
AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI EGYEZMÉNYE 
ALKALMAZÁSÁNAK GYAKORLATA  

A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMBEN

VÁCZI PÉTER
PhD. egyetemi docens

„A szabadságszerető ember […] mindenféle fenyegetést és terrorizálást 
nem tűr, minden ilyen ellen saját maga azonnal felszólal és más tisztessé-
ges emberekkel összefog, az erőszakosan érvényesülni próbálókat, tekin-
tet nélkül arra, hogy kire és mire hivatkoznak, leleplezi és meghátrálásra 
kényszeríti, tisztában lévén azzal, hogy minden ilyennek az érvényesü-
lése csakis a tisztességes emberek kényelmessége és megfélemlíthetősége 
miatt lehetséges.”1

I. ALKOTMÁNYOS ÉRTÉKEK A TERRORIZMUS ÁRNYÉKÁBAN

Az 1990-es években új szelek söpörtek végig az európai jogállamokon, amikor is a 
gazdaság olyan szikár értékei, mint a hatékonyság átvették az uralmat a sokkal in-
kább emberbarát elvek felett.2 Mára már szinte közhellyé vált, hogy az ikertornyok 
ledőlésével 2001-ben egy új fejezet nyílt a jogállamiság és a hatékonyság küzdelmé-
ben. A terrorizmusfenyegetettségből következik „az a kétségbevonhatatlan megálla-
pítás, hogy az államok első számú kötelessége az állampolgárok életének, biztonsá-
gának és vagyonának védelme. Mivel az állampolgárok véletlenszerűen kiválasztott 
csoportjait megcélzó terrortámadások éppen ezeket az érdekeket fenyegetik, az ál-
lamnak akár azon az áron is kötelessége megvédeni polgárait, hogy az ennek során 
igénybe veendő eszközök más fontos erkölcsi érdekek érvényesülését korlátozzák.”3 

1  Bibó István: A szabadságszerető ember tízparancsolata. In Debreczeni József: Bibó-breviári-
um. Alexandra, Pécs, 2011. 42.

2  Harlow, Carol: Global administrative law: the quest for principles and values. The European 
Journal of International Law, Vol. 17, No. 1., 2006. 200.

3  Az érvelésre hivatkozik: Miklósi Zoltán: Terrorizmus, alkotmányosság, szuverenitás. Fund-
amentum, 2005. 3. szám, 179.
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A terrorizmus hatására azonban valóban fel kell adni a hagyományos alkotmá-
nyos értékeket? Vajon milyen mértékben lehet korlátozni egyes alapjogokat a nem-
zetbiztonság vagy közbiztonság védelme érdekében? 

Az alkotmány kezdetben empirikus fogalomként jelent meg, mely egy adott or-
szág állapotát, jogi-politikai viszonyait írta le. A felvilágosodás eszmerendszerének 
uralomra jutását követően alakult át ez a fogalom az állam hatalmi berendezkedését 
és a hatalomgyakorlás módját meghatározó követelménnyé, a leíró fogalomból te-
hát előíró, normatív kritérium lett. Az alkotmány napjainkban így már egy alapvető 
értékrendet is tartalmaz, mely magában foglalja a jogilag védendő érdekeket, a ve-
zető célokat és alapelveket.4 Az alkotmány ezen megközelítéséhez kapcsolható az 
alkotmányosság fogalma. Alkotmányosságon legáltalánosabb megközelítésben az 
alkotmány érvényesülésének sajátosságait értjük,5 az alkotmányosság Sári János 
szavaival élve „nem más, mint a hatalmi viszonyok alávetése a jognak, hogy a poli-
tikai hatalom megvalósítása során adódó konfliktusok a jog (játék)szabályai szerint 
oldódjanak meg”.6 A jogszabályokban megjelenő rendelkezések mellett napjainkban 
kiemelkedő szerepet játszanak egyéb olyan jogforrások, amelyek jogszabályi erővel 
nem bírnak, sőt, egyes esetekben még kötelező jogi jellegük is hiányzik. Éppen ezért 
tartalmi értelemben az alkotmányosság a jogilag szabályozott és korlátozott állami 
főhatalom követelményét rejti, olyan kritériumok együttese, amelyek az ideális de-
mokratikus alkotmány tartalmát és megvalósulását jellemzik.7

Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint az eljárási garanciák a jog-
államiság és jogbiztonság elvéből fakadnak és alapvető jelentőségűek az egyes jog-
intézmények működésének kiszámíthatósága szempontjából.8 Az alanyi jogok és 
kötelezettségek érvényesítésére szolgáló eljárási garanciák a jogbiztonság alkotmá-
nyos elvéből következnek. Megfelelő eljárási garanciák nélkül működő eljárásban a 
jogbiztonság szenved sérelmet.9 A jogbiztonság kettős követelményt támaszt a jog-
alkotóval szemben. Ennek megfelelően elsősorban a létrejött jogviszonyok stabilitá-
sának eljárásjogi biztosítékait kell megteremtenie. Az állam hatékony működésének 
biztosítása ugyanakkor nem eredményezheti a jogbiztonságból levezethető eljárási 
garanciák sérelmét azáltal, hogy a címzettek számára biztosított alkotmányos jo-
gok gyakorlását akadályozza meg. A  jogbiztonság követelményéből következik az 

4  Petrétei József: Alkotmány és alkotmányosság. Magyar Közigazgatás, 1995/1. 2–3.
5  Samu Mihály: Alkotmányozás, alkotmány, alkotmányosság. Korona Kiadó, Budapest, 

1997. 127.
6  Sári János: Alkotmányosság – túl az alkotmányjogi norma határán. Társadalmi szemle, 

1997/11. 56.
7  Lásd Kukorelli István: Alkotmánytan I. Osiris Kiadó. Budapest, 2007. 22–28.; Kukorelli Ist-

ván – Schmidt Péter (szerk.): Az alkotmányosság alapjai. Társadalom – demokrácia – alkotmá-
nyosság. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1989. 14–16.

8  Lásd 11/1992. (III. 5.) AB határozat (ABH 1992, 77, 85.)
9  Lásd 75/1995. (XII. 21.) AB határozat (ABH 1995, 376, 383.)
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igazságszolgáltatás és az államigazgatás kiszámítható és hatékony működése, de a 
címzettek joggyakorlásának biztosítása is.10 E követelményeknek azonban megfelelő 
egyensúlyban kell lenniük a jogi szabályozásban. Azt, hogy ez a megfelelő egyensúly 
a hatályos szabályokban fennáll-e, az Alkotmánybíróság vizsgálhatja. A hatékony-
ság és az eljárás alá vont személyek jogai érvényesítésének követelménye ellentétbe 
kerülhet egymással. Alkotmányellenességhez vezethet, ha a jogi szabályozás egyol-
dalúan biztosít elsőbbséget akár a hatékonyság, akár a címzettek jogai érvényesülé-
se követelményének. A hatékonyságnak biztosított feltétlen elsőbbség az eljárás alá 
vont személyek jogai érvényesítését hiúsíthatja meg. Az eljárás alá vont személyek 
jogai érvényesítésének parttalan lehetősége pedig az eljárást kezdeményezők jogér-
vényesítését lehetetleníti el.11 A fenti gondolatok már régóta jelen vannak a jogiro-
dalomban is, rámutatva arra, hogy az eredményesség és a hatékonyság jelentősége 
az utóbbi évtizedekben egyértelműen megnövekedett, ezzel azonban a jogszerűség 
követelményei nem veszíthetnek jelentőségükből.12

Ahogyan arra már Bibó István is rámutatott, a jogszerűség vizsgálatakor nem 
egy statikus rendszerből kell kiindulni, hanem „szüntelenül újra kell gondolni, is-
mét és ismét megújítani azokat a formákat, amelyekben a jogszerűség megjelent.”13 
A jogszerűség biztosítékrendszere tehát nem egyszer s mindenkorra adott, hanem 
időről időre újragondolandó, újra meghatározandó. A globalizáció napjainkban ér-
vényesülő rendszerében az alkotmányos jogállam jogrendszere hármas befolyásolt-
ság és meghatározottság alatt áll. A nemzeti alkotmány hagyományosan meghatá-
rozó jellege mellett ugyanis egyre nagyobb szerepet játszik a nemzetközi jogi és a 
szupranacionális jogi befolyás,14 érdemes tehát ebbe az irányba fordítani figyelmün-
ket. Az alkotmányos állam egyik fontos fogalmi összetevője ugyanis az állami hata-
lomgyakorlás jog alá rendelése, a törvényesség, melynek kereteit és tartalmi követel-
ményeit a Magyarországra is kötelező nemzetközi egyezmények határozzák meg.15

Az Európa Tanácsra a nemzetközi közvélemény sokáig „Európa demokratikus 
lelkiismereteként” tekintett, melynek fő tevékenységét a demokrácia, a jogállamiság 
és az emberi jogok védelme alkotta, míg a gazdasági integráció kérdései az Euró-

10  A  hatékonyságról bővebben lásd Fábián Adrián: A  hatékony közigazgatás – a new public 
management és a magyar reformfolyamatok. PhD tanulmányok, 1. kötet. 2004. 143–200.

11  Vö. 46/2003. (X. 16.) AB határozat.
12  Sári János: A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy az alkotmányos 

rendszerek belső logikája. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 155.
13  Megjegyzendő, hogy bár Bibó a közigazgatás jogszerűségével kapcsolatosan fejtette ki a fenti 

gondolatait, azonban az elmélet hatása nyilvánvalóan túlmutat ezen a jogterületen. Hivatkozik 
rá: Sári János: A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy az alkotmányos 
rendszerek belső logikája. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 154.

14  Elemzi: Ádám Antal: A magyar alkotmányos jogállam újszerű feladatairól és működéséről. 
Jogtudományi Közlöny, 2007. április. 163.

15  Lásd Ádám Antal: A közigazgatás értékkötöttsége az alkotmányos jogállamban. Tér és Tár-
sadalom, 3/1999. 22.
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pai Közösségek keretein belül merültek fel.16 Az Európa Tanács alapelvi tevékeny-
ségével kapcsolatosan elsőként óhatatlanul az Emberi Jogok Európai Egyezményére 
gondolunk. Az Egyezmény a XX. század második felére megkerülhetetlen követel-
ményrendszerré lett egy magára valamit is adó és magát demokratikusnak deklará-
ló állam számára. Annak ellenére, hogy az Egyezmény alapvetően az emberi jogok 
alkotmányjogi dimenzióját ragadja meg, mégis nagy hatással bír a nemzeti jogrend-
szerek európaizálódását tekintve. Ez a hatás különböző mértékben észlelhető az 
egyes államokban, azonban az Egyezmény formális jogi státusza az adott országban 
nem szükségképpen határozza meg a jogrendszerre gyakorolt hatásának erősségét.17

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének aláírásával az Európa Tanács tagálla-
mai kifejezték azon eltökéltségüket, hogy tiszteletben tartanak bizonyos jogelveket, 
amelyek az államnak a magánszemélyekkel való viszonyát szabályozzák. Ezen elvek 
azután számos, a Miniszteri Bizottság által elfogadott döntés és ajánlás révén tovább-
csiszolódtak, amely jogforrások így a részes államok által alkalmazandó azon alapvető 
elveket tartalmazzák, amelyeket az adott kormányzatnak követnie kell ahhoz, hogy 
eleget tegyen a jogállamiság kívánalmának. Az Európa Tanács ajánlásai és döntései 
kétségkívül nagy hatással bírnak, érdemes azonban ezzel kapcsolatosan megjegyezni 
azt, hogy az egyes államok által megkötött egyezményekkel ellentétben az ajánlások 
és határozatok nem bírnak jogi kötőerővel a tagállamok számára. Mindazonáltal nem 
elhanyagolható erkölcsi és politikai hatásuk van, amely két dologból ered: mindenek-
előtt, meglehetősen nehéz, habár nem lehetetlen egy kormányzat számára hosszú időn 
keresztül olyan jogelveknek a figyelmen kívül hagyása, amelyek tiszteletben tartására 
a térség összes többi állama vagy legalábbis az országok többsége ígéretet tett. Ezen 
túlmenően, nyilvánvalóan kétséges lenne egy olyan állam jóhiszeműsége, amely nem 
csupán részt vett a javaslat kidolgozásában, de szavazatával hozzájárult ahhoz, hogy az 
egy határozat vagy ajánlás formáját öltse, majd később megtagadja annak követését. 
A politikusok, az állampolgárok és a különféle politikai nyomást gyakorló tényezők 
így kiválóan felhasználhatják ezen jogi normákat érveléseik alátámasztására, valamint 
további érvek is levezethetők a szövegekből az egyes nemzeti jogok alapján, természe-
tesen csak a jogforrások tartalmával és szellemiségével összhangban.18

A következőkben tekintsük át, milyen hatást gyakorolt az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének (a továbbiakban: Egyezmény) alkalmazása során az Emberi Jogok 
Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) az alapjogok fejlődésére a terrorizmus-
sal összefüggésben. 

16  Lásd Masenkó-Mavi Viktor: Európai alapjogok: megjegyzések egy befejezetlen történethez. 
Nemzetközi Közlöny, 2008/2. 67.

17  Schwarze, Jürgen: The convergence of the administrative laws of the EU Member States. 
European Public Law, Vol. 4. Issue 2. Kluwer Law International Ltd. 1998. 200–203. 

18  Lásd Principles of Administrative Law Concerning the Relations Between Administrative Aut-
horities and Private Persons. A Handbook (a továbbiakban: Kézikönyv). Directorate of Legal Affa-
irs. Strasbourg, 1996. 5–6.
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II. MIT TEHET MEG AZ ÁLLAM ÉS MIT NEM A TERRORIZMUS  
ELLENI HARC JEGYÉBEN?

II.1. AZ ÁLLAMI JOGKORLÁTOZÁS MEGENGEDHETŐSÉGE AZ EMBERI JOGOK 
EURÓPAI BÍRÓSÁGA SZERINT

Elöljáróban leszögezhető, hogy sem az Egyezmény, sem a Bíróság esetjoga nem 
tartalmaz definíciót a terrorizmusra nézve, a Bíróság esetről esetre igyekszik meg-
határozni annak tartalmát. Ez alapján terrorista cselekmény alatt az egyének vagy 
csoportok által elkövetett olyan vétségeket érti, amelyek az erőszak eszközéhez nyúl-
nak vagy erőszakkal fenyegetnek egy állam, annak intézményei vagy lakosságával 
szemben általánosságban, illetve meghatározott egyének által, akik szeparatista tö-
rekvések, szélsőséges ideológiák vagy fanatizmus által vezérelve a terror melegágyát 
szándékoznak megteremteni az állami szervek, meghatározott egyének vagy a tár-
sadalom csoportjai körében.19

A terrorizmus egy olyan veszedelem, ami számos ártatlan ember életét követelte, 
és szembemegy az alapvető demokratikus értékekkel és emberi jogokkal, élükön az 
élethez való joggal. Az egyes kormányzatok, rendőri és igazságszolgáltatási szervek, 
amelyek a küzdelem élvonalában állnak, egy vékony mezsgyén kell, hogy egyensú-
lyozzanak a hatékony bűnüldözés és az alapvető jogok tiszteletben tartása között. 
Vajon hogyan tudják sikerre vinni ezt? Mit tehetnek meg és mit nem a hatékonyság 
érdekében? 

Hosszú idő telt el a Bíróság első ilyen tárgyban hozott ítélete20 óta, melynek során 
a bírósági ítéletek azt mutatják, hogy a részes államoknak össze kell egyeztetniük a 
terrorizmus elleni harcban alkalmazott eszközeiket az emberi jogok tiszteletben tar-
tására vonatkozó kötelezettségükkel.21

A részes államok számára már hosszú ideje nyitva áll egy kiskapu a terrorizmus 
kapcsán, mely alapján félrepillanthatnak bizonyos, Egyezményben foglalt jogok 
megsértésének potenciális veszélye esetén. Az Egyezmény 15. cikke lehetővé teszi 
ugyanis az Egyezmény hatályának felfüggesztését szükséghelyzet esetén: 

Egyezmény 15. cikk, 1. és 2. bekezdés
„1. Háború vagy a nemzet létét fenyegető más rendkívüli állapot esetén bármely Magas 
Szerződő Fél a jelen Egyezményben meghatározott kötelezettségeitől eltérő intézkedéseket 

19  Recommendation 1426 (1999), European democracies facing up to terrorism (23 September 
1999), para. 5.

20  Lawless v. Ireland, 332/57, 14 November 1960
21  COURTalks disCOURs, Bringing the Convention closer to Home. Terrorism. Council of 

Europe / European Court of Human Rights, 2016. 1. (Forrás: www.echr.coe.int; letöltés ideje: 
2018. 10. 24.)
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tehet a helyzet szükségessége által feltétlenül megkívánt mértékben, feltéve, hogy az ilyen 
intézkedések nem ellentétesek egyéb nemzetközi jogi kötelezettségeivel.
2. E rendelkezés alapján nem lehet eltérni a 2. cikk rendelkezéseitől, kivéve a jogszerű hábo-
rús cselekmények következtében okozott haláleseteket, vagy a 3. cikk, 4. cikk (1. bekezdés), 
valamint a 7. cikk rendelkezéseitől.”

A fenti esetben tehát az állam bizonyos abszolút jogoktól eltekintve a jogkorlátozás 
legális eszközéhez nyúlhat, és korlátozhatja a legtöbb egyezményes jogot, méghozzá 
úgy, hogy meglehetősen széles mérlegelési joga van annak megállapítására, hogy 
egy adott esetben egy konkrét helyzet szükséghelyzetnek minősül-e vagy sem, ezál-
tal az egyén jogai vagy a nemzetbiztonsági érdek élvez elsőbbséget.22 

Az Egyezmény 15. cikkével összefüggésben a következő logikai alap állapítható 
meg az állami mérlegelés számára. A szöveg objektív értelmezést javasol mind az 
eltérés igazolása, mind pedig a megtett intézkedések megfelelősége tekintetében, a 
demokrácia, szubszidiaritás és arányosság elvei konkrét eszközt jelentenek az állami 
mérlegelés számára. Egy valós veszély a demokratikus hatóságokat őszinte dilemma 
elé állítja, melyben dönteniük kell az Egyezménybe foglalt kötelezettségeik teljesí-
tése és a 15. cikk által lehetővé tett joggyakorlás között, mely utóbbival eltérhet-
nek az előbbiektől, amennyiben a körülmények lehetővé teszik. Ezen körülmények 
felmerülésének megítélése általában nem könnyű, magában foglalhatja egyfelől az 
összeütköző közérdekek, másfelől pedig a rend és stabilitás egymással történő ösz-
szemérését. Az Egyezményt nem lehet akként értelmezni, hogy a benne foglalt jogo-
kat abban az esetben is fenn kell tartani, ha ezzel kockára tennénk egy adott nemzeti 
demokrácia egységét azzal, hogy ezáltal korlátozzuk az állam azon képességét, hogy 
hatékonyan megbirkózzon a rendbontással. Egy adott vészhelyzet az arányos vála-
szok sorát hozhatja magával, melyek közül nem könnyű választani. Ezt a választást 
azonban a nemzeti hatóságokra kell bízni, három okból is. Először, közelebb vannak 
a tűzhöz, és ezért elméletileg jobb helyzetben vannak a megfelelő döntés megho-
zatalához. Másodszor, a választás természeténél fogva inkább politikai, mint bírói, 
és rendkívül vitatható lehet. Harmadszor, eltérő válaszok igazolhatók a különbö-
ző államokban bekövetkezett különféle vészhelyzetek esetén. Az állami diszkréció 
eszközének megítélésében a kulcsmomentum a bizonyítékok hihetőségében rejlik, 
hogy a kérdéses állam demokratikus egysége nyíltan veszélyben van, és rendkívüli 
intézkedések nélkül nem lehet megvédeni.23

A terrorizmus elleni harc ugyanakkor nem ad az állam számára egyfajta szabad-
kártyát a joghatósága alá tartozó egyének jogaiba való beavatkozásra. A tagállamok-

22  Leander v. Sweden, 9248/81, § 59, 26 March 1987
23  United Communist Party of Turkey and others v. Turkey, judgment of 30 October 1998, Re-

ports of Judgments and Decisions, 1998-I, 1, 45. §.
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nak ugyanis mindig világosan bizonyítaniuk kell, hogy a küzdelemben alkalmazott 
eszközök igazolhatóak az Egyezmény szövege vagy a bírósági joggyakorlat alapján.

A következőkben vizsgáljuk meg, melyek azok a területek, ahol a legingoványo-
sabb a talaj a részes államoknak a Bíróság esetjoga alapján? Egy terrorizmussal gya-
núsítható személy esetén melyek az ellene lefolytatható eljárás során azok a csomó-
pontok, ahol fokozottan felmerülhet az egyezménysértés lehetősége? 

II.2. A TERRORIZMUST MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK MEGENGEDHETŐSÉGE

a) Távoli veszély – A terrorizmus megelőzése általában

Ezen cél jegyében vajon jogosult-e az állam a telefonforgalom vagy az e-mail kom-
munikáció lehallgatására? Korlátozhat-e bizonyos sajtóorgánumokat, betilthat-e 
gyűléseket, feloszlathat-e egyesületeket vagy más civil szervezeteket? 

Vizsgálatunk fő területei e körben a 8–11. cikkek által védett „minősített” (tehát 
korlátozható) jogok (családi és magánélet tiszteletben tartásához való jog; gondo-
lat-, lelkiismereti és vallásszabadság; véleménynyilvánítás szabadsága; gyülekezés és 
egyesülés szabadsága).24 A korlátozási metódus a rájuk vonatkozó gyakorlatból ke-
rült át a többi jog területére. Ezen jogok korlátozásának legitim céljai között az aláb-
biak szerepelnek az Egyezményben: a nemzetbiztonsági, a közbiztonság és a köz-
rend védelme, a területi sértetlenség, az ország gazdasági jóléte (ennek gyakorlati 
relevanciája elenyésző), zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség 
vagy az erkölcsök védelme, mások jogainak és szabadságainak, illetve jó hírnevének 
védelme, bizalmas értesülés közlésének megakadályozása, a bíróságok tekintélyének 
és pártatlanságának fenntartása.25

A következőkben vegyük közelebbről szemügyre ezeket a jogokat és a korlátozá-
suk alapjául szolgálható elveket és érdekeket. 

A minősített jogok közül a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog 
az egyik legismertebb, amely alávethető bizonyos korlátozásoknak a szövegben sze-
replő okok miatt.

8. cikk 
Magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog 
1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tisztelet-
ben tartsák. 

24  Részletesen elemzi Kiss Barnabás: Az alapjogok korlátozása és a közérdek. In Szamel Katalin 
(szerk.): Közérdek és közigazgatás. MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2008, 174–177. o.

25  Uo. 113. o.
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2. E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat 
be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az 
ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség 
vagy az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében 
szükséges.

A fenti szabály a jogkorlátozást csak a „törvényben meghatározott” esetekben teszi 
lehetővé, mely előírás szintén megtalálható az Egyezmény később elemzésre kerülő 
9. és 10. cikkeiben is. Ez nem csupán azt jelenti, hogy a jogkorlátozást jogi felhatal-
mazással kell alátámasztani, hanem azt is, hogy a felhatalmazás forrása hozzáférhető 
kell, hogy legyen azon egyének számára, akik érdeklődnek ez iránt. Az elv megköve-
teli továbbá, hogy legyen egy bizonyos fokú egyértelműség a hazai jogrendszerben, 
annak érdekében, hogy az egyén meg tudja határozni az intézkedés valószínűsíthető 
következményeit, ezáltal a tágabb közérdek kérdései is felszínre kerülhessenek. Ter-
mészetesen a Bíróság tudomásul vette, hogy abszolút értelemben vett egyértelműség 
nem biztosítható, ugyanakkor kifejezte a szükségességét annak, hogy legalább az 
előreláthatóság bizonyos szintje biztosítva legyen. A Bíróság kimondta: „Az előrelát-
hatóság követelménye nem jelenti azt, hogy az egyént fel kell jogosítani arra, hogy előre 
láthassa azt, hogy a hatóság mikor hallgathatja le az ő kommunikációját és így ehhez 
tudja igazítani a magatartását. Mindazonáltal, a jognak elég világosnak kell lennie a 
kifejezéseit tekintve ahhoz, hogy megfelelő útmutatást adhasson az állampolgároknak 
azon körülményekre és feltételekre nézve, amelyek esetén a hatóságok felhatalmazást 
kapnak a beavatkozásra.”26 

A Bíróság már az 1970-es években elfogadta azt, hogy a posta, levélforgalom és 
telekommunikáció feletti titkos lehallgatást lehetővé tévő jogalkotás bizonyos ki-
vételes körülmények között szükséges lehet egy demokratikus társadalomban 
nemzetbiztonsági érdekből, illetve zavargások vagy bűncselekmények megelőzése 
céljából.27 A lehetséges terrorista gyanúsítottak műholdas nyomkövető (GPS) alap-
ján történő megfigyelését a Bíróság szintén nem tartotta jogsértőnek, megállapítva, 
hogy az nem ütközik az Egyezmény 8. cikkébe. A Bíróság ugyanakkor megköve-
telte, hogy megfelelő biztosítékok álljanak rendelkezésre ezen eszközök önkényes 
alkalmazásának megakadályozására.28 Ugyanakkor azon a rendőrség számára egy 
speciális terroristaellenes szabályozással biztosított azon jogok, amelyek lehetővé 
tették az egyének feltartóztatását és átvizsgálását anélkül, hogy bármilyen észszerű 
alapja lett volna azt feltételezni, hogy bármilyen vétséget követtek volna el, sérti az 
Egyezményben rögzített magánélethez való jogukat. Ebben az esetben ugyanis a 

26  Malone v United Kingdom [1985] 7 EHRR, 14, 40.
27  Klass and Others v. Germany, 5029/71, 6 September 1978, Series A, No. 28, § 48
28  Uzun v. Germany, 35623/05, § 80, ECHR 2010 (extracts)
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rendőrség számára biztosított mérlegelési jog túlságosan széles volt, és nem kapcso-
lódtak hozzá megfelelő garanciák az esetleges visszaélések ellen.29

Szintén nem állapított meg egyezménysértést a Bíróság abban az esetben, amikor 
a brit hatóságok szomáliai terrorizmushoz kapcsolódó tevékenységben való rész-
vétellel gyanúsítottak egy személyt, melynek következtében megfosztották őt a brit 
állampolgárságától, és megtiltották számára az országba történő belépést. A kérel-
mező az Egyezmény 8. cikkének megsértésére hivatkozott, a Bíróság azonban nem 
találta megalapozottnak a kérelmet. Döntésében rámutatott arra, hogy habár az ál-
lampolgárság önkényes elvétele vagy visszavonása bizonyos körülmények között fel-
vetheti a magánélethez való jog megsértését, a jelen ügyben ez nem merül fel, mivel 
a hatóságok itt gyorsan, gondosan és jogszerűen jártak el.30

9. cikk 
Gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság 
„1. Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és vallásszabadsághoz; ez a jog ma-
gában foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a val-
lásnak vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, 
mind a magánéletben istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kifejezésre 
juttatásának jogát. 
2. A vallás vagy meggyőződés kifejezésre juttatásának szabadságát csak a törvényben meg-
határozott, olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek egy demokratikus társadalomban 
a közbiztonság, a közrend, közegészség vagy az erkölcsök, illetőleg mások jogainak és sza-
badságainak védelme érdekében szükségesek.”

A  gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság két kapcsolódó garanciát is hordoz 
magában, amelyek a vallással összefüggésben ábrázolhatók. Először is, az egyénnek 
abszolút joga van ahhoz, hogy vallással vagy meggyőződéssel bírjon, továbbá hogy 
a választott meggyőződését megváltoztassa. Másodszor pedig, az egyénnek minősí-
tett joga van a vallása vagy meggyőződése kifejezésére, példának okáért ragaszkodni 
egy meghatározott vallási ruhaviselethez. Ezen minősített jog ugyanakkor korláto-
zásnak vethető alá a közérdek Egyezményben itt felsorolt elemei alapján. 

10. cikk 
Véleménynyilvánítás szabadsága 
„1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja 
a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének 
szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavat-

29  Gillan and Quinton v. the United Kingdom, 4158/05, § 87, ECHR 2010 (extracts)
30  K2 v. the United Kingdom, 42387/13, ECHR 084 (2017)
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kozhasson. Ez a cikk nem akadályozza, hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép 
vállalatok működését engedélyezéshez kössék. 
2. E kötelezettségekkel és felelősséggel együtt járó szabadságok gyakorlása a törvényben 
meghatározott, olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak 
vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalom-
ban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés 
megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, 
a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és pártat-
lanságának fenntartása céljából.”

A véleménynyilvánítás szabadsága központi szerepet játszik az Egyezmény demok-
ratikus alátámasztásában, az ebből eredő jogviták gyakran kerülnek a Bíróság elé. 
Habár a testület gyakran tesz hitet ezen jog különös fontossága mellett, nem abszo-
lút természetű jog, az Egyezményben szereplő okokból korlátozható. 

A Bíróság egyik döntése értelmében újságírók vád alá helyezése azon okból, hogy 
egy fegyveres terroristacsoport feltételezett tagjai által készített nyilatkozatokat tet-
tek közzé, amelyben erőszakra buzdítottak, nem sértette az újságírói szólásszabadsá-
got.31 Hasonlóképpen, egy mérsékelt összegű pénzbüntetés kiszabása a terrorizmus 
megbocsátásának pártolása miatt, amelyet egy, a 2001-es amerikai terrortámadást 
ábrázoló karikatúra és provokatív képszöveg készítőjére szabtak ki, nem sértette a 
szerző 10. cikkben foglalt jogait. Ebben az ügyben a Bíróság elfogadta azt az érvelést, 
hogy a közlés időpontja alapján – ami csupán két nappal az események után történt 
– a szerzőnek tisztában kellett lennie műve lehetséges hatásaival.32

Egy másik ügyben egy speciális terrorellenes jogszabály alapján függesztették fel 
a hatóságok egy napilap kiadását, és bár csupán rövid időre, a Bíróság megállapította 
a 10. cikk sérelmét. A cenzúra ezen formájának alkalmazásával ugyanis a nemzeti 
bíróság, a Bíróság álláspontja szerint, igazolatlan korlátot valósított meg a sajtó kri-
tikus őrző (watchdog) funkciója kapcsán.33

Nem történt egyezménysértés viszont abban az ügyben, amelyet egy újság 
többségi tulajdonosa vitt a Bíróság elé, akit szeparatista propaganda terjesztésével 
vádoltak. Az általa tulajdonolt hetilap meglehetősen markáns olvasói leveleket kö-
zölt, amelyekben Délkelet- Törökország brutális elnyomásával vádolták a hatósá-
gokat. Tekintettel a publikált szövegek átfogó terrorizmus kontextusára, valamint 
arra a tényre, hogy alkalmasak voltak az erőszak és gyűlölet felkorbácsolására, a 
Bíróság elfogadta azon kormányzati álláspontot, hogy a helyi hatóságoknak meg-

31  Falakaoğlu and Saygılı v. Turkey, 22147/02 and 24972/03, §§ 29–37, 23 January 2007
32  Leroy v. France, 36109/03, §§ 36–48, 2 October 2008
33  Ürper and Others v. Turkey, 14526/07 et al., §§ 44–45, 20 October 2009
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felelő és lényeges okuk volt beavatkozni a kérelmező véleménynyilvánítási szabad-
ságába.34

Hasonló okokat találunk a minősített jogok közül utolsóként a gyülekezési és 
egyesülési szabadság egyezménybeli szövegében is.

11. cikk
Gyülekezés és egyesülés szabadsága 
„1. Mindenkinek joga van a békés célú gyülekezés szabadságához és a másokkal való egyesü-
lés szabadságához, beleértve érdekei védelmében a szakszervezetek alapítását és az azokhoz 
való csatlakozásnak a jogát. 
2. E jogok gyakorlását csak a törvényben meghatározott, olyan korlátozásoknak lehet alá-
vetni, amelyek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság vagy közbiztonság, a 
zavargás vagy bűnözés megakadályozása, a közegészség, az erkölcsök, illetőleg mások jogai 
és szabadságai védelme érdekében szükségesek. Ez a cikk nem tiltja, hogy e jogoknak a fegy-
veres erők, a rendőrség vagy az államigazgatás tagjai által történő gyakorlását a törvény 
korlátozza.”

Az Egyezmény ezen cikke foglalja magában a politikai pártok és egyéb szervezetek 
működésének jogát. Egy esetben a Bíróság úgy találta, hogy a kormány nem sértette 
meg a fenti előírást, amikor feloszlatta azokat a politikai pártokat, amelyek közvet-
len politikai céljai ellentétben álltak az ország alkotmányába foglalt demokratikus 
alapelvekkel. Az ügyben a nemzeti bíróságok megállapították, hogy a kérdéses poli-
tikai pártok a terroristaszervezetek eszközei voltak, és a tagjai által kifejtett beszédek 
és cselekedetek nem zárták ki az erőszak alkalmazását céljaik eléréséhez.35

Egy másik esetben a Bíróság nem állapított meg egyezménysértést, amikor is 
olyan választói csoportokat zártak ki a választáson való részvételből, amelyek ille-
gális párttevékenységet folytattak, és amelyeket a terrorszervezetekkel való kapcso-
latuk miatt oszlattak fel. Ezen szervezetek megszüntetése arányos volt ugyanis a de-
mokrácia védelméhez fűződő államcéllal, és mivel a hatóságok részéről semmiféle 
önkényesség nem volt megállapítható, nem sérült a közügyek megvitatásához való 
véleménynyilvánítási jog.36

34  Sürek v. Turkey (no. 1) [GC], 26682/95, §§ 59–65, ECHR 1999-IV
35  Herri Batasuna and Batasuna v. Spain, 25803/04 and 25817/04, §§ 94–95, ECHR 2009
36  Etxeberria and Others v. Spain, 35579/03 et al., §§ 51–56, 30 June 2009; Herritarren Zerrenda 

v. Spain, 43518/04, § 43, 30 June 2009
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b) Közvetlen veszély – Beavatkozás egy terrorista támadás  
megakadályozása érdekében

Alkalmazhat-e az állam halálos erőszakot egy terrortámadás megakadályozása ér-
dekében? 

A kérdés azt a paradoxont veti fel, hogy az államok az Egyezmény 2. cikke értel-
mében kötelezettséggel tartoznak tiszteletben tartani mindenki élethez való jogát, 
ami ugyanakkor magában foglalja az állítólagos terroristák életének védelmét is. 
A Bíróság az egyik irányadó alapügyében kifejtette, hogy a halálos erőszak önvéde-
lemből történő alkalmazása mindenképpen szükséges kell, hogy legyen ahhoz, hogy 
igazolást nyerjen. Az eset alapján az angol titkosszolgálat által az Ír Köztársasági 
Hadsereg (IRA) három tagjának meggyilkolása, akik feltételezhetően bombatáma-
dást készítettek elő, az Egyezmény 2. cikkébe ütközőnek minősült, mivel a művelet 
kivitelezhető lett volna a halálos erőszak igénybevétele nélkül is.37

Másrészről viszont, egy moszkvai színházban történt túszejtés során a túszejtők 
semlegesítésére alkalmazott gáz használata miatt bekövetkezett túszok halála nem 
valósított meg egyezménysértést, mivel a gáz, bár veszélyes és potenciálisan halálos 
volt, nem egy célzott halálos eredmény érdekében alkalmazták. A gáz a kívánt hatást 
váltotta ki, hiszen magatehetetlenné tette a terroristákat és elősegítette a túszok egy 
részének kiszabadítását, és csökkentette a robbantás valószínűségét. Ugyanakkor, a 
Bíróság ezen ügyben azt is megállapította, hogy az állam nem tett eleget a 2. cikk-
ben foglalt kötelezettségeinek, mivel a 900 túsz kiszabadítására irányuló akciót nem 
megfelelően készítették elő.38

II.3. Őrizetbe vétel és letartóztatás terrorista gyanúsítottak esetén 

Egyezmény 5. cikk, 1. bekezdés, c) pont
„1. […] Szabadságától senkit sem lehet megfosztani, kivéve az alábbi esetekben és a törvény-
ben meghatározott eljárás útján:
[…]
c) törvényes letartóztatás vagy őrizetbe vétel abból a célból, hogy a bűncselekmény elköve-
tése alapos gyanúja miatt az illetékes hatóság elé állítsák, vagy amikor ésszerű oknál fogva 
szükséges, hogy megakadályozzák bűncselekmény elkövetésében vagy annak elkövetése után 
a szökésben;”

37  McCann and Others v. the United Kingdom [GC], 18984/91, 27 September 1995, § 213, Series 
A no. 324

38  Finogenov and Others v. Russia, 18299/03 and 27311/03, ECHR 2011 (extracts)
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A  fenti követelmény alapján mindenekelőtt akkor igazolható egy terrorizmussal 
gyanúsított személy letartóztatása, ha annak észszerű indoka van.39 A bűncselek-
mény elkövetésére vonatkozó „alapos gyanú” előfeltétele olyan tényállási elemek 
vagy információk megléte, amelyek egy objektív külső szemlélőt meggyőznének 
arról, hogy az érintett személy esetlegesen bűncselekményt követett el.40 Ennél fog-
va sérti az 5. cikk 1. bekezdésének c) pontját az, ha a hatóságok nem vizsgálják ki 
ténylegesen az adott üggyel kapcsolatos alapvető tényállási elemeket annak ellenőr-
zése céljából, hogy a feljelentés megalapozott-e.41 Ugyanakkor az, hogy mi minősül 
„alaposnak”, az adott ügy valamennyi körülményének fényében dönthető el.42

A nyomozó hatóságnak természetesen rendszeresen őrizetbe kell vennie egy ter-
rorizmussal gyanúsított személyt olyan információk alapján, amelyek megbízha-
tóak, azonban nem hozhatók napvilágra anélkül, hogy ne sodornák veszélybe az 
információ forrását. A Bíróság álláspontja szerint éppen ezért az Egyezmény fenti 
rendelkezése nem magyarázható akként, hogy aránytalan terhet rójon a hatóságok-
ra, miközben hatékony intézkedésekkel próbálnak szembeszállni a terrorizmussal 
éppen azért, hogy eleget tegyenek az Egyezményből fakadó életvédelmi kötelezett-
ségüknek.43 A terrorizmussal összefüggésben – noha a Szerződő Államoktól nem 
lehet megkövetelni, hogy egy terrorizmussal gyanúsított személy letartóztatását 
megalapozó gyanú alaposságát a bizalmas információforrások feltárása révén bizo-
nyítsák – a Bíróság megállapította, hogy a terrorizmus bűntettének kezelésével kap-
csolatos szükségszerűségek nem igazolhatják az „alapos jelleg” fogalmának olyan 
mértékű kitágítását, amely már csorbítaná az 5. cikk 1. bekezdésének c) pontjában 
biztosított védelem körét.44 

Általában véve a terrorizmussal gyanúsított személyek letartóztatásának időtar-
tama nem lépheti túl az észszerű időtartamot. Ennek megfelelően, egy esetben egy 
vélhetően baszk terroristaszervezethez tartozó személyek majdnem hat évig tartó 
előzetes fogva tartása egyezménysértőnek minősült.45 A szabadsághoz való jog ma-
gában foglalja azt a követelményt is, hogy a terrorizmussal gyanúsított személyek 
fogva tartásának jogszerűségét gyorsan vizsgálják felül, ennek hiányában ugyanis 

39  Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, 12244/86, 12245/86 and 12383/86, 30 
August 1990, Series A no. 182, § 35

40  Ilgar Mammadov kontra Azerbajdzsán, 88. pont; Erdagöz kontra Törökország, 51. pont; Fox, 
Campbell és Hartley kontra Egyesült Királyság, 32. pont

41  Stepuleac kontra Moldova, 73. pont; Elçi és társai kontra Törökország, 674. pont
42  Fox, Campbell és Hartley kontra Egyesült Királyság, 32. pont
43  O’Hara v. the United Kingdom, 37555/97, § 35, ECHR 2001-X
44  Lásd Az Egyezmény 5. Cikkére vonatkozó kézikönyv. A  szabadsághoz és a biztonsághoz 

való jog. Európa Tanács / Emberi Jogok Európai Bírósága, 2014. 16–17. (Forrás: www.echr.coe.
int; letöltés ideje: 2018. 10. 24.)

45  Berasategi v. France, 29095/09, 26 January 2012; Esparza Luri v. France, 29119/09, 26 January 
2012; Guimon Esparza v. France, 29116/09, 26 January 2012; Sagarzazu v. France, 29109/09, 26 
January 2012 and Soria Valderrama v. France, 29101/09, 26 January 2012
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egyezményt fog sérteni az adott állam.46 A tagállamoknak a felülvizsgálat során ter-
mészetesen szem előtt kell tartaniuk a tisztességes eljárás kötelezettségét is. Ameny-
nyiben a kérelmezők elleni nem titkos bizonyítékokat a hatóságok megfelelően 
részletezik, és így lehetőség nyílik a jogszerűség hatékony vizsgálatára, úgy az állam 
eljárása kielégíti az egyezményes eljárási garanciákat.47

II.4. A terrorista gyanúsítottakkal vagy vádlottakkal való  
bánásmód fogva tartásuk alatt 

Egyezmény 3. cikk
„Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek 
alávetni.”

A terrorizmussal gyanúsított személyekkel kapcsolatos bánásmód a fogva tartásuk 
során természetesen nem ütközhet az Egyezmény 3. cikkébe, mivel ez a szabály egy 
abszolút tilalmat ír elő a kínzás, embertelen és megalázó bánásmód kapcsán. Aho-
gyan arra a 3. cikkre vonatkozó egyik alapügyben a Bíróság leszögezte, meghatáro-
zott kihallgatási technikák, mint a fej csuklyába húzása és tartása, az alvás, az élelem 
és a víz megvonása, vagy a fogvatartott folyamatos zajhatásnak való kitétele nem 
állhat összhangban a fenti egyezményes követelménnyel, mivel intenzív pszichikai 
és mentális szenvedést okoz az áldozatoknak.48

A vélelmezett terrorista személyeknek a büntetés-végrehajtási intézetekben azo-
nos védelmet kell kapniuk, így például egy teljes testvizsgálat, ami a személy leg-
intimebb testrészeit is érinti, egy terrorizmussal gyanúsított személy esetén minden 
egyes börtönlátogatást követően a 3. cikkbe ütközőnek minősült, mivel folyamatos 
megalázó bánásmódot valósított meg.49

Ugyanakkor nem történt egyezménysértés abban az ügyben, ahol egy veszélyes 
nemzetközi terroristát életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek és magánzárká-
ban tartottak nyolc éven keresztül. A Bíróság ebben az esetben akként döntött, hogy 
a fogva tartás feltételei általában nem voltak olyan súlyosak, hogy embertelen vagy 
megalázó bánásmóddá tornyosultak volna, mivel figyelembe vették a kérelmező 
fogva tartásának pszichikai körülményeit, azt a tényt, hogy nem volt teljes elszige-
teltségben, valamint az ő személyiségét és azt a veszélyt, amit magában hordozott.50 

46  M.S. v. Belgium, 50012/08, § 166, 31 January 2012
47  A. and Others v. the United Kingdom [GC], 3455/05, § 220–222, ECHR 2009
48  Ireland v. the United Kingdom, 5310/71, judgment of 18 January 1978, Series A no. 25, § 168
49  Frérot v. France, 70204/01, §§ 47–48, 12 June 2007
50  Ramirez Sanchez v. France [GC], 59450/00, § 150, ECHR 2006-IX
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Egy másik ügyben egy fogvatartott terroristáról a Bíróság kimondta, hogy a kom-
munikációs lehetőségek hiánya a látogatókhoz való kapcsolattartás lényeges nehéz-
ségeivel párosulva embertelen bánásmódhoz vezetett.51

II.5. A terrorista gyanúsítottakkal szembeni büntetőeljárások lefolytatása 

Egyezmény 6. cikk, 1. bekezdés
„1. Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan 
bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot 
polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vá-
dak megalapozottságát illetően. Az ítéletet nyilvánosan kell kihirdetni, a tárgyalóterembe 
történő belépést azonban meg lehet tiltani a sajtónak és a közönségnek a tárgyalás teljes 
időtartamára vagy egy részére annyiban, amennyiben egy demokratikus társadalomban ez 
az erkölcsök, a közrend, illetőleg a nemzetbiztonság érdekében szükséges, ha e korlátozás 
kiskorúak érdekei, vagy az eljárásban részt vevő felek magánéletének védelme szempontjá-
ból szükséges, illetőleg annyiban, amennyiben ezt a bíróság feltétlenül szükségesnek tartja, 
mert úgy ítéli meg, hogy az adott ügyben olyan különleges körülmények állnak fenn, melyek 
folytán a nyilvánosság az igazságszolgáltatás érdekeit veszélyeztetné.”

Csakúgy, mint mindenki más esetében, a hatóságoknak a terrorizmussal gyanúsí-
tott személyek számára is biztosítaniuk kell a tisztességes eljárást. Nemzetbiztonsági 
okok miatt tehát nem kényszeríthető az eljárás alá vont személy vallomás tételére,52 
amennyiben pedig vallomását jogellenesen szerzik be – például egy kiskorú személy 
számára a nyomozó hatóság nem biztosít jogi képviseletet –, úgy vallomása nem 
használható fel bizonyítékként ellene.53 Ha pedig úgy tartanak fogva egy gyanúsítot-
tat, hogy hét napon keresztül nem érintkezhet védőjével, majd a kapcsolattartásukat 
korlátozzák és ellenőrzik, szintén egyezménysértő.54

A fentieknél súlyosabb eljárási szabálysértés esetén természetesen mindig bekö-
vetkezik az egyezmény megsértése. Olyan esetben például, ahol a vallomást a ható-
ságok kínzással vagy más, embertelen bánásmód útján szerzik be, az eljárás egészét 
automatikusan tisztességtelennek kell tekinteni, hiába hivatkozik az állam komoly 
érdekekre a saját oldalán. Ez nem csupán akkor alkalmazandó, ha a bánásmód sér-
tettje az eljárás alá vont személy, hanem akkor is, ha az eljárás más szereplője (pl. 
tanú) szenved el hasonlókat.55

51  Öcalan v. Turkey (no. 2), 24069/03 et al., 18 March 2014
52  Heaney and McGuinness v. Ireland, 34720/97, § 58, ECHR 2000-XII
53  Salduz v. Turkey [GC], 36391/02, §§ 62–63, ECHR 2008
54  Öcalan v. Turkey [GC], 46221/99, §§ 148, CEDH 2005-IV
55  Gäfgen v. Germany [GC], 22978/05, § 187, 1 June 2010
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II.6. A terrorista gyanúsítottak vagy vádlottak kiutasítása és kiadatása 

Egyezmény 3. cikk
„Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek 
alávetni.”

Egyezmény 5. cikk, 1. bekezdés, f) pont 
„1. […] Szabadságától senkit sem lehet megfosztani, kivéve az alábbi esetekben és a törvény-
ben meghatározott eljárás útján: 
[…] 
f) törvényes letartóztatás vagy őrizetbe vétel az országba való jogtalan belépés megakadá-
lyozása céljából vagy olyan személy törvényes letartóztatása vagy őrizetbe vétele, aki ellen 
intézkedés van folyamatban kiutasítása vagy kiadatása céljából.”

Abban az esetben, amikor valós veszély áll fenn a gyanúsított vagy elítélt terrorista 
kínzására egy másik államban, az adott országba történő visszaküldés tilalma ab-
szolút jellegű, tekintet nélkül az illető múltjára, vagy arra, hogy mit követett el. Pél-
dának okáért, a Bíróság kimondta, hogy egy ítélet végrehajtása során egy terrorista 
kiadatása Tunézia számára, ahol távollétében elítélték, a 3. cikk sérelmével jár, mivel 
az olasz kormány nem szerzett be megfelelő diplomáciai garanciákat annak érdeké-
ben, hogy a kérelmező ne legyen kitéve az Egyezmény által tiltott bánásmódnak.56

A Bíróság más ügyekben azzal szembesült, hogy a kérelmezett államok annak el-
lenére teljesítettek kiadatásokat, hogy a Bíróság előtt folyamatban volt a kérelmező 
ügye és panasza érdemben még nem volt elbírálva. Az ilyen megoldás pedig egyez-
ménysértő.57

Az 5. cikk 1. bekezdésének f) pontja vagy más pontjai nem engedik meg, hogy az 
állam a személy szabadsághoz való joga és a társadalom terroristafenyegetéstől való 
megóvásához fűződő érdek közötti egyensúlyra hivatkozzon.58

A  kérdéskör a fentieken túl kapcsolódik a tisztességes eljáráshoz való joghoz 
is. A Bíróság megállapította, hogy egy kérelmező átadása egy ügyben az Egyesült 
Királyság által Jordániának, ahol különböző terrorista cselekményekkel vádolták, 
egyezménysértő, mivel fennállt annak a valós veszélye, hogy az ellene szóló bizonyí-
tékokat az ottani hatóságok más személyek kínzása útján szerezték be.59

A kiadatások és kiutasítások mellett külön kategóriaként kénytelenek vagyunk 
szólni azokról a rendkívüli kiszolgáltatásokról vagy jogon kívüli átszállításokról 

56  Saadi v. Italy [GC], 37201/06, ECHR 2008
57  Trabelsi v. Belgium, 140/10, §§ 121–139 and 144–154, 4 September 2014
58  A. és társai kontra Egyesült Királyság [GC], 171. pont. Lásd Az Egyezmény 5. Cikkére vo-

natkozó kézikönyv. A szabadsághoz és a biztonsághoz való jog. Európa Tanács / Emberi Jogok 
Európai Bírósága, 2014. 22. (Forrás: www.echr.coe.int; letöltés ideje: 2018.10.24.)

59  Othman (Abu Qatada) v. United Kingdom, 8139/09, §§ 285 and 287, ECHR 2012
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egyes terrorista személyek kapcsán, amikor is éppen azért szállítják el őket az adott 
állam joghatósága alól, hogy a kihallgatása vagy fogva tartása a rendes jogrendsze-
ren kívül legyen. Ez a megoldás teljességgel összeegyeztethetetlen a jogállamiság 
elvével és az Egyezmény által védett értékekkel, mivel tudatosan semmibe veszi a 
megfelelő eljárás garanciáit.60 A Bíróság ezen az alapon állapította meg egy libanoni 
származású német állampolgár fogva tartásának jogellenességét az Egyezmény 5. 
cikke alapján, akit terrorista kapcsolatokkal gyanúsítottak, és akit ezért kiszolgál-
tattak a CIA-nak, aki akkor a korábbi Jugoszlávia területén működött.61 Egy másik 
esetben a gyanúsított átadása a Lengyelország területén tevékenykedő CIA számára, 
akik aztán az USA Guantánamo-öbölbeli tengerészeti bázisára szállították, szintén 
egyezménysértőnek minősült.62

III. ZÁRSZÓ 

Ackerman szerint a terrorizmus nem az állam létét, hanem annak politikai auto-
ritását érinti. A  terrorizmus célja az, hogy a társadalom fenyegetettség érzetének 
szüntelen gerjesztésével az állam cselekvőképességébe vetett bizalmat lerombolja, 
és ilyen módon valóságosan is aláássa az állam képességét arra, hogy az események 
felett kontrollt gyakoroljon. Ezért szerinte az alkotmányos rendszer reformjának el-
sősorban arra kell irányulnia, hogy a kormányzat képes legyen fenntartani a cselek-
vőképességével kapcsolatos közbizalmat.63

Ackerman paradoxonja szerint: „A probléma gyökerét maga a demokrácia jelenti. 
Egy sztálinista rezsim útlezárásokkal és hírzárlattal válaszolna egy támadásra, az or-
szág lakosságának túlnyomó részét tudatlanságban tartaná, és a dolgok úgy folytatód-
nának, mintha minden a legnagyobb rendben volna.”64 Egy demokráciában azonban 
ez nem történhet meg.

A terrorfenyegetésre adott állami reakciók a legáltalánosabban úgy jellemezhe-
tők, mint az állam cselekvési terének tágítására tett lépések. Az állam cselekvési le-
hetőségeit liberális demokráciák esetében jogi vonatkozásban „belülről” a jogállam 
eljárási szabályai, az alkotmányba foglalt egyéni jogok és a hatalmi ágak egyensúlya 

60  Babar Ahmad and Others v. the United Kingdom (dec.), 24027/07, 11949/08 and 36742/08, 
§ 114, 6 July 2010

61  El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia [GC], 39630/09, ECHR 2012
62  Al Nashiri v. Poland, 28761/11, §§ 518–519, 24 July 2014
63  Miklósi Zoltán: Terrorizmus, alkotmányosság, szuverenitás. Fundamentum, 2005. 3. szám, 

180.
64  Bruce, Ackerman: A  terrorizmus és az alkotmányos rend. Miskolci Jogi Szemle, 2008. 2. 

szám, 131–132.
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korlátozza, „kívülről” pedig a nemzetközi jog, a nemzetközi szerződések és intéz-
mények.65 

Ackerman koncepciója a terrorfenyegetésre a vészhelyzetre szóló alkotmány: 
„Amerikai honfitársainkat kell felszólítanunk arra, hogy közösen építsük fel a fékek 
és ellensúlyok egy olyan új rendszerét, amely képes ellenállni a huszonegyedik század-
ban jelentkező tragikus merényleteknek és az ezeket követő, előre megjósolható pánik-
nak”.66

Ez azonban véleményem szerint semmiképpen nem járhat azzal, hogy egy újabb 
frontot nyissunk a pozitív jogi és természetjogi jogállamfelfogás küzdelmében. Ilyen 
jelentős „pálfordulás” történelmi példája a német jogfejlődésben volt leginkább tet-
ten érhető. A második világháború előtti német jogállam (Rechtsstaat) még nélkü-
lözte a napjainkban természetes jogelvek katalógusát. Csupán annyit értettek a foga-
lom alatt, hogy az államnak a jog által meghatározott kereteken belül kell eljárnia, a 
jognak pedig pontosan meghatározottnak, kiszámíthatónak és kikényszeríthetőnek 
kell lennie. Leegyszerűsítve: a jog az jog, tartalmára tekintet nélkül. A jogállam ezen, 
később formális jelzővel illetett változata tehát híján volt az olyan magasabb rendű 
és elidegeníthetetlen értékeknek, mint az alapvető jogok vagy az igazságszolgáltatás 
alapvető jogelvei. A  második világháború tapasztalatai után, Gustav Radbruch 
nevéhez kötődően terjedt el azután a természetjogi gondolkodás, mely a jog fogal-
mába beemelte az igazságosság követelményét is.67 A  jogállam tehát nem azono-
sítható pusztán az állami szervek jogszerű eljárásával (a formális jogszerűséggel), 
tartalmaznia kell ugyanis meghatározott jogi és erkölcsi értékek megvalósítását és 
egyfajta hatalmi önkorlátozást.68 Ellenkező esetben ismételten valóssággá válhat Jó-
zsef Attila 1935-ben elemi erővel megfogalmazott víziója: 

„Számon tarthatják, mit telefonoztam
s mikor, miért, kinek.
Aktákba irják, miről álmodoztam
s azt is, ki érti meg.
És nem sejthetem, mikor lesz elég ok
előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg.”69

65  Miklósi Zoltán: Terrorizmus, alkotmányosság, szuverenitás. Fundamentum, 2005. 3. szám, 
183.

66  Bruce, Ackerman: A  terrorizmus és az alkotmányos rend. Miskolci Jogi Szemle, 2008. 
2. szám, 147.

67  Nolte, Georg: General principles of German and European administrative law. A compari-
son in historical perspective. The Modern Law Review, Vol. 57, No.2. Blackwell Publishing Ltd. 
1994. 200–201.

68  Samu Mihály: Alkotmányozás, alkotmány, alkotmányosság. Korona Kiadó, Budapest, 1997. 
129.

69  József Attila: Levegőt (1935)
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Ennek megakadályozásának eszköze az igazságszolgáltatás, a bírák és a bíróságok 
kezében van. Barak szavaival élve minden bíró – legyen nemzeti vagy nemzetközi 
– legfőbb feladata a demokrácia védelme, amit egyszerre kell védeniük a jelen ta-
nulmányban vizsgált felállásban mind terrorizmustól az egyik oldalon, mind pedig 
az államok által a terrorizmus elleni küzdelemben felhasználni kívánt eszközöktől a 
másik oldalon. A bírák természetesen minden egyes ügyben próbára vannak téve, a 
legnagyobb próbatételt azonban az jelenti, ha egy terrorizmussal kapcsolatos eset-
tel találják szembe magukat, ahol szintén védelmezniük kell a mindenkit megil-
lető emberi jogokat. Ha ilyen esetben kudarcot vallanak, akkor fennáll a veszélye, 
hogy kudarcot fognak vallani béke esetén, általános körülmények között is, hiszen a 
mezsgye a terror és a béke között nem feltétlenül olyan széles, mint gondolnánk. Ez 
nem vezethet ugyanakkor oda, hogy hadat üzenve a terrornak olyan fekete lyukak 
keletkezzenek, amelyekben nem beszélhetünk jogról. Mindig kell, hogy legyenek 
olyan jogi normák, amelyeket az államoknak be kell tartaniuk, a terrorizmus elleni 
harcot nem a jogon kívül, hanem jogi normák alapján kell megvívni, a terror nem 
vezethet a jogi normák erodálásához, hiszen akkor pont ezzel elérné a célját. Éppen 
ezért, ez nem csupán az állam küzdelme az ellenségeivel szemben, hanem a jog küz-
delme is a jogtalanság ellen.70
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