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XIII. ORSZÁGOS NEMZETKÖZI JOGI JOGESETMEGOLDÓ VERSENY 

2022-2023. tanév 

I. (írásbeli) forduló 

 

Tényállás: 

(1) Garala és Lugánia a Klax tenger partján fekvő két ország, amelyek egymással kölcsönös 

gazdasági függőségben fejlődtek (lásd az alábbi térképet). Lugánia elsődlegesen 

agrártevékenységet folytat, valamint a turizmusból szerzi bevételei számottevő részét. 

Ezzel szemben Garala jelentékeny ipari kapacitással bír, valamint szolgáltató és 

informatikai szektora is közepesen fejlett. A két állam között súrlódásokhoz csak a 

Harada-öböl helyzete vezetett a múltban, amely vitát több próbálkozás ellenére sem 

sikerült rendezni. Mindkét állam tagja az ENSZ-nek és szakosított intézményeinek, 

valamint az Európa Tanácsnak, azonban semmilyen más nemzetközi szervezethez nem 

csatlakoztak. 

 

 

 

(2) 2021-től kezdődően – részben a Covid-pandémia hatására – Lugánia turizmusból 

származó bevételei elapadtak és a part menti lakosság egy része kalózkodásra adta a fejét. 

Ennek következtében a következő évben sorozatosan emelkedett az elsődlegesen külföldi 

lobogó alatt hajózó parthoz közeli halászhajók és jachtok, majd teherszállító és 

tankerhajók ellen elkövetett támadások száma. Az egyre mélyülő bizonytalanság és az 

ország más területein is elharapózó erőszak miatt helyiek ezrei kerestek biztonságot a 

szomszédos Garalában. Kezdetben a lugániai fegyveres erők és parti őrség hatékonyan 
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léptek fel a kalóztevékenységgel szemben, azonban a folyamatosan romló gazdasági 

helyzet miatt közülük mind többen fogadtak el kisebb-nagyobb összegeket a portyázó 

kalózcsapatok vezetőitől. A hatóságok hamarosan már nem felszámolni szándékoztak a 

kalózokat, hanem biztosítani szabad fosztogatásukat anyagi ellenszolgáltatás fejében. 

(3) 2022 októberére a garalai gazdaság is igen nehéz helyzetbe került a globálisan 

kibontakozó energiaválság és az elhúzódó orosz-ukrán háború miatt. A krízisre a garalai 

kormány részben a határok megerősítésével reagált, az oltalomkeresőket pedig a 

határtérségben újonnan létrehozott tranzitzónákban kezdték várakoztatni. A menekülő 

lugániaiak több esetben sérelmezték a garalai hatóságok általi durva bánásmódot, a 

túlzsúfoltságot, a fűtési-melegedési lehetőségek korlátozott voltát és a nyelvi akadályokat, 

mivel ügyeiket nem tudták anyanyelvükön intézni. Az ENSZ Menekültügyi 

Főbiztosságának (UNHCR) helyszínen segítő munkatársai igyekeztek enyhíteni az ellátási 

és elhelyezési nehézségeken, azonban a UNHCR kormányzattal folyatott tárgyalásai az 

emberségesebb bánásmódot illetően nem vezettek eredményre. Több nemzetközi 

hírcsatorna is dokumentumfilmet forgatott a helyben uralkodó állapotokról, amelynek 

hatására Lugánia kezdeményezte az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának vizsgálatát. A garalai 

hatóságok ez elé nem gördítettek akadályt és körbevezették a kollégáival a helyszínre 

érkező Főbiztost, aki a 2022. november elején napvilágot látott jelentésében apróbb 

szabálysértésekről számolt be, de súlyos, szisztematikus emberi jogi jogsértéseket nem 

talált megalapozottnak. 

(4) A menekültek csalódottságuknak adtak hangot az ENSZ Emberi Jogi Főbiztos jelentése 

kapcsán, majd jogi képviselőik útján bejelentették, hogy az ún. pilot eljárás keretében az 

Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak az Emberi Jogok Európai Egyezménye több 

pontjának megsértése miatt. Garala külön nyilatkozatban kommunikálta a Bíróság felé, 

hogy a tranzitzónák különleges státuszúak, így azokat eltérő jogi rezsim alá tartozónak 

tekintik, amelyben jogszerűen alkalmazzák megszorításokkal az emberi jogokat. A garalai 

érvelés szerint a tranzitzónában lévő személyek nagy része teljesebb ellátást kap, mint 

számos nehéz helyzetben lévő garalai állampolgár, valamint az állam a gazdasági helyzet 

miatt egyszerűen nem képes többet nyújtani a menekültek számára. Az Emberi Jogok 

Európai Bírósága előtt az eljárás jelenleg is folyamatban van, annak lezárása legalább egy 

évet vesz igénybe, így a lugániai menekültek jogi képviselői a Bíróság Eljárási 

Szabályzatának 39. szabálya alapján ideiglenes intézkedések elrendelésének 
kezdeményezését fontolgatják a Bíróságnál. 

(5) A UNHCR fellépése mellett több állam is közvetítőként próbált részt venni az 

elmérgesedő helyzet rendezésében. Közülük húszan egy közös tervezetet terjesztettek az 

ENSZ Biztonsági Tanácsa elé, amelyben egy békefenntartó művelet létrehozását 

javasolták. A határozattervezet szerint a művelet kiterjedne egyrészt a két állam 

partszakaszának kalózkodás által érintett részére, másrészt a tranzitzónák működésének 

ellenőrzésére, releváns nemzetközi szervezetek bevonásával. Lugánia előzetesen jelezte, 

hogy támogatja a tervet, Garala képviselői azonban mindeddig nem nyilvánítottak 
véleményt. 
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Kérdések: 

(1) Milyen jogi lehetőségei, illetve eszközei vannak a lugániai és garalai partok 

mentén kialakult helyzetben a parti államoknak és a nemzetközi közösségnek a 

kalóztevékenységgel szembeni fellépés érdekében? 

(2) Minimumkövetelményként mit kell biztosítania a nemzetközi jog vonatkozó 

szabályai szerint Garalának a területére menekültek számára? 

(3) Milyen további eszközök állnak az ENSZ rendelkezésére az emberi jogok 

védelmére hivatott mechanizmusai részéről, miután az Emberi Jogi Főbiztos nem 

állapított meg súlyos jogsértéseket a garalai tranzitzónákban? 

(4) Milyen feltételekkel fordulhatnak a lugániai menekültek az Emberi Jogok 

Európai Bíróságához? Az Emberi Jogok Európai Egyezménye mely rendelkezései 

megsértését vélné megalapozottnak? 

(5) Mennyiben javasolná ebben a helyzetben egy ENSZ békeművelet létrehozását 

és milyen jogalapon? 

 

 

 

 

Az I. (írásbeli) forduló jogeset-megoldásainak elküldési határideje: 

2022. december 30, 23:59 

A megoldásokat a nemzetkozijog.verseny@gmail.com e-mail címre küldjék. 

 

Bővebb felvilágosítás: 

nemzetkozijog.verseny@gmail.com 

http://www.nemzetkozijog.hu/verseny 

https://www.facebook.com/njverseny/ 
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