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1. Bevezető

Az utóbbi néhány évtizedben számos intergu-
vernamentális és nem kormányzati szervezet, il-
letve kutató összpontosította anyagi eszközeit,
erőforrásait és szakértelmét az országukat el-
hagyni kényszerülők helyzetének javítására. Ez
idő alatt egy számjaiban egyre növekvő és véde-
lemben nem részesülő csoport volt elhanyagol-
va: a belső menekültek népcsoportja.

Az 1998-ban elfogadott meghatározás szerint
belső menekültnek minősül az a személy vagy
csoport, amely kényszerítve vagy kötelezve volt,
hogy elmeneküljön, vagy elhagyja otthonát
vagy szokványos lakhelyét, annak eredménye-
képpen vagy annak érdekében, hogy elkerülje
fegyveres összecsapás, általános erőszakos hely-
zetek, emberi jogok megsértése és természeti
csapások vagy ember által okozott katasztrófa
hatásait anélkül, hogy egy nemzetközileg elis-
mert országhatáron átkelt volna.1

Napjainkban a világ több mint 40 országában
összesen 25-30 millió belső menekült van. Ez a
szám nagyságrendje még meglepőbb, amikor
összehasonlítjuk a menekültek számával, ami
nem több mint 13 és fél millió.2 A menekültek

számára létrehozott rendszer nem volt alkal-
mazható a belső menekültekre, annak ellenére,
hogy az utóbbiak a menekültekhez hasonló
helyzetben voltak saját orszáhatáraikon belül.
Mivel ők képtelenek voltak átkelni egy nemzet-
közileg elismert országhatáron, nem kerültek a
nemzetközi védelem ernyője alá.

2. Az ENSZ reakciója

Az ENSZ belátva a helyzet súlyosságát és előre-
látva a belső menekültek számszeri gyarapodá-
sát, 1992-ben kijelölte Francis Denget az ENSZ
Főtitkára a Belső Menekültek Képviselőjének
(tovább: a Képviselő). A Képviselő vizsgálata
eredményeként 1996-ban ENSZ Emberjogi Bi-
zottsága elött bemutatta a „Nemzetközi Jogsza-
bályok Elemzése és Gyűjteménye” című
tanulmányt3 és ily módon számos tisztázatlan
rendelkezés és joghézag került napfényre.

Az érvényben lévő jogszabályok egyike sem
tiltotta expressis verbis a jogtalan áthelyezést
vagy átmenekülést és nem írta elő az áthelyezés
vagy átmenekülés közbeni védelmet, illetve a
biztonságos visszatéréshez vagy reintegráció-
hoz való jogot. A fegyveres összecsapások miat-
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ti áthelyezés vagy átmenekülés közben hátraha-
gyott tulajdon visszaszolgáltatásához vagy kár-
térítéshez való jog szintén hiányzott a nemzet-
közi jogkeretből. Továbbá, expressis verbis nem
volt kijelentve az ország biztonságos részében
való menedék kereséséhez való jog, illetve a
kényszerített visszatelepítés tiltása. A következő
esetekben voltak a jogszabályok tisztázatlanok
vagy pedig elégtelenek:4

– a belső feszültség vagy zavargások esetén a
humanitárius jog nem alkalmazható, viszont az
emberi jogok előrelátott esetekben korlátózható-
ak, tehát a belső menekültek védelmét még az
utóbbi sem biztosítja minden esetben,

– az emberjogi egyezmények az állam és az
állampolgárok viszonyát korlátozza, tehát fegy-
veres lázadó vagy ellenzéki csoportokat nem
kötnek ezen egyezmények,

– nem minden állam vállalta aláírásával a
genfi egyezmény és a kiegészítő protokollumok
alkalmazását és betartását, tehát ezen államok
esetén jogvákuum létezik a belső menekültek
védelmére vonatkozóan,

– néhány alapelv az 1951-es menekültek
helyzetére vonatkozó egyezményből alkalmaz-
ható analóg módon, viszont hatásos védelem-
ben nem részesíti a belső menekülteket.

Amint a Tanulmány is mutatta, az esetek túl-
nyomó többségében a belső háborúk és fegyve-
res összecsapások a belső menekülés fő kiváltó
okai5. A kormányok számtalan esetben a jelen-
ség okozói vagy pedig a belső menekültek prob-
lémáját figyelmen kívül hagyják, mivel nem
szándékoznak vagy képtelenek az alapvető jo-
gaik és szükségleteik biztosítására. A belső me-
nekültek könnyen az államon belüli „felelősség-
vállalás vákuumába” kerülhetnek, vagyis az
illetékes hatóságok hajlamosak inkább ellenség-
ként kezelni őket, semmint saját népük része-
ként, akiket kötelesek védeni és tamogatni.6

Minden konfliktusban résztvevő vagy érintett
fél tart attól, hogy a humanitárius segélynyújtás

megerősítí a másik felet, ezért igyekszik meg-
akadályozni, hogy a vele szemben álló fél támo-
gatáshoz jusson. Továbbá nehezíti a belső mene-
kültek elérését és számontartását az is, hogy a
legtöbb esetben nehezen megközelíthető tábo-
rokban vagy létesítményekben élnek, néha pe-
dig az azonosítás elkerülése érdekében inkább
szétszóródnak.

3. Az Irányelvek

3.1. 1998-ban az ENSZ Emberjogi Bizottsága (to-
vább: a Bizottság) 54-ik üllésezése alkalmával
egyhangú határozattal7 elfogadta az Irányelve-
ket és bátorította tagjait és a nem-kormányzati
szerveket, hogy ismertessék, népszerűsítsék, il-
letve terepen alkalmazzák az Irányelvek előírá-
sait. Az Irányelvek 30 alapelve azonosít és
expressis verbis kijelent olyan kulcsfontosságú
jogokat és garanciákat amelyek tiltják a
kényszerített áthelyezés, biztosítékot nyújtanak
belső menekülés alatt, illetve garanciát jelente-
nek a biztonságos visszatéréshez vagy újratele-
pítéshez. Továbbá a dokumentum meghatároz-
za a kormányok, lázadó csapatok, nemzetközi
szervezetek és nem-kormányzati szervek belső
menekültekkel kapcsolatos kötelezettségeit is.8

Az egyén számára nyújtott védelem két alap-
pontból kiindulva vizsgálható. Elsősorban a vé-
delem lehet helyzetfüggő; másképpen: védelem-
ben részesül az a személy, aki bizonyos, jól
meghatározott helyzetben található. Tehát a hu-
manitárius jog helyzet-orientált védelmet nyújt.
Másodsorban, a védelem lehet kategória-orien-
tált, avagy a személy bizonyos kategóriába való
tartozása a meghatározó, tekintet nélkül a hely-
zetre, amelyben található.9 Az utóbbi komplikált-
nak tűnik, hiszen valósággal lehetetlen számba
venni és részleteiben ismerni minden olyan hely-
zetre vonatkozó jogszabályt, amelybe az egyén
„sodródhat”, ennek ellenére az Irányelvek a ka-
tegória-orientált védelmet „képviselik”.
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3.2. A 30 alapelv öt fő fejezetre van osztva:
a. általános alapelvek
b. önkényes áthelyezéssel kapcsolatos alapel-

vek
c. a menekülés közbeni védelemmel kapcso-

latos alapelvek
d. a humanitárius segélynyújtással kapcsola-

tos alapelvek
e. visszatéréssel vagy újratelepítéssel, illetve

integrációval kapcsolatos alapelvek
Az Irányelevek alapja a non-diszkrimináció el-

ve, amelyet megtalálunk a 1, 2, 4, 18, 22 és 29-es
alapelvekben. Az 1-es alapelv 1-es alpontja és a 4-es
alapelv 1-es alpontja szerint, a belső menekültek
teljes egyelőségben fogják élvezni az elismert jogo-
kat, bármilyen kritériumra való tekintet nélkül.

Az Irányelvek különös hangsúlyt fektetnek a
belső menekültek csoportján belül létező külön-
legesen sebezhető és veszélyeknek kitett csopor-
tokra, mint például a nők és a gyerekek csoport-
ja, anélkül hogy a non-diszkrimináció alapelvét
megszegnék (4-es alapelv 2-es alpont). A doku-
mentum tiltja minden körülménytől függetlenül
a gyerekek sorozását, illetve a harcokban való
részvételüket. A 23-as alapelv 2-es alpontja bizto-
sítja a belső menekült gyerekek ingyenes oktatá-
sát, továbbá az oktatás tekintettel kell legyen a
gyerekek által beszélt nyelvre és vallásra. Külön-
leges erőfeszítések szükségesek a nők oktatási
programban való részvételének érdekében. A
nők egészségügyi szükségleteinek ellátására
szintén különös figyelmet kell fordítani. Megfe-
lelő támogatás és tanácsadás szükséges azon nők
számára, akik nemi vagy más visszélés áldozatai.

A 16 és 17-es elvek a hiányzó személyek illet-
ve a családok újraegyesítésének problematikájá-
val foglalkozik. Az előbb említett elvek alapján a
belső menekültnek joga van a hozzátartozói sor-
sáról, illetve hollétéről való információhoz. A
hatóságoknak törekedniük kell, hogy a hiányzó
személyekről minél több információval szolgál-
hassanak, és ezen feladatuk ellátásában számít-
hatnak a nemzetközi szervezetek támogatására.
Azon családok, amelyek a menekülés vagy áthe-

lyezés során különváltak, minnél hamarabb új-
raegyesítésben kell részesüljenek.

A 15-ös alapelv b. alpontja az analóg mene-
kült jogot felhasználva kijelenti a non-
refoulement elvnek megfelelő, a belső menekül-
tek esetében alkalmazható alapelvet miszerint, a
belső menekültek erőszakkal nem telepíthetők
vissza, új helyre vagy bármilyen olyan helyre,
ahol életük, biztonságuk, szabadságuk vagy
egészségügyi állapotuk veszélynek van kitéve.

A humanitárius segítségnyújtással kapcsola-
tos előírások egy egész fejezetet alkotnak. A 24-
es alapelv előírja, hogy a humanitárius segély-
nyújtás pártatlan és non-diszkriminatív kell
legyen, továbbá szigorúan tiltott az ilyen jellegő
segély politikai vagy katonai célokra való fel-
használása. Az állam felelősségét a 25-ös alapelv
sorolja fel. Elsősorban, a nemzeti hatóságok fele-
lősek a belső menekültek számára segítséget
nyújtani. Másodsorban, amennyiben nemzetkö-
zi szervezetek vállalták magukra a belső mene-
kültek támogatását az állami hatóságok nem te-
kinthetik a szervezetek aktivitását ellenséges
vagy állam belügyébe avatkozó cselekedetnek.

Az Irányelvek alkotói gondoltak a humanitá-
rius segítséget nyújtó önkéntesek és alkalmazot-
tak védelmére is: ők nem lehetenek támadás
vagy bármilyen más erőszakos cselekmény
célpontjai.10 27-es alapelv fontos kapcsolatot lé-
tesít a védelem és a segélynyújtás között, hiszen
megfelelő védelem nélkül, csak a segélynyújtás-
ra összpontosító műveletek nem lehetnek teljes
mértékig hatásosak.11 A Nemzetközi Vöröske-
reszt már hosszú ideje hangoztatta a védelem és
segélynyújtás elválaszthatatlan voltát. A véde-
lem hiánya a terepen súlyos következményekkel
járhat. Az ENSZ annak ellenére, hogy hatéko-
nyan nyújtott segítséget a ruandai belső mene-
kültek számára, kevés figyelmet fordított a belső
menekültek védelmére. Ennek következtében a
kibehoi belső menekült táborban, 1995-ben, a ru-
andai hadsereg több ezer hutu belső menekültet
mészárolt le, az ENSZ és más szervezetek alkal-
mazottainak szeme láttára.12 A zepa- és szrebre-
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nicai események további elrettentő példaként
szolgálnak.

A visszatérés, újratelepítés és reintegráció
kérdésével a 28, 29 és 30-as alapelvek foglalkoz-
nak. A dokumentum a menekültjog előírásait
felhasználva kijelenti az önkéntes hazatérés
alapelvét. A 28-as alapelv 1-es alpontja szerint
elsőként a hatóságok feladata és kötelessége
azon eszközök biztosítása, amelyek elősegítik a
belső menekültek visszatérését. Továbbá a ható-
ságok feladata méltóságban és biztonságban
való hazatérés biztosítása. Az illetékes állami
szervek a hátrahagyott javak és tulajdonok visz-
szaszerzésében kötelesek segítséget nyújtani.
Amennyiben a javak és tulajdonok visszaszerzé-
se nem lehetséges, a belső menekülteknek joguk
van megfelelő kártérítést kapni, illetve a hatósá-
gok ez ügyben támogatást kell nyújtsanak.13

3.3. Mint már említettük az Irányelvek három
alappillére: a nemzetközi emberi jog, a humani-
tárius jog és a menekültjog. Az Irányelvek nem
alkotnak új jogszabályokat, hanem a már létező,
az aláíró felek számára kötelező, nemzetközi
egyezmények jogszabályait jelentik ki újra és
használják fel a belső menekültek védelmének
érdekében.

3.3.1. Az Irányelvekeben található több elv
visszavezethető az ENSZ által elfogadott hat
nemzetközi emberjogi egyezményre. A Polgári
és Politikai Jogokra Vonatkozó Nemzetközi
Egyezményben megtaláljuk az élethez való jo-
got és a kínzás és embertelen bánásmód tiltását,
míg a legfontosabb politikai jogként kiemelhet-
jük a szavazáshoz való jogot. Az Irányelvekben
a következő alapelvekben találjuk meg a fent
említett jogok megfelelőjét: 10-es alapelv 1 és 2-
es alpont, 11-es alapelv, míg a szavazáshoz való
jogot a 22-es alapelv 1-es alpont d. pontja bizto-
sítja. A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok-
ra Vonatkozó Nemzetközi Egyezmény tartal-
mából néhány alapelvet fontosnak találunk
megemlíteni, hiszen ezek az Irányelvek alkotó
részévé váltak: az élelemhez jutás megkönnyíté-
se, egészségügyi ellátás, illetve megfelelő lakó-
hely biztosítása. A Nők Megkülönböztetésének

Kiküszöbölésére Vonatkozó és a Gyermek Jo-
gaira Vonatkozó Egyezmény tartalmából átvett
jogok az Irányelvekben számos helyen vannak
jelen, hogy csak néhányat említsünk: 4-es alap-
elv 2-es alpont, 13-as alapelv 1-es alpont vagy
23-as alapelv 2 és 3-as alpont (lásd az előbbi ol-
dalakat).

3.3.2. A humanitárius jog, a nemzetközi jog
egyik ágaként, olyan általánosan elfogadott sza-
bályokból áll, amelyek korlátozzák a háború le-
folytatásának eszközeit és eljárásait, illetve a
harcban nem résztvevő személyek védelmét ír-
ják elő.14 A humanitárius jog legfontosabb esz-
közei a 4 genfi egyezmény és a 2 kiegészítő
protokollum. Ezen egyezmények betartása az
aláíró államok15 jogi kötelezettsége.

A „mini-egyezmény”-ként is ismeretes, mind
a 4 genfi egyezmény közös, 3-as cikkelye kibőví-
téseként született meg a nem-nemzetközi fegy-
veres konfliktusra vonatkozó II-es kiegészítő
protokollum. A protokollum 17-es cikkelye szi-
gorúan tiltja a lakosság áthelyezését, kivéve azt
az esetet, mikor szükségszerű és sürgető had-
műveletek végrehajtása nem kívánja ezt. A 4-ik
genfi egyezmény előírásai szerint az áthelyezett
népességnek joga van a minnél hamarabbi visz-
szatelepítéshez. Mivel a belső menekülés legtöb-
bszöri kiváltó oka a belső harc, a II-ik kiegeészítő
protokollum és a genfi egyezmények fontos
alapkövei az Irányelveknek.

3.3.3. A menekültjog hatása rendkívüli nagy
volt az Irányelvek előírásaira, mivel az ENSZ
1951-es menekültegyezménye és az 1967-es
protokollum számos analóg módon alkalmazha-
tó előírást tartalmaz. Elsősorban a belső mene-
kültek meghatározásában érezhetőek ezen hatá-
sok, hiszen a belső menekültek a menekültekhez
hasonló helyzetbeen találhatóak, anélkül, hogy
egy nemzetközileg elismert országhatáron át-
léptek volna. A helyzet hasonlóságai között csak
néhányat említünk: az otthonuk elhagyására
késztető ok, a táborokban való létkörülmények,
a hazatéréssel és (re)integrációval kapcsolatos
nehézségek.16
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4. Az Irányelvek 
mint nem kötelező jogi eszköz

A Képviselő egy nem kötelező jogi eszköz létre-
hozása mellett döntött, viszont számos kutató és
nemzetközi szervezet kritikus szemmel figyelte
az Irányelvek létrehozását. Szerintük egy kötele-
ző erejű jogi eszköz létrehozása lett volna a he-
lyes megoldás annak ellenére, hogy ez rendkí-
vül komplikált és időigényes műveletnek tűnik.
Ily módon a szabályok alkalmazása ellenőrizhe-
tő lett volna és megszegés esetén szankciók al-
kalmazhatók.

Miért döntött Francis Deng és csapata a nem
kötelező jogi eszköz létrehozása mellett? Három
fő okot azonosíthatunk. Elsősorban, az ENSZ
Emberi Jogi Bizottság felhatalmazása egy „meg-
felelő” és „érthető” szabálykeret, nem pedig egy
kötelező erejű jogi eszköz létrehozására szólt. A
Kormányok nem támogatták a kötelező erejű jo-
gi eszköz létrehozását, mivel a belső menekültek
ügye rendkívül érzékeny pontnak számít az ál-
lam belügyében. Másodsorban, azonnali szük-
ség volt egy belső menekülteket védő átfogó
szabálykeretre, míg egy nemzetközi szerződés
létrehozása akár több évtizedes folyamat is le-
het. Végül pedig már léteztek olyan nemzetközi
jogszabályok, amelyek védelmet biztosítottak a
belső menekültek számára, így a szétszórt elő-
írások összegyűjtése rendkívül hatásosnak
tűnt.17 Másrészt, kevésbé valószínű, hogy egy
kötelező erejű jogi eszköz tartalmazhatott volna
konkrét útmutatásokat a belső menekültek hely-
zetének tartós javítására.18

Mint már említettük, az Irányelvek három
„alappillére” az Emberi Jog, Nemzetközi Huma-
nitárius, illetve a Menekült Jog. Az alappillérek
kötelező erejű jogi eszközökből állanak. Az
Irányelvek minden előírása visszavezethető va-
lamely alappillér kötelező erejű jogi eszközére.
Az egy jogi eszközben való összegyűjtés elsősor-
ban praktikai szükségletnek felel meg, hiszen ily
módon könnyű a belső menekültekre vonatkozó
jogszabályokat számon tartani. Eredménykép-
pen, az Irányelvekben található belső menekül-

tekre vonatkozó jogok közvetett módon kötele-
zőek és oly módon is védhetőek, hogy ez egyik
alappillér kötelező erejű jogi eszközére hivatko-
zunk, tehát a Kormány vagy a konfliktus más
résztvevői kötelezve vannak ezek betartására.19

5. Az állami szuverenitás 
és az Irányelvek

Az ENSZ alapokmány 1-es cikkely 3-as alpontja
szerint az Egyesült Nemzetek egyik alapvető
célja nemzetközi együttműködés gazdasági,
szocális, kulturális és humanitárius segélynyúj-
tás terén, illetve az alapvető emberi jogok és
alapvető szabadságok tiszteletben tartása (to-
vábbá lásd az 55-56-os cikkelyeket). Ezzel ellen-
ben a 2-es cikkely 7-es alpontja kijelenti, hogy az
Alapokmány egyetlen előírása sem hatalmazza
fel az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy köz-
belépjen olyan ügyekben, amelyek egy állam
kizárolagos belügyének minősülnek. Kompli-
kált eset all fenn, ha egy állam egy nemzetközi
egyezmény aláíró feleként vállalja az állampol-
gárai alapvető jogainak tiszteletben tartását, vi-
szont a gyakorlatban kötelezettségeit nem telje-
síti. Az 1-es cikkely 3-as alpontja, illetve az 55,
56-os cikkely vagy a 2-es cikkely 7-es alpontja al-
kalmazható?

Jelenleg a nemzetközi emberi jog szakterüle-
tén két tábor létezik. Az egyik az államközpon-
túság elvét vallja a magáénak, tehát a
szuverenitás és a nem-beavatkozás mellett fog-
lal állást. A másik csoport szerint az alapvető
emberi jogoknak az államhatárok nem szabhat-
nak akadályt, tehát ők az egyénközpontúság
képviselői.20 Amennyiben az első velemény mel-
lett foglalunk állást, nyilvánvalóvá válik a nem-
zetközi emberi jogi egyezmények fölöslegessé-
ge, hiszen az állami hatóságok bármilyen
bánásmódban részesíthetik állampolgáraikat, a
nemzetközi közösség nem léphet közbe, tehát a
jogszabály megsértése bármilyen szankció nél-
kül marad.
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Az Irányelvek elfogadásának egyik alapvető
feltétele a szuverenitás elvében történt változások
voltak és ily módon a mérleg eltolódott az egyén-
központúság felé. A Képviselő kidolgozta a
„szuverenitás mint felelősség” tanát, így keresve
egyensúlyt az állam felelőssége és a humanitárius
segélynyújtás között.21 A tan szerint, ha az állam-
polgárok védelemre vagy alapvető szükségleteik
ellátására szorulnak, akkor elsőként az állam fele-
lős, hogy mindezt biztosítsa. Amennyiben az ál-
lam nem rendelkezik megfelelő anyagi eszközök-
kel vagy más okok miatt képtelen vagy nem
szándékszik kötelezettségeit teljesíteni, kötelezve
van a külső segítség elfogadására.

Az Irányelvek, az államok esetleges ellenve-
tésének kiküszöbölése érdekében, a 3-as alapelv
1-es bekezdése kijelenti: „Elsőként a nemzeti ha-
tóságok kötelezettsége és felelőssége az ő hatás-
körükben található belső menekültek számára
védelmet és humanitárius segítséget nyújtani”
(továbbá lásd a 25-ös alapelv 1-es bekezdését). A
25-ös alapelv 2-ik bekezdése szerint a humanitá-
rius segítséget nyújtó szervezetek aktivitása nem
tekinthető ellenséges vagy állam belügyébe avat-
kozó cselekedetnek. Továbbá a hatóságok kötele-
zettsége egy a humanitárius szervezetek számá-
ra kialakított biztonságos „folyosó” létrehozása,
illetve belső menekültek gyors és akadálytalan
elérését biztosítsa, jelenti ki a 25-ös alapelv 3-ik
pontja, illetve a 30-as alapelv.

6. Végső következtetések

Fontos megjegyezni, hogy az Irányelvek nem
módosítják vagy helyettesítik a már létező a sze-
mélyek jogaira vonatkozó belső és nemzetközi
jogszabályokat. Inkább útmutatást nyújtanak:
melyik jogszabály alkalmazható a belső menekü-
lés különböző szakaszaiban és megnevezik a
Kormányok kötelezettségeit.22 A Belső Menekü-
lésre Vonatkozó Irányelveknek nemcsak elméleti,
illetve akadémikus haszna van. A különböző
nemzetközi szervezetek, kutatók és a terepen dol-
gozók munkájának köszönhetően az Irányelvek
már több mint 15 nyelven olvashatóak, továbbá a
szorómunkának köszönhetően egyre népszerűb-
bé váltak és rendkívül pozitív fogadtatásban ré-
szesültek. Másrészt a Kormányokkal való tárgya-
lások során is rendkívül hasznosnak bizonyultak,
mivel az Irányelvek előírásaiban számos, az ál-
lammal szembeni kötelezettség található23.

Annak ellenére, hogy nem rendelkeznek kö-
telező jogi erővel, mint láthattuk, közvetett mó-
don az államok kötelezve vannak az előírások
betartására. Ily módon hatásos védelmet biztosí-
tanak a belső menekültek számára és talán egy
jövőbeni kötelező erejű jogi eszköz gerincét al-
kothatják.
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Persoane Deplasate şi Principiile Călăuzitoare (Rezumat)
Articolul prezintă cauza persoanelor deplasate în interiorul ţării de origine şi analizează, dacă Principiile Călăuzi-
toare (Principii) adoptate de Naţiunile Unite, Comisia de Drepturile Omului oferă sau nu o protecţie suficientă. În
primele două secţiuni este prezentat cum a ajuns problema persoanelor deplasate în mijlocul atenţiei comunităţii
internaţionale şi reacţia Naţiunilor Unite, după realizarea magnitudinii problemei. În secţiunea a treia sunt anali-
zate izvoarele şi conţinutul Principiilor şi este acordată atenţie specială felului cum combină documentul în mod
armonic trei ramuri importante a dreptului internaţional cu intenţia de a răspunde la nevoile persoanelor deplasa-
te. Secţiunile patru şi cinci abordă teme mult mai controversate. În secţiunea a patra este âdiscutată, cu argumente
pro şi contra, dacă Principiile, fără a fi convenţii cu putere legală obligatorie, pot sau nu oferi o protecţie adecvată.
Pe de altă parte, secţiunea următoare analizează dacă statele, organizaţiile guvernametale şi non-guvernamentale
pot sau nu interveni pentru a oferi ajutor umanitar persoanelor deplasate, întrucât persoanele deplasate pot fi con-
siderate „treburi interne ale statelor”. Ultima secţiune enumeră meritele Principiilor oferind câteva exemple con-
crete de aplicare a acestora.



Internally Displaced Persons and the Guiding Principles (Summary)
The article deals with presenting internal displacement and analzyes if the Guiding Principles, adopted by the UN
Human Rights Commission, provide enough protection for internally displaced persons (IDPs). In the first two sec-
tions it is presented how IDPs entered into the sphere of attention of international governmental and non-govern-
mental organizations and academic researchers. It is analyzed how the UN reacted, realizing the magnitude of the
problem and also presents how the Guiding Principles (GPs) grew out from the „Compilation and Analysis of
Legal Norms”. The third section analyzes the roots and content of the GPs and also, it is paid attention on how the
principles harmonically combine different branches of international, making it possible to address the numerous
need of IDPs in comprehensive fashion. Section four and five picks up more controversial topics. In section four
we can find arguments pro and contra, if the GPs without being a legally binding document, can or cannot offer
adequate protection. On the other hand the next section is analysing if states or non-governmental institutions have
the right to intervene on behalf of IDPs, since this can be considered internal affair. The last section draws basic
conclusions and presents the merits of the GPs with contemporary examples of their usage.

BELSÕ MENEKÜLTEK ÉS A BELSÕ MENEKÜLÉSRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEK

49




