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A nemzetközi humanitárius jog fejlődése során az áldozatok védelmére vonatkozó 

szabályok két irányba fejlődtek, megkülönböztetve a nemzetközi és nem nemzetközi 
fegyveres összeütközéseket. Az elmúlt időszakban azonban számos olyan tényező jelent meg, 
ami a konfliktusok korábban sem problémamentes tipizálását tovább nehezítette. Ilyen 
tényező pl. a vallási, etnikai különbségek megjelenése, melyek napjaink fegyveres 
összeütközéseinek szinte állandó kísérőjévé váltak, vagy a politikai és magáncélok közötti 
átfedés, mely a fegyveres konfliktusok és a bűncselekmények közötti különbség elmosásához 
vezetett, a terrorizmus erősödése és a terrorizmusra elleni küzdelem megjelenése. Mindezek a 
tényezők a fegyveres konfliktusok összetettebbé válását eredményezték. A konfliktusok 
komplexitása komoly kihívást jelent a nemzetközi humanitárius jog egyes szabályainak 
érvényesülése (pl. a katonai célpont kiválasztása, a hadifoglyokkal szembeni bánásmód, a 
polgári lakosság védelme stb.) során. Jelen tanulmány a katonai célpontválasztással kap-
csolatos problematikát kívánja górcső alá venni, ismertetve az ezzel kapcsolatos fontosabb 
nemzetközi humanitárius jogi előírásokat – az 1990-1991-es Öböl-háborúból1 és az 1999-es 
koszovói válságból merített gyakorlati példák segítségével – rávilágítva az ezen 
rendelkezések érvényesülése során jelentkező nehézségekre.  

 
    A célpontválasztás a modern hadviselés egyik problémája. A katonai célpont fogalmát a 
nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről szóló 1977. évi I. Kiegészítő 
Jegyzőkönyv2 52. cikke3 határozza meg; e fogalom azonban a katonai és polgári javak és 
személyek közötti megkülönböztetés elvével, a megkülönböztetés nélküli támadás tilalmával, 
a polgári károk minimalizálásának kötelezettségével, valamint az arányosság elvével együtt, 
ezekkel szoros összefüggésben értelmezendő. Ezen elvek és tilalmak közös célja a totális 

                                                 
1 A továbbiakban: Öböl-háború. 
2 Kihirdette az 1989. évi 20. törvényerejű rendelet; (a továbbiakban: Jegyzőkönyv vagy Kiegészítő 
Jegyzőkönyv). 
3 52. cikk: 1. A polgári javak nem szolgálhatnak támadás, vagy megtorlás célpontjául. Polgári javaknak 
tekintendők mindazok a tárgyak, amelyek a 2. bekezdés meghatározása szerint nem katonai célpontok. 
2. Támadást szigorúan csak katonai célpontok ellen lehet indítani. Csak azok a tárgyak minősülnek katonai 
célpontoknak, amelyek jellegüknél, elhelyezkedésüknél, céljuknál, vagy rendeltetésüknél fogva hatékonyan 
elősegítik a katonai műveletet és amelyek teljes, vagy részleges megsemmisítése, elfoglalása, vagy semlegesítése 
az akkori körülmények között meghatározott katonai előnyt jelent. 
3. Kétely esetén azt kell vélelmezni, hogy egy polgári rendeltetésű létesítményt, mint pl. kegyhelyet, házat, 
lakást, vagy iskolát nem vesznek igénybe katonai művelet hatékony elősegítésére. 
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hadviselés elvének elutasítása. A nemzetközi humanitárius jog csak a katonai célpontok elleni 
támadás „jogosságát” ismeri el; a polgári javak, személyek elleni támadás tilalmát ugyan 
tartalmazza a jegyzőkönyv, de nem abszolút tilalomként, hiszen a katonai előny, a katonai 
szükségesség érdekében - az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett - megengedettek a 
polgári veszteségek. Mivel a hadijog4 elismeri a katonai előny, katonai szükségesség 
szempontjait, ezért az arányosság követelménye alapján a katonai szükségesség által diktált 
lépéseknek és az ebből következő emberi és anyagi pusztításnak egyensúlyban kell állnia az 
emberiességi megfontolások érvényre juttatásával, továbbá a katonai cél és az alkalmazott 
eszközök tekintetében is érvényesülnie kell az arányosságnak. 
 

A Jegyzőkönyv az 57. cikkben határozza meg azon óvintézkedéseket illetve körül-
ményeket (pl. polgári személyek illetve lakosság körében okozott károk elkerülése, minima-
lizálása vagy a várható katonai előny és a polgári veszteség közötti arányosság követel-
ménye), melyeket a támadás szervezőinek illetve végrehajtóinak figyelembe kell venni. Ezen 
óvintézkedések szerint a várt közvetlen és konkrét katonai előny nagysága igazolhatja a 
polgári lakosság körében és annak javaiban esetlegesen okozott károkat és veszteségeket. 
Ennek megítélése szükségszerűen a támadó fél parancsnokának szubjektív megítélésétől függ, 
ezért a polgári veszteség akár igen jelentős is lehet. Mindezek alapján megállapítható, hogy a 
katonai szempontokra hivatkozás alkalmas lehet a hadijogi kötelezettségek - pl. megengedett 
és tiltott célpontok közötti határ megállapításának - relativizálására, aláásva a nemzetközi 
humanitárius jog hatékonyságát.  

 
A célpontválasztás problémája a gyakorlatban a légi hadviselés során, valamint a kettős 

(polgári és egyaránt katonai) használatú célpontok tekintetében okoz problémát. Ezt ellen-
súlyozza a nagy találati pontosságú intelligens fegyverek bevezetése, melyek alkalmazásával 
elméletileg csökkenthető a polgári lakosságot fenyegető veszély. Valójában azonban e fegy-
verek találati pontossága sok esetben arra ösztönzi a katonai döntéshozókat, hogy olyan 
katonai célpont ellen is támadást intézzenek, melyet egyébként ilyen precíziós fegyverek 
nélkül nem tennének meg. Mindez tehát nem feltétlenül javítja, hanem esetleg ronthatja a 
védettség szintjét.  

 
A polgári lakosság és javak védelmét csökkenti „a katonák feltétlen kímélésére irányuló 

gyakorlat”. Ez azt jelenti, hogy az egyes célpontok elleni támadásra nem a katonák 
biztonságát fokozottabban veszélyeztető szárazföldi hadművelet útján, hanem a biztonságukat 
jobban védő precíziós légibombázás útján kerül sor, mely azonban a polgári célpontok 
fokozottabb veszélyeztetésével egyenértékű. A civil célpontok védelmének nem kedvez a 
média növekvő szerepe sem, hiszen esetleges propaganda közvetítő szerepe révén a televíziós 
tornyok és rádióadók, vagy akár maguk az újságírók is mint kettős, polgári és katonai 
célpontként jelenhetnek meg.5 

 
 
 
 
A célpontválasztás nehézségei és megítélése az 1990-91-es Öböl-háborúban 

                                                 
4 Jelen tanulmányban használt „hadijog” kifejezés alatt – követve az angolszász terminológiát – a hágai és genfi 
jogot átfogó nemzetközi humanitárius jog értendő. 
5 Dr. Kardos Gábor: A polgári lakosság védelmének nehézségei, és egyes kérdései az I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 
fényében = Szimpózium az 1949. évi genfi egyezmények 1977. évi két kiegészítő jegyzőkönyve elfogadásának 
25. évfordulója alkalmából. Szerkesztette: Jantsits Ágnes, dr. Prandler Árpád. Magyar Vöröskereszt, 2003. 46-
47. old. 
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A célpontválasztás, a katonai és polgári célpontok közötti megkülönböztetés szüksé-

gességéről az I. Kiegészítő Jegyzőkönyv rendelkezik, melyet több hadviselő fél (többek 
között Irak, az Egyesült Államok, Franciaország, Egyesült Királyság) sem ratifikált még az 
Öböl-háború idején.6 Ennek ellenére a Jegyzőkönyv rendelkezéseinek jelentős része (köztük a 
célpontválasztással kapcsolatos előírások) a nemzetközi szokásjog szabályainak tekinthetők, 
így valamennyi hadviselő felet kötelezte az Öböl-háborúban. A kulturális javak fegyveres 
összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi hágai egyezmény rendelkezései viszont 
valamennyi hadviselő fél között (Irak, Egyesült Királyság és Egyesült Államok) kötelező 
erővel nem érvényesülhettek, mivel az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok nem voltak 
részesei az Egyezménynek, Irak viszont igen. (A hágai és genfi egyezmények valamennyi 
hadviselő felet kötelezték, tekintettel egyezményekben való részességükre, illetve az 
egyezmények rendelkezéseinek szokásjogi jellegére).7 

 
Az Öböl-háborúban a légi támadások nagy többsége az ún. kuvaiti hadszíntéren (Kuvaitot 

és Irak délkeleti részét magába foglaló területen) tartózkodó iraki hadsereg ellen irányult. E 
területen az iraki hadsereg többnyire jól elkülönült a jelentős polgári lakossággal rendelkező 
területektől. Egyedüli kivételt Kuvait City és közvetlen környéke jelentette, de az iraki 
hadsereg döntésének köszönhetően a várost a koalíciós erők szárazföldi támadásának 
megkezdése után gyorsan kiürítették, és így az okozott kárt is sikerült a katonai célpontokra 
korlátozni. További gyakori célpontnak számítottak az iraki repülőterek, a scud rakéták rejtek- 
és kilövőhelyei, de ezek is jól elkülönültek a polgári környezettől. Ennek ellenére nem sikerült 
elkerülni az ún. járulékos/kiegészítő károkat (collateral damage)8, melyek a polgári lakosság 
körében keletkeztek. Bár a precíziós fegyverek használata – különösképpen a rögzített 
létesítmények esetében – segített a támadások katonai célpontokra korlátozni, illetve a polgári 
veszteségeket minimalizálni, de néhány esetben a légitámadás a katonai előnyhöz képest 
jelentős mértékű kárt okozott. Az amerikai vezetés a gyakori és kiterjedt légitáma-dásokhoz 
képest az ilyen polgári veszteségeket viszonylag kis károknak minősítette. Ilyen járulékos kár 
következett a bagdadi Al Firdos üzemanyagraktár bombázása, valamint egy lézerirányítású 
bomba - meghibásodása következtében - egy piactérre történő becsapódása során. E 
légitámadások alkalmával célzott irányítású fegyvereket használtak; a támadások 
előkészítésekor polgári áldozatokkal nem számoltak, ennek ellenére mindkettő esetben a 
támadás több száz polgári személy halálával járt.  

 
Bár a támadásokat a katonai célpontok ellen irányították, a polgári sérüléseket igyekezetek 

a minimumra szorítani, a vallási és kulturális helyeket megőrizni, valamint a víz– és csatorna-
hálózat elleni támadást elkerülni. Ennek ellenére a fent említett két eset mellet a koalíciós 
bombázások további véletlen károkat okoztak a civil lakosság körében, melyek jelentős része 
a polgári és katonai, azaz ún. kettős használatú létesítmények - mint pl. hidak, gyárak, 
olajtárolók - elleni támadások során keletkezett. A Human Rights Watch több ilyen koalíciós 
támadást bírált, melyek célpontjai ezen kettős használatú létesítmények voltak; a kifogás nem 
a célpontválasztásra irányult, hanem a támadás időpontjára. E célpontok elleni támadásokra 

                                                 
6 Az Öböl-háború óta az Egyesült Királyság (1998) és Franciaország (2001) is a Jegyzőkönyv részesévé vált. 
7 A. P .V. Rogers: Field Reality: The Gulf War With Postcript About Kosovo = Swiss Law of Armed Conflict 
Seminar, Geneva, 25 October 2000. (továbbiakban: Rogers). 5. old. 
8 Járulékos kár a célpont támadása során bekövetkezett olyan kár, mellyel előzetesen nem számoltak; a járulékos 
kár nem a katonai célpontban keletkezik. James A. Burger: International humanitarian law and the Kosovo 
crisis: Lessons learned or to be learned = http://www.icrc.org/Info resources/International Review/2000-No.837. 
(továbbiakban: Burger). 
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napközben került sor, amikor a helyszínen nagyobb polgári jelenléttel kellett számolni, nem 
pedig éjszaka. A támadás éjszakai végrehajtása révén ugyanis a sérülések száma csökkenthető 
lett volna. E megfontolás alapján vált bírálat alapjául az iraki vezetés és irányítás központjául 
szolgáló al-Amariyah raktár elleni támadás, mivel a raktár egyúttal polgári személyek 
búvóhelyét is jelentette9.  

 
Az 1991. február 26-ról 27-re virradó éjszaka, a Basra felé vezető úton a visszavonuló iraki 

erők elleni támadás is számos kritika alapjául szolgált. A támadással kapcsolatban három 
kérdést merült fel: egyrészt, a visszavonuló iraki hadoszlop legitim katonai célpontnak 
tekinthető-e; másrészt sérült-e az arányosság elve; és végül harmadrészt a szövetséges 
támadás rosszhiszeműnek tekinthető-e. Az a tény, hogy magát meg nem adó, ellenséges 
katonákból álló iraki hadoszlop a koalíciós műveletekre fenyegetést jelentett, megalapozta a 
katonai célpontválasztás jogosságát. Az arányosság kérdésének megítélése már jóval 
nehezebb, hiszen a hadoszlop Kuvaittól korábban megszerzett polgári gépjárműveket is 
tartalmazott, melyekről a szövetségesek azt feltételezték, hogy az iraki fegyveres erők tagjait 
szállítják. Csak később derült ki, hogy palesztinokat és indiaiakat, valamint néhány kuvaiti 
foglyot szállítottak. A rosszhiszeműség vizsgálata kapcsán a szemben álló felek nyilatkoza-
tának és a foganatosított katonai cselekmények felidézése szükséges. Az amerikai elnök 
ugyanis ultimátumot adott Iraknak, hogy hagyja el Kuvait területét. Saddam Hussein nem 
fogadta el a Kuvait elhagyására vonatkozó ultimátumot, melynek eredménye a koalíciós erők 
szárazföldi támadásának megindítása volt. A szövetségesek azonban a szárazföldi hadművelet 
megindítása után is biztosították a visszavonuló iraki erők biztonságos visszavonulását, 
amennyiben a feladják fegyvereiket és gépjárműveiket. Mivel a Basra úton ez nem történt 
meg ezért a rosszhiszeműséget a tények vizsgálata alapján nem lehet megállapítani.10 

 
Az amerikai vezetés a támadással elérni kívánt cél és a támadással okozott kár esetleges 

aránytalanságát, a polgári veszteségeket és  a járulékos károk bekövetkezését két okra vezette 
vissza. Az egyik okozati tényező, hogy a légi hadműveletek részleteinek rögzítése, elemzése 
alapvetően békeidejű feladat, ezért fegyveres összeütközés során számos hiba csúszhat be. 
Ehhez továbbá kapcsolódik egy műszaki tényező is, ugyanis a támadó légi jármű nincs 
felszerelve olyan fedélzeti berendezéssel, amely az általa, támadás során okozott kárra 
vonatkozóan képes valamilyen kalkuláció elvégezésére. A másik tényező a hírszerzési tevé-
kenységre vezethető vissza; a hírszerző szervezetek a célpontokat elsősorban műhold-
felvételek alapján jelölik ki, de az időjárási viszonyok, a felbukkanó célpontokkal kapcsolatos 
nehézségek, illetve egyéb műveleti tényezők nehezíthetik a megfelelő végrehajtást. 

 
Az Öböl-háborút követően a Kongresszusnak készített, az Öböl-háború végrehajtásáról 

szóló végleges jelentés (DOD jelentés)11 többek között kitért a járulékos károk, illetve a 
hadijog hadviselő felek általi betartásának elemezésére. A jelentés szerint a Koalíció lelkiis-
meretesen alkalmazta a hadijog szabályait a célpont és fegyverezet választás, valamint a 
vallási, régészeti helyek, iskolák, kórházak és más hasonló területek megóvása során. A DOD 
jelentés egyebek mellet kitért arra is, hogy Irak elhanyagolta a hadijog alapján fennálló 
felelősségét, hiszen számos esetben a katonai felszereléseket polgári területeken helyezte el, 
pl. mecsetekben vagy más kulturális helyeken, de arra is volt példa, hogy a rakétákat 

                                                 
9 Thomas Keaney: Collateral Damage in the Gulf War: Experience and Lessons. (továbbiakban: Keaney) 1-2. 
old. 
10 Rogers: 8-9. old. 
11 Final Report to Congress: Conduct of the Persian Gulf War. (Pursuant to Title V of the Persian Gulf Conflict 
Supplemental Azthorization and Personnel Benefits Act of 1991 (Public Law 102-25), April 1992. (A 696-703. 
old. között tárgyalja a célpontválsztás és a járulékos károk kérdéskört). 
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iskolában tárolták. Továbbá az iraki vezetés arra törekedett, hogy megtévesztő információk 
terjesztése révén, olyan benyomást keltsen, miszerint a Koalíció szándékosan veszi célba 
polgári személyeket és javakat. A jelentés az Al Firdos üzemanyagraktár kapcsán megje-
gyezte, hogy legitim célpont volt, és amennyiben a koalíciós erők a polgári személyek 
jelenlétére vonatkozóan információval rendelkeztek volna, akkor elkerülhető lett volna a 
támadás. A jelentés helytálló a cselekmények megítélésében, de semmilyen formában nem 
utal arra, hogy a járulékos károk megakadályozására vonatkozóan az Egyesült Államok 
milyen következtetések von le. A DOD jelentés a járulékos károkra vonatkozóan tehát számos 
fontos kérdést felvet, de ezek politikai hatásával foglakozik, ahelyett, hogy a jogi 
kötelezettség oldaláról közelítené meg a problémát. Teszi ezt talán azért, mert a járulékos 
károkért való esetleges felelősség a Washingtonban székelő vezetőket terheli. 

 
 
A katonai célpontválasztással kapcsolatos problémák a koszovói válság során 

 
 

A Koszovói válságban a NATO célja az volt, hogy a légi támadás révén megállítsa a 
polgári lakosság ellen elkövetett cselekményeket. A légi támadás befejezését a szerb csapatok 
visszavonásához kötötték. Mivel többnyire a légierő bevetésére került sor, ezért a célpont-
választás, az egyes célpontok elleni támadás végrehajtása a gyakorlatban a koszóvói 
válságban is számos problémát okozott. A célpontválasztás Koszovóban elsősorban azon az 
alapon bírálható, hogy a kiválasztott és megtámadott célpontok ténylegesen katonai 
célpontnak tekinthetők-e. A kezdeti támadások a szerb föld-levegő rakéta-kilövőhelyek, a 
katonai létesítmények, légi bázisok, tüzérségi állások, katonai táborok ellen irányultak. Ezen 
célpontok katonai jellegét senki sem kérdőjelezte meg. Néhány esetben megkérdőjeleződött a 
célpont katonai jellege, mivel első pillantásra polgári létesítménynek tűntek. Ez történt a 
Zastava gépjárműgyár esetében, melyről kiderült, hogy gépkocsik gyártása mellett, fegyver 
előállítására is használták. Az I. Kiegészítő Jegyzőkönyv rendelkezései szerint ugyanis a civil 
létesítmények elveszítik védett jellegüket, amennyiben katonai célra hasznosítják. A 
Jegyzőkönyv továbbá tiltja azt is, hogy polgári jelenlét biztosítson valamilyen mentességet a 
támadás elkerülésére, illetve hogy a polgári személyek jelenlétével védjék a katonai célpon-
tokat a támadás elől.12 A polgári személyek ilyen célú felhasználása a hadijog megsértését 
jelenti. A szerb belügyminisztérium és rendőrség elleni támadást az a körülmény igazolta, 
hogy e szervezet volt közvetlenül felelős a Koszovóban folytatott etnikai tisztogatások 
irányításáért.13 

 
Más célpontok azonban már kettős – polgári és katonai - használatú létesítmények voltak: 

pl. hidak, utak, hírközlési létesítmények. Az I. Kiegészítő Jegyzőkönyv korábban hivatkozott 
52. cikk 2. pontja szerint csak olyan célpontok ellen lehet támadást indítani, amelyek 
jellegüknél, elhelyezkedésüknél, céljuknál, vagy rendeltetésüknél fogva hatékonyan elősegítik 
a katonai műveletet, és amelyek teljes, vagy részleges megsemmisítése, elfoglalása, vagy 
semlegesítése az akkori körülmények között meghatározott katonai előnyt jelent. E célpontok 
a Jegyzőkönyv idézett rendelkezése alapján katonai célpontnak tekinthetők, hiszen a hidak és 

                                                 
12 A Jegyzőkönyv 51. Cikk: 7. pontja szerint: „A polgári lakosság, illetve polgári egyének jelenlétét, vagy 
mozgását nem szabad bizonyos helyeknek, vagy területeknek a hadműveletek alóli mentesítésére felhasználni, 
különösen pedig arra, hogy katonai célpontokat próbáljanak a támadástól megvédeni, illetve hadműveleteket 
biztosítani, elősegíteni, vagy megakadályozni. Az összeütköző Felek nem mozgathatják a polgári lakosság, 
illetve polgári személyeket abból a célból, hogy katonai célpontokat védjenek a támadástól, vagy 
hadműveleteket segítsenek elő”. 
13 Rogers: 12-13. 
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utak a katonák Koszovóba küldését, a hírközlési berendezések a fegyveres erőknek szóló 
parancsok továbbítását és fogadását, valamint a szerb propaganda terjesztését és ezáltal a 
konfliktus elhúzását szolgálták. Mindezek alapján ezen létesítmények célbavétele, megsem-
misítése összhangban van a katonai célpont meghatározásával. A katonai célpontok támadásá-
nál azonban - a támadástól várható konkrét és közvetlen katonai előny14 mértékét alapul véve 
- korlátozni kell a járulékos/kiegészítő károk bekövetkezését. Ez elérhető nagy találati 
pontosságú precíziós fegyverek használatával, illetve a támadások olyan időpontra terve-
zésével, amikor kisebb polgári jelenléttel kell számolni. Mindezek ellenére a járulékos károk 
bekövetkezését a koszovói konfliktus során sem sikerült teljes mértében kizárni.  

 
A NATO külön erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a támadásokat katonai célpon-

tok ellen irányítsa és a polgári létesítményekben, a polgári lakosság körében bekövetkezett 
járulékos károkat a lehető legkisebb mértékre szorítsa. Ennek érdekében sok esetben nem 
került sor támadásra polgári célpontok (pl. civil házak, kórházak, templomok) közelsége 
miatt.  

 
A fegyveres összeütközések során különös nehézséget a kettős használatú létesítmények 

megítélése jelentett. Ilyenek pl. erőművek, kőolajtárolók, épületek, épületegyüttesek, 
hírközlési létesítmények, melyek mind katonai és mind polgári célokra egyaránt használhatók. 
A koszovói légitámadás során a katonai tervezők igyekeztek a lehető legnagyobb mértékben 
megkülönböztetni a kettős használatú létesítmények katonai és polgári szempontjait, illetve a 
lehető legkisebbre szorítani a katonai cél elleni támadás során, a célpont polgári jellegében 
bekövetkezett negatív hatást. Ilyen igyekezetre volt példa egy hírközlő vezeték oly módon 
történt szétszakítása (és nem megsemmisítése), hogy a civil használat érdekében történő 
helyreállítását a későbbiek során lehetővé tette.15 A NATO polgári veszteségek minimalizá-
lására, a célpontok megkülönböztetésére irányuló erőfeszítése azonban a gyakorlatban nem 
teljesült maradéktalanul. Erre példa a belgrádi kínai nagykövetség bombázása, melyet végül a 
hírszerzés hibájára vezettek vissza, vagy pedig a leskovaci híd elleni támadás, mely a hídon, a 
támadáskor áthaladó személyvonatot is érte. Más célpontok elleni támadás külső szemlélő-
ként történő megítélése meglehetősen nehéz, hiszen nem ismert, hogy ezen létesítmények 
stratégiai vagy harcászati szempontból milyen mértékben voltak fontosak, illetve kérdéses, 
hogy civil funkciójuk mellett milyen katonai célra használták fel. Ilyen támadások történtek a 
Fekete Épületnek nevezett, a hatalmon lévő szocialista párt fő épülete, Milosevics elnök 
belgrádi villája, a belgrádi szerb televízióállomás, a vranjei dohánygyár és a belgrádi elektro-
mos áramelosztó-állomás ellen. Egy másik vitatott esetben a I. Kiegészítő Jegyzőkönyv által 
előírt, a támadási célpont kiválasztására vonatkozó vizsgálattal16 kapcsolatban merült fel a 
gyakorlatban probléma. Djakovica mellett, egy katonai járművekből álló hadoszlop elleni légi 
támadás során – a szerb jelentések szerint – 64 polgári személy, köztük három rendőr 
veszítette életét. A támadónak a támadás előtt a Jegyzőkönyv előírása szerint megfelelő 
óvintézkedéseket kell foganatosítani, figyelembe véve minden lehetséges – katonai és 
emberiesség elvével kapcsolatos – körülményt. Az emberiességi szempont abban nyilvánul 
meg, hogy a célpont pontos azonosítása végett kellőképpen megközelíti, a katonai szempont 
pedig a pilótától megfelelően biztonságos repülési magasságot igényel, hogy az ellentámadás 

                                                 
14 A katonai előny meghatározás nem csak a harcászati előnyőre korlátozódik, hanem egy háborús stratégia teljes 
összefüggésében kell figyelembe venni. Burger: 2. old. 
15 Burger: 1-3. old. 
16 I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 57. Cikk 2/a/(i) pont szerint minden lehetséges módon meg kell győződni arról, 
hogy a támadási célpontot nem polgári személyek, vagy polgári javak alkotják, hogy nem állnak különleges 
védelem alatt, hanem az 52. cikk 2. bekezdése értelmében katonai célpontnak minősülnek, és hogy 
megtámadásukat a jelen Jegyzőkönyv rendelkezései nem tiltják; 
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kockázatát csökkentse. A katonai és a humanitárius szempontok ilyen jellegű ütközése, a 
célpont természetével kapcsolatos kétségek felmerülése esetén a támadás végrehajtását 
mellőzni kell, kivéve akkor, ha a támadás elmaradás a támadó erőket közvetlen veszélynek 
teszi ki.17  

 
A koszovói konfliktus során a célpontválasztással kapcsolatban további gyakorlati problé-

mák merültek fel. Ezek a I. Kiegészítő Jegyzőkönyvnek a kulturális javak, kegyhelyek, a 
természeti környezet illetve a veszélyes erőket tartalmazó létesítmények védelmét biztosító 
rendelkezéseibe ütköztek. A Jegyzőkönyv 56. cikkének 1. illetőleg 4. pontja 18 szerint ugyanis 
tilos a veszélyes erőket tartalmazó létesítmények elleni támadás, és csak az 56. cikk 2-3. 
pontjaiban19 meghatározott feltételek fennállása esetén szűnhet meg e különleges védelem. 
Bár e cikk szerint ilyen létesítmények csak a gátak, töltések, áramszolgáltató atomerőművek, 
azonban de lege ferenda – különösen a természeti környezet védelmére vonatkozó 
jegyzőkönyvi rendelkezés tükrében – alkalmazni kellene olyan létesítményekre, mint a 
panchevoi petrolkémiai erőmű, hiszen ennek lerombolása során felszabaduló vegyi anyag 
komoly légszennyezést okozott a városban és környezetében, ami a polgári lakosság körében 
rákos betegségekhez illetve fejlődési változásokhoz vezethet(ett).  

 
A NATO fenti erőfeszítései ellenére egyértelműen megsértette a Jegyzőkönyv 55. cikkét20, 

amely olyan hadviselési módok és eszközök alkalmazását tiltja, melyek a természeti 
környezet súlyos károsodását okozzák, és ezzel veszélyeztetik a lakosság egészségét, vagy 
életben maradását. E rendelkezést szegte meg a NATO, amikor a jugoszláv területen lévő 
olajfinomítókat, petrolkémiai létesítményeket, olajtárolókat rombolt le, semmisített meg, mely 
a természeti környezet súlyos szennyezését eredményezte nemcsak a Jugoszláv Szövetségi 
Köztársaság területén, hanem más európai országokban is. A NATO - katonai tevékenysége 
során - tucatnyi építészeti, történelmi emlékművet, iskolát, felsőfokú intézményt, könyvtárat 
                                                 
17 Roger: 13-14. 
18 56. cikk: 1. A veszélyes erőket tartalmazó üzemek, vagy berendezések, nevezetesen gátak, töltések és 
áramszolgáltató atomerőművek ellen akkor sem szabad támadást intézni, ha azok katonai célpontot képeznek; 
amennyiben a támadás veszélyes erőket szabadíthat fel, és ennek következtében súlyos veszteségeket okozhat a 
polgári lakosság körében. Az ilyen művek, vagy berendezések mellett, illetve közelében levő más katonai 
célpontok ellen sem szabad támadást intézni, ha a támadás az érintett művekből, vagy berendezésekből veszélyes 
erőket szabadíthat fel, és ennek következtében súlyos veszteségeket okozhat a polgári lakosság körében. 
……….. 
4. Tilos az 1. bekezdésben említett bármely létesítmény, vagy katonai célpont ellen megtorló támadást intézni. 
19 56. cikk: 2. a támadás ellen az 1. bekezdésben előírt különleges védelem megszűnik; 
a) gát, vagy töltés esetében csak akkor, ha azt nem rendeltetésének megfelelően és katonai műveletek rendszeres, 
jelentős és közvetlen támogatására használják, és ha a támadás a támogatás megszüntetésének egyetlen 
lehetséges módja; 
b) áramszolgáltató atomerőmű esetében csak akkor, ha az katonai műveletek rendszeres, jelentős és közvetlen 
támogatására szolgáltat elektromos energiát, ha a támadás a támogatás megszüntetésének egyetlen lehetséges 
módja; 
c) ilyen művek, vagy berendezések mellett, illetve közelében levő egyéb katonai célpontok esetében csak akkor, 
ha azokat katonai műveletek rendszeres, jelentős és közvetlen támogatására használják, és ha a támadás a 
támogatás megszüntetésének egyetlen lehetséges módja. 
3. A polgári lakosságot és a polgári személyeket ilyenkor is minden esetben megilleti mindaz a védelem, melyet 
részükre a nemzetközi jog biztosít, az 57. Cikkben előírt óvintézkedésekkel történő védelmet is ideértve. A 
védelem megszűnése és az 1. bekezdésben említett létesítmények, illetve katonai célpontok megtámadása esetén 
minden ésszerű óvintézkedést meg kell tenni a veszélyes erők elszabadulásának megakadályozására. 
20 55. cikk: 1. A hadviselés során gondoskodni kell a természeti környezetnek nagyarányú, hosszan tartó és 
súlyos károsodástól való megvédéséről. E védelem körébe tartozik az olyan hadviselési módok és eszközök 
alkalmazásának tilalma, amelyek célzatosan, vagy valószínűen ilyen károkat okoznak a természeti környezetben, 
és ezzel veszélyeztetik a lakosság egészségét, vagy életbenmaradását. 
2. Tilos a természeti környezet ellen megtorló támadást intézni. 



 64

semmisített meg, áthágva a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről 
szóló 1954-es hágai egyezmény rendelkezéseit, illetve az I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 53. 
cikkét.21  

 
A jugoszláv hatóságok által szolgáltatott információk szerint a katonai beavatkozás 78 

napja alatt több mint 1300 polgári személy, közülük 400 gyermek, veszítette életét, ezrek 
sérültek meg, a Jugoszláviának okozott gazdasági kár meghaladta a 100 milliárd amerikai 
dollárt. A NATO katonai művelete során számos – fent részletezett - hadijogi alapelvet és 
rendelkezést (pl. civil célpontok, veszélyes erőket tartalmazó létesítmények elleni támadás 
révén) sértett meg. Az említett humanitárius jogi alapelvek és szabályok megszegését az 
1949. évi genfi egyezmények és azokat kiegészítő I. Jegyzőkönyv háborús 
bűncselekményeknek minősíti.22 Bár a NATO, mint regionális, kormányközi szervezet nem 
részese egyetlen humanitárius egyezménynek sem, de a katonai beavatkozásban résztvevő 
NATO tagállamok valamennyien részesei az 1949. évi genfi egyezményeknek, és többségüket 
a kiegészítő jegyzőkönyvek is kötelezik. Bár az Egyesült Államok nem részese az I. 
Kiegészítő Jegyzőkönyvnek, de a jegyzőkönyvi rendelkezések jelentős részét beépítette saját 
katonai előírásai közé, továbbá a Jegyzőkönyv számos szabálya szokásjogi eredetű, ezért 
azokat az Egyesült Államok is kötelezőnek ismeri el. Mindezek alapján felmerül a NATO 
tagállamok vezetőinek és magának a Szövetség egészének a felelőssége, valamint a háborús 
bűncselekményt elkövető személyek egyéni büntetőjogi felelőssége a NATO beavatkozás 
során a polgári lakosság életében, javaiban okozott károkért. E felvetés ellenére ilyen, az 
egyes államok illetve a NATO elleni eljárás nem indult esetleges felelősségük megállapítása 
érdekében. Az egyéni felelősség nemzetközi bíróság vagy törvényszék előtti megállapítására 
sem volt ez idáig példa. Bár a volt Jugoszlávia területén 1991. január 1. után elkövetett 
háborús bűncselekmények kivizsgálására felállított Nemzetközi Büntetőtörvényszék (ICTY) 
bejelentette, hogy tanulmányoz néhány olyan jelentést, beszámolót, melyek szerint NATO 
pilóták háborús bűncselekményt követtek el civil célpontok bombázásával. Azonban a 
Törvényszék bejelentése szerint ezen ún. NATO esetek érdemi kivizsgálására nem került 
sor.23 

 
 A célpontválasztás speciális problémája a modern háborúk következménye, 

hiszen a katonai és polgári célpontok keveredése korunk társadalmának eredménye. 
Mind az Öböl-háborúból, mind a koszovói konfliktusból merített példák megerősítik e 
hadijogi előírással kapcsolatos gyakorlati nehézségek (pl. kettős használatú 
létesítmények elleni akciók, légi támadásából eredő kockázati tényezők, felderítési 
hibák, nagyhatalmak/nemzetközi szervezetek esetleges felelősségére vonatkozó 
megállapítások elmaradása) létezését. Mindazonáltal a hadviselő feleknek a célpontok 
polgári és katonai tényezőinek lehető legnagyobb mértékű megkülönböztetésére, a 
polgári sérülések és járulékos károk lehető legkisebb mértékre szorítására kelle(ne) 
törekedniük.  

                                                 
21 53. cikk: A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelmére Hágában 1954. május 14-én kötött 
Egyezmény és más vonatkozó nemzetközi okmányok rendelkezéseinek érintetlenül hagyásával tilos: 
a) a népek kulturális, vagy szellemi örökségét képező műemlékek, művészeti alkotások, vagy kegyhelyek ellen 
ellenséges cselekményeket folytatni; 
b) az ilyen javakat katonai erőfeszítések támogatására felhasználni; 
c) az ilyen javak ellen megtorló intézkedéseket foganatosítani. 
22 Sergey Alexeyevich Egorov: The Kosovo crisis and the law of armed conflicts = http://www.icrc.org/Info 
resources/International Review/ 2000-No.837. 1-3. old. 
23 Burger: 8.old. 
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