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I. BEVEZETÉS

A 2001. szeptember 11-i New york-i terrortámadást követően az Európai Unó szá-
mos intézkedést fogadott el a terrorcselekmények megelőzése és kezelése céljából. 
E bűncselekményekre adandó reakció alapszereződési kereteit már az Alkotmányos 
Szerződés is rögzítette ún. szolidaritási klauzula néven, amelyet – gyakorlatilag 
megegyező tartalommal – átvett a 2009-ben hatályba lépett Lisszaboni Szerződés is. 
A meglévő jogi keretek ellenére a 2015. novemberi, százharminc ember halálát kö-
vetelő, tragikus párizsi terrortámadások után a francia vezetés nem e rendelkezésre, 
hanem a – szintén a Lisszaboni Szerződés által beillesztett – ún. kollektív védelmi 
klauzulára való hivatkozással fordult segítségért a többi tagállamhoz.

Ezen rendelkezések beillesztése is érzékelteti, hogy a közös biztonság- és véde-
lempolitika alapjait lefektető Maastrichti Szerződés hatálybalépése óta végbement 
folyamat eredményeként egyre nagyobb számú, ilyen tárgyú rendelkezést és eszközt 
tartalmaz az Európai Unió joga. Ugyanakkor az a tény, hogy az említett eseményt 
követően – eddig egyetlen alkalomként – az érintett tagállam nem a szolidaritási 
klauzulát, hanem a fegyveres támadások esetére kidolgozott kollektív védelmi klau-
zulát hívta fel, számos kérdést vet fel a két szabály funkciója, illetve egymáshoz való 
viszonya vonatkozásában.

A fentiek apropóján jelen tanulmány górcső alá kívánja venni a terrorcselekmé-
nyek elkövetése utáni fellépés uniós jogi kereteit. Az ezzel összefüggő vizsgálat ma-
gában foglalja a két említett klauzulának és az ezekhez kapcsolódó szabályozásnak 
az elemzését, illetve egymással történő összevetését. Az előbbiek célja annak feltér-
képezése, hogy az elfogadott rendelkezések betöltik-e a nekik szánt funkciót, azaz a 
jelenlegi uniós jogi keretek között beszélhetünk-e hatékony közös fellépési mecha-
nizmusról az Európai Unió valamelyik tagállamában elkövetett terrorcselekmény 
esetén.
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II. A SZOLIDARITÁSI KLAUZULA

A  szolidaritási klauzula – a kollektív védelmi klauzulával megegyezően – az Al-
kotmányos Szerződést 2002–2003 között kidolgozó Európai Konvent munkájának 
eredményeként került az alapszerződési rendelkezések közé. Míg azonban az alább 
bemutatandó kollektív védelmi klauzula egy már létező rendelkezés főbb elemei-
nek az átvételét jelentette, addig a szolidaritási klauzula új szabálynak minősült. Az 
Alkotmányos Szerződés kidolgozása nem sokkal a 2001. szeptember 11-i terrortá-
madást követően zajlott, és a Konvent védelempolitikával foglalkozó VIII. munka-
csoportja szükségesnek tartotta a katonai-védelmi együttműködést jelentő kollektív 
védelmi klauzulától eltérő rendelkezésnek is a beillesztését. A munkacsoportot ve-
zető Michel Barnier javaslatára végül nemcsak a terrortámadás esete került a jogsza-
bályhely szövegébe, hanem a természeti és az ember okozta katasztrófák is.1

Végül a klauzula az Alkotmányos Szerződésnek az Unió hatáskörei gyakorlásáról 
szóló különös rendelkezései közé, I–43. cikként került. Azonban ez csupán a szoli-
daritási klauzulát jelenleg tartalmazó Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSz.) 222. cikk (1) bekezdésének feleltethető meg, amely tartalmazta a felhív-
hatóság eseteit. A végrehajtásra vonatkozó szabályok – a mostani EUMSz. 222. cikk 
(2) –(4) bekezdései – a Szerződésnek az Unió külső tevékenységéről szóló rendelke-
zések közé III–329. cikként kerültek beillesztésre. A klauzula pozitív visszhangot ka-
pott, a 2004. március 11-i madridi terrortámadást követően az Európai Tanács által 
kiadott, a terrorizmussal szembeni fellépésről szóló nyilatkozat kifejezetten utalt a 
szerződéstervezet fent idézett cikkére.2

Az Alkotmányos Szerződés elvetését követően kidolgozott Lisszaboni Szerződés 
lényegét tekintve átvette az Európai Konvent által a terrorizmus vonatkozásában 
kidolgozott szabályokat. Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSz.) közös bizton-
ság- és védelempolitikával foglalkozó részében található 43. cikk (1) bekezdése ki-
mondja, hogy az Unión kívüli békefenntartó, konfliktusmegelőző és a nemzetközi 
biztonságot erősítő missziók tevékenysége „hozzájárulhat” a terrorizmus elleni küz-
delemhez, illetőleg a rendelkezés ide sorolja a harmadik országok ilyen célú tevé-
kenységének a megsegítését is.

A jelenlegi szabályozás kialakulása szempontjából lényegesebb, hogy a korábbi, 
ún. harmadik pillért képező bel- és igazságügyi együttműködés, majd rendőri és 
igazságügyi együttműködés büntetőügyekben megnevezésű szabályozási terület ke-
retében kialakult normákat is átvette, illetőleg továbbfejlesztette a Lisszaboni Szer-

1  Myrdal, Sara-Rhinard, Mark (2010): The European Union’s Solidarity Clause: Empty Letter 
of Effective Tool? UI Occasional papers, No. 2. (https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publi-
cations/ui-publications/the-european-unions-solidarity-clause-empty-letter-or-effective-tool-
min.pdf, letöltés dátuma: 2018. 09. 25.), pp. 2–4.

2  Konstadinides, Theodore (2013): Civil Protection Cooperationin EU Law: Is There Roomfor 
Solidarity to Wriggle Past? Euopean Law Journal, Vol. 19, No. 2, March 2013, pp. 272–273.
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ződés. E tárgykört jelenleg az EUMSz-nek „A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség” megnevezésű része tartalmazza, és az ebben szereplő 
rendelkezések többek között lehetővé teszik a terrorizmus megelőzése és leküzdése 
érdekében a különböző pénzeszközök befagyasztását,3 illetve a 83. cikk jogalapot 
teremt arra, hogy a különösen súlyos bűncselekmények vonatkozásában – így a ter-
rorizmus esetén is – a bűncselekményi tényállások és büntetési tételek szabályozási 
minimuma irányelvekben történjen rögzítésre.4 Ez utóbbi alapján került elfogadás-
ra a terrorizmus elleni küzdelem uniós jogi szabályozásának egyik legfontosabb ele-
me, a 2017/541 irányelv,5 amely a tagállamok bűntető anyagi jogának vonatkozó 
szabályait harmonizálta.6 Emellett a rendőrségi együttműködésre irányadó rendel-
kezések körében az Europol feladatellátásának egyik célkitűzéseként – általában a 
bűncselekményekre történő utalást követően – a terrorizmus megelőzését és leküz-
dését külön kiemeli az EUMSz.7

Magát a szolidaritási klauzulát – az Alkotmányos Szerződéssel ellentétben – 
egyetlen jogszabályhely, az EUMSz-nek az Unió külső tevékenységéről szóló ötödik 
része tartalmazza, a VII. címet jelentő 222. cikk alatt. Az alább bemutatandó tartalmi 
elemeire tekintettel a klauzula elhelyezése a külső tevékenységek között meglepőnek 
tűnhet, mindenesetre egyértelmű volt a megfogalmazóinak azon szándéka, hogy 
elhatárolják a közös biztonság- és védelempolitikára irányadó rendelkezések közé 
helyezett kollektív védelmi klauzulától.8 Az EUMSz. 222. cikke kimondja, hogy:

(1) Ha egy tagállamot terrortámadás ér, illetve ha természeti vagy ember okozta kataszt-
rófa áldozatává válik, az Unió és tagállamai a szolidaritás szellemében együttesen lépnek 
fel. Az Unió minden rendelkezésére álló eszközt, ideértve a tagállamok által rendelkezés-
re bocsátott katonai erőforrásokat is, mozgósít annak érdekében, hogy:

3  EUMSz. 75. cikk.
4  Maliszewska-Nienartowicz, Justyna (2017): “A New Chapterinthe EU Counterterrorism Po-

licy? The Main Changes Introduced by theDirective 2017/541 on CombatingTerrorism.” XXXVII 
Polish Yearbook of International Law. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. p. 190. 

5  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus 
elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB 
tanácsi határozat módosításáról. HL L88., 2017.3.31., pp. 6–21.

6  Lásd erről Bartkó Róbert (2017): Challenges of Fight against Terrorism with reference to 
the last amendment of the new Hungarian Criminal Code. Polish Political Science Yearbook 46. 
pp. 315–327; Bartkó Róbert – Sántha Ferenc (2018): Az Európai Unió jogalkotása és hatása a 
terrorcselekmény hazai büntetőjogi szabályozására. In Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi ta-
nár 70. születésnapjára (szerk: Homoki-Nagy Mária, Karsai Krisztina et. al.), Szeged, pp. 83–100.

7  EUMSz. 88. cikk.
8  Wouters, Jan-Duquet, Sanderijn (2013): Managing the Unmanageable: the European Union 

and Terrorism. Working Papers: EU and Global Governance, No. 122, October (https://ghum.
kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/2013/122woutersduquet, letöltés dátuma: 2018. 
10. 01.), p. 13.
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a) megelőzze a terrorista fenyegetést a tagállamok területén, megvédje a demokratikus 
intézményeket és a polgári lakosságot egy esetleges terrortámadástól, terrortámadás 
esetén egy tagállamnak, politikai vezetése kérésére, a területén segítséget nyújtson;

b) természeti vagy ember okozta katasztrófa esetén egy tagállamnak, politikai vezetése 
kérésére, a területén segítséget nyújtson.

(2) Amennyiben egy tagállamot terrortámadás ér, illetve ha természeti vagy ember okozta 
katasztrófa áldozatává válik, e tagállam politikai vezetésének kérésére a többi tagállam se-
gítséget nyújt számára. E célból a tagállamok a Tanács keretében egyeztetnek egymással.
(3) E szolidaritási klauzulának az Unió általi végrehajtására vonatkozó részletes szabályo-
kat – a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének együttes javaslata 
alapján – a Tanács határozatban állapítja meg. Ha ennek a határozatnak védelmi vonatko-
zásai vannak, a Tanács az Európai Unióról szóló szerződés 31. cikk (1) bekezdése szerint 
határoz. Erről az Európai Parlamentet tájékoztatni kell.
E bekezdés alkalmazása során és a 240. cikk sérelme nélkül a Tanácsot a Politikai és Biz-
tonsági Bizottság – a közös biztonság- és védelempolitika keretében kialakított struktú-
rákra támaszkodva –, valamint a 71. cikkben említett bizottság segíti, amelyek szükség 
esetén együttes véleményt terjesztenek elő számára.
(4) Az Unió és tagállamai eredményes fellépésének biztosítása érdekében az Európai Ta-
nács rendszeresen értékeli az Uniót fenyegető veszélyeket.

A klauzula által felállított mechanizmus tartalmának feltárása több kapcsolódó nor-
mával történő együttes értelmezés útján lehetséges. Egyrészt ilyen a Lisszaboni Szer-
ződés révén a fenti cikkhez fűzött 37. Nyilatkozat, amely kimondja, hogy:

Azon intézkedések sérelme nélkül, amelyeket az Unió abból a célból fogad el, hogy eleget 
tegyen a terrortámadás, illetve természeti vagy ember okozta katasztrófa áldozatává vált 
tagállammal szembeni szolidaritási kötelezettségének, a 222. cikk egyetlen rendelkezése 
sem érintheti egy másik tagállam azon jogát, hogy a fenti tagállamra irányuló szolidaritási 
kötelezettségének eleget téve megválassza a kötelezettség teljesítésének leghatékonyabb 
módját.

Emellett a (3) bekezdésben szereplő jogalkotási felhatalmazás alapján elfogadott, 
a szolidaritási klauzula Unió által történő végrehajtására vonatkozó részletes sza-
bályokról szóló 2014/415/EU-határozat,9 valamint a már említett, a terrorizmus 
elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról szóló 2017/451 irányelv.

9  2014/415/EU: A Tanács határozata (2014. június 24.) a szolidaritási klauzula Unió által tör-
ténő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról. HL L 192., 2014.7.1., pp. 53–58.
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Ez utóbbi adja meg a terrortámadás fogalmát, amelyet az EUMSz. 222. cikké-
nek értelmezése kapcsán a 2014/415/EU-határozat is alkalmazandónak rendel.10 
A  2017/541 irányelv definíciójának középpontjában olyan szándékos bűncselek-
mény áll, amely – különböző módokon megvalósítva – komoly kárt okozhat egy 
államnak vagy egy nemzetközi szervezetnek. A rendelkezés a cselekmény mögöt-
ti célokat a lakosság megfélemlítésében, egy kormány illetve nemzetközi szervezet 
arra való jogellenes kényszerítésében, hogy valamilyen intézkedést megtegyen, vagy 
attól tartózkodjon, valamint abban ragadja meg, hogy a támadás súlyosan destabili-
zálja vagy lerombolja ezen entitások alapvető politikai, alkotmányos, gazdasági vagy 
társadalmi struktúráit.11 Maga a 222. cikk nem utal a nemzetközi szervezetek ellen 
elkövetett terrortámadásokra, de mivel a kerettényállásnak is tekinthető klauzula 
tartalmát képező irányelvi rendelkezés igen, így azok is ode tartoznak, beleértve az 
uniós intézményeket, illetve más, a tagállamok területén megtalálható nemzetközi 
szervezeteket is.

A részletes szabályokat rögzítő határozat elfogadását megelőzően nem volt egyér-
telmű, hogy milyen súlyú bűncselekmény, illetve katasztrófa esetén hivatkozhatnak 
a klauzulára a terrortámadást elszenvedett tagállamok. A jogirodalomban különbö-
ző javaslatok jelentek meg ezzel kapcsolatban, amelyek többek között szubszidiari-
tási küszöb és katasztrófakatalógus meghatározására vonatkoztak.12 Gyakorlatilag 
az előbbi került rögzítésre azáltal, hogy a részletes szabályokról szóló határozat ak-
kor teszi lehetővé az említett kérés előterjesztését, ha az érintett tagállam már kime-
rítette a nemzeti és uniós szinten rendelkezésre álló eszközöket, illetve megítélése 
szerint az előállt válsághelyzetre nem tudna a rendelkezésre álló reagálási képessé-
geivel megfelelően válaszolni.13

Terrortámadás bekövetkezése esetén azután indul be a klauzula által rögzített 
mechanizmus, miután az érintett tagállam politikai vezetése a segítségnyújtásra vo-
natkozó kérést a Tanács elnöksége illetve a tagállamok elé terjeszti, illetve ezt az 
Európai Bizottság elnökének is el kell küldeni.14 A válaszlépés politikai és stratégiai 
irányítását a Tanács végzi, a konkrét válaszintézkedéseket annak elnöksége teszi. 
Ezek kialakításában meghatározó szerepe van a Bizottság tagjainak és a külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőnek, akik azonosítják a reagáláshoz szükséges eszkö-
zöket, és tanácsot adnak erről a Tanács számára. A Tanács elnökségének tevékeny-

10  2014/415/EU határozat, 3. cikk b) pont.
11  2017/541 irányelv, 3. cikk. Lásd Bartkó Róbert (2019): i. m.
12  Von Ondarza, Nicolai-Parkes, Roderick (2010): The EU in the face of disaster: Implementing 

the Lisbon Treaty’s Solidarity Clause, SWP Comments 9, April, (https://www.swp-berlin.org/fi-
leadmin/contents/products/comments/2010C09_orz_pks_ks.pdf, letöltés dátuma: 2018.10.01.), 
pp. 5–6.

13  2014/415/EU határozat, 4. cikk (1) bekezdés.
14  Uo. 4. cikk (2) bekezdés és 222. cikk (2) bekezdés.
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ségét a Főtitkárság, a Bizottság, az Európai Külügyi Szolgálat és a terrorizmus elleni 
küzdelem uniós koordinátora segíti.15

A klauzula meghatározó sajátossága, hogy a terrortámadás bekövetkezése esetére 
nem vagylagos jelleggel az Európai Unió, illetve a tagállamok, hanem ezek együt-
tes fellépését írja elő, a „szolidaritás szellemében”. Ugyanakkor tartalmukat tekintve 
a vonatkozó jogszabályhelyek élesen elhatárolják ezeket egymástól. A  fent idézett 
37. Nyilatkozat egyfajta prioritásként tekint az Unió által elfogadott intézkedésekre, 
amelyeket a tagállami vállalások nem sérthetnek, illetve a kettő közötti „koheren-
cia és kiegészítő jelleg” érdekében a reagálás politikai szintű koordinálását a Tanács 
végzi.16 A klauzula és az idézett 37. Nyilatkozat együttesen úgy értelmezendő, hogy 
a tagállamok kötelesek valamiféle segítséget nyújtani, azonban ennek tartalmát és 
jellegét maguk határozhatják meg.17 A két segítségtípus elhatárolását támasztja alá 
a 2014/415/EU-határozat is, amely kifejezetten kizárja az előírásainak alkalmazását 
a klauzula tagállamok általi végrehajtásának esetére.18

Az Unió által nyújtandó segítség tartalma kapcsán a klauzula csupán a „min-
den rendelkezésére álló eszköz” fordulatot alkalmazza, illetve – mintegy szélsőséges 
esetként – ide sorolja a tagállamok által rendelkezésre bocsátott katonai erőforrá-
sokat is. Az elsőként említett széles megfogalmazást a határozat igyekszik leszű-
kíteni azzal, hogy főszabályként a már meglévő eszközök és eljárások használatát 
írja elő, amelyek közül a polgári védelmi mechanizmus kap kiemelt szerepet;19 az 
együttműködés e formáját szintén a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után 
kezdték kidolgozni.20 A mechanizmus keretében felállított Veszélyhelyzet-kezelési 
Koordinációs Központnak (Emergency Response Coordination Centre, ERCC) ál-
landó műveleti kapacitás rendelkezésre bocsátását kell biztosítania a tagállamok és 
a Bizottság számára, illetve az ERCC felé is továbbítania kell a támadást elszenvedett 
tagállam kérését.21 Megjegyzendő, hogy a védelmi vonatkozású fellépésekre a hatá-
rozat a közös kül- és biztonságpolitikára, illetve a biztonság- és védelempolitikára 
vonatkozó szabályokat rendeli alkalmazni.22

15  Uo. 5. cikk. A terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátora pozíciót a 2004. évi madridi 
terrortámadásokat követően hozták létre, feladata a Tanács ilyen tárgyú munkájának koordiná-
lása. Lásd Fuchs-Drapier, Marie (2011): The European Union’s Solidarity Clause in the Event of 
a Terrorist Attack: Towards Solidarity or Maintainging Sovereignty? Journal of Contingencies and 
Crisis Management, Vol. 19, No. 4, December, p. 193.

16  Uo. 1. cikk (2) bekezdés.
17  Myrdal, Sara-Rhinard, Mark (2010): i. m., p. 6.
18  2014/415/EUhatározat, (1) preambulumbekezdés.
19  Uo. (4)-(5) preambulumbekezdések, Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/

EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról. HL L 347., 
2013.12.20.,pp. 924–947.

20  Von Ondarza, Nicolai-Parkes, Roderick (2010): i. m., pp. 1–2.
21  2014/415/EU határozat, (10) preambulumbekezdés, 4. cikk (2) bekezdés.
22  Uo. (13) preambulumbekezdés.
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Ugyanakkor egységes szabály vonatkozik a klauzula területi hatályára, mivel ezt 
az EUMSz. 222. cikke az általános tényállási rendelkezések között tartalmazza. En-
nek megfelelően az Unió és a tagállamok által terrortámadás esetén nyújtandó se-
gítség kizárólag a tagállamok területére korlátozódhat.23 Ezt a kategorikus lehatáro-
lást összefüggésbe lehet hozni a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követően 
megjelent azon szakirodalmi állásponttal, amely szerint az államilag nem támoga-
tott terrorcselekmények esetén is lehet élni az önvédelem jogával, amely akár más 
állam területén végzendő műveletekre is kiterjedhet. Azonban e megközelítés nem 
áll összhangban a nemzetközi jog szabályaival, tekintettel arra, hogy egy ilyen lépés 
az erőszak tilalmának alapelvébe ütközne.24 Mindebből az a következtetés vonható 
le, hogy a szolidaritási klauzula területi hatályának ilyen rögzítése az önvédelem jo-
gának széles értelmezését volt hivatott kiküszöbölni, illetve azt is alátámasztja, hogy 
e szabály elsődlegesen az államilag nem támogatott terrorcselekmények esetére vo-
natkozik.25

A rendelkezés végül az Európai Tanács számára írja elő az Uniót fenyegető veszé-
lyek rendszeres értékelését. Gyakorlatilag ez az első olyan rendelkezés, amely uniós 
politikai testület részére határoz meg ilyen jellegű feladatot.26 önmagában az Eu-
rópai Tanács általi értékelés annak veszélyét is felveti, hogy a tagállamok bizonyos 
információkat nem bocsátanának rendelkezésre.27 Valószínű ezen szempontok is 
közrejátszhattak abban, hogy a 2014/415/EU-határozat az uniós szintű fenyegetés-
értékelés kapcsán feljogosítja az Európai Tanácsot arra, hogy felkérje a Bizottságot, 
a főképviselőt és az ügynökségeket jelentés elkészítésére, amelyben a terrorizmus 
elleni küzdelem uniós koordinátora is részt vehet.28

III. A KOLLEKTÍV VÉDELMI KLAUZULA

Míg a fent bemutatott szolidaritási klauzula új szabályként került az Alkotmányos 
Szerződésbe, a kollektív védelmi klauzula egy több évtizedes múltra visszatekintő 
norma átvételét jelentette. Előzményének az Egyesült Királyság és Franciaország 
között 1947-ben kötött dunkerque-i szerződés minősült, amely egy újabb német tá-

23  Az uniós fellépés esetén a határozat ezt részletezi, és azon tagállami területeket sorolja ide, 
amelyekre a Szerződések hatálya kiterjed; ide tartoznak a szárazföldi, a belvízi és a parti tengeri 
területek, a légtér, illetve egyes, a tengerhez kapcsolódó infrastrukturális eszközök a kontinentális 
talapzattal bezárólag.

24  Sulyok Gábor (2005): A terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövé-
sének nemzetközi jogi és alkotmányjogi megítélése. Fundamentum, 3. sz., p. 35.

25  Konstadinides, Theodore (2013): i. m., p. 278.
26  Myrdal, Sara – Rhinard, Mark (2010): i. m., p. 18.
27  Fuchs-Drapier, Marie (2011): i. m., p. 193.
28  2017/415/EU-határozat, 8. cikk.
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madás esetére hozott létre kollektív védelmi mechanizmust.29 E megállapodás min-
tájára az említett államok a Benelux államokkal 1948-ban megkötötték a brüsszeli 
szerződést,30 amely nemcsak kollektív védelmi klauzulát tartalmazott, hanem az 
együttműködés szervezeti kereteként létrehozta a Nyugati Uniót is.31 Mindez egy-
részt az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét (North Atlantic Treaty Organization, 
NATO) létrehozó washingtoni szerződés és abban az abban szereplő kollektív védel-
mi klauzula előképe volt,32 másrészt ennek továbbfejlesztéseként került kialakításra 
a Nyugat-európai Unió (Western European Union, WEU) működését is szabályozó, 
1954. évi módosított brüsszeli szerződés is.33 Ez utóbbi gerincét a kollektív védelmi 
klauzulát tartalmazó V. cikk jelentette, amely kimondta, hogy: „Ha a Magas Szer-
ződő Felek valamelyikét fegyveres támadás éri Európában, a többi Magas Szerződő 
Fél – az ENSZ Alapokmányának 51. cikkével összhangban – minden rendelkezésre 
álló katonai és egyéb segítséget és támogatást megad.”34

A Nyugat-európai Unió a következő évtizedekben az Európai Közösségekkel pár-
huzamosan működött, nagyrészt ugyanazokkal a tagállamokkal. Kapcsolatukban az 
Európai Unió létrehozása jelentett új fejezetet, ugyanis a Maastrichti Szerződés már 
tartalmazta a közös biztonság- és védelempolitika első elemeit, amelyek rögzítették 
az Unió és a WEU közötti együttműködés kereteit a védelmi jellegű döntések kidol-
gozására.35 Az Amszterdami és Nizzai Szerződések megteremtették a WEU integrá-
lásának a lehetőségét a fokozatosan kialakítandó közös védelempolitikába, de erre 
végül az Alkotmányos Szerződés kidolgozásakor került sor.36 Az Európai Konvent 
már említett, védelempolitikai kérdésekkel foglalkozó VIII. munkacsoportjában el-

29  Treaty of Alliance and Mutual Assistance between His Majesty in respect of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the President of the French Republic, Dun-
kirk, 4 March 1947. UNTS Vol, 9, p. 187.

30  Treaty of Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence, Brus-
sels, 17 March 1948. UNTS Vol. 19, p. 51.

31  Reichard, Martin (2006): The EU-NATO Relationship: A Legal and Political Perspective. Al-
dershot: Ashgate Publishing Ltd., p. 181.

32  North AtlanticTreaty, Washington, 4 April 1949. UNTS Vol. 34, p. 243. Magyarországon 
kihirdette: 1999. évi I. törvény a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő 
csatlakozásáról és a Szerződés szövegének kihirdetéséről.

33  Protocol modifying and completing the Treaty of Economic, Social and Cultural Collabo-
ration and Collective Self-Defence, Paris, 23 October 1954. UNTS Vol. 211, p. 342. Lásd Sulyok 
Gábor (2002): i. m., p. 102.

34  „Ifany of the High Contracting Partiess hould be the object of an armed attack in Europe, 
the other High Contracting Parties will, in accordance with the provision of Article 51 of the 
Charter of the United Nations, afford the party so attacked allt he military and other aid and 
assistance int heir power.”

35  J.4 cikk (2) bekezdés.
36  Fischer, Mattias G.-Thym, Daniel (2013): “Aritcle 42. [CSDP: Goals and Objectives, Mutual 

Defence].” The Treatyon European Union (TEU): A Commentary. Ed. Herman-Josef Blanke and 
Stelio Mangiameli. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag. pp. 1222–1223.
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térő álláspontok alakultak ki a kollektív védelmi klauzula beillesztéséről. Megha-
tározó volt az a 2002. novemberi francia–német javaslat, amely a tagállamoknak a 
Nyugat-európai Unió keretében fennálló ezen kötelezettségüknek az EU-ba történő 
„átültetéséről” szólt, nem valamennyi tagországra nézve kötelező jelleggel, hanem 
megerősített együttműködésként.37 Ennek szellemében végül a tagállami kimara-
dást lehetővé tevő megfogalmazás került az Alkotmányos Szerződésbe – a szoli-
daritási klauzulával megegyező módon –, az uniós hatáskörök gyakorlásáról szóló 
különös szabályok közé, a közös biztonság- és védelempolitikára vonatkozó rendel-
kezések alá, az I–41. cikk (7) bekezdésébe.

Az Alkotmányos Szerződésben foglalt kollektív védelmi klauzulát módosítás nél-
kül vette át a Lisszaboni Szerződés, amely ezt az EUSz. közös kül- és biztonságpo-
litikai tárgyú rendelkezései között szereplő közös biztonság- és védelempolitikáról 
szóló szabályokhoz, a 42. cikk (7) bekezdéseként illesztette be.38 A jogszabályhely 
rögzíti, hogy:

A tagállamok valamelyikének területe elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam 
– az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikkével összhangban – köteles minden 
rendelkezésére álló segítséget és támogatást megadni ennek az államnak. Ez nem érinti az 
egyes tagállamok biztonság- és védelempolitikájának egyedi jellegét.
Az e területen vállalt kötelezettségeknek és együttműködésnek összhangban kell lenniük 
az Észak- atlanti Szerződés Szervezetének keretein belül tett kötelezettségvállalásokkal, 
amely szervezet az abban részes államok számára továbbra is a kollektív védelem alapját 
képezi, és annak végrehajtási fóruma marad.

E megfogalmazás – valamennyi, fent említett kollektív védelmi klauzulával meg-
egyező módon – mintegy nemzetközi jogi megalapozásként utal az ENSZ Alapok-
mányának 51. cikkére, amely kimondja, hogy „A jelen Alapokmány egyetlen ren-
delkezése sem érinti az Egyesült Nemzetek valamelyik tagja ellen irányuló fegyveres 
támadás esetében az egyéni vagy kollektív önvédelem természetes jogát mindaddig, 
amíg a Biztonsági Tanács a nemzetközi béke és biztonság fenntartására szükséges 

37  Reichard, Martin (2006): i. m., pp. 198–200.
38  A  közös biztonság- és védelempolitika és a bekezdés sajátosságai alapján a szakirodalom 

egy része kollektív védelmi helyett kölcsönös védelmi vagy kölcsönös segítségnyújtási klauzulának 
nevezi a szabályt – lásd Moser, Carolyn (2015): Awakening dormant law – or the invocation 
of the European mutual assistance clause after the Paris attacks. VerfBlog, 2015/11/18. (https://
verfassungsblog.de/awakening-dormant-law-or-the-invocation-of-the-european-mutual-assis-
tance-clause-after-the-paris-attacks/, letöltés dátuma: 2018. 10. 22.). Jelen tanulmány a többségi 
szóhasználatot követi, amelyet a bekezdésnek az ENSZ Alapokmánya 51. cikkére, illetve az abban 
foglalt kollektív önvédelem jogára való utalása is alátámaszt.
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rendszabályokat meg nem tette.”39 Ezen előírás a béke veszélyeztetése, a béke meg-
szegése és a támadó cselekmények esetére irányadó eljárás rendelkezései között 
szerepel utolsó cikként, gyakorlatilag kivételes szabályként. Az államok önvédelmé-
nek „természetes jogát” pusztán deklarálja, illetve ezt a fegyveres támadások eseté-
re korlátozza, habár az utóbbi megállapítása az áldozatul esett állam megítélésétől 
függ.40A kollektív önvédelem jogának kodifikálását az tette indokolttá, hogy a la-
tin-amerikai államoknak az ENSZ létrehozása előtti, ilyen tárgyú megállapodásait 
ne lehessen utólag az Alapokmányba ütközőnek minősíteni.41

Az EUSz. 42. cikk (7) bekezdésében található „fegyveres támadás” megfogalma-
zás az ENSZ Alapokmányának 51. cikkében szereplő kifejezés átvételét jelentette. 
Ugyanakkor mindkét kifejezés értelmezésénél nehézséget okoz, hogy az egyes nyel-
vi változatok más fogalmat tartalmaznak. Az 51. cikk angol verziója fegyveres táma-
dásról, míg a francia fegyveres agresszióról szól.42 A 47. cikk (7) bekezdésének angol 
(!) és francia változata fegyveres agressziót,43 a német és a magyar fegyveres támadást 
foglal magában.44Mindez az agresszió tartalmának meghatározásáról szóló 1974. évi 
3314. számú ENSZ közgyűlési határozat ismeretében tekinthető problémásnak.45 
A határozat ugyanis ennek egyik eseteként sorolja fel a fegyveres erők általi táma-
dást, többek között az érintett állam területének bombázása vagy a partvidékének 
elaknásítása mellett.46 A  kollektív védelmi klauzula érvényesülését leronthatja az 
eltérő megfogalmazás, ugyanis a fegyveres támadáson kívüli agresszív cselekmény 
bekövetkezése esetén egyes tagállamok – így Magyarország is – alappal hivatkozhat 
arra, hogy ő csak a fegyveres támadás esetére vállalt segítségnyújtási kötelezettséget. 
Azonban az ENSZ Alapokmányának 51. cikkére való kifejezett utalás egyértelműen 
a nemzetközi joggal konform értelmezést támasztja alá,47 amely alapján az áldozatul 
esett állam döntésén múlik, hogy mindez fennáll-e – az ezzel ellentétes álláspont 
az önvédelem lényegének megtagadása lenne.48 A közgyűlési határozatnak további 
lényeges tartalmi eleme, hogy az agressziót – és így az ebbe a kategóriába tartozó 
fegyveres támadást – is kizárólag államok által tartja megvalósíthatónak,49 így a fenti 

39  Magyarországon kihirdette: az Egyesült Nemzetek Alapokmányának törvénybe iktatásáról 
szóló 1956. évi I. törvény.

40  Lásd alább, illetve Sulyok Gábor (2002): Az egyéni vagy kollektív önvédelem joga az 
Észak-atlanti Szerződés 5. cikkének tükrében. Állam- és Jogtudomány, XLIII. évf., pp. 105–109.

41  Sulyok Gábor (2002): i. m., pp. 103–104.
42  „Armed attack” illetve „agression armée”.
43  „Armed agression” illetd „agression armée”.
44  „Bewaffneter Angriff ”.
45  General Assembly resolution 3314 (XXIX), Definition of Agression, A/RES/3314 (14 Decem-

ber 1974).
46  Uo. Article 3.
47  Fischer, Mattias G.-Thym, Daniel (2013): i. m. p. 1225.
48  Sulyok Gábor (2002): i. m., p. 108.
49  General Assembly resolution 3314 (XXIX), Article 1.
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összefüggés alapján a 42. cikk (7) bekezdése is csak valamely állam közvetlen vagy 
közvetett részvételével végrehajtott támadás esetén alkalmazható.50

A  kollektív védelmi klauzula alkalmazhatóságának további feltétele, hogy az a 
„tagállamok valamelyikének területe elleni” fegyveres támadás esetére vonatkozik. 
Az Észak-atlanti Szerződésben szereplő „rokon” klauzula ezt főszabályként a tag-
államok észak-amerikai és európai területeiben adja meg, de oda sorolja a Rákté-
rítőtől északra fekvő szigeteiket, és az ott tartózkodó vízi és légi járműveiket is.51 
A mintául szolgáló módosított brüsszeli szerződés a valamelyik tagállammal szem-
beni, Európában történt fegyveres támadásokat foglalta magában.52 Az előzőektől 
eltérően az EUSz. 42. cikk (7) bekezdése kifejezetten – és kizárólagosan – a tag-
államok területét jelöli meg, ami kizárja az ezeken kívül tartózkodó vízi és légi jár-
művek elleni fegyveres támadás esetén a klauzula alkalmazhatóságát. Ugyanakkor 
a rendelkezés nem korlátozódik Európára, ami azzal a következménnyel jár, hogy 
adott esetben a tagállamok tengerentúli területei ellen intézett fegyveres támadás 
esetén is alkalmazandóvá válik. E nagyvonalú megközelítéssel szemben az uniós jog 
területi hatályára vonatkozó szabályok állítanak fel korlátokat,53amelyek az EUSz. 
42. cikk (7) bekezdésének értelmezésekor is irányadóak.54

A rendelkezés a segítségnyújtásra kötelezett vonatkozásában konkrétabb, annak 
tartalma kapcsán általánosabb előírásokat tartalmaz. A klauzulának lényeges sajá-
tossága, hogy pusztán a tagállamok számára teremt segítség és támogatás megadá-
sára irányuló kötelezettséget. Ezt a jogszabályszövegen felül a külügyi és biztonság-
politikai főképviselő is megerősítette a 2015. novemberi párizsi terrortámadásokat 
követően, a cikk Franciaország általi felhívása után. Federica Mogherini leszögezte, 
hogy a szabály nem tesz szükségessé tanácsi döntéshozatalt vagy bármilyen formális 
döntést, illetve nem foglalja magában a közös biztonság- és védelempolitika eszkö-
zeit sem. Kiemelte, hogy ebben az esetben a segítség és a támogatás nyújtása bila-
terális jellegű, amelyek vonatkozásában az Unió legfeljebb elősegítheti hatékonyabb 
alkalmazásukat.55 Azonban ezek mibenléte kapcsán a klauzula csupán azt írja elő, 
hogy a tagállam „minden rendelkezésére álló segítséget és támogatást” köteles meg-
adni. A megfogalmazás miatt e kötelezettség pontos tartalma bizonytalan, azonban 

50  Sulyok Gábor (2005): i. m., p. 35.
51  Észak-atlanti Szerződés, 6. cikk.
52  Modified Brussels Treaty, ArticleV.
53  EUSz. 52. cikk és EUMSz. 355. cikk. Ez alapján az uniós jog – így a klauzula is – alkalmazan-

dó például Francia Guyanán vagy Madeira szigetén.
54  Fischer, Mattias G. – Thym, Daniel (2013): i. m., p. 1226.
55  Remarques introductives de la HauteReprésentante et Vice-Présidente Federica Mogher-

inilors de la conférence de presseavec Jean yves Le Drian, Ministre de la Défense Français, 17 
novembre 2015. (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/5553_fr) – idézi 
Faleg, 2015 2.
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mindenképp ide sorolandó a katonai jellegű segítségnyújtás is.56 Ugyanakkor a klau-
zula arra enged következtetni, hogy a többi tagállam maga határozhatja meg, hogy 
a segítségnyújtási kötelezettsége teljesítéséhez milyen kapacitások állnak a rendel-
kezésére.

Míg a NATO és a WEU égisze alatt kialakított klauzulák önálló kollektív védelmi 
mechanizmust hoztak létre, erről az EUSz. 42. cikk (7) bekezdése vonatkozásában, 
a jogszabályhely két eleme miatt, nem beszélhetünk. Az egyik a bekezdés harmadik 
mondata, amely előírja, hogy a klauzula „nem érinti egyes tagállamok biztonság- és 
védelempolitikájának egyedi jellegét.” A megfogalmazás az EUSz. 42. cikk (2) be-
kezdésében szereplő ún. ír formulához hasonló, amelyet már a politika alapjait le-
fektető Maastrichti Szerződés is tartalmazott az említett ország kezdeményezésére. 
A formula lehetőséget teremt arra, hogy egyes, hagyományosan katonailag függet-
len államoknak ne kelljen részt venni bizonyos kötelezettségvállalásokban. A poli-
tika kormányközi jellege miatt e rendelkezés inkább szimbolikus jellegű.57 Habár 
pusztán maga a közös biztonság- és védelempolitika rendelkezik a katonai-védelmi 
szövetség egyes sajátosságaival, az érintett tagállamokra tekintettel a bilaterális jel-
legű kollektív védelmi klauzulába is beillesztettek egy ilyen mondatot annak meg-
alkotása során. Jelenleg Ausztria, Finnország, Írország, Málta és Svédország minősül 
függetlennek, Ciprusnak vannak szövetségi jellegű kötelezettségvállalásai, ugyan-
akkor a klauzula kidolgozása során egyik állam sem tett nyilatkozatot a jogszabály-
hellyel kapcsolatban. Mindezek alapján esetről esetre kell megvizsgálni, hogy az 
adott tagállam magára kötelezőnek tartja-e szabályt, bizonyos azonban, hogy se-
gítséget akkor kérhet, ha maga is hajlandó támogatást nyújtani a fegyveres támadás 
áldozatául esett másik tagállamnak.58

Az EUSz. 42. cikk (7) bekezdésének másik, sok szempontból lényegesebb eleme a 
harmadik mondat, amely azon uniós tagállamok esetén, amelyek egyúttal a NATO 
tagjai is, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét nevezi meg a kollektív védelem alap-
jának és végrehajtási fórumának. E mondat szerepelt volna már az Alkotmányos 
Szerződésben is, amelynek kidolgozása során az atlanti elkötelezettségű államok – 
elsősorban Dánia, az Egyesült Királyság és Hollandia – támogatták azt az elképzelést, 
hogy a kialakítandó klauzula ellenére továbbra is az euroatlanti szervezet kollektív 
védelmi mechanizmusa élvezzen primátust.59 E mondat beillesztése gyakorlatilag a 
világpolitikai realitások figyelembevételeként is értelmezhető, ugyanakkor alapvető 
eltérést jelentett a módosított brüsszeli szerződés V. cikkéhez képest, és gyakorlati-
lag megszüntette a más, ilyen jellegű együttműködéstől független európai kollektív 
védelmi mechanizmust. Ugyanakkor a „NATO first” formula létének jogosságát alá-

56  Fischer, Mattias G. – Thym, Daniel (2013): i. m., p. 1227.
57  Uo. p. 1216.
58  Reichard, Martin (2006): i. m., pp. 211–214.
59  Myrdal, Sara-Rhinard, Mark (2010): i. m., p. 12.
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támasztja, hogy az Európai Unió nem rendelkezik a közös biztonság- és védelempo-
litika égisze alatt az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez hasonló intézményesített 
döntéshozatali mechanizmussal és végrehajtási képességekkel, ami alapján jelenleg 
leginkább a két rendszer „békés együttéléséről” beszélhetünk.60

IV. A KÉT KLAUZULA ÁLTAL KIALAKÍTOTT RENDSZER  
ÉS FRANCIAORSZÁG KÉRÉSE

Habár mindkét klauzula biztonságpolitikai kérdésekkel (is) foglalkozik, és gyakor-
latilag egyidejűleg kerültek az uniós alapszerződésekbe, elhelyezésük, jogi jellegük 
és tartalmuk is sok szempontból eltér egymástól. A szolidaritási klauzula az EUMSz. 
külső tevékenységekről szóló részében szerepel, ezzel szemben a kollektív védelmi 
klauzula az EUSz. közös kül- és biztonságpolitikai rendelkezései között található. 
Míg az első esetén főszabály szerint érvényesülnek a szupranacionális jogi-intézmé-
nyi szerkezet sajátosságai, az utóbbi szigorúan kormányközi jellegű. E különbséget 
támasztja alá, hogy az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel az EUSz. 
42. cikk (7) bekezdése vonatkozásában, azonban az EUMSz. 222. cikke esetén elvileg 
eljárhat, feltéve, hogy az érintett intézkedésnek nincs közös kül- és biztonságpoliti-
kai vonatkozása.61 Meghatározó eltérés továbbá, hogy a kollektív védelmi klauzulát a 
klasszikus, állam által indított fegyveres támadás, illetve legfeljebb a valamely állam 
által támogatott terrorakció esetén lehet alkalmazni,62 míg a szolidaritási klauzula a 
nem állami hátterűek mellett az állami támogatással megvalósult terrortámadások 
esetén is a segítségnyújtás alapjává válhat.63Az előzőek miatt a két jogszabályhely 
nem hoz létre koherens rendszert, aminek folytán nem jelenthető ki, hogy az egyik 
rendelkezés lex specialis viszonyban állna a másikkal.64

A szolidaritási és kollektív védelmi klauzula eltérő jellegét támasztja alá a két ren-
delkezés elemeinek egymással történő összehasonlítása is.65 Míg az előbbi nagyszámú 
– nemcsak a tagállami biztonságra veszélyt jelentő – esetre irányadó, addig az utóbbi 
viszonylag szűk körben, fegyveres támadás bekövetkezésére vonatkozik. Jelentős kü-
lönbségek mutatkoznak a klauzulák között az Unió részvétele szempontjából is. Az 
EUMSz. 222. cikke az Unió – így az uniós intézmények – számára is előírja a segítség-
nyújtást, illetve magát a mechanizmust kifejezetten integrálni kívánja a már meglévő 
eszközökbe,66 amelynek céljából szoros kapcsolatot hoz létre a polgári védelem intéz-

60  Fischer, Mattias G.-Thym, Daniel (2013): i. m. p. 1230.
61  EUMSz. 275. cikk. Fuchs-Drapier, Marie (2011): i. m., p. 186.
62  Sulyok Gábor (2005): i. m., p. 35.
63  Vö. Konstadinides, Theodore (2013): i. m., p. 278.
64  Fischer, Mattias G.-Thym, Daniel (2013): i. m., p. 1225.
65  Myrdal, Sara-Rhinard, Mark (2010): i. m., p. 20.
66  Fuchs-Drapier, Marie (2011): i. m., pp. 190–192.
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ményeivel és eljárásaival. Ezzel szemben az EUSz. 42. cikk (7) bekezdése egyértelműen 
bilaterális jellegű, az uniós intézményekre nem, csak a tagállamokra ró kötelezettsé-
get, amelynek megfelelően a közös biztonság- és védelempolitika eszközei sem kap-
nak szerepet a valamely tagállamot ért fegyveres támadás esetén.67 Ugyanakkor egyik 
klauzula sem ad pontos meghatározást a nyújtandó segítség jellegéről; a szövegezés 
arra enged következtetni, hogy mindkettő esetén ez lehet katonai természetű is,68il-
letve a többi tagállamnak nagyfokú mozgástere van annak meghatározásában, hogy 
milyen eszközök „állnak rendelkezésére” mindehhez.69 Lényeges különbség mutat-
kozik a támogatás területi dimenziójában is, ugyanis míg a szolidaritási klauzula az 
Unió illetve a tagállamok által teljesítendő segítségnyújtást explicite a tagállamok 
területére korlátozza, addig a kollektív védelmi klauzula nem ír elő ilyen megszo-
rítást, ami azzal a következménnyel járhat, hogy e fellépés akár a támadást indító 
harmadik állam területére is kiterjedhet.

A két klauzula tartalmának fényében meglepőnek tűnhet, hogy 2015 novembe-
rében Franciaország nem a terrortámadás esetét explicite tartalmazó EUMSz. 222. 
cikkére, hanem a fegyveres támadást magában foglaló EUSz. 42. cikk (7) bekezdé-
sére hivatkozva kért a többi tagállamtól segítséget. A klauzula felhívása hasonlóvá 
tette mindezt a 2001. szeptember 11-i eseményeket követő amerikai lépéshez. Amíg 
azonban az Egyesült Államok – a fegyveres támadás korábban bemutatott jellegével 
összhangban – igyekezett mindent megtenni annak bizonyítása érdekében, hogy 
állami támogatás állt az akciók mögött, a francia lépés vonatkozásában erre nem 
került sor. A november 13-i támadást követően François Hollande elnök az akciót 
háborús oknak nevezte,70 illetve kijelentette, hogy Franciaország háborúban áll.71 
November 16-án került sor a kérés előterjesztésének bejelentésére,72 amelyet más-
nap a Külügyek Tanácsa keretében ülésező tagállami védelmi miniszterek előtt mu-
tatott be Jean-yves Le Drian francia védelmi miniszter. Ő a rendelkezés szimbolikus 
jellegét emelte ki, amelynek alkalmazására először kerül sor. A kérés fő tartalmát az 
képezte, hogy a többi tagállam nyújtson támogatást Franciaország számára elsődle-
gesen a Szíriában és Irakban zajló műveletekhez, illetve más fellépésekhez.73 A ké-

67  Faleg, Giovanni (2015): European security after the Paris attacks. CEPS Commentary (htt-
ps://www.ceps.eu/system/files/GF%20European%20Security%20after%20Paris.pdf, letöltés dá-
tuma: 2018.10.09.), p. 2.

68  Von Ondarza, Nicolai-Parkes, Roderick (2010): i. m., p. 2.
69  Konstadinides, Theodore (2013): i. m., pp. 280–281.
70  Paris attacks: Hollande blames Islamic State for ‘act of war’. (https://www.bbc.com/news/

world-europe–34820016, letöltés dátuma: 2018.10.15.)
71  Paris attacks: Hollande says ‘France is atwar’. (https://www.bbc.com/news/av/world- 

europe–34836367/paris-attacks-hollande-says-france-is-at-war, letöltés dátuma: 2018.10.15.)
72  Moser, Carolyn (2015): i. m.
73  Remarques introductives de la Haute Représentante et Vice-Présidente Federica Mogher-

inilors de la conférence de presseavec Jean yves Le Drian, Ministre de la DéfenseFrançais, 17 
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rést a védelmi miniszterek egyhangúlag támogatták, de a klauzula bilaterális jellege 
miatt annak végrehajtásához formális tanácsi döntésre nem volt szükség.74

A francia vezetés választásának hátterében jogi és politikai megfontolások együt-
tesen álltak. A terrortámadás egyértelműen nem minősült fegyveres támadásnak, 
annak bizonyíthatatlansága miatt, hogy állami támogatás állna mögötte. Az EUSz. 
42. cikk (7) bekezdésére való hivatkozást egyrészt az tette szükségessé, hogy a ter-
rortámadás esetére rendelkezésre álló szolidaritási klauzula az uniós és a tagállami 
segítségnyújtást is a támadást elszenvedett tagállam területére korlátozza, Francia-
országnak pedig éppen az volt a célja, hogy a többi tagállam egy harmadik ország-
ban támogassa a részvételével is zajló műveleteket.75 A szolidaritási klauzula elleni 
további érvként volt felhozható az uniós intézmények részvétele e mechanizmus 
kapcsán, amely lelassította volna a reagálási folyamatot.76 Tekintettel arra, hogy 
Franciaország nem a szolidaritási, hanem a kollektív védelmi klauzula felhívása 
mellett döntött, kérdésként merülhet fel, hogy miért nem az Észak-atlanti Szerző-
dés 5. cikkére hivatkozva tette mindezt, amikor a NATO-val kapcsolatban az EUSz. 
42. cikk (7) bekezdése kimondja, hogy „az abban részes államok számára továbbra 
is a kollektív védelem alapját képezi, és annak végrehajtási fóruma marad.” A kettő 
közötti választás lehetséges, ugyanis a klauzulák nem kizárják, hanem inkább ki-
egészítik egymást.77Az 5. cikk elutasítása mögött többek között az húzódott, hogy az 
abban szereplő „fegyveres támadás” a párizsi terrorcselekmények vonatkozásában 
nem állt fenn. Habár erről az uniós klauzula esetén sem volt szó, ennek felhívása 
beilleszthető volt Franciaország azon politikai törekvései közé, amelyek az európai 
biztonság- és védelempolitika fejlesztésére – illetve a tagállamok ilyen jellegű hozzá-
járulásának növelésére – vonatkoznak.78

novembre 2015. (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/5553_fr, letöltés 
dátuma: 2018. 10. 24.)

74  14120/15 (OR. en) PRESSE 69 PR CO 61 Outcome of theCouncil Meeting, 3426th Council 
meeting, ForeignAffairs, Brussels, 16 and 17 November 2015. (https://www.consilium.europa.eu/
media/23101/st14120en15.pdf, letöltés dátuma: 2018. 10 .24.) p. 6.

75  Moser, Carolyn (2015): i. m.
76  Faleg, Giovanni (2015): i. m. p. 2.
77  Helwig, Niklas: The Teething of EU’s Mutual Defence Clause, VerfBlog, 2015/11/18. (https://

verfassungsblog.de/the-teething-of-eus-mutual-defence-clause/, letöltés dátuma: 2018. 10. 22.)
78  Moser, Carolyn (2015): i. m.
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V. KONKLÚZIÓ

Míg a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését megelőzően az Európai Unió tagálla-
mainak többsége számára a NATO és a WEU égisze alatt kialakított védelmi klauzu-
lák fektették le a kollektív biztonság alapjait, addig a jelenleg hatályos alapszerződési 
rendelkezések az Észak-atlanti Szerződés klauzulájával fennállt párhuzamosságot 
gyakorlatilag megszüntették, valamint az új típusú veszélyforrásokra való reakció 
jogi kereteinek megteremtésével a tagállamok közötti biztonságpolitikai tárgyú 
együttműködést jelentősen kiszélesítették. A kétezres évektől kezdődően Európá-
ban is egyre nagyobb számban megvalósított terrortámadások szükségessé is tették 
egy cizelláltabb rendszer kialakítását, tekintettel arra, hogy a kollektív védelmi klau-
zulák alkalmazása kifejezetten a fegyveres támadások esetére korlátozódott. A szo-
lidaritási klauzula értelmezését az uniós jog másodlagos forrásai is segítik, amelyek 
megadják a terrortámadás fogalmának főbb tartalmi elemeit, valamint az ennek be-
következése esetére irányadó részletes szabályokat.

A kialakított szabályozási keretek első alkalmazására azonban nem az irányadó 
nemzetközi jogi fogalomkészlettel összhangban került sor. Habár politikailag ért-
hető, hogy a terrortámadásokat követően a francia vezetés kommunikációjának 
meghatározó elemévé vált a háborús helyzetre történő utalás, mégis kérdéseket vet 
fel, hogy az esemény kapcsán a valamely állam által indítható fegyveres támadásra 
irányadó klauzulát nevezték meg a segítségnyújtás jogalapjaként anélkül, hogy ilyen 
állami szerepvállalás az akció mögött felfedezhető lett volna. Mindez pont azzal a szo-
lidaritási klauzula mögött meghúzódó jogpolitikai célkitűzéssel ment szembe, hogy 
nem állami eredetű terrortámadás esetén az Unió tagállamai – ilyen minőségükben – 
valamely harmadik ország területén haderő bevetésével ne léphessenek fel.

A kollektív védelmi klauzula széles értelmezése és felhívása vonatkozásában meg-
határozó volt, hogy a terrortámadásokat magára vállaló Iszlám Állam ellen azok 
elkövetése idején már folyamatban voltak műveletek Szíria és Irak területén. Ennek 
hiányában az uniós mechanizmus életbeléptetése vélhetően jóval nagyobb visszhan-
got váltott volna ki a nemzetközi közösség részéről. Ugyanakkor az adott körülmé-
nyek között egyetlen tagállam sem jelezte aggályait a felhívás miatt, sőt a védelmi 
miniszterek egyhangúlag támogatásukról biztosították francia kollégájukat. Mindez 
érzékelteti, hogy a tagállamok széles mozgásteret élveznek a klauzula alkalmazása 
kapcsán, illetve rámutat a rendelkezés politikailag szenzitív jellegére is, amely sa-
játosság éppen a nemzetközi joggal összhangban történő felhívását támasztja alá. 
Ha egy jövőbeni terrortámadásra a valamely harmadik államban már zajló művelet 
erősítése tűnne a legmegfelelőbb válasznak, akkor az erre vonatkozó kérést indokolt 
lenne az alapszerződési kereteken kívül előterjeszteni. De remélhetőleg erre nem 
lesz szükség.



A TERRORIZMUS ELLENI KüZDELEM AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN 135

IRODALDOMJEGYZÉK

1. Bartkó Róbert (2017): Challenges of Fight against Terrorism with reference to the last 
amendment of the new Hungarian Criminal Code. PolishPolitical Science yearbook 46. 
pp. 315–327

2. Bartkó Róbert – Sántha Ferenc (2018): Az Európai Unió jogalkotása és hatása a terror-
cselekmény hazai büntetőjogi szabályozására. In Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi 
tanár 70. születésnapjára (szerk: Homoki-Nagy Mária, Karsai Krisztina et. al.), Szeged, 
pp. 83–100.

3. Faleg, Giovanni (2015): European security after the Paris attacks. CEPS Commentary 
(https://www.ceps.eu/system/files/GF%20European%20Security%20after%20Paris.pdf, 
letöltés dátuma: 2018. 10. 09.), pp. 1–4.

4. Fischer, Mattias G.-Thym, Daniel (2013): „Aritcle 42. [CSDP: Goals and Objectives, Mu-
tualDefence].” pp.  1201–1236. The Treaty on European Union (TEU): A  Commentary. 
Ed. Herman-Josef Blanke and Stelio Mangiameli. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag. 
p. 1813.

5. Fuchs-Drapier, Marie (2011): The European Union’s Solidarity Clause in the Event of a 
Terrorist Attack: Towards Solidarity or Maintainging Sovereignty? Journal of Contingen-
cies and Crisis Management, Vol. 19, No. 4, December, pp. 184–197.

6. Helwig, Niklas: The Teething of EU’s Mutual Defence Clause, VerfBlog, 2015/11/18. 
(https://verfassungsblog.de/the-teething-of-eus-mutual-defence-clause/, letöltés dátu-
ma: 2018. 10. 22.)

7. Konstadinides, Theodore (2013): Civil Protection Cooperationin EU Law: Is There 
Room for Solidarity to Wriggle Past? Euopean Law Journal, Vol. 19, No. 2, March 2013, 
pp. 267–282.

8. Maliszewska-Nienartowicz, Justyna (2017): A New Chapterinthe EU Counterterrorism 
Policy? The Main Changes Introduced by the Directive 2017/541 on Combating Terro-
rism. XXXVII Polish Yearbook of International Law, pp. 185–201.

9. Moser, Carolyn (2015): Awakening dormant law – or the invocation of the European 
mutual assistance clause after the Paris attacks. VerfBlog, 2015/11/18. (https://verfas-
sungsblog.de/awakening-dormant-law-or-the-invocation-of-the-european-mutual-as-
sistance-clause-after-the-paris-attacks/, letöltés dátuma: 2018. 10. 22.)

10. Myrdal, Sara – Rhinard, Mark (2010): The European Union’s Solidarity Clause: Empty 
Letter of Effective Tool? UI Occasionalpapers, No. 2. (https://www.ui.se/globalassets/ui.
se-eng/publications/ui-publications/the-european-unions-solidarity-clause-empty-let-
ter-or-effective-tool-min.pdf, letöltés dátuma: 2018. 09. 25.), pp. 1–23.

11. Reichard, Martin (2006): The EU–NATO Relationship: A Legal and Political Perspective. 
Aldershot: Ashgate Publishing Ltd., p. 412.

12. Sulyok Gábor (2002): Az egyéni vagy kollektív önvédelem joga az Észak-atlanti Szerződé 
5. cikkének tükrében. Állam- és Jogtudomány, XLIII. évf., pp. 99–136.

13. Sulyok Gábor (2005): A terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű le-
lövésének nemzetközi jogi és alkotmányjogi megítélése. Fundamentum, 3. sz., pp. 30–36.



136 KNAPP LÁSZLÓ

14. Von Ondarza, Nicolai – Parkes, Roderick (2010): The EU intheface of disaster: Imple-
menting the Lisbon Treaty’s Solidarity Clause, SWP Comments 9, April, (https://www.
swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2010C09_orz_pks_ks.pdf, le-
töltés dátuma: 2018. 10. 01.), pp. 1–8.

15. Wouters, Jan – Duquet, Sanderijn (2013): Managing the Unmanageable: the European 
Union and Terrorism. Working Papers: EU and Global Governance, No. 122, October 
(https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/2013/122woutersduquet, 
letöltés dátuma: 2018. 10. 01.), pp. 1–15.


