEINKET!” AVAGY AZ 1D CIKK MÖGÖTT MEGHÚZÓDÓ ARAB 

ÉRDEKEK 

Az 1D cikk az Egyezménybe való beemelésének áttekintése után szükségesnek 
tartom, hogy az 1D cikket érint  travaux préparatoires mögött meghúzódó arab érde-
kekre tegyek további óvatos megállapításokat.  



Emlékeztetésül jegyzem meg ismételten, hogy a fentebb idézett, egyiptomi mó-
dosító javaslathoz108 Libanonon felül Szaúd-Arábia is csatlakozott. A fenti arab 
országok szeme el tt szemmel láthatóan két cél lebegett: egyrészt emlékeztetni a 
nemzetközi közösséget a palesztin menekültek sorsára, amely egyenes következmé-
nye volt Palesztina 1947-es ENSZ égisze alatt történ  felosztásának, másrészt 
egyedülálló nemzetközi védelmet biztosítani számukra, s így Izraelt mint ellenséges 
államot „az üldöz ” szerepébe tudták kényszeríteni.109 Elgondolkodtató felvetés 
lehet az, hogy azáltal, hogy az eltér  szabályozást keresztülvitték az arab államok az 
Egyezmény szövegezése során, nem szabadulni akartak-e ennek eredményeképpen 
a közvetlen felel sség alól az országukban tartózkodó palesztin menekülteket ille-
t en, ujjal mutogatva, és „áttestálva” a felel sséget az ENSZ-re, pontosabban az 
UNRWA-ra?110 „Az igazság az, hogy sajnálatosan (arab részr l valamennyire érthet  
módon) az Izraellel határos arab országok egyikének sem volt szándéka, hogy befogadja a kb. 
1 millió palesztin menekültet”.111 Jobb (és kényelmesebb) megoldásnak tűnt az arab 
államoknak az, hogy ezeket a szerencsétlen embereket és az értük való felel sséget 
egyaránt „delegálják” az UNRWA-ra. Ezzel elkerülték, hogy a palesztin menekültek 
a környez  arab országokba asszimilálódjanak egyrészr l, másrészr l pedig szem 
el tt lehet így tartani és tartatni a palesztin nép – egyébként tényleges és valós – 
nyomorúságát. Ugyanakkor Hathaway leszögezi, hogy „mind az arab, mind a nyu-
gati államoknak az állt a szándékában, hogy a palesztin menekültekt l megtagadják 
az Egyezmény által biztosított rezsimet mindaddig, ameddig az ENSZ folytatja a 
segélyezésüket a térségben”.112  

ELMÉLETI KONSTRUKCIÓK AZ 1D CIKK ÉRTELMEZÉSÉRE113

Az Egyezmény sokat emlegetett, ám további viták garmadájának kereszttüzében 
álló 1D cikke a következ képpen szól: „Az Egyezmény nem alkalmazható azokra a 
személyekre, akik jelenleg nem az Egyesült Nemzetek Menekültügyi F biztosától, 
hanem az Egyesült Nemzetek valamely más szervét l vagy ügynökségét l kapnak 
védelmet vagy támogatást. Ha ez a védelem vagy támogatás bármely okból anélkül 
szűnt meg, hogy e személyek helyzetét az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének meg-
felel  határozataival összhangban véglegesen rendezték volna, e személyeket ipso 
facto megilletik az Egyezmény által biztosított el nyök”.114

Ahhoz, hogy egy nemzetközi dokumentum rendelkezései értelmezésekor helyes 
eredményre jusson az ember a szerződések jogáról szóló 1969-es bécsi egyezmény (a to-
vábbiakban Bécsi Egyezmény)115 iránymutatásait kell követni.116 Olvasva az 1D 
cikket szembeötl  dologra lehet bukkanni. Nevezetesen arra, hogy ez a „kizáró 
klauzula” nem is igazán kizáró klauzula – a szó tág értelmében –, hanem sokkal 
inkább egy amolyan f szabály [(1) bekezdés], ami alól van kivétel [(2) bekezdés]. Az 
eddigiekb l azonban leszűrhet , hogy a korábban elemzett kizáró klauzulák alól 
nincs eltérést enged  szabály, másképpen fogalmazva kivétel. Mer ben más képet 
mutat magáról az 1D cikk mint kizáró klauzula, összevetve az 1E és 1F cikkekkel. 
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Ezért meggy z désem szerint e szabályalkotás dogmatikai értelemben kételyeket 
ébreszt az 1D cikk Egyezményben elfoglalt helyével kapcsolatban.117

Az Egyezmény szövegez inek védelmében meg kell jegyezni azonban, hogy a 
palesztin menekülteket elvileg ideiglenesen, átmenetileg kívánták kivonni az Egyez-
mény hatálya alól, hiszen nem tudhatták, hogy az Egyezmény hatályba lépését kö-
vet  több, mint 50 év után sem lesz rendezve véglegesen a palesztin nép, különö-
sen a palesztin menekültek sorsa.118

Milyen kivételr l szóltam az el z  bekezdésekben? A cikk második mondata 
megfogalmaz egy ún. belefoglaló rendelkezést („inclusion clause”),119 arra az esetre, 
ha az ENSZ más szerveinek tevékenysége megszűnik anélkül, hogy szabályszerűen 
rendezték volna az els  mondatban nevezett személyek helyzetét. Ez tehát azt je-
lenti, hogy az 1D cikk egyrészr l tartalmaz egy kizáró, másrészr l pedig egy 
inkluzív klauzulát. Grahl-Madsen javaslata, hogy ne is kizáró klauzulaként tekint-
sünk az 1D cikkre, hanem egy „fefüggeszt  klauzulaként” („suspensive clause”).120  

Takkenberg álláspontja szerint a lehetséges hibás értelmezéseket elkerülend  
emelték be az 1D cikk második mondatát.121 (Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy 
ezzel még több félreértést és interpretációbeli anomáliát eredményezett az 1D 
cikk). Az 1D cikk Janus-arcúságát alátámasztandó álljanak most itt a következ  
értelmezési variációk, melyek szolgáljanak szerény iránymutatásul annak érdekében, 
hogy ne lehessen „félreérthet en” vagy „homályosan” értelmezni az Egyezmény 
említett cikkét legalábbis elvi szinten, mert – mint ahogyan azt látni lehet majd ké-
s bb – a nemzeti jogok gyakorlata meglehet sen eltér  értelmezésekr l tanúskodik 
az Egyezmény 1D cikk alkalmazását illet en.122

Az 1D cikk két bekezdésének elemzése következzen most tehát! Elemzésem két 
kérdés köré összpontosul: 1. mi lehet a következménye az 1D cikknek mint kizáró 
klauzula? 2. milyen lehetséges hatásai lehetnek az 1D cikknek mint inkluzív klauzu-
la? 

AZ 1D CIKK ELSŐ MONDATA (KIZÁRÓ KLAUZULA) 

Az Egyezmény nem alkalmazható azokra a személyekre, akik jelenleg nem az Egye-
sült Nemzetek Menekültügyi F biztosától, hanem az Egyesült Nemzetek valamely 
más szervét l vagy ügynökségét l kapnak védelmet vagy támogatást. Mindjárt az 
elején felmerül a kérdés, hogy a „jelenleg” („at present”) kifejezés, így a kizáró ren-
delkezés, mely id pontra vagy id szakra vonatkozik, ugyanis az Egyezmény szöve-
gét olvasva ez közel sem egyértelmű. Az Egyezmény elfogadásának vagy hatályba 
lépésének, netán az Egyezményben részes államok egyes ratifikációinak az id pont-
jában nem a UNHCR-tól kapott, speciális védelemre vagy támogatásra vonatkozik 
ez az id pont? Mire gondol az Egyezmény, amikor az Egyesült Nemzetek valamely 
más szervér l vagy ügynökségér l tesz említést? 

Ahhoz, hogy eljusson az ember az Egyezmény 1D cikkének mint kizáró klauzu-
lának a helyes értelmezéséhez, két kérdésre kell választ találni. Els  kérdés: mely 
területr l származó, helyesebben mely területr l érkez  palesztin menekültekre 



alkalmazandó a kizáró klauzula? (földrajzi megközelítés) Második kérdés: melyik 
id re vonatkozik a „jelenleg” kifejezés az 1D cikk els  mondatában? (id beli és 
egyben személyi dimenzió) 

Az els  kérdésre az alábbi válaszok érkezhetnek: 
– Egyedül az UNRWA működési területén123 tartózkodó palesztin menekültek 

zárandók ki az Egyezmény alkalmazásából. Ebben a megközelítésben azok a pa-
lesztinok zárhatók ki a UNHCR mandátumából mindaddig, ameddig az UNRWA 
működési területén maradnak, és élvezik az UNRWA által nyújtott segélyeket. 
Amennyiben elhagyják e területeket, és mondjuk Európába vándorolnak, akkor – 
jelen válasz azt eredményezi, hogy – már jogosultak lesznek a UNHCR támogatását 
élvezni, és így ket már ipso facto megilletik az Egyezmény által biztosított előnyök. 

– Minden palesztin menekült ki van zárva az Egyezmény alkalmazásából, tekin-
tet nélkül arra, hogy az UNRWA befogadó országából érkeznek, vagy olyan or-
szágból, amely részese egyébként az Egyezménynek. 

A második kérdésre, amely az 1D cikk els  mondatának id beli dimenzióját fir-
tatja, az alábbi három szóbajöhet  válasz adható: 

– A palesztin menekültek végérvényesen ki vannak zárva az Egyezmény alkal-
mazásából. 

– A kizáró klauzula felfüggeszt  feltételt jelent, és amint a feltétel bekövetkezik 
(nevezetesen megszűnik az UNRWA), nyomban megszűnik a palesztin menekül-
tekre vonatkozó kizáró rendelkezés is. 

– A kizáró klauzula csak azokra a palesztinokra vonatkozik, akik az Egyezmény 
elfogadásakor kaptak az UNRWA-tól támogatást. Ez azt jelenthetné, hogy  

- az UNRWA által nyilvántartott palesztin menekültek egy szűk köre részesül-
hetne csak az UNRWA megszűnése után az Egyezmény el nyeiben ipso facto, és 

- a c) pontban említett palesztinokon kívül a többi palesztin menekültre semmi-
féle kizáró rendelkezés nem irányadó, és menekültkénti elismerésük az általános 1A 
cikk alapján lehetséges pusztán. 

Miel tt állást foglalnék atekintetben, hogy a fentebbi „forgatókönyvek” közül me-
lyiket tartom valójában elfogadhatónak, messzebbr l kell indítani a vizsgálódást, 
hiszen az 1D cikk els  mondata felvet még számos, talán még alapvet bb kérdést. 
Nézzük meg els ként, hogy mire gondol az Egyezmény, amikor az ENSZ más 
szervér l vagy ügynökségér l rendelkezik?  

A Kézikönyv 142. pontja azzal, hogy kimondja, hogy „a jövőben is előfordulhatnak 
ilyen helyzetek”, nézetem szerint nem ad kell  alapot és felvilágosítást arra nézve, 
hogy milyen más helyzetekre vonatkozóan látja alkalmazhatónak az 1D cikket, mint 
az UNRWA-ra. A Kézikönyv állítását az e cikkre vonatkozó, már részletesen be-
mutatott travoux préparatoires és nem egy jeles szakember is kétségbe vonja. Ugyanis 
a szakemberek (Takkenberg, Grahl-Madsen, Hathaway) egyöntetűen állítják,124 
hogy a „jelenleg” kitétel egyértelműen az 1951. július 28-i, az Egyezmény elfogadá-
sának id pontját jelentheti intézményi szempontból. Ennek nem más az oka, mint az, 
hogy a már létez  (tehát az Egyezmény elfogadását és hatályba lépését megel z ) 
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menekült-csoportok segélyezésére felállított ENSZ szervekre és/vagy ügynöksé-
gekre tekintettel került be az Egyezménybe az 1D cikk. Véleményem szerint tehát 
ebb l a szempontból a „jelenleg” kitételt megszorítóan kell értelmezni. A cikk „in-
tézményi hatályáról” elmondható, hogy kizárólag az UNRWA-ra, így csakis a pa-
lesztin menekültekre tekintettel születhetett az 1D cikk.125  

A fentebbi megállapítások tudatában, személyi szempontból felmerülhet kérdésként, 
hogy ha a „jelenleg” szóhasználat az Egyezmény elfogadásának idejét jelöli, és elfo-
gadjuk azt, hogy csak is a palesztin menekültekre tekintettel szövegezték meg az 1D 
cikket, akkor a palesztin menekültek közül kikre vonatkozik pontosan az Egyez-
mény szóbanforgó cikke? A palesztin menekültek egész kategóriájára, tehát az 
Egyezmény elfogadásának idején a lakóhelyüket már elhagyni kényszerült palesztin 
menekültekre és a leszármazóikra egyaránt vonatkozik e rendelkezés, vagy kizárólag 
azokra, akik az Egyezmény elfogadásakor már élvezték az UNRWA támogatását?  

Nyilvánvaló, hogy a „jelenleg” kifejezés használata nem volt túl szerencsés, hi-
szen a megszorító értelmezés szerint ez arra vezetne, hogy az 1D cikk személyi hatá-
lya nem terjedne ki a kés bb született palesztin menekültekre, ami – a Bécsi 
Egyezmény 32. cikkét felidézve – ellentétben állna az Egyezmény szövegez inek 
szándékával, ami arra irányult, hogy az egész palesztin menekültpopulációt ki kell 
vonni az Egyezmény személyi hatálya alól.126 Így tehát azt kell mondanunk, hogy 
személyi szempontból a „jelenleg” szót kiterjeszt en kell értelmezni, azaz az 1D 
cikk kiterjed azokra a palesztin személyekre is, akik 1951. július 28-a után kénysze-
rültek elhagyni az egykori Palesztina területét, és azoknak a leszármazóira127 is, 
akiknek a felmen je már e dátum idején az UNRWA védelmét illetve támogatását 
élvezték.128

Másik nem elhanyagolható kérdés a kizáró klauzula alkalmazása szempontjából, 
hogy hol tartózkodik az illet  palesztin menekült? Egészen más szabályok alkalma-
zandók ugyanis, ha a) a kérelmez  az UNRWA működési területén belül, vagy b) 
azon kívül tartózkodik, és folyamodik menekültstátuszért?129  

A UNHCR 1D úgy rendelkezik, hogy azok a személyek, akik az UNRWA mű-
ködési területén belül tartózkodnak, és szerepelnek illetve jogosultak szerepelni az 
UNRWA nyilvántartásában, akkor rájuk az Egyezmény 1D cikke az irányadó, mivel 
úgy kell tekinteni ket, mint akik az UNRWA védelmét illetve támogatását élvezik. 
Ebben az esetben tehát az Egyezmény el nyeib l és a UNHCR védelméb l kizá-
randók. 

Más a helyzet akkor, ha az UNRWA területein kívül tartózkodik, nem élvezve 
így az UNRWA által biztosított védelmet illetve támogatást. Ilyen helyzetben az 
Egyezmény 1D cikkének második bekezdését (mondatát) kell alkalmazni – a 
UNHCR 1D szerint –, tehát rájuk most már automatikusan – ha tetszik, ipso facto – 
az Egyezmény általános szabályai irányadóak. Még abban az esetben is, ha sohasem 
tartózkodott (sem maga a kérelmez , sem leszármazója) az UNRWA működési 
területén belül. Ezek a szabályok az általános szabályoknak megfelel en csak akkor 
alkalmazhatóak természetesen, ha nem áll fenn sem megszüntet , sem további 
kizáró klauzula (1C, 1E és 1F cikkek, ld. el z  fejezet).  



A UNHCR 1D az el bb említett módon elismert menekült visszaküldésének a 
lehet ségét is boncolgatja.130 Azonban felhívja a nemzeti hatóságok figyelmét arra, 
hogy körültekint  vizsgálódást igényel az is, hogy a kérelmez /elismert menekült 
mit akar. Tudniillik elképzelhet , hogy  

– az illet  nem kíván visszatérni ezekre a területekre, mert élete, testi épsége, sza-
badság forogna kockán, vagy „egyéb védelemmel kapcsolatos, súlyos problémái” adódhat-
nak; vagy 

– az érintett személy nem képes visszatérni erre a területre, mert mondjuk az 
adott ország megtagadja visszafogadását (pl. hogy mást ne mondjunk Izrael), vagy 
megtagadja útlevelének meghosszabbítását (pl. Libanon).131

AZ 1D CIKK MÁSODIK MONDATA (INKLUZÍV KLAUZULA) 

Ha ez a védelem vagy támogatás132 bármely okból anélkül szűnt meg, hogy e sze-
mélyek helyzetét az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének megfelel  határozataival 
összhangban véglegesen rendezték volna, e személyeket ipso facto megilletik az 
Egyezmény által biztosított el nyök. Az idézett bekezdés egyes kifejezéseinek bon-
colgatása el tt, néhány jogdogmatikailag releváns észrevétel megtételét nélkülözhe-
tetlennek tartom. 

Hisz igencsak illogikusnak tűnik, hogy az Egyezmény egy kizáró klauzula alól 
olyan módon tesz kivételt, hogy meghatározott feltételek fennállása esetére a me-
nekültek egy egész kategóriáját – az 1A cikk (1) bekezdéséhez hasonlóan – mene-
kültnek ismeri el. Álláspontom szerint ez de lege ferenda megkérd jelezi az 1D cikk 
Egyezményben elfoglalt helyét. Helyesebb, logikusabb lenne e cikk rendelkezéseire 
(vagy legalábbis az alább elemzett második bekezdésre) az Egyezmény új, 1A (3) 
bekezdéseként tekinteni, amely bekezdésben utalás történne egy eltér  tartalmú 1D 
cikkre. Az új 1D cikk pedig már pusztán a jelenlegi els  mondatot tartalmazná, és 
amely egyébként változatlanul a kizáró klauzulák között helyezkedne el az Egyez-
ményben „megszokott” helyén.133

A jelenleg hatályos egyezményi rendelkezés arra vezethet, hogy a világ összes 
konvenciós menekültje közül kizárólag a menekültek egy meghatározott, szűken 
körülhatárolható csoportját mint egészet (nevezetesen a palesztinokat) menekült-
nek ismernének el ipso facto, ha az eddig biztosított védelem bármely okból meg-
szűnne anélkül, hogy az ENSZ rendezte volna az érintett személyek helyzetét. 
Most már tudható, hogy az Egyezmény szövegez inek a szeme el tt egy általános 
(„universal”) menekültfogalom lebegett, azonban nehezen elképzelhet , hogy olyan 
helyzetet kívántak volna teremteni, hogy a világ egyetlen népének tagjai mindenféle 
további követelmény nélkül, automatikusan menekültnek min süljenek (az ún. 
történelmi menekültek kategóriáját ide nem értve). Pedig az Egyezmény szövege 
expressis verbis err l rendelkezik, ugyanis – a szöveget olvasva – egyértelműen arra 
lehet következtetni, hogy az UNRWA megszűnését és a nemzetközi helyzetüket 
véglegesen rendez  ENSZ közgyűlési határozatot követ en ezeknek a személyek-
nek nem kell majd az Egyezmény 1A cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételeket 
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kimeríteni. Ha felidézi az ember az Egyezmény azon rendelkezését [1A cikk (1) 
bekezdés], amely a történelmi menekültekre vonatkozik, akkor a fentebb leírt szitu-
áció (a palesztin menekültek ipso facto elismerése) ismer sen csenghet. Zdybska 
helyesen mutat rá, hogy az el bb elmondottak alapján a palesztin menekültekre 
mint „semi-statutory” menekültekre kéne tekinteni.134 Ez újabb érv amellett, hogy 
az 1D cikk második bekezdésének az 1A cikkben lenne a helye. 

Nézzük most meg konkrétan a második mondat kifejezéseit! A „védelem vagy tá-
mogatás” kifejezés szintén nem túl szerencsés az Egyezmény szövegében. Hiszen az 
UNRWA-t nem azért hozták létre, hogy effektív védelmet biztosítson a palesztin me-
nekülteknek, hanem hogy támogatást nyújtson. Azáltal, hogy valamely palesztin me-
nekültet az UNRWA nyilvántartásba vesz, különböz  segélyezési szolgáltatásokra 
teszik t jogosulttá. E két fogalom messze nem ugyanaz az értelmet takarja, hiszen 
a védelem – a szó szoros, jogi értelmében – kizárólag állami védelmet jelenthet a 
menekültjogban. A palesztin menekültek állami védelme ebben az értelemben so-
hasem létezett. A befogadó arab államok nem részesei az Egyezménynek, ezért az 
említett államok „kegyén” múlik pusztán, hogy milyen védelemhez hasonló jogokat 
biztosítanak az érkez  palesztinoknak (pl. útlevél).135

A „vagy” köt szó nyelvtani értelmezése elvileg beláthatatlan következményre ve-
zetne. Ugyanis ebben az esetben a palesztin menekülteket ipso facto megilletné az 
Egyezmény által biztosított, valamennyi el ny ma, ebben a pillanatban is (ahogy 
idestova 51 éve). Hiszen állam által biztosított védelmük megszűnt vagy nem is volt 
soha az Egyezmény hatályba lépése óta, és nem is született ezidáig a helyzetüket 
véglegesen rendez  közgyűlési határozat.136 Tehát a félreértések elkerülése érdeké-
ben de lege ferenda szükséges lenne, hogy az Egyezménybe a „vagy” szó helyett az 
„és” köt szó kerülne, mert így megszüntetnék még az elvi lehet ségét is a hatalmas 
menekültvándorlásnak, véli ZDYBSKA.137

A „bármely okból megszűnik” fordulat szintén teret enged három megközelítésnek. 
Az egyik elgondolás szerint itt arra a helyzetre kell gondolni, ha maga az UNRWA 
szűnik meg létezni. Ez három okból következhet be: 1. megszűnik az UNRWA 
nemzetközi felhatalmazása arra, hogy a térségben segélyeket és támogatásokat 
nyújtson; 2. kimerül az UNRWA „kincstára”, mert nem érkezik a fenntartható mű-
ködéshez szükséges anyagi támogatás az államok részér l; a 3. a legextrémebb vál-
tozat: hirtelen fellép  természeti csapás következtében összeomlik az UNRWA 
rendszere a Közel-Keleten. Megállapítható, hogy az itt ismertetett megszűnési okok 
bekövetkezésének vajmi kevés esélye forog fenn.138  

A másik – elfogadhatóbb – megközelítés szerint a szóban forgó fordulat arra az 
élethelyzetre „gondol”, hogy egy adott palesztin menekült nem veszi igénybe többé 
az UNRWA támogatását, és önhibáján kívül nem képes visszatérni az UNRWA 
működési területére. A harmadik szóbajöhet  eset pedig az, amikor adott esetben 
az illet  palesztin bármilyen okból elhagyta az UNRWA területét, és nem kíván 
visszatérni.139 A szakirodalom e két utóbbi eset összevonását javasolja, hangsúlyoz-
va, hogy nem az a kérdés, hogy egy adott menekült ténylegesen igénybe vette-e az 
UNRWA támogatását, hanem az a lényeg, hogy az UNRWA területér l érkezzen, 



és ne legyen képes – bármilyen okból – igénybe venni az UNRWA általi segélye-
ket.140 A palesztin menekültek helyzetét az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 
megfelel  határozataival összhangban véglegesen rendezni kell ahhoz, hogy az 1D 
cikk inkluzív jellege életre keljen az Egyezmény által biztosított el nyök tekinteté-
ben. Ahogy szóltam már róla korábban, az ENSZ folyamatos er feszítéseket tesz 
annak érdekében, hogy a közel-keleti válság rendez djön. Ez idáig azonban a gya-
korlatban véghezvihet  tartós megoldást („durable solution”) nem talált a nemzetközi 
közösség. 

Az „ezeket a személyeket” kifejezés többesszámot takar, szemben a korábban kifej-
tett 1E és 1F cikkel, amelyek egyesszámmal operálnak. („nem alkalmazható olyan 
személyre”). A szóhasználat megfelel a szövegez k szándékának, hiszen a paleszti-
nokról mint az emberek meghatározott kategóriájáról rendelkeztek „átmenetileg”  
1951-ben.141 Ezáltal biztosítva átmenetet („semi-statutory refugee”) a konvenciós me-
nekültek és a történelmi menekültek között.  

Az „ipso facto megilletik” fordulat azt jelenti, hogy automatikusan jogosulttá válnak 
ezek a személyek az Egyezmény el nyinek élvezésére. A szakirodalom egyöntetű 
álláspontja szerint is kizárólag azt jelentheti, hogy amennyiben az 1D cikkben sze-
repl  felfüggeszt  feltétel bekövetkezik, akkor ipso facto, azaz a tény erejénél fogva, a 
tény bekövetkezésének közvetlen eredményeként semmiféle további vizsgálatnak 
nem lehet alávetni a palesztin mendékkér k/menekültek esetét.142

Az „Egyezmény előnyei” tekintetében azonban nem ilyen egyértelmű a helyzet. 
Ugyanis megoszlanak az elképzelések arról, hogy mi számít bele „az Egyezmény 
el nyei” tág, megfoghatatlan kategóriájába. Az egyik elképzelés szerint azt jelenti 
pusztán, hogy menedéket lehet kérni az Egyezmény 1A cikk (2) bekezdésében fog-
lalt feltételek alapján, és amennyiben menekültként ismerik el az illet t, akkortól 
fogva illetik meg az Egyezményben lefektetett el nyök tárháza. A másik álláspont 
szerint azonban – az ipso facto kifejezésre tekintettel – azt mondja ki, hogy már a 
legelején „átugorva” a konvenciós menekültekre vonatkozó elismerési eljárást, 
megilleti e személyeket az Egyezményben biztosított védelmi háló valamennyi 
pontja.143  

Nézetem szerint az 1D cikk belefoglaló rendelkezése (így az Egyezmény általá-
nos el nyei automatikusan, az alábbi feltételekkel) arra a személyre vonatkozóan 
jöhet szóba – figyelemmel a UNHCR 1D-re –, aki az UNRWA területén kívül tar-
tózkodik, és nem tud, vagy nem kíván az UNRWA működési területére visszatérni. 
Ebben az esetben – álláspontom szerint – a menekültügyi eljárásnak kizárólag az 
adott UNRWA területre vonatkozó menedékkérelmez i nyilatkozat és a térségre 
irányadó országinformáció jöhet szóba mint döntést befolyásoló tényez k, s a bi-
zonyítás – helyesebben a valószínűsítés – csak és kizárólag az üldözés fennálltára 
vagy fenn nem álltára terjedhet ki.144
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AZ EGYES EURÓPAI NEMZETI JOGOK GYAKORLATA AZ 1D CIKK 

ALKALMAZÁSA KAPCSÁN145

A hivatkozott BADIL Kézikönyv szerint az európai államok, Ausztrália, Új-
Zéland, az Egyesült Államok és Kanada nemzeti joga az alábbi gyakorlatokat és 
értelmezéseket követ:  

– Ad1. Az Egyezmény 1D cikk önmagában menekültstátuszt biztosít a kérelme-
z nek mindenféle, az 1A cikk (2) bekezdésében foglalt további követelmény nélkül. 
(Ilyennek min sül Finnország, Norvégia és Magyarország. Bár hazánk gyakorlata 
nem mutat err l következetes képet, ugyanis 2003-ban megkövetelték három eset-
ben is az 1A cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek meglétét.); 

– Ad2. Bár az Egyezményben részes mind az Egyesült Államok, mind Kanada, 
azonban az Egyezmény 1D cikkét nem inkorporálták nemzeti jogukba.; 

– Ad3. El fordul némely ország menekültügyi joggyakorlatában, hogy ugyan 
inkorporálták az 1D cikket, azonban nem alkalmazzák azt. (Ilyennek gyakorlatról 
tanúskodik Ausztria, Belgium és Svájc); 

– Ad4. Nem hajtják végre az 1D cikket, mivel különböz  „helytelen értelmezé-
sek” jellemzik az államok nemzeti jogát mind az 1D cikk els , mind második mon-
datát illet en.  

Ezeket a megközelítéseket 2 csoportba sorolja a kézikönyv: Az els  csoportba azok 
az értelmezések tartoznak, melyek szerint az 1D cikk tartalmaz belefoglaló klauzu-
lát, mely meghatározott feltételekkel biztosíthatja az Egyezményben biztosított 
el nyöket a kérelmez nek. E csoport megközelítései a következ k: 

– A belefoglaló klauzula csak azokra a kérelmez kre alkalmazandó, akik önkén-
tesen mondtak le az UNRWA támogatásáról. (Németország) 

– A belefoglaló klauzula csak akkor lesz alkalmazható, ha az UNRWA megszű-
nik létezni. (Dánia, Svédország) 

– Az 1D cikk belefoglaló rendelkezése csak azokra a palesztin kérelmez kre vo-
natkozik, akik az üldözést l való megalapozott félelműk miatt képtelenek visszatér-
ni korábbi szokásos tartózkodási helyük szerinti országba. (Hollandia) 

– Az inkluzív klauzula azokra alkalmazandó, akik a Nyugati partról vagy a Gáza 
övezetb l származnak, mivel e térségekben az állami védelem hiánya van jelen sui 
generis. (Norvégia – mint látható nem következetes ez az ország nemzeti joga sem) 

– A belefoglaló klauzula  alkalmazható, ha a kérelmez  állandó tartózkodásra 
jogosító engedélyt szerzett. (Svédország) 

A második csoport alá azokat az értelmezéseket vonja a BADIL Kézikönyv, ame-
lyek kimondják, hogy az 1D cikk nem tartalmaz önálló, független belefoglaló ren-
delkezést, s t, teljes mértékben kivonja a palesztin kérelmez ket az Egyezmény 
hatálya alól. Ezen megközelítések a következ k: 

– A kizáró rendelkezés csak azokra a palesztinokra vonatkozik, akik 1951. július 
25-e (az Egyezmény elfogadásának dátuma) el tt születtek, részesültek az UNRWA 
támogatásában. (Egyesült Királyság) 



– A kizáró klauzula nem alkalmazható akkor sem, ha a UNCCP megszűnik lé-
tezni. (Ausztrália) 

– A kizáró rendelkezés akkor sem alkalmazható, ha az UNRWA szűnik meg. Így 
a palesztinok csak az Egyezmény 1A cikkének (2) bekezdésében foglalt követelmé-
nyek kimerítésével lesznek jogosultak az Egyezmény el nyeire. (Új-Zéland) 

Látható tehát, hogy az 1D cikk de facto teljesen hatástalannak tűnik a palesztin me-
nekülteket illet en a BADIL Kézikönyv által vizsgált (egyébként 25) állam nemzeti 
jogában az Egyezmény tükrében. 

ZÁRÓGONDOLATOK 

A menekültjogban számos ún. tartós megoldás van, melyek végs soron, legalábbis 
jogi értelemben rendezik egy menekült hányattatott életét. A palesztin menekültek 
esetében még csak elvi lehet ség sem látszik jelen dolgozat írásának befejezésekor 
arra, hogy a számukra szóbajöhet  tartós megoldások (visszatéréshez való jog, szé-
leskörű vagyoni kompenzáció, etc.) közül valamennyi megvalósuljon. Ha máshon-
nan nem is, de ha csak a híradásokat figyelemmel kíséri az ember láthatja, hogy a 
közel-keleti konfliktus megszűnésére még várni kell. Várnia kell még mind az izrae-
li,  mind a palesztin népnek arra az édeni állapotra, amíg e két nép békésen megfér-
ve egymás mellett éljen, kölcsönösen elfogadva egymás vallási, történelmi, filozófiai 
és jogi érveit arra nézve, kinek és miért van „joga” arra a területre, amelyet szül -
földjének tekint. 

Némi pesszimizmussal élve kijelenthetem talán, hogy a palesztin menekültek 
számára az egyedüli, hosszútávú „tartós megoldás” nem jogi, hanem sokkal inkább 
felel s, politikai döntéseket igényel. Végeredményét tekintve végül is teljesen lé-
nyegtelen, hogy mi vezet el az említett édeni állapothoz. A lényeg, hogy mindkét 
nép számára elérkezzen végre a megváltás, amelyre mind a palesztinok, mind a 
zsidók hosszú id  óta várnak, vallási hovatartozástól függetlenül, továbbá hogy a 
„tejjel és mézzel folyó Kánaán” mindkét nép számára hozzáférhet  legyen mie-
l bb, de a legjobb lenne már holnap. Ámen. 
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országon az 1989. évi 15. tvr. hirdette ki. 

3 TAKKENBERG: i.m. 52. 
4 A diplomáciai védelem hiányának kapcsán Izrael el bb említett politikáján túl szükséges 

megjegyezni, hogy a palesztin állam mind a mai napig nem jött létre, így véleményem 
szerint, effektív és hagyományos értelemben vett nemzeti védelemr l, még annak poten-
ciális lehet ségér l sem lehet beszélni a palesztin menekülteket illet en. Hiszen az Izrael 
által megszállt területeken (Gáza övezet, Nyugati part) sem képes hatékony védelmet 
biztosítani a Palesztin Hatóság. (Jelen dolgozat kereteit nagymértékben meghaladná a 
Palesztin Hatóság nemzetközi jogalanyiságának firtatása és egyúttal elvi megkérd jelezé-
se. Ehelyen csak annyit jegyezhetek meg, hogy ugyan a Palesztin Hatóságot a nemzetkö-
zi közösség egy része „tárgyalópartnernek” tekinti, azonban álláspontom szerint még 
quasi állami védelemr l sem lehet beszélni az említett terülteken.) 

5 TAKKENBERG: i.m. 52. 
6 A zsidók UNRWA általi segélyezése megszűnt 1952. júniusában, amikor elfogadta az 

izraeli törvényhozás (Kneszet) az els  állampolgársági törvényt.  
7 Az UNRWA a palesztinokon felül ebben az id ben két tucat különböz  nemzetiségű 

személynek nyújtott segélyeket. ld.: TAKKENBERG: 1998. 50. n. 5. 
8 Az UNRWA nevében szerepl  „Palestine refugees” is arra utal, hogy a menekültek széles 

skálájára terjedt ki az UNRWA segélyezési tevékenysége. 
9 Szíriában mivel a palesztinoknak hasonló státuszuk van a szíriaiakéhoz, ezért jóllehet nem 

szorulnak effektív nemzetközi védelemre, mégis igénybe vehették továbbra is, és élvez-
hetik mind a mai napig az UNRWA által nyújtott támogatásokat, segélyeket. 

10 Ilyennek tekinthet  Jordánia esete, amely az 1947-1948-as els  arab-izraeli háború pa-
lesztin menekültjeinek jordán állampolgárságot biztosított. Jordániához hasonlóan 
Egyiptomban is jónéhány palesztin menekült szerzett állampolgárságot. Ld. b vebben a 
palesztinok helyzetét illet en a környez  arab államokban. Survey of Palestinian refugees and 
internally displaced persons 2002, BADIL Resource Center, Bethlehem, 2003. 61-64; 
TAKKENBERG, i.m. 131-171. 
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11 Jelen cím alatt kizárólag a ma érvényben lév  UNRWA definíciót elemzem, nem térve ki 
annak korábbi megjelenési formáira. A munkadefiníció fejl dési útját ld. részletesen: 
TAKKENBERG: i.m. 68-76. 

12 Consolidated Registration Intructions, 1 Jan 1993. 2.13 pont Közli: TAKKENBERG: i.m. 77. 
13 Ide tartoznak az ún. sur place menekültek is, vagyis azok a személyek, akik „utóbb váltak 

menekültté”. TAKKENBERG: i.m. 79. Eszerint, akinek a rendes tartózkodási helye Pa-
lesztinában volt, de mondjuk 1948. május 15-én, Izrael állam kikiáltásakor nem tartóz-
kodott Palesztina területén, hanem külföldön volt, és mivel az 1947-48-as konfliktus mi-
att már nem térhetett vissza Palesztinába, ezért a távolléte alatt kialakult események miatt 
menekültnek, „palesztin menekültnek” számított az UNRWA definíciója értelmében. 

14 Az 1D cikk részletes bemutatását ld. alább, az V. fejezetben. 
15 A kés bbi, V. fejezet, 6. címe alatt érzékeltetem röviden, hogy mennyiféle értelmezési 

lehet ségei lehetnek az Egyezmény 1D cikkének. Terjedelmi korlátok miatt azonban 
vizsgálódásom kizárólag az európai országok túlnyomó többségének ill. az Európán kí-
vüli országok csak egy kis részének nemzeti jogára korlátozódhat. 

16 A menekültek jogállására vonatkozó 1951. évi Genfi Egyezmény 1D cikkének alkalmazása palesztin 
menekültekre, UNHCR, 2002. október (a továbbiakban: UNHCR 1D) 14. pont. 

17 Ld.: alább: III. fejezet, 4. címét. 
18 ENSZ Közgyűlés 1967. július 4-i 2252 (ES-V) számú határozata. 
19 Az 1967-es izraeli megszállás két palesztin menekültcsoportot érintett: egyrészt azokat a 

palesztinokat, akik Kelet-Jeruzsálemb l, a Nyugati partról és a Gáza övezetb l származ-
tak, másrészr l azokat a „palesztin menekülteket”, akik az 1947-48-as háborút követ en 
e területeken találtak menedéket. UNHCR 1D, 2002. 3. pont, 4. lábjegyzet. 

20 UNHCR 1D, 2002. 3. pont. 
21 UNHCR 1D, 2002. 4. pont. 
22 TAKKENBERG: i.m. 22. 
23 A britek ellen elkövetett terrorcselekményeket els sorban két terrorista brigád: az Irgun 

Zvai Leumi (IZL) és a Lohamei Herut Yisrael (LHI), összefoglalóan a „Stern-csoport” kö-
vette el. MORRIS, Benny: The birth of the Palestinian refugee problem 1947-1949, Cambridge, 
1987. 6. 

24 MORRIS, Benny: Rightous victims: a history of the Zionist-Arab conflict, 1881-1999, New York, 
1999. 180. 

25 A rendkívüli ülés napirendjét illet en már problémák adódtak, ugyanis öt arab állam 
(Egyiptom, Irak, Libanon, Szaúd-Arábia és Szíria) igyekezett napirendre tűzni „a Mandá-
tum megszüntetését és Palesztina függetlenségének deklarálását”, sikertelenül. Mivel 
nem sikerült elérniük, hogy az ENSZ szétválassza az Európából érkez  zsidó menekül-
tek ügyét Palesztinától, ezért az említett öt állam nem vett részt az ENSZ Különleges 
Bizottságának tanácskozásain. TAKKENBERG: i.m. 10-11. 

26 Az ENSZ Közgyűlése a 1947. május 15-i 106 (S-1) számú határozatával állította fel e 
szervet. 

27 Az UNSCOP tevékenysége során vizsgálódásokat folyatott Palesztina területén, Liba-
nonban, Szíriában és Transzjordániában, továbbá ellátogatott a Holocaust üldözötteit 
tömörít  menekültszállásokra is Európában.  

28 A többség Kanadából, Csehszlovákiából, Guatemalából, Hollandiából, Peruból, Svédor-
szágból és Uruguayból állt. TAKKENBERG: i.m. 11. 



 

 

29 Ld. ehhez még: SHAW, Malcolm N.: Nemzetközi jog. Budapest, 2002. 155. 
30 A kisebbségi álláspontot India, Irán és Jugoszlávia képviselte. MORRIS: i.m. 183. 
31 Az eddig kimaradt tag, Ausztrália tartózkodott mindkét javaslatra vonatkozó szavazásá-

nál, mivel álláspontja szerint mindkét javaslat meghaladja az UNSCOP hatáskörét. 
32 ENSZ Közgyűlés 1947. november 29-i 181 (II) számú határozata; A határozatot 33 

szavazattal 13 ellenszavazat ellenében, 10 tartózkodás mellett fogadták el. MORRIS: i.m. 
6. 

33 A közgyűlési határozat kimondta: „a palesztin mandátumterületet azonnal meg kell szün-
tetni, de mindenesetre legkés bb 1948. augusztus 1-ig.” 

34 Survey of Palestinian refugees and internally displaced persons 2002, BADIL Resource Center, 
Bethlehem, 2003. 14.   A Felosztási Terv angol szövegét ld.: http://www.jewishvirtual-
library.org/jsource/History/partition.html   

35 A britek a be nem avatkozás politikáját tették magukévá, nem lépnek közbe egyik hadvi-
sel  fél mellett sem, hanem ígéretet tesznek arra, hogy megszüntetik a mandátumot, és 
1948. május 15-ig kivonják csapataikat a palesztin területekr l. MORRIS: i.m. 6. 

36 Az ENSZ Közgyűlés 1948. május 14-i 186 (S-2) számú határozata. 
37 TAKKENBERG: i.m. 22. 
38 ld. b vebben: TAKKENBERG: i.m. 242-243. 
39 Mivel azonban egyrészr l a térségben anarchia volt, másrészr l az arab államok – szem-

ben a nyugati államokkal – nem mutattak kell  b kezűséget a UNDRP-vel szemben, 
ezért amerikai javaslatra az egész segélyprogram átkerült a Vöröskereszt kompetenciájá-
ba. In b vebben: MORRIS: i.m. 263. 

40 „...Bernadotte gróf autójában ült, és Jeruzsálem katonai kormányzójához, Dov Jószéfhez 
tartott teázni, amikor megtámadták, és megölték. Meghalt a vele utazó francia tiszt, Serot 
ezredes is, aki a II. világháború idején zsidókat mentett meg a deportálástól. A végzetes 
lövéseket Jehósuá Cohen, a Stern-csoport tagja adta le. A parancsot Tel-Avivból kapta, 
és a gyilkosságot elhatározó triumvirátus egyik tagja Jichák Iszernicki (…) (aki kés bb 
Izrael miniszterelnöke lett Jichák Samir néven) volt. Cohen azt állította, azért ölte meg 
Bernadotte-ot, mert a gróf az javasolta, hogy Jeruzsálemnek arab közigazgatása legyen” 
GILBERT, Martin: Izrael története, Budapest, 1998. 215. 

41 A Bernadotte-ügyet illet en az ENSZ kártérítés iránti nemzetközi fellépésének a lehet -
ségével kapcsolatban ld. még a Nemzetközi Bíróság tanácsadó véleményét. NAGY 

BOLDIZSÁR, JENEY PETRA (szerk.): Nemzetközi jogi olvasókönyv – Dokumentumok, szemelvé-
nyek, Budapest, 2002. 151-154. 

42 Ld.: a 18. lábjegyzetet. 
43 Az ENSZ Közgyűlés 1948. november 19-i 212 (III) számú határozata. 
44 TAKKENBERG: i.m. 24.; ld. még MORRIS: i.m. 264. 
45 Az ENSZ Közgyűlés 1948. december 11-i 194 (III) számú határozata. A határozatot 35 

szavazattal, 15 ellenében, 10 tartózkodás mellett fogadták el. A határozat ellenz je volt 
Egyiptom, Irak, Libanon, Szaúd-Arábia, Szíria és Jemen is. 

46 „…the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours 
should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation 
should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or 
damage to property which, under principles of international law or in equity, should be 
made good by the governments or authorities responsible.” 
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47 Survey of Palestinian refugees and internally displaced persons 2002, Bethlehem, 2003. 171. Az 
ENSZ Közgyűlés 194 (III) számú határozata 11. cikkének részletes elemzését Ld.: 
TAKKENBERG: i.m. 242-250.; REMPEL, Terry M.: The United Nations Conciliation 
Commission for Palestine, Protection, and Durable Solution for Palestinian Refugges, BADIL – 
Information & Discussion Brief Issue No. 5, June 2000 http://www.badil.org/-
Publications/Briefs/Brief-No-05.html  

48 TAKKENBERG: i.m. 24. 
49 A „visszatérés joga” jelent ségének b vebb ismertetését ld.: Thomas, BAYLIS: How Israel 

was won – A concise history of the Arab-Israeli Conflict. Lexington Books, 1999. 99.; AKRAM, 
Susan M.: Temporary Protection and its applicability to the Palestinian refugee case, BADIL – 
Information & Discussion Brief Issue No. 4, June 2000. 4-6. http://www.badil.org/-
Publications/Briefs/Brief-No-04.html; BOLING, GAIL J.: Palestinian refugees and the right of 
return: an international law analysis, BADIL – Information & Discussion Brief Issue No. 8, 
January 2001. 2-13. http://www.badil.org/Publications/Briefs/Brief-No-08.htm   

50 A keményvonalas palesztin kommentátorok évtizedekkel kés bb nem kizárólag a 11. 
cikkre alapozták érveiket a palesztinok visszatérési jogát illet en, hanem további 2 kö-
rülményre hivatkoztak. Egyrészt Izrael Állam 1948. május 15-i megalakulását teljes mér-
tékben jogtalannak min sítették, másrészt három – állításuk szerint – megdönthetetlen 
vélelmet állítottak fel, melyek megalapozzák a visszatérés jogát. Nevezetesen a visszaté-
rés jogának alapja: 1. a palesztinok jellegzetes történelmi tradíciói, kulturális sajátosságai 
és genetikai származásuk; 2. a palesztin nép történelmi és földrajzi köt dése Palesztina 
egész földjére kiterjed en; 3. a palesztinok joga az önmeghatározáshoz („self-
determination”) a térségben. ARZT, Donna E.: Refugees into citizens – Palestinians and the 
End of the Arab-Israeli Conflict, Council on Foreign Relations Inc., USA, 1997., 66. 

51 Ld.: részletesen: MORRIS: i.m. 280-282. 
52 Az ENSZ Közgyűlés 194 (III) számú határozatának 12. cikke adott felhatalmazást a 

UNCCP-nek, hogy  – szükség esetén – fennhatósága alá tartozó szervet hozzon létre 
feladatainak hatékony végrehajtásának érdekében. 

53 UNCCP: First interim report of the United Nations Economic Survey mission for the Middle East, 
1949. part I., 19. Közli: TAKKENBERG: i.m. 26. 

54 Az UNRWA-ról részletesen ld. e fejezet 6. címét. 
55 A UNCCP kés bb, 1951-es párizsi konferencián még egyszer megpróbálta Izraelt és a 

vele szomszédos országot megegyezésre ösztönözni a hazatelepítés kérdésében, azonban 
ismét sikertelenül jártak a tárgyalások. Az izraeli delegáció elképzelhet  megoldásnak tar-
totta volna, hogy meghatározott számú palesztin menekültet visszafogadjon, olyanokat, 
akik szívesen visszatérnének, békében élnének szomszédaikkal, és beilleszkednének az 
izraeli gazdaságba. Azonban az arab államok képvisel i fenntartották továbbra is: sem-
miféle korlátozás nem engedhet  meg a visszatérni szándékozókat illet en. 

56 Az ENSZ Közgyűlés 1949. december 14-i 394 (V) számú határozata. 
57 A Menekültek Hivatalának felmérése szerint a palesztin menekültek hátrahagyott ingó és 

ingatlan tulajdonának értéke megközelítette a 120 millió palesztin fontot, ami körülbelül 
1,85 milliárd amerikai dollárnak felel meg. Ez az összeg a UNCCP szerint az  izraeli 
kormány adósságát képezi, amellyel a palesztin menekültek tartoznak. 1952-ben a 
UNCCP elérte – az izraeli kormánnyal kötött megállapodás értelmében – , hogy az izrae-
li bankok feloldják a menekültek befagyasztott számláit, és bankbetéteit. A UNCCP 



 

 

újabb segédszervet hozott létre. Ez volt az Arab Menekültek Tulajdonát Azonosító és 
Felbecsül  Hivatal (Office of Identification and Valuation of Arab Refugee Property). 
1964-re fejez dött be egészen a tulajdonviszonyok felmérése, és a mai napig a UNCCP 
vezeti a palesztin menekültek tulajdonának jegyzékét. TAKKENBERG, i.m. 1998. 27-28. , 
továbbá ld. például a UNCCP vezet jének 1964. április 28-i keltezésű munkaanyagát, 
melyet a fentebb említett Hivatal részére adott ki a nevezett személyek ingatlan jegyzéké-
re vonatkozóan (hivatkozási száma:  28/04/1964 A/AC. 25/W 84.) 
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF 

58 ld. pl. az ENSZ Közgyűlés 2001. december 10-i 56/52. számú határozatát, vagy az egyik 
legutóbbi a 2004. december 15-i 57/117. számú ENSZ Közgyűlési határozatot. http://-
domino.un.org/UNISPAL.NSF 

59 ld. az ENSZ Közgyűlésének 1974. november 22-i 3236 (XXIX) számú határozatának 1. 
és 2. cikkét, amely a palesztin nép elidegeníthetetlen jogaiként az alábbiakat er síti meg: 
a) küls  beavatkozástól mentes szabad önrendelkezés; b) nemzeti függetlenség; c) szuve-
renitás; d) visszatérés otthonaikba (ahonnan elűzettek); e) személyes tulajdon (amelyek-
t l megfosztották ket). 

60 A CEIRPP-t az ENSZ Közgyűlésének 1975. november 10-i 3376 (XXX) számú határo-
zata állította fel. 

61 Ld. ehhez a BT 2002. március 12-i 1397 (2002) számú határozatának bevezet  rendelke-
zéseit. A bizottság részletesebb történeti el zményér l és tevékenységér l a kezdetekt l 
egészen napjainkig ld. http://domino.un.org/UNISPAL.NSF. 

62 Az UNRWA-t az ENSZ Közgyűlés 1949. december 8-i 302 (IV) számú határozata hozta 
létre. A határozatot ellenszavazat nélkül (!) 47 szavazattal, 6 tartózkodás mellett fogadta 
el a Közgyűlés. 

63 A UNHCR-t az ENSZ Közgyűlés 1949. december 3-i 319 (IV) számú határozata hívta 
életre. 

64 Ld. a 47. lábjegyzetet. 
65 Ld. az ENSZ Közgyűlés 2004. december 15-i 57/117. számú határozatának utolsó cik-

két. 
66 Ld. az 1. sz. mellékletet. 
67 A Gázai övezetben 8, a Nyugati parton 19, Líbiában 14, Szíriában 10 és Jordániában 

szintén 10 menekülttábor működik jelenleg. ld. még az UNRWA által nyilvántartott me-
nekültek menekülttáboronkénti megoszlását tartalmazó statisztikát a http://www.un.-
org/unrwa/publications/pdf/population.pdf weboldalon. 

68 ld. Az UNRWA 2005-ös költségvetését tartalmazó 2. sz. mellékletet, amely az UNRWA 
tevékenységi profiljai továbbá a működési területei szerinti megoszlásban tartalmazza 
költségvetésének összetev it. Ld. még az Izrael által megszállt területeket érint , az 
UNRWA-nak 2004-ben és 2005-ben eddig ígért és nyújtott támogatásokat felölel  táblá-
zatot a http://ocha.unog.ch/fts/reporting  weboldalon. 

69 Az Egyezmény 1A cikkének (2) bekezdése szerint menekültnek az tekinthet , aki (…) 
faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz va-
ló tartozása, avagy politikai nézetei miatti üldözést l való megalapozott félelme miatt az 
állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözést l va-
ló félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni; vagy aki állam-
polgársággal nem rendelkezve és korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva 
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ilyen események következtében nem tud, vagy az üldözést l való félelmében nem kíván 
oda visszatérni.(…) 

70 Olvasókönyv, 2002., 207-208. 
71 Kézikönyv a menekült státusz meghatározására szolgáló eljárásról és az azzal kapcsolatos 

követelményekr l a menekültek helyzetér l szóló 1951. évi Egyezmény és az 1967. Jegy-
z könyv alapján, UNHCR, 2. átdolgozott kiadás, Genf, 1992. (a továbbiakban Kézi-
könyv) 111-139. pontok. 

72 Kézikönyv, 1992. 116. pont; Ld. még GRAHL-MADSEN: The status of refugees in international 
law, Leyden, 1966. 369.; HATHAWAY, James C.: The law of refugee status, Butterworths 
Canada Ltd., 1991. 189. n2. 

73 Kézikönyv, 1992. 114-115. pontok. 
74 Attól még, hogy az Egyezmény által biztosított jogok és egyéb el nyöket megtagadják a 

kérelmez t l az Egyezmény kizáró klauzulái alapján, még nem jelenti azt, hogy kizárnák 
az illet t a nemzeti és nemzetközi védelem egyéb megjelenési formáiból. Ld: KINGSLEY, 
Nyinah, Micheal: Exclusion under Article 1F: Some reflections on context, principles and practice = 
IJRL, Vol. 12 Special Supplementary issue 2000 -Exclusion from protection 300-301.; Ld. még: 
Kizáró klauzulák: Háttéranyag a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi Genfi Egyezmény 1. 
cikk F pontjának alkalmazásáról, UNHCR, Védelmi Politikai és Jogi Tanácsadó Szekció, 
Nemzetközi Védelmi F osztály, Genf, 2003. szeptember 4. (a továbbiakban UNHCR 
1F)  21-22. pontok.  

75 Ld. az V. fejezetet.  
76 A kizáró klauzulák hatálya alá tartozó személyek kategorizálását a Kézikönyv tartalmazza. 

Kézikönyv, 2002. 140. pont. A kizáró klauzulákhoz és így témánkhoz kapcsolódó kérdés 
az ún. „szabadságharcos-terrorista dilemma”. Különösen érdekes a palesztin terroristák 
nemzetközi menekültügyi megítélése; tekintettel azonban arra, hogy témánk kifejezetten 
a palesztin menekültekre koncentrál, erre a dilemmára nem térhetünk ki. Ld. azonban e 
kérdéshez: KÄLIN, Walter & KÜNZLI, Jörg: Article 1F(b): Freedom fighters, terrorists, 
and the notion of serius non-political crimes. = IJRL. Special Supplementary issue 2000 -
Exclusion from protection  46-78. 

77 Olvasókönyv, 2002. p. 208. 
78 Ld. err l b vebben: HATHAWAY, i.m. 211-214.; Kézikönyv, 1992. 144. pont. 
79 Hiszen ebben az esetben már az Egyezmény 1C cikkének (3) bekezdésér l lenne szó, 

amely a megszüntet , és nem a kizáró klauzula alkalmazását tenné szükségessé. 
80 A Kézikönyv, 1992. 144. pontja rá is mutat, hogy ezeket „a menekülteket” nemzeti mene-

külteknek is szokták emlegetni. Arra a kérdésre, hogy mégis milyen széles jogosítványo-
kat kívánnak meg egy adott országtól, hogy mennyi jogot és egyéb el nyt feltételez az 
1E cikk a nem-állampolgároknak, GOODWIN-GILL azt válaszolja a saját maga által feltett 
kérdésre, hogy a védelem alapvet  feladatának (fundamental objective of protection) 
megfelel en lényegében az országba való szabad belépést és a szabad mozgást kell biz-
tosítani. GOODWIN-GILL, Guy S.: The refugee in international law, Oxford, 1998. 94-95. 

81 Ld. ehhez még: UNHCR 1F, 2003. 9. pont; A dolgozat szempontjából az Egyezmény e 
cikkének ismertetése azért indokolt, mert a palesztin menekültek nem elhanyagolható ré-
szének jogállása pl. Szíriában, Líbiában és Irakban az állampolgárokéhoz hasonló képet 
mutat. Survey of Palestinian refugees and internally displaced persons 2002, Bethlehem, 2003. 62. 



 

 

82 Els  ránézésre úgy tűnhet, hogy az a) pont alatti bűncselekmény-csokor sokkal megra-
gadhatóbb, mint a b) pontban foglalt „súlyos, nem politikai bűncselekmény” kategóriája, 
vagy még inkább, mint a c) pontban foglalt ENSZ „céljaiba és elveibe ütköz  cselek-
mény” fordulat. Azonban második ránézésre valójában már közel sem ilyen helytálló a 
fentebbi állítás. Ugyan sok nemzetközi dokumentum foglalkozik az a) pont alatti bűn-
cselekményekkel, azonban nem egy esetben nem világos ezek pontos fogalma, néhány 
bűncselekmény pedig egyes dokumentumokban még csak fejl désben van. PEJIC, Jelena: 
Article 1F(a): the notion of international crime. = IJRL. Vol. 12 Special Supplementary issue 
2000 – Exclusion from protection 11-45.; ld. még: UNHCR 1F, 2003. 23-36. pontok. 

83 Annak megítélése, hogy mi számít egyrészt „súlyosnak”, másrészt „bűncselekménynek” 
nem egyértelmű, ha a különböz  jogrendszereket, ezeken belül pedig a nemzeti büntet -
jogokat vesszük alapul. Igen sokszínű képet mutathat adott esetben két ország büntet -
joga, ezért a vizsgálat során a Kézikönyv, 2002. 155. pontját kell szem el tt tartanunk, 
ami kimondja, hogy a „súlyos bűncselekménynek” „(…) f benjáró vétségnek, vagy igen 
súlyos büntetéssel fenyegetett cselekménynek kell lennie”. A bűncselekmény súlyának 
megítélésekor tekintettel kell lenni a cselekmény jellegére, az okozott sérelemre, a bűn-
cselekmény üldözésére alkalmazott nemzeti eljárásra, a büntetés jellegére és arra, hogy 
mennyire tekintik az egyes országokban súlyosnak az adott bűncselekményt. UNHCR 
1F, 2003. 39-40. pontok. 

84 UNHCR 1F, 2003. 46-49. pontok; ld. még: HATHAWAY, i.m. 1991. 226-229.; az ENSZ 
Alapokmányának 1. és 2. cikke határozza meg az ENSZ céljait és elveit. Eszerint az 
ENSZ céljai: a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, a nemzetek közötti baráti kap-
csolatok fejlesztése, a nemzetközi együttműködés megvalósítása a társadalmi-gazdasági 
és kulturális problémák megoldására, és az emberi jogok tiszteletben tartásának el moz-
dítására, az egyes nemzetek által kifejtett tevékenységek harmonizációjának központja-
ként való működés. Az alapelvek pedig a következ k: szuverén egyenl ség, a kötelezett-
ségek jóhiszemű teljesítése, viták békés rendezése, tartózkodás más állam terület épsége 
vagy politikai függetlensége ellen irányuló er szaktól vagy fenyegetést l vagy er szak al-
kalmazásától, az ENSZ tevékenységének segítése. A c) pont ilyen meglehet sen tág 
megfogalmazásának oka, hogy a travaux préparatoires során arra törekedtek, hogy azokat 
az emberi jogi jogsértéseket is a kizáró klauzulák alá vonják, melyek egyébként nem mi-
n sülnek emberiség elleni, háborús, stb. bűncselekménynek. UNHCR 1F, 2003. 46. 
pont. 

85 Olvasókönyv, 2002. 208. 
86 A kizáró klauzulák megjelenési formái különböz  nemzetközi menekültügyi dokumen-

tumokban lelhet k fel. Ld. az ENSZ Menekültügyi F biztosa Hivatalának Alapszabályát 
[7. cikk (d) pont]; Afrikai Egységszervezet (Organization of African Unity – OAU) 1969-es 
egyezményét [I. cikk (5) bekezdés]. 

87 UNHCR 1F, 2003. 3. pont. 
88 Adott esetben a non-refoulement-elvét zárójelbe lehet tenni, azaz a kérelmez  – függetlenül 

attól, hogy egyébként megfelel az egyezményi menekült-fogalom pozitív kritériumainak 
– származási országába visszairányítható. ld. pl. FITZPATRICK, Joan: The post-exclusion 
phase: extradition, prosecution and expulsion. = IJRL. Special Supplementary issue 2000 – 
Exclusion from protection 289. 
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89 UNHCR 1F, 2003. 98-113. pontok; ld. még: LAWYERS COMMITTEE FOR HUMAN 

RIGHTS: Safeguarding the rights of refugees under the exclusion clauses: summary 
findings of the project and a Lawyers Committee for Human Rights perspective. = 
IJRL. Special Supplementary issue 2000 – Exclusion from protection 324-328. 

90 elfogadás: 1951 július 28.; nemzetközi hatálybalépés: 1954. április 22. 
91 elfogadás: 1967. január 31.; nemzetközi hatályba lépés: 1967. október 4. Mind az Egyez-

mény, mind a Jegyz könyv magyar kihirdetése az 1989. évi 15. tvr.- el valósult meg. 
92 Kézikönyv, 1992. 1-4. pontok. 
93 Ilyen egyezmények voltak a következ k: Arrangements of 12 May 1926 Relating to the Issue of 

Identity Certificates to Russian and Armenian Refugees, 89 LNTS, 47; Arrangement of 30 June 
1928 Concerning the Extension to other Categories of Refugee of Certain Measures Taken in Favour 
of Russian and Armenian Refugges, 89 LNTS 141; Convention of 28 October 1933 Relating to the 
International Status of Refugees Coming from Germany, 192 LNTS 59; the Protocol of 14 September 
1939, 198 LNTS 141. ld. ehhez még: AMBRUS Ágnes: A menedék a nemzetközi jogban. 
= Nagy Boldizsár – Jeney Petra (szerk.): Nemzetközi jogi olvasókönyv – Dokumentumok, sze-
melvények. Budapest, 2002. 227. 

94 Az IRO Alapokmányát az ENSZ Közgyűlés 1946. december 15-i 62 (I) számú határoza-
tának melléklete tartalmazza. Az Alapokmány még csak négyféle üldözési okot („race, 
religion, nationality, political opinion”) említ a menekült-fogalom meghatározásakor. A 
„meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozás” kategóriája csak az Egyezményben 
jelenik meg els ként mint üldözési ok. ld. ehhez még Guidelines on international protection: 
Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 
Protocol relating to the Status of Refugees, 3. http://www.unhcr.se/Protect_refugees/pdf/RE-
LIGION.PDF; SZTUCKI, Jerzy: Who is a refugee? The Convention definition: universal or 
obsolete? = NICHOLSON, F.-TWOMEY, P.: Refugee right and realities – Evolving international 
concepts and regimes, Cambridge, 1999. 56. 

95 Azokat a személyeket, akiket az Egyezmény el tt keletkezett nemzetközi dokumentumok 
vagy az IRO Alapokmánya alapján kell menekültnek min síteni, tehát a történelmi 
(„statutory”) menekülteket az Egyezmény saját személyi hatálya alá helyezi, azokkal a me-
nekültekkel téve egyenl séget ezzel, akik kizárólag az 1951. január 1. el tti események 
miatt min sülnek menekültnek; ezeket a személyeket nevezik ún. konvenciós menekültnek, 
utalva ezzel, hogy elismerésük a genfi konvención alapul. ld. az Egyezmény 1A cikkének 
(1) és (2) bekezdését. Ld. még többek között: AMBRUS, i.m. 2002. 227.; TAKKENBERG: 
i.m. 54.; ROBINSON, Nehemiah: Convention relating to the status of refugees – Its history, contents 
and interpretation, Institute of Jewish Affairs World Jewish Congress 1953  Republished 
by the Division of International Protection of the United Nations High Commissioner 
for Refugees 1997. 6. 

96 A nyugati országok nézetének és a szovjetek ett l eltér  politikai érdekeinek ütköztetését, 
és ezeknek az Egyezmény általános menekült-fogalmának kialakulására gyakorolt hatását 
ld. HATHAWAY: i.m. 6-9. 

97 Az ENSZ Közgyűlés 1946. február 12-i 8 (I) számú határozata. 
98 AMBRUS: i.m. 227. 
99 „The mandate of the High Commisioner’s Office shall not extend to categories of 

refugees at present placed under the competence of other organs or agencies of the 



 

 

United Nations.” UN doc. A/C.3/L.128. Közli: TAKKENBERG: i.m. 61. A módosító-
indítványhoz Libanon és Szaúd-Arábia is csatlakozott. 

100 Itt természetesen Izrael Állam megalapításáról van szó, melynek 1948. május 15-i kikiál-
tása a fentebb említett ENSZ Közgyűlés 1947. november 29-i 181 (II) számú határoza-
tán nyugodott. ld. III. fej., 1. cím. 

101 Közli: U : p. 62. 
102 Közli: U : p. 62. 
103 Az ENSZ Közgyűlés 1950. december 14-i 428 (V) számú határozata. 
104 Vö: az Egyezmény 1D cikkének 1. mondatával.  
105 Angolul: Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons. 
106 A voksolás ellenszavazat nélkül, 18 szavazattal és 5 tartózkodás mellett zajlott le. 
107 Ld. err l még: AMBRUS: i.m. 227-228.  
108 ld. fentebb 1. cím. 
109 ZDYBSKA, Katarzyna: The status of Palestinian refugees in the light of the 1951 Geneva 

Convention, International Immigration and Environmental Conference 17-18 June 2002, 
PWSBiA Vol. II. 12, Varsó, 2002. 137. 

110 HATHAWAY: i.m. 208-209.; TAKKENBERG: i.m. 90. 
111 ZDYBSKA: i.m. 138. 
112 HATHAWAY: i.m. 208. 
113 A címben szerepl  „elméleti” jelz  arra utal, hogy e fejezetben többnyire a cikkhez kap-

csolódó elméleti megközelítéseket veszem sorra. A gyakorlati alkalmazás sokszínűségé-
nek érzékeltetésére csak kis kitér t tehetek terjedelmi korlátok miatt. 

114 Olvasókönyv, 2002. 208. 
115 Az egyezmény elfogadása Bécsben, 1969. május 23-án került sor. Az egyezmény 1980. 

január 27-én lépett hatályba. Az egyezmény magyar kihirdetését az 1987. évi 12. tvr. tette 
lehet vé. A Bécsi Egyezmény magyar nyelvű szövegét ld. Olvasókönyv, 2002. 663-687. 

116 A szerz dések értelmezésével a Bécsi Egyezmény 31., 32. és 33. cikke foglalkozik. Szá-
munkra a 32. cikk a releváns, mivel kimondja, hogy: igénybe lehet venni  az értelmezés 
kiegészít  eszközeit – ideértve a szerz dést el készít  munkálatokat és megkötésének 
körülményeit is – annak érdekében, hogy a 31. (az értelmezés általános szabályairól szó-
ló) cikk alkalmazása folytán kapott értelem meger sítést nyerjen, vagy hogy az értelem 
megállapítható legyen abban az esetben, ha a 31. cikk szerinti értelmezés: a) félreérthet  
vagy homályos értelemhez, vagy b) olyan eredményre vezetett, amely nyilvánvalóan kép-
telen vagy ésszerűtlen. Olvasókönyv, 2002. 672. 

117 A kételyeink bemutatását ld. az e fejezet 5. címe alatt.  
118 HATHAWAY kisebbségi véleménye szerint az 1D cikk a palesztin menekülteket tartósan 

zárja ki az Egyezmény el nyeib l. HATHAWAY: i.m. 205-209.  
119 A menekültek jogállására vonatkozó 1951. évi Genfi Egyezmény 1D cikkének alkalmazása palesz-

tin menekültekre, UNHCR, 2002. október (a továbbiakban UNHCR 1D) 2. pont. A 
UNHCR a palesztin menekültek helyzetének néhány fontos aspektusát tisztázandó, a 
félreértelmezések elkerülése és a nemzeti jogok egységesítése érdekében adta ki 2002-
ben az iránymutatást. 

120 GRAHL-MADSEN: i.m. 263. 
121 TAKKENBERG: i.m. 93. 
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122 Az európai országok menekültügyi gyakorlatának az 1D cikk szempontjából történ  
bemutatását ld. a VI. fejezetben. 

123 Az UNRWA mandátuma a következ  országokra és térségekre terjed ki: Jordánia, Liba-
non, Szíria, a Gázai övezet és a Nyugati part (Ciszjordánia). ld. err l b vebben a VII. fe-
jezetet. 

124 TAKKENBERG: 1998. 96-97.; GRAHL-MADSEN: i.m. 264.; HATHAWAY: i.m. 208. n. 117. 
125 Az Egyezmény szövegezésekor volt egy másik speciális ENSZ szerv, a Koreai Újjáépíté-

si Ügynökség (UN Korean Reconstraction Agency – UNKRA), melyet az ENSZ Köz-
gyűlése állított fel az 1950. december elsejei 410 (V.) számú határozatával. Az UNKRA a 
koreai háború idején több millió menekültnek nyújtott támogatást a térségben 1959-ig. 
Ugyan az UNKRA-t már felállították, azonban mivel Dél-Koreában erre az id re már 
dél-koreai állampolgárokként tekintettek a koreai háború menekültjeire, ezért az UNKRA-ra 
nem vonatkozhatott az 1D cikk. Ld ehhez még: HATHAWAY: i.m. 208. 117. ld: 
http://www.un.org/Depts/archives/datarecs.html (Utolsó látogatás: 2005. 05. 05.) 

126 Ismételten jeleznünk kell, hogy az Egyezmény megalkotó az 1D cikkére úgy tekintettek, 
hogy az csak átmenetileg alkalmazandó, ameddig nem rendezi az ENSZ Közgyűlés hatá-
rozatával véglegesen az említett csoport helyzetét. Nem számítottak arra, hogy az ideig-
lenesség idestova már több, mint 50 évet fog jelenteni. 

127 Ld. az ENSZ Közgyűlés 1967. július 4-i 2252 (ES-V) számú határozatát, és a kés bbi, 
1982. december 16-i 37/120 (I) számú határozatát. 

128 Ugyanerre a végkövetkeztetéshez jut lényegében GRAHL-MADSEN és TAKKENBERG is. 
GRAHL-MADSEN: i.m. 265; TAKKENBERG: i.m. 99. 

129 A UNHCR valóban érdemi választ ad az el bb feltett kérdésekre, eliminálva ezáltal a 
régóta húzódó bizonytalanságot e kérdés kapcsán. UNHCR 1D, 2002. 5-9. pontok; ld. 
még Kézikönyv, 2002. 143. pont. 

130 Azokra a területekre való visszairányításról van szó, ahol elvileg az Egyezmény nem 
lenne alkalmazható, mivel azok az UNRWA működési területének számítanak. 

131 Eltér  állásponton van TAKKENBERG, ugyanis nézete szerint nem tehet  különbség a 
palesztin menekültek között aszerint, hogy az UNRWA működési területér l, vagy az 
UNRWA működési területén kívülr l érkeznek, így egységesen alkalmazandónak tartja 
rájuk az 1D cikk kizáró rendelkezését. Álláspontja szerint nem az a lényeg, hogy egy 
adott személy ténylegesen szerepel-e az UNRWA nyilvántartásában, és effektíve 
igénybeveszi az UNRWA védelmét (vagy támogatását), hanem elég csak a lehet ség 
(„possibility”), hogy igénybe vegye azt. Ami nem jelent mást, minthogy akár az UNRWA 
területén van az illet , akár nem, de a lehet sége fennáll a visszatérésre. „This possibility 
not only exists for those actually residing in UNRWA’s area of operations, but also for 
those who have left the area, as long as they are able to return.”  TAKKENBERG: i.m. 
101.; Nézetünk szerint – ha máshol nem is, de – ezen a ponton („as long as they are able to 
return”) TAKKENBERG és a UNHCR 1D értelmezése találkozik. Ld. az a) és a b) pontban 
foglaltakat. 

132 értsd ezalatt az els  bekezdésben említett a UNHCR-tól különböz  ENSZ szerv vagy 
ügynökség védelmét ill. támogatását. 

133 ehhez közeli konklúzióra jut ZDYBSKA is. ZDYBSKA, i.m. 142. 
134 Máshol (pl. a palesztin menekültek érdekeit képvisel , felettük gyámkodó betlehemi 

civilszervezet, a BADIL) pedig „prima facie menekülteknek” hívja az 1948-as események 



 

következtében menekültté váló palesztinokat. Survey of Palestinian refugees and internally 
displaced persons 2002, Bethlehem, 2003. 53. 

135 Megjegyzend , hogy igencsak eltér ek az arab államok gyakorlata atekintetben, hogy 
milyen jellegű útlevelet állítanak ki a palesztinoknak.  

136 A cikk történeti értelmezése alapján azonban arra lehet következtetni, hogy ad1. a fen-
tebbi megállapítás az Egyezményben részes államok elemi érdekével ellentétben áll, hi-
szen egyikük sincs felkészülve arra, hogy palesztin menekültek millióit befogadja; ad2. a 
palesztin menekültek túlnyomó többségének sem az az érdeke és végs  célja, hogy szü-
l földjükt l távolra kerüljenek. k várják azt, hogy hazatelepedhessenek abba az or-
szágba, amelyb l elűzték ket.  

137 ZDYBSKA: i.m. 145.  
138 Talán legnagyobb esélye a természeti csapás következtében történ  megszűnésnek van. 

Igencsak kétséges ugyanis, hogy az UNRWA mandátumát a közeljöv ben megvonják. 
Továbbá évr l évre több és több támogatást kap az UNRWA segélyez  tevékenységé-
nek a biztosítására. Ld. a VII. fejezetet. 

139 Ld. erre fentebb a UNHCR 1D vonatkozó pontjait. 
140 TAKKENBERG: i.m. 112.; ZDYBSKA: i.m. 147. ezek a szerz k szenzibilisebben kezeli a 

kérdést, mint a UNHCR 1D-je. A UNHCR 1D 6. pontja ugyanis így rendelkezik: „ha a 
személy az UNRWA működési területén belül tartózkodik, és szerepel az UNRWA nyil-
vántartásában, illetve nyilvántartásra jogosult (!), akkor (…).” Itt a „nyilvántartásra jogo-
sultság” jelenti az UNRWA segítsége igénybevételének a lehet ségét. 

141 ld. fentebb a 3. cím alatt írtakat 
142 TAKKENBERG, i.m. 118-121.; GRAHL-MADSEN, i.m. 140; ROBINSON, i.m. 54. 
143 Az 1D cikk hatásainak és a felmerül  lehetséges következményeinek illusztrálására ld. a 

3. sz. mellékletben szerepl  folyamatábrát. 
144 Illetve még a legfontosabb körülményre, miszerint valóban palesztin (nemzetiségű) 

menekültnek számít-e az illet . Jelent sen megkönnyíti a bizonyítást, ha a kérelmez  
rendelkezik az UNRWA által kibocsátott menekültigazolvánnyal.  

145 Jelen cím nagymértékben támaszkodik a Closing protection gaps Handbook on Protecion of 
Palestinian Refugees In States Signatories to the 1951 Refugee Convention, with preface by Prof. Guy 
Goodwin-Gill című, megjelenés alatt álló, Elna SONDERGAARD szerkesztése alatt álló kéz-
iratán (a továbbiakban BADIL Kézikönyv). E dokumentum átfogó képet fog várhatóan 
adni a palesztin menekültek jelenlegi helyzetére vonatkozóan, annak történeti, nemzet-
közi jogi és a befogadó államok nemzeti jogának aspektusaival együtt. 

 



 

 
 


