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Jelen tanulmány a másfél éve tartó ukrán válságot jogi szempontból vizsgálja. Vajon a 

politikai megoldást kínáló nemzetközi közjogi lépések vagy a nemzetközi gazdasági kap-

csolatok jogába tartozó gazdasági szankciók lesznek-e célravezetők? Van-e kézzelfogható 

hatása a szankcióknak? Politikai nyomásra megszeghető-e egy hatályos nemzetközi gazda-

sági szerződés? Ezen a kérdésekre keressük a választ a tanulmányban. 
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The present paper is dealing with the Ukrainian crisis lasting for more than one and a half 

year – from a legal point of view. Are the methods of public international law offering 

political solutions or the economic sanctions from the field of the law of international eco-

nomic relations can be evaluated as more appropriate? Is there any practical advantage of the 

sanctions? Under political pressure, can be a binding international economic contract 

breached? These questions are investigated in the paper. 

Keywords: public international law, law of international economic relations, Ukraine, 
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Bevezetés 

 

Az immáron másfél éve tartó ukrán válság következtében testközelből szemlélhetjük 

azokat a folyamatokat, amelyek eddig javarészt elkerülték Európát az utóbbi 70 

évben. Ebben a körben nem csak a polgárháború eszkalálódása, a legitimációval 

rendelkező vezetés problémája, a külföldi titkosszolgálatok aktív tevékenysége vagy 

a harmadik államok megoldási kísérletei, netán a bevezetett gazdasági szankciók 

eredményessége lehet figyelemreméltó, de mindezen kérdések jogi relevanciája is. 

Az elhúzódó polgárháborús helyzet minden kétséget kizáróan olyan problémákat vet 

fel, amelyek megoldására a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga vagy éppen a 

nemzetközi közjog hivatott.  

A nemzetközi közjogi megoldási kísérletek fegyverszünet kötésére és – szán-

dékoltan, de minden esély nélkül – a 2014. januári status quo fenntartására irá-

nyulnak. Ezek, mint a politikai megoldások általában, szimbolikus jelentőségűek, 
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amelyek nélkülözni kénytelenek a kikényszeríthetőséghez szükséges valódi erőt és 

tartalmat. 

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának ezzel szemben olyan kézzelfogható 

feladatokkal kell megküzdenie, mint Oroszország és Ukrajna a fegyveres konfliktus 

hatására visszafordíthatatlanul megromlott gazdasági viszonyának jogi rendezése, a 

nyugati gazdasági embargó jogi következményei vagy éppen a későbbiekben rész-

letesen tárgyalandó orosz–francia fegyverszállítási gigaszerződés jogi sorsa. 

A nyugati államok úgy látják, hogy gazdasági szankciók alkalmazásával nyomást 

lehet gyakorolni Oroszországra, hogy hagyja el a Krím-félszigetet, illetve szüntesse 

meg az orosz nemzetiségű lázadók állítólagos támogatását Kelet-Ukrajnában. Te-

szik ezt akkor is, ha a szankciók kontraproduktívnak tűnnek, az azokat bevezető 

államok gazdaságának is jelentős károkat okoznak. A gondolatmenet, amivel a 

szankciók szükségességéhez eljutottak, mindazonáltal teljességgel érthető és iga-

zolható, lévén nincsen más eszköz, amivel a világ egyik legnagyobb haderejével 

rendelkező államot rávehetnék szándékai megmásítására.  

A gazdasági szankciók alkalmazása hosszú idők óta bevett eszköze a politikai 

nyomásgyakorlásnak, igazán legitimmé azonban a nemzetközi közjog újkori törté-

nelmében vált.  

A háborúindítás jogának korlátozása szükségessé tette, hogy a nemzetközi köz-

jog olyan, viszonylag hatékony eszközöket vonultasson fel, amellyel hatni lehet a 

renitens országokra, azaz a nemzetközi jog normái által meghatározott jogkövető 

magatartásra lehet őket bírni.  

Ma kijelenthető, hogy a mellérendelt, szuverén államok viszonylatában a leg-

gyakoribb és egyben leghatékonyabb szankció a gazdasági embargó alkalmazása.  

Feltételezve, hogy a szűk értelemben vett jogon belül maradunk, a háborút mint 

embertelen, kegyetlen, metajurisztikus megoldást elvetve nem is marad más eszköz, 

mint a gazdasági nyomásgyakorlás. Remek példa erre a WTO vitarendezési me-

chanizmusa, amelynek keretében a jogaiban sértett fél, önkéntes jogkövetés hiá-

nyában úgy tudja – a jog biztosította eszközöknél maradva – a másik felet a hatá-

rozatban foglaltak teljesítésére szorítani, hogy több lépcsőben gazdasági szankciókat 

alkalmaz vele szemben.1 

Miután az államok alapvetően szuverének és mellérendeltek,2 ezek a szankciók 

mindig csak valamilyen mesterségesen létrehozott játéktérben, előre meghatározott 

keretek között és játékszabályok alapján érvényesülhetnek. Ha egy állam felrúgja a 

szabályokat és vállalva a következményeket kilép a szerepjátékból, vele szemben 

már csak a háború jogon túlnyúló, így diskurzusunkban értelmezhetetlen eszköze 

marad.  

Az államok azonban érdekeltek a nemzetközi szervezetek által kialakított és 

kezelt kapcsolatok fenntartásában. Az érdekek pontosan úgy írhatók le, mint az 

                                                 
1 Article 22 Annex 2 of the WTO Agreement Understanding on rules and procedures governing 

the settlement of disputes 
2 Állam alatt a népfelség elvéből kiindulva és a ráruházott hatalomnál fogva a döntéshozó, azaz az 

éppen hatalmon lévő kormány értendő.  
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individuumok esetében, tehát azokat jellemzően a gazdasági haszonszerzés, illetve a 

többséghez tartozás biztonságot sugalló érzése motiválja.3 Annak érdekében, hogy 

mindez megvalósuljon, az államok tárgyalásokat folytatnak, szövetségeket kötnek, 

szövetségi rendszerekhez csatlakoznak. Azonban az egyes szövetségi rendszerek 

gyakran ellenfélként, de inkább ellenségként tekintenek egymásra. Erre kiváló példa 

a II. világháborút követő időszak keleti és nyugati blokkjainak ellentéte, a hideg-

háborús időszak. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az egykori ellenségek hamar 

barátokká válhatnak, és akár újra ellenfelek lehetnek, ha változik a rezsim és foko-

zódik a nemzetközi helyzet. 

Ez nem is csoda, hiszen az államoknak pontosan arra van szükségük, ami a má-

siknál van: terület, természeti erőforrások, olcsó munkaerő. Így erős naivitás azt 

gondolni, hogy a liberális demokráciák hatalomra jutásával megszűnt a konfliktusok 

lehetősége az államok között, a kormányokat és a népeket kizárólag a békevágy, 

egymás elfogadása és a tolerancia vezérli, és ennek érdekében nemcsak hogy elfo-

gadják a II. világháború utáni status quo-t, és elvetik annak lehetőségét, hogy azon 

bármilyen módon változtassanak, de más államok ilyesfajta próbálkozásait is tét-

lenül, szelíden szemlélik. 

A kommunista rendszerek hirtelen összeomlására kevesen számítottak,4 azok 

váratlan bukását követően azonban még többen vélekedtek úgy, hogy megszűnt a 

kétpólusú világrend, és a permanens béke állapota köszönt Európára és a fejlett 

világra sőt, hogy a történelem véget is ért.5 

A hidegháború végével és a kommunista rezsimek kimúlásával azonban ko-

rántsem oldódott meg a kérdés. Jóllehet az újonnan függetlenné vált államok el-

sődlegesen biztonságot és prosperitást keresve, hanyatt-homlok próbáltak a nyugati 

integrációs rendszerekhez csatlakozni, a jelentősen meggyengült Szovjetunió rom-

jain megalakult a Független Államok Közössége, amely világosan jelezte a nyu-

gatnak, meddig terjesztheti ki politikai és gazdasági befolyását. Oroszország a 

2000-es évekre magához tért, és Putyin vezérletével ismét nagyhatalmi pozíciót 

foglalt el, olyan országként, amely kész agresszíven megvédeni érdekeltségi öve-

zetét. A balti államok európai integrációja és NATO-csatakozása igen erős aggo-

dalmat keltett Oroszországban, de ekkor a rosszalláson kívül nem történt további 

lépés. Az expanziós törekvések azonban nem lankadtak, ennek egyik jele, hogy a 

nyugati, liberális demokráciák részéről számos bírálat érte és éri Oroszországot, 

hogy nem tartja megfelelően tiszteletben az emberi jogokat, hogy nem kívánja 

adaptálni a liberális demokrácia elemeit és hogy nem tartja be annak játékszabályait. 

Ennek következtében még a Szocsi Téli Olimpiai Játékok bojkottja is felmerült, ami 

azért érdekes, mert olimpiai játékok bojkottjára csak a hidegháborús időkben 

                                                 
3 Erről ír Fukuyama, amikor a történelem és benne az emberiség fejlődését az elismerésért fo-

lyatatott küzdelemként jellemzi. Az elismerés iránti vágy az államokat is jellemzi, csak itt nem 

más emberek, hanem az erősebb államok és a nemzetközi szervezetek vezetői fejezik azt ki. L: 

FUKUYAMA, Francis: A történelem vége és az utolsó ember Európa Könyvkiadó, Budapest, 

1994, 5–9.  
4 L. KISSINGER, Henry: American Foreign Policy New York, Norton, 1977, 300–303. 
5 L. FUKUYAMA i. m. 15. 
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1980-ban és 1984-ben került sor. A berlini fal leomlásával és a Szovjetunió kimú-

lásával alappal volt hihető, hogy a fejlett országok között ilyen mértékű ideologikus 

szembenállás nem következhet be többé. Ahogy az elmúlt másfél év eseményeiből is 

látható, az összeütközés lehetősége változatlan, csupán az ideológia változott. 

 

1. A konfliktus kezdete 
 

A szembenállás kiéleződését a mélyen az orosz érdekszférában fekvő Ukrajna 

szövetségi rendszerekkel kapcsolatos döntési szándéka idézte elő.  

2013 őszén, a gazdaságilag kihívásokkal küzdő ország válaszút elé érkezett. 

Vagy szorosabbra fonja kapcsolatait Oroszországgal, vagy pedig az európai, sőt 

atlanti integráció mellett teszi le a voksát.  

Előbbi mellett szólt a hagyományosan szoros gazdasági kapcsolatokon túl a 

közös (sokszor azonban jelentős konfliktusokkal terhelt) múlt, valamint az, hogy 

nem célszerű a szomszédban szunnyadó medve bajuszát húzogatni. Viktor 

Janukovics ukrán elnök terve egészen az Oroszországgal kötendő vámunióig terjedt, 

amely hosszú távra elkötelezte volna Ukrajnát az eurázsiai erőtérben. 

A másik lehetőség az Európai Unióval kötendő társulási megállapodást foglalta 

magába, amely enyhített volna a keleti gazdasági függésen, és nyilvánvalóan de-

mokratizálta volna Ukrajnát,6 amely ezzel párhuzamosan nyitottabbá tette volna a 

társadalmat.  

Ukrajna két vasat tartott a tűzben, noha Moszkva többször is határozottan jelezte, 

nem nézi jó szemmel a Nyugat felé kacsintgatást. Az ukrán vezetés mégis hajlott a 

társulási megállapodás aláírására. 

A ceremóniára Vilniusban került volna sor, ahol a harmadik keleti partnerségi 

csúcstalálkozót rendezték 2013. november 28–29.-én. A keleti partnerségben 

Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldova, Örményország és Ukrajna vesz 

részt, célja pedig – nyugati megítélés szerint – pozitív gazdasági és társadalmi fo-

lyamatok elősegítése a fenti államokban.7 Grúzia és Moldova parafálta az EU-val 

                                                 
6 A demokratikus hatások erősítése egy ilyen téren deficittel küzdő országban, negatív csengésű 

kifejezést használva a demokráciaexport, amely korunkban szorosan összefügg a terrorizmus 

elleni harccal, és abból a szilárd meggyőződésből fakad, hogy a nyugti típusú liberális demok-

rácia az elérhető legjobb államforma, amelynek megvalósításában segítséget kell nyújtani az 

olyan országok számára, ahol ezt még nem érték el. Ebben szoros összefüggést látunk a kö-

zépkor vallásexportjával, amikor a keresztény hódítók kényszerítették rá vallásukat a tudatlan és 

sötétségben tévelygő bennszülöttekre. A gyarmatosítás és az annak során elkövetett bűnök el-

utasítása tekintetében konszenzus uralkodik. Vajon 100 év múlva lesz ilyen konszenzus a de-

mokráciaexport vonatkozásában is? 
7 A csúcstalálkozóról Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke az alábbiakat mondta: 

„A mai napon üdvözöltük a varsói csúcstalálkozó óta eltelt időben a keleti partnerség megerő-

sítése érdekében tett lépéseket. A keleti partnerség célja egy olyan közös térség létrehozása, ahol 

megvalósul a demokrácia, mint közös érték, a jólét és a stabilitás, és ahol fokozott mértékben 

kerül sor együttműködésre és különböző cserékre. Megállapodtunk abban, hogy fontos tovább 

erősíteni a közöttünk lévő kötelékeket. Az esetleges konfliktusok megoldása, a bizalom erősí-
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kötendő társulási megállapodásokat, amelyek rendelkezéseket tartalmaznak a 

mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások megkötésére vonatko-

zóan, Ukrajna azonban visszalépett ettől az aktustól. A vilniusi csúcs előtt egy héttel 

ugyanis az ukrán kormány úgy döntött, hogy felfüggeszti a társulási megállapodás 

megkötésére irányuló előkészületeket, azzal magyarázva a döntést, hogy fejleszteni 

kell a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal és a FÁK-tagokkal, továbbá, hogy a 

megállapodás véglegesítése előtt az EU-nak pénzügyi támogatásban kellene része-

síteni Ukrajnát.8 Jóllehet, az ukrán kormány nem zárta ki véglegesen a megállapo-

dást, azonban mégis jelzésértékű döntés született Ukrajna jövőjét illetően.  

Nehezen lenne kijelenthető, hogy az események minden előzményt nélkülöztek 

volna. Az Európai Parlament már 2013. szeptember 12-én állásfoglalást tett közzé, 

amelyben határozottan felszólította Oroszországot, hogy tartózkodjon a nyomás-

gyakorlás eszközétől a keleti partnerségben részes államok vonatkozásában. 9  A 

figyelmeztetés nem vezetett eredményre, az oroszok igen súlyos gazdasági szank-

ciókat helyeztek kilátásba Ukrajnával szemben arra az estre, ha Nyugat felé nyit-

nának. Ennek megfelelően sikerült is elrettenteni az ukrán kormányt a nyugati kö-

zeledéstől.  

A belpolitikai helyzet azonban innentől kezdve olyan erőszakspirálba torkollott, 

amelynek a vége még ma sem látható. Az Európa-párti ukránok november 21-én 

vonultak az utcákra, amely hónapokig tartó hatalmas tüntetéssorozathoz vezetett. A 

kaotikus helyzetre jellemző, hogy beszámolók érkeztek a rendőrség és a katonaság 

kegyetlenkedéseiről, ellenzék által felbérelt orvlövészekről, akik azzal a céllal 

gyilkolásztak, hogy a kormányra tereljék a gyanút, vagy éppen idegen államok 

zsoldosairól, aki részt vettek a tüntetéseken és a kapcsolódó harcokban. Bár a tör-

ténések még ma sem tisztázottak, az ukrán nép nyugatbarát része kitartott, és meg-

döntötte Janukovics ukrán elnök hatalmát, aki február 22-én menekült el rezidenci-

ájáról, hogy kisebb kitérők után végül Oroszországban találjon menedéket. A tün-

                                                                                                                            
tése és a jószomszédi viszony ápolása alapvető fontosságú a régió békéjéhez, gazdasági és 

társadalmi fejlődéséhez, valamint az országok közötti együttműködéshez.” 

http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/eastern-partnership-summit-pre

pares-signing-of-association-agreements?lang=hu (letöltve: 2015. 06. 9.) 
8 Janukovics: „Ukrajna gazdasági és pénzügyi támogatást vár az Európai Uniótól, mielőtt aláírná 

vele a tervezett társulási szerződést. Azt szeretnénk, ha európai kollégáink határozott lépéseket 

tennének, ami a fejlesztéseket és a pénzügyi-gazdasági támogatási program megvalósítását 

illeti. Kijev konkrétan abban érdekelt, hogy "elfogadható feltételek mellett” újrainduljon az 

együttműködés a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) és a Világbankkal. Ezenkívül azt is szeretné, 

hogy az EU nyújtson segítséget az ukrán gázvezetékek modernizálásában, illetve hogy oldja fel 

az egyes ukrán exporttermékeket sújtó kereskedelmi korlátozásokat.” 

http://hvg.hu/vilag/20131129_Ukrajna_gazdasagi_tamogatast_var_az_EUto (letöltve: 2015. 

06. 9.) 
9 Az Európai Parlament 2013. szeptember 12-i állásfoglalása az Oroszország által a keleti part-

nerség országaira gyakorolt nyomásról (a közeljövőben Vilniusban megrendezésre kerülő keleti 

partnerségi csúcstalálkozóval összefüggésben) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0383&lang

uage=HU, (letöltve: 2015. 06. 9.) 

http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/eastern-partnership-summit-prepares-signing-of-association-agreements?lang=hu
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/eastern-partnership-summit-prepares-signing-of-association-agreements?lang=hu
http://hvg.hu/vilag/20131129_Ukrajna_gazdasagi_tamogatast_var_az_EUto
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0383&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0383&language=HU
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tetők olvasatában tehát megdöntötték a zsarnokságot, felszabadították Ukrajnát, és 

természetesen elhárították az akadályt az európai közeledés elől. Janukovics azon-

ban, ami megegyezik a hivatalos orosz állásponttal is, jogellenesnek és illegitimnek 

tartja a hatalomtól való megfosztását, és továbbra is elnöknek tekinti magát.  

Az igazi gondok azonban még csak ezután jelentkeztek, amelyek jó két évtizede 

kódolva voltak az ukrán államiság kialakulása és a nemzetiségi feszültségek miatt. 

Az ukránok ugyanis nem vívták ki függetlenségüket, az egyszerűen az ölükbe 

hullott a Szovjetunió felbomlásával. A határokat is 1991-ben jelölték ki, nem for-

dítva nagyobb gondot a jelentős lélekszámú orosz kisebbségre, ami érthető okokból 

mindig is Oroszország felé húzott. Az ukrán mindennapokat átszőtte a korrupció és a 

posztszovjet mentalitás, a politikai elit oligarchákból és azok bizalmasaiból állt, az 

emberek fásultak és beletörődők voltak, cserébe azonban viszonylag olcsón juthat-

tak energiához és élelmiszerekhez. 

Ebben a helyzetben próbált az EU (valamint az Egyesült Államok) közelebb 

férkőzni az országhoz, hiszen ne felejtsük el, Ukrajna a maga több mint 45 millió 

lakosával hatalmas piacot jelent. Ez a kísérlet, bár kivitelezése békésnek és legi-

timnek tűnt, mégis olaj volt a tűzre, amely magasra szította a gyűlölet- és erőszak-

hullámot a térségben, és beláthatatlan következményekkel járhat globálisan is. 

 

2. A válság kiszélesedése, a krími konfliktus 
 

Janukovics elűzése egyértelmű üzenet volt Oroszország számára, hogy Ukrajna el 

kíván szakadni az orosz érdekszférától, és nyíltan a nyugati közeledés mellett teszi le 

a voksát.  

Ez alapvetően három okból jelentett problémát a nagy szomszédnak.  

Elsőként, mint már aláhúztuk, Ukrajnában jelentős számú orosz kisebbség él, 

akik sosem tekintették azt valódi hazájuknak. Masszív, Oroszországgal határos 

tömbjük és az ukrán állammal szembeni lojalitásuk hiánya már a függetlenedés óta 

komoly biztonsági kockázatot jelentett, mindeddig azonban a fenyegetés nem akti-

válódott.  

Másodsorban az ukrán piac az orosz gazdaság számára is kiemelten fontos, 

alappal volt feltételezhető, hogy elveszítését, de még csak a befolyás csökkenését is 

minden eszközzel megpróbálják megakadályozni. 

Harmadsorban, ahogy azt Marx az imperializmus jellemzőjeként másfél évszá-

zada megjelölte, a gazdasági hódítás együtt jár a katonai befolyás növekedésével, 

ami pedig Oroszország számára, közvetlen szomszédjában szintén nem örömteli 

esemény.10 

                                                 
10 Ezzel kapcsolatban javasolta Werner Faymann, osztrák miniszterelnök, kissé enyhítendő a 

feszült helyzetet, hogy Ukrajna biztonságpolitikailag, Ausztriához hasonlóan maradjon füg-

getlen, hidegháborús szóhasználattal élve: el nem kötelezett állam.  

http://mti.hu/mti/Default.aspx?ReturnUrl=%2fPages%2fnews.aspx%3fnewsid%3d395852%26

lang%3dhun&newsid=395852&lang=hun#395852&utm_source=mandiner&utm_medium=lin

k&utm_campaign=mandiner_201412 (letöltve: 2015. 06. 9.) 

http://mti.hu/mti/Default.aspx?ReturnUrl=%2fPages%2fnews.aspx%3fnewsid%3d395852%26lang%3dhun&newsid=395852&lang=hun#395852&utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201412
http://mti.hu/mti/Default.aspx?ReturnUrl=%2fPages%2fnews.aspx%3fnewsid%3d395852%26lang%3dhun&newsid=395852&lang=hun#395852&utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201412
http://mti.hu/mti/Default.aspx?ReturnUrl=%2fPages%2fnews.aspx%3fnewsid%3d395852%26lang%3dhun&newsid=395852&lang=hun#395852&utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201412
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2014 februárjában tehát az ellenzék alakíthatott kormányt, amely első intézke-

déseinek egyike nyilvánvalóan az ország egységére biztonsági kockázatot jelentő 

nemzeti kisebbségek, ellen irányult, korlátozva anyanyelvhasználatukat.  

Ez a későbbiekben stratégiai hibának bizonyult, hiszen Oroszország többek kö-

zött erre hivatkozva lépett fel a Krím-félszigeten.  

Az akkor megkérdőjelezhető legitimációval rendelkező ukrán kormány nem 

tétlenkedett, és 2014. március 21-én, az Európai Unió csúcsértekezletén aláírták 

annak a társulási megállapodásnak a politikai részét, amelyet 2013 novemberében 

terveztek, és amelyben Ukrajna kötelezi magát az emberi jogok tiszteletben tartá-

sára, a szabad piacgazdaság megteremtésére és az Európával való szoros együtt-

működésre.11 A megállapodást Magyarország 2014. november 25-én ratifikálta, a 

teljes jóváhagyás akár több évet is igénybe vehet. 12 A felek hangsúlyozták, hogy a 

megállapodás fennmaradó részét, amely magában foglalja a mélyreható és átfogó 

szabadkereskedelmi együttműködést is, a lehető leghamarabb aláírják. Erre, a tár-

sulási megállapodás gazdasági részére tekintettel 2014. június 27-én került sor. 

Jóllehet egyidejűleg, 2014. szeptember 16-án az Európai Parlament és Ukrajna 

részéről megtörtént a ratifikálás, az Európai Bizottság bejelentette, hogy 2015. 

december 31-ig elhalasztja a szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkal-

mazását, ami azt jelenti, hogy az aszimmetrikusan érvényesül, tehát az Ukrajnának 

biztosított egyoldalú kereskedelmi kedvezmény meghosszabbítását eredményezi. 

Ezen eseményekkel párhuzamosan Oroszország beavatkozott a 

Krím-félszigeten, amelyet Ukrajna semmilyen módon nem tudott megakadályozni 

vagy elhárítani.  

A Krím státuszának megítélése korábban sem volt egyértelmű, de a satus quo 

alapjának vitathatatlanul az ukrán impérium volt tekinthető, még akkor is, ha az 

orosz hadiflotta egyik bázisa továbbra is Szevasztopolban volt.  

A társulási megállapodás elvetése okán eszkalálódó események azonban odáig 

vezettek, hogy Oroszország elérkezettnek látta az időt a Krím megszállására. 

A folyamat első lépéseként a helyi lakosok kinyilvánították függetlenedési 

szándékukat, majd népszavazást írtak ki, ahol a megjelentek döntő többsége ki-

mondta az Ukrajnától való függetlenné válást, majd később kinyilvánították 

Oroszországhoz való csatlakozási szándékukat.  

Sem a belügyekbe való beavatkozás, illetve katonai jelenlét, sem pedig a nép-

szavazás nem talált külföldi elismerésre, az államok alapvetően nemzetközi jogi 

jogsértésre hivatkozva utasították el mind az önrendelkezési jogon alapuló népsza-

vazást, mind annak eredményét, valamint a kvázi annexiót is. 

Az általános álláspont ezzel kapcsolatban az, hogy az önrendelkezési jog nem 

írhatja felül az államok területi integritásának sérthetetlenségére vonatkozó elveket, 

még akkor sem, ha az adott terület lakosságának nyilvánvaló többsége dönt az el-

                                                 
11 http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/co

m/2013/0290/COM_COM%282013%290290%28PAR2%29_EN.pdf (letöltve: 2015. 06. 9.) 
12 http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/befejezodott-a-tarsulasi

-megallapodasok-ratifikacioja (letöltve:2015. 06. 5.) 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0290/COM_COM%282013%290290%28PAR2%29_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0290/COM_COM%282013%290290%28PAR2%29_EN.pdf
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szakadásról, illetve más állammal történő egyesülésről. Ennek alapján nem nyert 

nemzetközi elfogadást a krími népszavazás sem, hangsúlyozva, hogy az nemzetközi 

jogot sértett, így illegitim és jogellenes.  

A nemzetközi jogsértés tehát abban állott, hogy a nemzetközi jogi előírásokat 

alkotó és bizonyos jellegű kötőerővel felruházó államok nem érdekeltek az önren-

delkezési jog biztosításában, sokkal inkább érdekeltek azonban a II. világháborút 

lezáró békerendszerek által meghatározott, továbbá a kommunista rendszerek bu-

kása után kialakult status quo fenntartásában. A nemzetközi jogi status quo bizto-

sítja, hogy a vezető szerepet betöltő államok ezen szerepüket megőrizzék, az erősek 

ne erősödjenek tovább, a gyengék pedig maradjanak meg ilyen állapotukban.13 

A Krím elszakadása bátorítólag hatott az egyébként is szeparatizmusban gon-

dolkodó kelet-ukrajnai területek orosz nemzetiségű lakosságára, és elszigetelt kí-

sérletek után masszív fegyveres harcok indultak, kvázi polgárháború kezdődött, 

amely megdöbbentette a világot.  

Az elhúzódó polgárháború részleteivel e helyütt nem foglalkozunk, az azonban 

kiemelendő, hogy azt olyan drámai események tarkították, mint például a Malaysian 

Airlines repülőgépének lelövése. A felelősség első látásra egyértelműnek tűnhetett, 

azonban mindkét (illetve több) oldalról cáfolatok és bizonyítékok sora látott napvi-

lágot. A valódi tényállása mai napig nem tisztázott, nagy az esélye, hogy soha nem 

lesz megállapítható a felelősség kérdése. 

A fegyveres konfliktus egyre csak eszkalálódott, míg 2015. február 12-én, a 

Minszkben rendezett nemzetközi konferencián, német és francia közvetítéssel si-

került elfogadni egy fegyverszüneti javaslatot, az úgynevezett harmadik minszki 

megállapodást „Átfogó intézkedések a minszki megállapodások végrehajtására” 

címmel, amely a megoldás lehetőségét vetítette előre.14  

Rendkívül érdekes a fegyverszüneti javaslat feltételeit kidolgozó csoport össze-

állítása, bár már a 2014 szeptemberi megállapodásokat is ugyanez az összetételű 

csoport dolgozta ki és írta alá.  

Tagja volt az EBESZ nagykövete, az Oroszországi Föderáció ukrajnai nagykö-

vete, Ukrajna második elnöke, Leonyid Kucsma, valamint két el nem ismert sza-

kadár entitás vezetője, Alexander Zaharcsenko és Igor Plotnyickij. Közülük gya-

korlatilag csak az ukrajnai orosz nagykövet számított a konfliktusban érintett fél 

hivatalos képviselőjének: az EBESZ-főmegbízott csak közvetítői szerepet vállalt, az 

ukrán exelnök legfeljebb politikai tekintéllyel bír, míg az el nem ismert entitásokat 

képviselőit Kijev terroristának minősíti. Az ukrán kormány érthető okból nem kívánt 

hivatalos megbízottat küldeni a tárgyalások lefolytatására, tehát kvázi hivatalosan 

felvenni a kapcsolatot a lázadókkal, mert azzal de facto elismerte volna őket. A 2014 

                                                 
13 Az egy másik kérdés, hogy Kína megjelenése a politikai és gazdasági erőtérben hogyan befo-

lyásolja ezt a status quot. Álláspontunk szerint jelentős mértékben. 
14 Az első minszki megállapodás 2014. szeptember 5-én, míg a második 2014. szeptember 19-én 

született. Ehhez l. A harmadik minszki megállapodás: törékeny esély a politikai rendezésre. 

KKI-elemzések, a Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa E-2015/2, Budapest, 

2015, 3. 
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szeptemberi megállapodásokat ugyanez az összetételű csoport dolgozta ki és írta 

alá.15 

A fegyverszünet végrehajtásának és betartásának politikai garanciáját azonban a 

„normandiai négyek” 16  által kidolgozott dokumentum volt hivatott biztosítani, 

amely a megállapodás részeként kiegészíti azt.  

2015. április 27-én rendezték Kijevben az EU–ukrán csúcstalálkozót, amely 

rendkívüli jelentőséggel bírt Ukrajna számára, annak érdekében, hogy demonstrálja: 

a nyugat még mindig kitart mellette.  

Porosenko ukrán elnök többek között kijelentette, hogy Ukrajna a következő öt 

évben teljesíteni fogja az EU-csatlakozás minden feltételét, ezért felszólította az 

uniót, mondja ki, hogy Ukrajna csatlakozhat az EU-hoz, ha teljesíti a taggá válás 

követelményeit. Ennek körében Kijev „határozott jelzésre” számít az EU részéről az 

ország támogatásának, illetve csatlakozási perspektívájának tekintetében. 

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke leszögezte: Kijev és az Eu-

rópai Unió egyaránt kitart amellett, hogy a szabadkereskedelmi övezet kiterjesztése 

Ukrajnára nem szenvedhet késedelmet, 2016. január 1-jén működésbe kell lépnie 

minden mechanizmusának, ahogy az az EU–ukrán társulási megállapodásban áll.17 

Ezt követően, továbbra is háborús hangulatban rendezték a Keleti Partnerség 

újabb csúcstalálkozóját, 2015. május 21–22-én Rigában. A csúcstalálkozón 13 

oldalas záródokumentumot fogadtak el, amelynek 3. és 4. pontja foglalkozik az 

ukrán válsággal. Ebben leszögezik, hogy a szuverenitás és a nemzetközileg elismert 

határokon belüli területi sérthetetlenség alapelvei még a 21. században sem érvé-

nyesülnek maradéktalanul az európai kontinensen. Az EU továbbra is elkötelezett, 

hogy támogassa partnereit szuverenitásuk, függetlenségük és területi integritásuk 

megőrzésében. Felhívta továbbá a feleket, hogy haladéktalanul tegyenek lépéseket a 

három minszki megállapodás betartása tekintetében.18 

A politikai nyilatkozatok és a mindkét oldalon egyre nagyobb károkat okozó 

gazdasági szankciók ellenére a fegyveres konfliktus tovább tart, hiszen fegyver-

szünetnek nem sikerül érvényt szerezni, folyamatosak a harcok és az összecsapások.  

Az új helyzetben azonban nem működhettek az eddigi mechanizmusok, hiszen 

Európa elszokott a területén folyó fegyveres konfliktusoktól. Az együttműködésből 

komoly szembenállás lett, és ennek megfelelően határozott és nagyon kemény vá-

laszlépések érkeztek. 

 

 

 

 

                                                 
15 A harmadik minszki megállapodás 3.  
16 A politikai nyilatkozatot a német kancellár, valamint az orosz, francia és ukrán elnök adta ki, 

amelyben támogatták a fegyverszünetet, így kölcsönözve tekintélyt a megállapodásnak.  
17 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4863_en.htm (letöltve: 2015. 06. 8.) 
18 www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/riga-declaration-220515

-final_pdf/ (letöltve: 2015. 06. 7.) 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4863_en.htm
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3. A kígyó a farkába harap? 
 

Az Európai Unió jelentős amerikai bátorításra gazdasági szankciókat határozott el 

Oroszországgal szemben, hogy így bírja jobb belátásra Ukrajnával kapcsolatban, 

hivatalosan, hogy Ukrajna területi integritása ne sérüljön.19 

Az első szakasz 2014. március 6-án indult, amikor az Európai Unió állam- és 

kormányfői rendkívüli csúcstalálkozójukon úgy döntöttek, hogy három lépcsőben 

büntetőintézkedéseket helyeznek kilátásba Oroszországgal szemben az Ukrajna 

elleni fellépés miatt. Első lépésként azonnal felfüggesztették Oroszországgal a 

vízumkönnyítésről és az új partnerségi megállapodásról szóló tárgyalásokat. 

Emellett kimondták, hogy ha a békés, tárgyalásos rendezésért a következő na-

pokban nem történnek érdemi lépések, akkor második lépésként célzott beutazási 

tilalom bevezetése és vagyonbefagyasztás is napirendre kerülhet, valamint a kö-

vetkező EU–orosz csúcstalálkozót is lemondhatják. Harmadik lépésként az állam- és 

kormányfők széles körű gazdasági, kereskedelmi szankciók bevezetését vetítették 

előre, ha az oroszok további lépéseket tesznek a helyzet destabilizálását illetően. 

A büntetőintézkedések első körében beutazási és átutazási tilalmat rendeltek el a 

Krím elszakadásában fontos szerepet játszó személyekkel szemben. A Tanács 

2014/145/KKBP határozatának melléklete személyekre bontva rögzítette, hogy kit 

milyen cselekmény miatt marasztalnak el és alkalmazzák vele szemben az intéz-

kedést. 20 

Ezen túlmenően az érintett személyek vagyonának befagyasztásáról is rendel-

keztek, azonban kimentési lehetőséget is biztosítottak.21 

2014. április 28-án az Európai Unió Tanácsa újabb intézkedéseket hozott, ame-

lyek során további személyekre alkalmazta a fenti ismertetett szankciókat, amelyek 

ezt követően összesen már 45 főt érintettek.22 

                                                 
19  Az Európai Unió és a gazdasági szankciók kapcsolatáról bővebben l. Susanne PECH: 

Außenpolitisch motivierte Sanktionen der EU, Studien und Materialen zum Öffentlichen Recht 

Herausgegeben von Herbert BETHGE, Frankfurt am Main, 2013 
20  A tanács 2014/145/KKBP határozata (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, 

szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézke-

dések bevezetéséről  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:078:0016:0021:HU:PDF, 

valamint a tanács 269/2014/E rendelete (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, 

szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézke-

désekről 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:078:0006:0015:HU:PDF 

(letöltve: 2015. 06. 9.) 
21 2. cikk (1) Befagyasztásra kerül minden olyan pénzeszköz és gazdasági erőforrás, amely az 

Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézke-

désekért és politikáért felelős természetes személyekhez vagy a velük összefüggésbe hozható 

természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozik, azok birtokában 

van vagy ellenőrzése alatt áll.  
22 A tanács 2014/238/KKBP végrehajtási határozata (2014. április 28.) az Ukrajna területi integ-

ritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó 

intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat végrehajtásáról 
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Az intézkedések ezen fázisában fegyverembargó, vagyonbefagyasztás, illetve 

be- és átutazási tilalom került bevezetésre.  

A Tanács 2014. június 23-án elfogadta a 2014/386/KKBP határozatot, betiltva a 

Krímből és Szevasztopolból származó áruknak az Európai Unióba történő behoza-

talát, valamint az ilyen áruk behozatalához kapcsolódó pénzügyi és biztosítási 

szolgáltatások nyújtását. A tilalom ugyanakkor nem vonatkozik a Krímből vagy 

Szevasztopolból származó olyan árukra, amelyekre vonatkozóan az ukrán hatóságok 

származási bizonyítványt állítottak ki.23 2014. július 22-én határozott az EU kül-

ügyminiszteri tanács a második fázis bővítéséről és a harmadik fázis előkészítéséről.  

Közös közleményében szorgalmazta, hogy Oroszország vesse latba befolyását a 

kelet-ukrajnai szakadár csapatoknál és konstruktív módon járuljon hozzá a rende-

zéshez, szüntesse be a szakadár fegyveresek támogatását, és vonja vissza csapatait 

az orosz–ukrán határtól. A maláj repülő tragédiája kapcsán az EU-állásfoglalás 

követeli, hogy biztosítsanak teljes körű, korlátozásmentes és biztonságos nemzet-

közi vizsgálatot az incidens helyszínén, és mindazokat, akik közvetve vagy köz-

vetlenül felelősek a történtekért, bíróság előtt vonják felelősségre. 

A miniszteri vitában erősen érezhető volt az ukrán válság további lehetséges 

következményeitől tartó baltikumi és lengyelországi aggodalom, amely – miközben 

általában is nyugtalan az ukrajnai fejlemények lehetséges alakulásától – amiatt 

mutatkozhat alaposnak, hogy rövid távon Moldova lehet az orosz törekvések kö-

vetkező célpontja, távlatilag pedig Lettország is a célkeresztbe kerülhet, tekintettel 

az ország jelentős számú orosz kisebbségére. 

A vitában ennek folytán – nem először – az erőteljes politikai félelmek ütköztek 

az eszkaláció lehetséges gazdasági következményeitől való aggodalmakkal, ám az új 

helyzetben a súlypont ezúttal láthatóan inkább az előbbiek oldalára billent. A mi-

niszterek felszólították az Európai Bizottságot, hogy állítsa össze a második szank-

ciós fázis mélyítését jelentő újabb listát „mindazon személyekről és entitásokról”, 

akik/amelyek felelősséget viselnek az ukrajnai helyzet destabilizálásában, illetve 

haszonélvezői annak. A tanácsülés közös közleménye emlékeztet, hogy a július 16-i 

EU-csúcs döntése értelmében mindez már kiterjed „az orosz döntéshozást” támo-

gatók körére is. 

Emellett azonban, a második szakaszon túllépve, a tanácsülés arra is felkérte az 

Európai Bizottságot és az EU Tanács Európai Külügyi és Biztonságpolitikai Szol-

gálatát, hogy kezdjék meg az előkészületeket olyan – harmadik szakaszba átvezető – 

leendő szankciós intézkedésekre, amelyek immár a tőkepiaci résztvevőket, a kettős 

                                                                                                                            
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_126_R_0005&from=

EN (letöltve: 2015. 06. 9.) 

A tanács 433/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 28.) az Ukrajna területi integritását, 

szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézke-

désekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014R0433 (letöltve: 2015. 06. 

9.) 
23 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0386&qid=1417

978587621&from=EN (letöltve: 2014. 12. 2.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_126_R_0005&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_126_R_0005&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014R0433
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0386&qid=1417978587621&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0386&qid=1417978587621&from=EN
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rendeltetésű védelmi eszközök kereskedelmét, valamint az érzékeny és innovatív 

technológiák adásvételét érintenék. Az utóbbi közvetlenül érintheti az energia-

szektort, midőn olyan eszközök kerülhetnek hatókörébe, amelyek a sarkköri olaj- és 

gázkutatásokat segíthetnék. 

2014. július 25-én ismét bővítésre kerültek a szankciók, elfogadták a 

269/2014/EU rendelet újabb végrehajtási rendeletét.24 

Július 30-án előbb elfogadták a 2014/507/KKBP tanácsi határozatot, 25  majd 

módosították a 145/2014-es KKBP határozatot is26, újabb természetes és jogi sze-

mélyekre kiterjesztve a szankciókat, beleértve pl. a Dobrolet orosz állami tulaj-

donban lévő légitársaságot is. Ennek indokolásában aláhúzták, hogy a Dobrolet az 

egyik orosz állami tulajdonban lévő légitársaság leányvállalata. A Krím jogtalan 

annektálása óta a Dobrolet eddig kizárólag Moszkva és Szimferopol között mű-

ködtetett járatokat. Ezáltal megkönnyíti a jogtalanul annektált Krími Autonóm 

Köztársaság integrációját az Oroszországi Föderációba, aláásva Ukrajna szuvere-

nitását és területi integritását. 

Július 31-én még bevezetésre kerültek technológiai transzfereket érintő korláto-

zások is,27 így teljes erővel beindultak a gazdasági szankciók.  

 

4. Az orosz ellenlépések 
 

Természetesen a gazdasági szankciók nem maradtak válasz nélkül orosz részről. 

Először a lengyel zöldség- és gyümölcsimportot korlátozták. Oroszország 2014. 

augusztus 1-től behozatali tilalmat rendelt el a legtöbb lengyel zöldségre és gyü-

mölcsre, és egyúttal kilátásba helyezte a tilalom kiterjesztését az Európai Unió 

                                                 
24 A tanács 810/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 25.) az Ukrajna területi integritását, 

szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézke-

désekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.221.01.0001.01.HUN  

(letöltve: 2015. 06. 9.] 
25 A határozat tilalmat vezet be a közlekedés és szállítás, a távközlés és az energia iparágában az 

infrastrukturális projektekhez kapcsolódó új beruházásokra vonatkozóan. A határozat értel-

mében tilosnak minősülnek továbbá a Krím és Szevasztopol területén a természeti erőforrások 

kitermelését célzó projektekhez kapcsolódó új beruházások is. Nem engedélyezett emellett az 

említett iparágakhoz kapcsolódó kulcsfontosságú berendezéseknek és technológiának a Krímbe 

és Szevasztopolba történő kivitele sem. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0507&qid=1417

980507316&from=EN (letöltve: 2015. 06. 9.) 
26 A tanács 2014/508/KKBP határozata (2014. július 30.) az Ukrajna területi integritását, szuve-

renitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedések 

bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.226.01.0023.01.HUN  

(letöltve: 2015. 06. 9.) 
27 A tanács 833/2014/EU rendelete (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz 

intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014R0833 (letöltve: 2015. 06. 

9.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.221.01.0001.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0507&qid=1417980507316&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0507&qid=1417980507316&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.226.01.0023.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014R0833
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egészére. A moszkvai intézkedést egészségvédelmi megfontolásokkal indokolták, 

jóllehet mindenki számára egyértelmű, hogy mi is ál mögötte valójában. 

Az első európai uniós reakció „meglepetést” fejezett ki a moszkvai döntés miatt. 

Mint az Európai Bizottság szóvivője jelezte, „tanulmányozzák” annak pontos tar-

talmát. Szavai szerint az orosz tilalom minden előzetes bejelentés nélkül érte a 

brüsszeli testületet, és ezért most mindenekelőtt tájékozódniuk kell.28 

Ez azonban csak az előszele volt a viharnak. 2014. augusztus 7-én ugyanis 

Oroszország teljes embargót vetett ki a marhahús, a sertéshús, a gyümölcs- és 

zöldségtermékekre, baromfi, hal, sajt, tej, tejtermék behozatalára az Európai Unió-

ból, az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Kanadából és Norvégiából. A beveze-

tett ellenintézkedések nem vonatkoznak a gyermekélelmiszerekre, sem olyan áru-

cikkre, amelyet az orosz állampolgárok maguk vásárolnak a szankciók által érintett 

országokban. A korlátozásokat egy éves időtartamra hozták, azonban előrevetítet-

ték, hogy a gazdasági partnerek konstruktív hozzáállása esetén az Oroszországi 

Föderáció kormánya kész felülvizsgálni az intézkedések határidejét.29 

A szankciók természetesen Magyarországot is sújtják, amely 2013-ban mintegy 

70 milliárd forint értékben exportált mezőgazdasági termékeket Oroszországba, 

ebből a zöldség- és gyümölcsexport nagyjából 15-20 milliárd forintot tett ki. Az 

Európai Unió ugyan vállalta, hogy megtéríti az embargó által érintett szektorok 

kárát, a teljes kártérítés illuzórikus elképzelés csupán. Már az előzetes igénybeje-

lentések is jóval meghaladták a rendelkezésre álló keretösszeget, így vagy az egyes 

államok nyújtanak támogatást a nagypolitika arénájában zajló csatározások miatt 

károsult termelőknek, vagy hoppon maradnak. 

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a német Rheinmetall AG. hadiipari konszern 

profitfigyelmeztetést adott ki, miután a német kormány az Oroszország ellen el-

rendelt uniós szankciók keretében megvonta exportengedélyét egy oroszországi 

lövészeti kiképző központ felszerelésére.30  

De nagy a kétségbeesés Finnországban és Görögországban is. A finn miniszter-

elnök szerint előfordulhat, hogy az Oroszország ellen hozott uniós szankciók miatt 

Finnországnak gazdasági válsággal kell szembenéznie. Oroszország ugyanis Finn-

ország harmadik legnagyobb exportpiaca, a teljes finn kivitel 10 százalékát veszi fel, 

és orosz turisták évente mintegy 2 milliárd dollárt költenek Finnországban.31 A finn 

kormány azt is nyilvánvalóvá tette, hogy pénzügyi kompenzációt fog igényelni az 

Európai Uniótól, hiszen ha a szankciók aránytalanul nagymértékben sújtanak egy 

országot, akkor azt kompenzálni kell. 

                                                 
28 http://kitekinto.hu/europa/2014/07/31/a_lengyel_zoldseg_banja_az_eu-s_szankciokat/#.VFtKf

DSG9ps (letöltve:2014. 12. 2.) 
29 http://www.mfor.hu/cikkek/Breaking__teljes_orosz_importtilalom_az_EU_bol_szarmazo_elel

miszerekre_.html (letöltve: 2015. 06. 9.) 
30 http://www.mfor.hu/cikkek/Nehez_helyzetben_egy_hadiipari_ceg_az_orosz_szankciok_miatt.

html (letöltve: 2014. 12. 2.) 
31http://privatbankar.hu/makro/ezt-az-orszagot-is-magaval-ranthatjak-az-oroszok-271475  

(letöltve: 2015. 06. 9.) 

http://kitekinto.hu/europa/2014/07/31/a_lengyel_zoldseg_banja_az_eu-s_szankciokat/#.VFtKfDSG9ps
http://kitekinto.hu/europa/2014/07/31/a_lengyel_zoldseg_banja_az_eu-s_szankciokat/#.VFtKfDSG9ps
http://www.mfor.hu/cikkek/Breaking__teljes_orosz_importtilalom_az_EU_bol_szarmazo_elelmiszerekre_
http://www.mfor.hu/cikkek/Breaking__teljes_orosz_importtilalom_az_EU_bol_szarmazo_elelmiszerekre_
http://www.mfor.hu/cikkek/Nehez_helyzetben_egy_hadiipari_ceg_az_orosz_szankciok_miatt.html
http://www.mfor.hu/cikkek/Nehez_helyzetben_egy_hadiipari_ceg_az_orosz_szankciok_miatt.html
http://privatbankar.hu/makro/ezt-az-orszagot-is-magaval-ranthatjak-az-oroszok-271475
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Hasonlóképpen Görögország is kompenzációt igényel az uniótól a görög gyü-

mölcs- és zöldségexport befagyasztása miatt.32 

Ezek az intézkedések tehát az európai gazdaság érdekeit bizonyosan nem szol-

gálják.  

Oroszország azonban nem csak gazdasági ellenlépéseket tett, hanem politikai 

szinten sem maradt a nyugati államok adósa. 2015. május végén 17 európai or-

szágból 89 politikusnak és katonai vezetőnek33 tiltották meg, hogy Oroszországba 

utazzanak. 34 

Az európai vezetőket meglepte az orosz lépés, és a nemzetközi egyezmények 

megsértéseként értékelték azt. Látszólag elfelejtették, hogy ez válasz azon európai 

intézkedésre, amelynek során 2014-ben a Krím-félsziget annektálásában szerepet 

játszó orosz személyeket tiltottak ki az EU-ból.  

A politika szimbolikus cselekményektől való elszakadásának lehetetlenségét 

mutatja, hogy az EU napokon belül megtorolta az orosz szankciót, amikor Martin 

Schulz EP-elnök kitiltotta Vlagyimir Cszizsov nagykövetet az Európai Parlament-

ből. Csizsovon kívül egy másik, meg nem nevezett orosz diplomatára is vonatkozik 

a korlátozás Az EP elnöke indoklásában azt írta, hogy mivel az orosz hatóságok nem 

tették átláthatóvá intézkedéseiket, nem tették lehetővé az érintett személyeknek az 

intézkedéssel szembeni védekezést és az esetleges jogorvoslatot, jogszerűnek tartja a 

megfelelő válaszlépések meghozatalát. A két orosz diplomatára vonatkozó korlá-

tozáson kívül az EP felfüggeszti tevékenységét az EU–orosz parlamenti együttmű-

ködési bizottságban, és eseti alapon fogja engedélyeztetni az orosz parlamenti kép-

viselők belépését az EP-be.35 

Szomorúan konstatálhatjuk, hogy a talio-elv mind a mai napig bevett gyakor-

latként működik – a legmagasabb politikában is. 

 

5. Határokon átnyúló gazdasági szerződések – politikai befolyással? 
 

Jogi szempontból különösen érdekes annak a két helikopter-hordozó anyahajónak az 

ügye, amelyeket Oroszország Franciaországtól rendelt meg még 2010-ben. A két 

Mistral osztályú hadihajó36 megvásárlása évtizedek óta a legnagyobb fegyverüz-

                                                 
32 http://www.eco.hu/hir/ok-lesznek-az-orosz-szankciok-nagy-vesztesei/ (letöltve: 2015. 06. 9.) 
33 A kitiltottak listája itt található: 

http://www.scribd.com/doc/267129935/RUS-Einreiseverbotsliste (letöltve: 2015. 06. 9.) 
34 http://www.theguardian.com/world/2015/may/30/russia-entry-ban-european-politicians-eu-mo

scow (letöltve: 2015. 06. 9.) 
35 http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/pr

ess_release-2015/press_release-2015-june/html/european-parliament-s-relations-with-russia;js

essionid=6AF5722550A8B6C5629B4320F5255C31 (letöltve: 2015. 06. 9.) 
36 A Mistral-osztályú helikopterhordozó anyahajók, amelyek egyszerre 4 feladat ellátására ké-

pesek: helikopterek fogadása és küldése, szárazföldi csapatok hordozása, parancsnoki poszt és 

katonai kórház funkció. A 210 méter hosszú és 32 méter széles Mistralok megfelelnek a hadi-

tengerészet számos kívánalmának: 18 tengeri csomó gyorsaság mellett jó manőverezési ké-

pességgel rendelkeznek, és egyszerre akár 20 ezer tengeri mérföld megtételére is képesek le-

hetnek. A Mistral 450 tengerészgyalogost is szállíthat a 180 fős legénység mellett. Az 5 200 

http://www.eco.hu/hir/ok-lesznek-az-orosz-szankciok-nagy-vesztesei/
http://www.scribd.com/doc/267129935/RUS-Einreiseverbotsliste
http://www.theguardian.com/world/2015/may/30/russia-entry-ban-european-politicians-eu-moscow
http://www.theguardian.com/world/2015/may/30/russia-entry-ban-european-politicians-eu-moscow
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2015/press_release-2015-june/html/european-parliament-s-relations-with-russia;jsessionid=6AF5722550A8B6C5629B4320F5255C31
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2015/press_release-2015-june/html/european-parliament-s-relations-with-russia;jsessionid=6AF5722550A8B6C5629B4320F5255C31
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2015/press_release-2015-june/html/european-parliament-s-relations-with-russia;jsessionid=6AF5722550A8B6C5629B4320F5255C31
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letnek ígérkezett Oroszország és egy NATO-tagállam között. Bár a megállapodás 

miatt az Egyesült Államok, a balti államok és Grúzia is aggodalmát fejezte ki, az 

üzletnek nem mutatkozott akadálya egészen 2014 nyaráig, az ukránválság követ-

keztében megfogalmazott embargó bevezetéséig. Bár a szankciók nem visszaható 

hatályúak,37 Franciaországra egyre nagyobb nyomás nehezedett, hogy ne szállítsa le 

a korszerű technikát az oroszoknak. Az első hajó, ami a Vlagyivosztok nevet kapja, 

2014 októberében került volna átadásra, amit először november 14-re, majd isme-

retlen időpontra halasztottak. A szerződés alapján lehetőség mutatkozik az átadást 

három hónappal halasztani, azonban ezen túli teljesítés már szerződésszegést való-

sítana meg, ami azt jelentené, hogy a franciák nem hogy nem kapják meg a dara-

bonként 600 millió eurós vételárat, de súlyos kártérítés-fizetési kötelezettségük is 

keletkezhet. Az orosz kormány figyelmeztette Párizst, hogy ha nem szállítják le 

időben a megrendelt hadihajókat, akkor a szerződés értelmében a francia félnek több 

millió eurós büntetésre kell számítania. Emellett a szerződés sajátosságai miatt a 

helikopter-hordozókat nem adhatják el más országoknak, mert a hajókba orosz 

tulajdonú alkatrészek vannak beépítve. Ahhoz, hogy az orosz tulajdonban lévő 

kommunikációs berendezéseket és kábeleket eltávolítsák, az egész hajót szét kellene 

bontani, ami aránytalan költségekkel járna.38 

Itt is joggal vetődhet fel a kérdés, kinek az érdekét szolgálja, hogy Franciaország 

ne szállítsa le az érvényes szerződés alapján elkészített haditechnikát Oroszország-

nak. Van-e olyan jogi érv, amely felülírhat egy ilyen volumenű szerződést?39 Ez 

miért nem merült fel a szerződés megkötését megelőzően? Ha van ilyen érv, az más 

jellegű szerződésre is alkalmazható-e, vagy csak tárgyát tekintve katonai eszköz, 

alanyát tekintve pedig Oroszország esetén? Megéri-e Franciaországnak veszni 

hagyni a nagy üzletet, és totálisan szembefordulni Oroszországgal? 

Jelen tanulmány első fázisának megírására 2014 őszén került sor, és akkor még 

nyitva kellett hagynunk a kérdést, a kérdőjel a mondat végén maradt, bár már lát-

szott, hogy az amerikai nyomás erősödik, illetve a magukat Oroszország által leg-

inkább fenyegetve érző balti államok és Lengyelország erélyesen tiltakoztak a 

fegyverszállítás ellen. Tették ezt akkor is, ha a két helikopter-hordozót az oroszok a 

csendes-óceáni flotta megerősítésére szánták.  

2015 májusára azonban kikristályosodott a francia álláspont is a nagyberuházás 

kapcsán. A jogi, gazdasági és a politikai érvek kollíziójából utóbbiak kerültek ki 

győztesen, azaz a francia kormány, bár jogilag megtehette volna és gazdaságilag 

nagy hasznot szalaszt el, mégsem mert szembemenni az euroatlanti érdekekkel, és 

hivatalosan is kijelentette, hogy nem adja át a két anyahajót.  

                                                                                                                            
négyzetméter felszállási területű hadihajón, a szállítható 16 helikopterből egyszerre hat lehet a 

hajó fedélzetén. Emellett a csomagtérben további 40 tank vagy 70 motorizált katonai jármű 

szállítására is képes. 
37 L. a tanács 833/2014/EU rendelete 2. cikk (2) bek. és 4. cikk (2) bek. 
38 http://kitekinto.hu/europa/2014/11/24/folytatodik_a_mistral-ugy/ [letöltve: 2015. VI. 8.]. 
39 A korábbi francia közlekedési miniszter, Thierry Mariani szerint jogilag semmi nem kötelezi 

Franciaországot, hogy megszegje a szerződést és ne szállítsa le a hajókat. 

https://militarytechcooperations.wordpress.com/tag/france/ (letöltve: 2015. 06. 9.) 

http://kitekinto.hu/europa/2014/11/24/folytatodik_a_mistral-ugy/
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Mi lesz a szerződés és a megépült haditechnika sorsa? 

A francia kormány harapófogóba került az ügyben, hiszen egyrészt meg kíván 

felelni a ki nem mondott amerikai elvárásoknak, másrészt a majd 1,2 milliárd euró a 

francia költségvetésnek is hiányozna. Nem is beszélve arról a tényről, hogy a két 

hadihajó francia kikötőkben történő állomásoztatása szintén milliós nagyságrendű 

tétel havonta. Külpolitikailag korrektnek maradni sokszor nem esik egybe a belpo-

litikai érdekekkel, aminek figyelmen kívül hagyását már a hajógyári szakszervezet is 

felrótta a kormánynak, továbbá a választóknak is nehéz megmagyarázni, hogy miért 

nem szállítják le a szerződésszerűen a haditechnikát és zsebelik be az ellenértéket.  

Ha nem szállítják le a hajókat, gondoskodni kell további sorsukról. A 

NATO-főtitkár már hivatalosan jelezte Franciaországnak, hogy megvennék a hadi-

eszközöket, de India és Kína is szóba került, ez azonban a szerződésbe ütközik, és 

Oroszországnak a már ismertetett okok miatt elfogadhatatlan.  

Franciaország közölte az orosz féllel, hogy visszafizet 785 millió eurót a 

Misztralok át nem adása miatt, amennyiben megállapodásra jutnak és írásban rög-

zíti, hogy harmadik félnek értékesíthetik a hajókat Moszkva beleegyezése nélkül. 

Erre a megoldásra már csak azért sem mutatkozik esély, mert a Oroszország 1,163 

milliárd eurót követel a szerződés alapján, és ezen összeg megfizetése előtt hallani 

sem akar az egyéb kérdések rendezéséről.  

Látható tehát, hogy a francia kormány szerződésszegést követ el, amikor el kíván 

állni a szerződéstől, holott erre semmiféle jogi alapja nincsen, míg az orosz fél 

ragaszkodik a teljesítéshez, de minimálisan is az előleg visszafizetéséhez és a 

szerződésben meghatározott kötbér megfizetéséhez.  

Francia források szerint a szerződésszegéssel összefüggő tényleges kár elérheti 

az 5 milliárd eurót is.40 

Nem nehéz tehát belátni, Franciaország mind gazdaságilag, mind politikailag 

hatalmas károkat szenved a szerződésből való kihátrálás okán, és igen kétségesnek 

mutatkozik, hogy ezek a károk más módon kompenzálhatók-e. A Mistral szerződés 

meghiúsulása igen sokat árthat azon francia terv megvalósításának is, hogy az ország 

a világ egyik vezető fegyverexportőre legyen.41 

Az oroszok mindenesetre eddig megértően viselkedtek és nem fenyegetik perrel 

a franciákat. A TASSZ hírügynökség jelentése szerint Moszkva álláspontja egy-

szerű. Vagy a hajók vagy a pénz.42 

 

Záró gondolatok 
 

A nemzetközi közjogi megoldási kísérletek ellenére az ukrán polgárháború tovább 

folytatódik.  

                                                 
40 A kalkulációban a ténylegesen fizetendő kártérítés, az eddigi költségek és az elmaradt haszon is 

bennefoglaltatik. http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/mistral.htm (letöltve: 

2015. 06. 9.) 
41 https://militarytechcooperations.wordpress.com/tag/france/ (letöltve: 2015. 06. 9.) 
42 http://tass.ru/en/world/798124 (letöltve: 2015. 06. 9.) 

http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/mistral.htm
https://militarytechcooperations.wordpress.com/tag/france/
http://tass.ru/en/world/798124
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Ami a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogát illeti, mind a gazdasági szankciók 

eredményességének megítélése, mind pedig jövőbeni hasznuk meglehetősen vita-

tott.  

Kubát hat évtizeden keresztül sújtották, ám nem bizonyultak hatékonynak, Líbia 

ellen is szükség volt több mint egy évtizedre, míg megtörték a kormányt, és Iránt 

sem hatják meg különösebben az embargós állapotok.  

A felsoroltak kis országok vagy éppen regionális középhatalmak, nem említhetők 

egy szinten Oroszországgal, amely az elmúlt években vitathatatlanul visszanyerte 

globális vezető szerepét, gazdaságilag megerősödött, katonailag fejlődött, jelentős 

tartalékokat halmozott fel.  

A szankciók vitatott jellegét alátámasztandó, álljon itt két idézet, mindkettő 2014. 

augusztus 30-án látott napvilágot. Az első az amerikai külügyi szóvivő, Jen Psaki 

álláspontja, aki szerint az Egyesült Államok kész további szankciókat bevezetni 

Oroszország ellen, mivel beavatkozott a kelet-ukrajnai harcokba a Moszkvához 

húzó szakadárok oldalán. Hozzátette, Washington több rendelkezésére álló lehető-

séget mérlegel, amelyek közül a gazdasági büntetőintézkedések jelentik „a legha-

tásosabb eszközt, a legjobb eszközt".43 

A másik Orbán Viktor miniszterelnök véleménye, aki így nyilatkozott a brüsszeli 

rendkívüli uniós csúcstalálkozó előtt: „Önbecsapás lenne azt állítani, hogy az eddigi 

szankciós politika sikeres volt. Ez egy katonai konfliktus, amit nem lehet ilyen 

típusú szankciókkal kezelni.” A kormányfő hozzátette, azt reméli, hogy az „egész 

eddigi szankciós politika áttekintése és szükség szerinti korrekciója napirenden 

lesz…”44 

Ez a két homlokegyenest eltérő álláspont is illusztrálja, mennyire eltérő a 

szankciók megítélése, és mennyire másként gondolkoznak az Egyesült Államokban 

és Európában.  

A szankciók természetesen fájnak Oroszországnak, fájnak az EU-nak, de nem 

fájnak az USA-nak. 

Ha a kockázatokat tekintjük, az Egyesült Államok csak nyerhet az ukrán konf-

liktuson, hiszen gazdasági kapcsolatai Oroszországgal 10%-át sem teszik ki az 

EU–rosz relációnak, így nagyobb veszteség nem éri a szankciók által. Az USA 

számára az összes lehetséges kimenetel túlnyomórészt pozitív, tekintve a kiindu-

lópontot, miszerint a rezsimváltás nélkül Ukrajna az orosz gazdasági és katonai 

érdekszférában maradt volna, vagy legfeljebb semlegesként ún. pufferállam szerepét 

töltötte volna be.  

Ha Ukrajna folytatni tudja jelenlegi nyugati típusú demokratizálódását, akkor az 

euroatlanti gazdasági és katonai érdekszférába kerül annak minden jogával és kö-

telezettségével. A Világbank szervezetei örömmel nyújtanak majd segítséget a 

                                                 
43 http://hvg.hu/gazdasag/20140828_Amerika_szerint_a_szankciok_valnak_be_Put/  

(letöltve: 2015. 06. 9.) 
44 http://www.bruxinfo.hu/cikk/20140830-orban-a-szankcios-politika-korrekciojaban-bizik.html  

(letöltve: 2015. 06. 9.) 

http://hvg.hu/gazdasag/20140828_Amerika_szerint_a_szankciok_valnak_be_Put/
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20140830-orban-a-szankcios-politika-korrekciojaban-bizik.html
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gazdaság fejlesztéséhez, és a nyugati, globális vállalatok szívesen foglalják majd el a 

jelentős versenyhátrányban lévő piacot.  

Ha Ukrajna nem ebbe az irányba haladna, és mégsem csatlakozna a nyugati 

szövetségi rendszerekhez, a szankciók akkor is jelentős kárt okoztak Oroszország-

nak, rontva ezzel világhatalmi pozícióit.  

Álláspontunk szerint a gazdasági szankciók általában hatékony eszköznek bi-

zonyulhatnak, amennyiben egy gazdasági jellegű jogsértést kívánunk velük orvo-

solni vagy megtorolni, például a WTO DSU rendszerében, azonban egy nagyhata-

lom ellen nem biztos, hogy célravezetők lesznek.  

Annál is inkább, mert a Der Spiegel című német folyóirat szerint az ameri-

kai–orosz árucsere 2014-ben 5,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, így 

29,2 milliárd dollárt tett ki. Ezzel szemben az Európai Unió tagállamai és Oroszor-

szág közötti kereskedelem 9,7 százalékkal csökkent, 377,3 milliárd euró volt. 

Frank Schauff, a több száz Oroszországban tevékenykedő európai vállalatot 

összefogó Association of European Businesses (AEB) üzleti érdekképviseleti 

szervezet ügyvezetője a Der Spiegelnek elmondta, hogy az amerikaiak erős nyomást 

gyakoroltak Európára, hogy kemény szankciókat vezessenek be Oroszország ellen, 

ők viszont bővítették az Oroszországgal folytatott kereskedelmüket, ami figyelemre 

méltó.45 

A szankciók mögött tehát fenti számok tükrében egyéb érdekeket is lehet sejteni 

az Ukrajna területei épsége feletti aggodalmon kívül.  

Bár a hivatalos kommunikáció szerint a törésvonal a haladó szellemű ukrán 

kormány és az oroszbarát szeparatisták (sarkalatosabb megfogalmazással: terroris-

ták) között húzódik, a jelen helyzet azonban sokkal inkább geopolitikai és világ-

gazdasági küzdelemként, piacszerzési kísérletként értékelhető, mint demokrácia-

exportra mutató igényként, ami az ukrán társadalom nyitottabbá, európaivá tétele 

érdekében lehet szükséges. Ilyen kényes helyzetben pedig a gazdasági szankciók 

könnyen kontraproduktívnak bizonyulhatnak, főleg a közvetlenül érintett Európa 

számára.  

 

                                                 
45 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/russland-sanktionen-helfen-us-firmen-europa-verlier

t-a-1036204.html (letöltve:2015. 06.10.) 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/russland-sanktionen-helfen-us-firmen-europa-verliert-a-1036204.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/russland-sanktionen-helfen-us-firmen-europa-verliert-a-1036204.html

