
A 2001. szeptember 11-i terrortámadások bebizonyí-
tották, hogy egy üzemanyaggal feltöltött polgári légi
jármû is képes lehet akkora pusztításra, mint egy fel-
fegyverzett katonai repülôgép. Az emberiség emléke-
zetébe mélyen bevésôdô tragikus események nyo-
mán felmerült a kérdés: mit tehet az állam a fegyver-
ként használt polgári repülôgéppel elkövetett ter-
rortámadás közvetlen veszélyének elhárítására? Uta-
síthatók-e a fegyveres erôk az eltérített és vélt vagy
valós célpontja felé haladó légi jármû megsemmisíté-
sére? Feláldozhatók-e a repülôgép fedélzetén tartóz-
kodó ártatlan utasok a terrorcselekmény elkövetésé-
nek megakadályozása és a földön tartózkodó szemé-
lyek életének megóvása érdekében.1

E dilemma súlyát és változatlan aktualitását jelzi,
hogy 2001. szeptember 11. óta a nagy tömegeket von-
zó, illetve a terrortámadás veszélyének kitett politi-
kusok részvételével zajló események, rendezvények
feletti légtérben rendszerint katonai repülôgépek jár-
ôröznek, melyek – a sajtóban napvilágot látó hírek
szerint – végsô esetben parancsot kaphatnak a gyanús
légi jármûvek lelövésére is. A jelen tanulmány arra a
kérdésre keresi a választ, hogy a hatályos nemzetközi
jog lehetôvé teszi-e a gyaníthatóan terrorcselekmény
elkövetéséhez használt polgári légi jármû elleni
erôszak alkalmazását, továbbá röviden bemutatja a
probléma hazai vonatkozásait. Hangsúlyozandó, hogy
az alábbi elemzés tisztán jogi jellegû, ily módon – a
lehetôségekhez képest – mellôzi az egyébként rend-
kívül fontos morális szempontok figyelembevételét.

A  L É G T É R  É S  A  P O L G Á R I  
L É G I  J Á R M Û V E K  N E M Z E T K Ö Z I

J O G I  H E L Y Z E T E

A terrorcselekmény elkövetéséhez használt repü-
lôgép – jogállását tekintve – többféle lehet. Min-
denekelôtt különbséget kell tenni állami és polgári
légi jármûvek között. Állami légi jármûnek minôsül
az a repülôgép, melyet – alkalmazásának konkrét cél-
jától függetlenül – az állami hatalomgyakorlás kereté-

ben használnak. Ilyen jármûnek minôsülnek tehát a
katonai repülôgépek, a vám- és a rendôri szervek ál-
tal alkalmazott repülôeszközök, valamint az állam tu-
lajdonában és üzemeltetésében álló, ám kereskedel-
mi célokat szolgáló repülôgépek. Egy másik – az álla-
mi gyakorlatban inkább használatos – megközelítés
szerint azonban állami légi jármûnek az a repü-
lôeszköz tekintendô, melyet valamely közhatalmi
feladat ellátása vagy szolgáltatás nyújtása céljából
vesznek igénybe. Így állami légi jármûnek minôsül-
nek például a már említett katonai, vámügyi és
rendôrségi repülôgépek, az állam- és kormányfôket,
illetve más magas rangú állami tisztségviselôket hiva-
talos útjaik alkalmával szállító légi jármûvek, a tudo-
mányos vagy mentési célokat szolgáló állami
repülôgépek, továbbá minden olyan légi jármû, ame-
lyet a szuverén céljaira használnak fel. Látható, hogy
ilyen funkcionális értelmezés mellett nem tartoznak
e körbe az állami légitársaságok kereskedelmi forga-
lomban közlekedô repülôeszközei.2 Polgári
repülôgépnek, a contrario, azok a légi jármûvek te-
kinthetôk, amelyeket magáncélokra vesznek igénybe
– ezek állnak e tanulmány középpontjában. A polgá-
ri légi jármûvek tovább osztályozhatók aszerint, hogy
egyfelôl részt vesznek-e a nemzetközi légi közleke-
désben vagy sem, másfelôl pedig, hogy menetrend-
szerû vagy nem menetrendszerû járatot bonyolítanak-
e le. Végül, de nem utolsósorban, a lajstromozó állam-
ra tekintettel különbség tehetô a polgári légi jármû-
vek honossága alapján is. Ezek a különbségek deter-
minálják a légi jármû nemzetközi jogi jogállását, joga-
it és kötelezettségeit, és jelentôségük – mint látni
fogjuk – a jelen téma szempontjából sem egészen el-
hanyagolható.

Noha a repülés gyakorlatilag a Montgolfier
testvérek hôlégballonjának sikeres felbocsátása óta a
tágabb értelemben vett belsô jogi szabályozás tárgyát
képezi, a nemzetközi jog csak a XIX–XX. század for-
dulóján – a repülés rohamos fejlôdésének és részben
katonai célú felhasználásának hatására – vonta szabá-
lyozási körébe e tevékenységet. A nemzetközi légi-
jog megjelenésével egyidejûleg végérvényesen teret
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nyert az a – korábban hevesen vitatott – elgondolás,
mely szerint a légtér osztozik az alatta fekvô terület
jogi sorában, azaz az államterület feletti légtér a terü-
leti állam teljes és kizárólagos szuverenitása alatt
áll.3 Ez a princípium húzódik meg a vonatkozó
nemzetközi szokásjog, illetve a légi közlekedést érin-
tô valamennyi megállapodás hátterében az 1919. évi
párizsi egyezménytôl4 az 1928. évi havannai szerzôdé-
sen5 át egészen a nemzetközi polgári repülésrôl szóló,
1944. évi chicagói egyezményig.6 Mivel a nemzetközi
légijog alaptétele szerint az állam abszolút ura saját
légterének, idegen légi jármûvek kizárólag az erre vo-
natkozó szerzôdéses kötelezettségvállalás vagy eseti
engedély alapján közlekedhetnek annak légterében.
A chicagói egyezmény értelmében a nem menet-
rendszerû légi járatot lebonyolító polgári légi jármû-
veknek joga van a többi szerzôdô fél területére bere-
pülni, felette leszállás nélkül átrepülni vagy azon
nem kereskedelmi célból leszállni. Az egyezmény ér-
telmében e „légi szabadságok” gyakorlásához nincs
szükség elôzetes engedélyre, jóllehet azon állam,
melynek légterén a nem menetrendszerû légi járat át-
halad, megkövetelheti a leszállást. A részes államok
területe felett átrepülô, illetve az oda irányuló menet-
rendszerû nemzetközi légi járatok ugyanakkor kizá-
rólag az érintett állam külön engedélyének vagy
egyéb hozzájárulásának birtokában – és csak az abban
rögzített feltételekkel összhangban – üzemeltethe-
tôk.7 (Az egyezmény hatálya nem terjed ki az állami
repülôgépekre, de a 3. cikk c. pontja kimondja, hogy
ilyen légi jármûvek csak külön megállapodás vagy
eseti engedély alapján közlekedhetnek más állam
légterében.)

A légtér feletti szuverenitás lehetô legkisebb mér-
tékû csorbításának jegyében a chicagói egyezmény
többféle lehetôséget nyújt a területi államnak a légi
forgalom korlátozására. Túl azon, hogy az állam meg-
követelheti a területe felett átrepülô nem menet-
rendszerû légi járatok leszállását, jogosult arra is, hogy
repülésbiztonsági szempontból az elôírt útvonal meg-
tartását vagy külön engedély beszerzését követelje
meg azon légi jármûtôl, amelyik megközelítésre nem
alkalmas vagy megfelelô repülési berendezésekkel el
nem látott terület fölé kíván berepülni.8 Könnyen be-
látható, hogy ez a megszorítás nemcsak a légi jármû
és a fedélzetén tartózkodó személyek biztonságát, ha-
nem a területi állam érdekeinek védelmét is szolgál-
ja. Hasonló megfontolást tükröznek az egyezmény 9.
cikkében foglalt korlátozási lehetôségek is. Eszerint
a részes államok katonai szükségbôl, illetve a közbiz-
tonság érdekében korlátozhatják vagy egységesen el-
tilthatják más államok légi jármûveit az államterület
bizonyos övezetei feletti repüléstôl – feltéve, hogy e
tekintetben nem tesznek különbséget a nemzetközi

járatokat lebonyolító saját légi jármûveik és a többi
részes állam hasonló légi jármûvei között. Az államok
továbbá fenntartják maguknak a jogot, hogy kivéte-
les körülmények között, szükségállapot idején vagy a
közbiztonság érdekében azonnali hatállyal, ideiglene-
sen és megkülönböztetés nélkül korlátozzák vagy
megtiltsák a repülést területük egésze vagy annak
bármely része felett.9

Szintén a légtér feletti állami szuverenitás elvébôl
következik, hogy az állam légterében közlekedô va-
lamennyi légi jármûnek tiszteletben kell tartania a re-
pülésre és a repülési mûveletekre vonatkozó helyi
elôírásokat. Amennyiben tehát egy polgári légi jármû
a rá vonatkozó szabályokkal ellentétes magatartást ta-
núsít, megsérti a területi állam szuverenitását, és ala-
pot szolgáltat arra, hogy eme állam meghatározott in-
tézkedéseket foganatosítson vele szemben. Példának
okáért az önmagát nem azonosító, a szükséges enge-
dély nélkül berepülô, az elôírt útvonal megtartását
megtagadó, a tiltott övezet felé haladó vagy a repülé-
si tilalmat megszegô légi jármûveket az állam katonai
repülôgépei – a vonatkozó elôírások és eljárások szi-
gorú betartásával10 – végsô eszközként elfoghatják, azono-
síthatják, a helyes útvonalra kísérhetik, kivezethetik
a tiltott légtérbôl, illetve leszállásra kényszeríthetik.
Megfelelô kimentési ok – például az idôjárási körül-
mények vagy egy mûszaki hiba által elôidézett
vészhelyzet – hiányában az állam továbbá kezdemé-
nyezheti a légi közlekedési szabályokat megsértô sze-
mélyek saját belsô joga alapján történô felelôsségre
vonását.

A második világháború vége óta eltelt hat évtized
során azonban több olyan incidens történt, melyben
a területi állam katonai repülôgépei a legszélsôsége-
sebb megoldáshoz folyamodtak, azaz fegyvereikkel
veszélyesen megrongálták vagy lelôtték a valamilyen
okból gyanússá vált polgári légi jármûvet. 1952. ápri-
lis 29-én a berlini korridorban szovjet katonai gépek
tüzet nyitottak az Air France légitársaság egyik
repülôgépére. A légi jármûvet csak a sikeres kény-
szerleszállás mentette meg a pusztulástól, ám három
személy még így is sérüléseket szenvedett. Két esz-
tendôvel késôbb a Cathay Pacific Bangkokból Hong-
kongba tartó menetrendszerû járatát érte támadás a
Kínai Népköztársaság légterében. A támadás nyomán
a repülôgép tizennyolc utasa közül tíz életét vesztet-
te. Csaknem pontosan egy évvel ezután, 1955. július
27-én, az El Al Israel Airlines London és Tel-Aviv
között közlekedô menetrendszerû gépe letért az elô-
írt útirányról és megsértette Bulgária légterét. A légi
jármûvet bolgár katonai repülôgépek lelôtték; az in-
cidensben ötvennyolc fô vesztette életét. 1973. feb-
ruár 21-én ugyanakkor izraeli vadászgépek lôttek le
egy utasszállítót.11 A Libyan Arab Airlines kairói jára-
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ta a megszállt Sínai-félsziget felett repült, amikor –
gyaníthatóan navigációs hiba következtében – egy iz-
raeli támaszpont felé vette az irányt. Mivel személy-
zete úgy vélte, hogy már a kairói repülôtér közelében
vannak, a gép leszálláshoz készülôdve, gyors süllye-
désbe kezdett. Az elfogásra rendelt izraeli va-
dászgépek figyelmeztetô lövéseket adtak le az
utasszállító orra elé, mire az hirtelen irányt változta-
tott és folyamatosan gyorsulva megkísérelte elhagyni
az izraeli légteret. A katonai gépek ekkor tüzet nyi-
tottak; a lezuhanó utasszállítón száznyolc utas vesz-
tette életét. Izraeli részrôl utóbb elismerték: a koráb-
bi fenyegetések ismeretében attól tartottak, hogy az
utasszállító terrortámadást készül elkövetni. 1978. áp-
rilis 20-án a Korean Air Line Párizsból Szöulba tartó
repülôgépét érte támadás, amikor az engedély nélkül
belépett a Szovjetunió légterébe. Noha a légi jármû
nem zuhant le, a fedélzetén tartózkodók közül ketten
meghaltak és többen megsebesültek.

1983. szeptember 1-jén újabb, ám immár összeha-
sonlíthatatlanul súlyosabb incidensre került sor. Mint
ismeretes, a szovjet vadászgépek ezen a napon lôtték
le a dél-koreai légitársaság KAL 007-es számú szöuli
járatát, miután az messze letért az elôírt útiránytól és
mélyen behatolt az ország légterébe. A kétszázhat-
vankilenc életet követelô tragédia néhány részletét –
így például az utasszállító közelében tartózkodó ame-
rikai katonai felderítô repülôgép szerepét – mind a
mai napig homály fedi.12 1988. július 3-án az iráni fel-
ségvizeken haladó USS Vincennes cirkáló felszín-leve-
gô rakétákkal megsemmisítette az Iran Air légitár-
saság Teherán és Dubai között közlekedô utasszállító
gépét. A kétszázkilencven halálos áldozatot követelô
eset idején a cirkáló iráni naszádokat üldözött, és le-
génysége a közeledô polgári légi jármûvet ellenséges
katonai repülôgépnek vélte. Végezetül, 1996. febru-
ár 24-én, kubai vadászgépek lelôtték a Floridában be-
jegyzett és a kubai menekültek megsegítésével fog-
lalkozó Hermanos al Rescate nevû nonprofit szerve-
zet két kisgépét. A nemzetközi légtérben lezajlott in-
cidens következtében a két légi jármû összesen
négyfôs személyzete életét vesztette.

Valamennyi jármû lelövése hatalmas nemzetközi
felháborodást váltott ki. A tiltakozó országok a polgá-
ri légi jármûvet elpusztító állam eljárását – függetle-
nül attól, hogy az elismerte-e felelôsségét vagy sem –
többek között az alábbi kifejezésekkel illették: „tel-
jességgel elfogadhatatlan és a civilizált viselkedés
minden szabályával ellentétes” tett, „barbár cselek-
mény”, „a legarcátlanabb bûncselekmény”, „a chica-
gói egyezményben foglalt elvek égbekiáltó megsér-
tése”, „terrorcselekmény”, „a nemzetközi jog vonat-
kozó elveinek súlyos és indokolatlan megsértése”, „a
nemzetközi kapcsolatokat szabályozó elveket és az

emberi élet iránti tiszteletet megkérdôjelezô” maga-
tartás, illetve „brutális tömeggyilkosság”.13

A polgári légi jármûvek ellen alkalmazott fegyve-
res erôszakkal – a szokatlanul éles hangnemben tilta-
kozó államokon kívül – több nemzetközi fórum is
foglalkozott. Az a tény, hogy az említett esetek jelen-
tôs részét a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
külön vizsgálat tárgyává tette, végeredményben ter-
mészetes. Figyelemre méltó azonban, hogy az inci-
densek némelyikét – például a Libyan Arab Airlines
gépének vagy a KAL 007-es járatának a tragédiáját –
az államok egyenesen az ENSZ Biztonsági Tanácsa
elé vitték. Az állandó tagokat megilletô vétójog miatt
ugyan a tanács releváns tevékenysége leginkább a
helyzet megvitatására korlátozódott, de a napirendre
tûzés ténye már önmagában is kiválóan szemlélteti a
polgári repülôgépek sérelmére végrehajtott támadá-
soknak tulajdonított jelentôséget. E cselekmények
súlyát tükrözi továbbá, hogy a bolgár incidens és az
iráni utasszállító lelövése ügyében a hágai
Nemzetközi Bíróság,14 a kubai vadászgépek fegyver-
használata nyomán pedig az Emberi Jogok
Amerikaközi Bizottsága15 elôtt indult eljárás.

A százak életét követelô erôszakos cselekmények
mélyreható változásokat idéztek elô a chicagói egyez-
mény rendszerében is. A koreai utasszállító 1983.
szeptemberi 1-jei tragédiája után két héttel a
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsa
rendkívüli ülést tartott, melyen – a hasonló esetek el-
kerülése végett – döntés született a chicagói egyez-
mény módosításáról. A példás gyorsasággal kidolgo-
zott módosító jegyzôkönyveket16 a szervezet köz-
gyûlésének rendkívüli ülésszaka 1984. május 10-én
egyhangúlag fogadta el. A jegyzôkönyv keretében el-
fogadott és az egyezmény rendszerébe 3bis. cikként
beépülô rendelkezés elsô két pontja értelmében:

„a) A Szerzôdô Államok elismerik, hogy minden
Államnak tartózkodnia kell a fegyverek alkalmazásá-
tól a repülésben lévô polgári légi jármûvel szemben,
valamint azt, hogy elfogás esetén a fedélzeten tartóz-
kodó személyek élete és a légi jármû biztonsága nem
sodorható veszélybe. Ez a rendelkezés nem értelmez-
hetô úgy, mint ami bármilyen formában módosítja az
Államoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmányában
rögzített jogait és kötelezettségeit.

b) A Szerzôdô Államok elismerik, hogy szuvereni-
tásának gyakorlása során minden Állam jogosult meg-
követelni a területe felett repülô polgári légi jármû
valamely meghatározott repülôtérre való leszállását,
ha az nem rendelkezik engedéllyel, vagy ha ésszerû
okból arra lehet következtetni, hogy azt a jelen
Egyezmény céljaival össze nem férô célokra használ-
ják; továbbá az efféle jogsértések megszüntetése ér-
dekében bármilyen egyéb utasítást is adhat az ilyen

F U N D A M E N T U M  /  2 0 0 5 .  3 .  S Z Á M3 2 /  T A N U L M Á N Y



légi jármûnek. E célból kifolyólag a Szerzôdô Álla-
mok bármilyen megfelelô eszközt igénybe vehetnek
a nemzetközi jog vonatkozó szabályaival összhang-
ban, ideértve a jelen Egyezmény vonatkozó szabálya-
it, különösen e cikk a) bekezdését is.”17

A 3bis. cikk egy átfogó tilalmat rögzít. E tilalom ér-
telmében jogellenesnek minôsül a repülésben lévô
polgári légi jármû ellen elkövetett mindennemû fegy-
veres cselekmény, továbbá minden egyéb olyan ma-
gatartás, amely veszélyezteti a jármû és a fedélzetén
tartózkodók biztonságát. A jogsértés tényének meg-
állapítása szempontjából tehát mind a légi jármû ho-
nossága, mind az ellene alkalmazott fegyver jellege
irreleváns. A 3bis. cikk a) pont elsô mondat elsô for-
dulatának sérelme egyaránt megvalósítható saját és
idegen lajstromozású repülôgépek sérelmére, és azt
nemcsak katonai gépek, hanem akár felszíni egysé-
gek is elkövethetik. E minôsítés független továbbá a
fegyverhasználat tényleges eredményétôl. Ily módon
a légi jármûvet elhibázó vagy könnyen megrongáló
fegyver alkalmazása azonos elbírálás alá esik a célt
megsemmisítô fegyver használatával. Végül, bár ez a
cikkbôl egyértelmûen nem tûnik ki, gyaníthatóan
csak a fegyverek szándékos alkalmazása minôsíthetô
a 3bis. cikk megsértéseként.18 Az a) pont elsô mondat
elsô fordulatától eltérôen a második fordulat kizáró-
lag a levegôben, konkrétan az elfogás során sérthetô
meg. Látható, hogy a rendelkezés alapján a polgári lé-
gi jármû vadászgépekkel való elfogása változatlanul
jogszerûnek számít, egészen addig, amíg az elfogó
repülôgépek olyan cselekményt nem hajtanak végre,
amely veszélyt jelent az elfogott gépre nézve. Ilyen
cselekmény azonban fegyverek alkalmazása nélkül,
akár egy – a „megleckéztetés” szándékával végrehaj-
tott – veszélyes manôver útján is megvalósítható.

Míg a 3bis. cikk a) pontja arról szól, hogy az állam
mit nem tehet meg, addig a b) pont a polgári légi jár-
mûvekkel szemben megengedett eljárást körvonalaz-
za. Fontos különbség a két rendelkezés között, hogy
a tilalmat rögzítô a) pont mindenféle légtérre és min-
den polgári légi jármûre vonatkozik, ugyanakkor a b)
pont hatálya csak az állam saját légterében és csak a
jogsértô módon haladó légi jármûvekre terjed ki. Rö-
viden összefoglalva: a b) pont értelmében a területi
állam minden olyan intézkedése jogszerû, amely nem
valósítja meg a nemzetközi jog vonatkozó szabályai-
nak, kiváltképp a 3bis. cikk a) pontjának a sérelmét.

A 3bis. cikk – a módosító jegyzôkönyvet ratifiká-
ló államok tekintetében – 1998. október 1-jén lépett
hatályba.19 Rendelkezései azonban nem csak a részes
államokat kötelezik: szokásjogi úton a nemzetközi
közösség valamennyi tagjára kiterjednek. A 3bis.
cikk a kodifikáció – a szokásjogi szabályok szerzôdés-
be foglalása – eklatáns példájaként értékelendô, így

tehát a nemzetközi szokásjog abban az esetben is
megtiltja egy állam számára a polgári légi jármû elle-
ni erôszak alkalmazását, ha az nem ismeri el a chica-
gói egyezmény szóban forgó módosításának kötele-
zô hatályát. A cikk kodifikációs jellegére, többek kö-
zött, a módosító jegyzôkönyv elfogadása során tett
kijelentésekbôl, az a) és b) pontban egyaránt szerep-
lô „elismerni” igébôl, valamint az államok korábban
körvonalazott gyakorlatából – ezen belül is az inci-
denseket követôen tanúsított magatartásából – kö-
vetkeztethetünk.20

Bár a 3bis. cikk a) pontjában lefektetett tilalom ab-
szolútnak tûnik, a szakasz második mondata akár egy
fôszabály alóli kivételt statuáló elôírásként is értel-
mezhetô. Következô lépésként tehát azt kell meg-
vizsgálni, hogy az ENSZ alapokmánya tartalmaz-e
olyan rendelkezést, amely a 3bis. cikk és a hasonló
tartalmú nemzetközi szokásjogi szabály ellenére, bi-
zonyos körülmények közepette megengedi a polgári
légi jármû lelövését.

A Z  E G Y É N I  V A G Y  K O L L E K T Í V
Ö N V É D E L E M  J O G A

A 3bis. cikk megszövegezôi az „Egyesült Nemzetek
Alapokmányában rögzített jog” kifejezésen minden
bizonnyal az egyéni vagy kollektív önvédelem jogát
rögzítô 51. cikket értették,21 amely kimondja: „A je-
len Alapokmány egyetlen rendelkezése sem érinti az
Egyesült Nemzetek valamelyik tagja ellen irányuló
fegyveres támadás esetében az egyéni vagy kollektív
önvédelem természetes jogát mindaddig, amíg a Biz-
tonsági Tanács a nemzetközi béke és biztonság
fenntartására szükséges rendszabályokat meg nem
tette.”22

A cikk szövegének fényében felmerül a kérdés:
vajon egy polgári légi jármû – különösen, ha azt ter-
rortámadás elkövetésére használják – önvédelmi
helyzetbe hozhat-e egy államot, és ekként jogszerû-
vé válik-e annak lelövése? Jóllehet a szakirodalomban
szemlátomást teret nyert az önvédelembôl végrehaj-
tott lelövés jogszerûségének gondolata,23 a kérdés
mégsem válaszolható meg egyszerû igennel vagy
nemmel. Elsô lépésben arra kell választ keresni, hogy
egy polgári repülôgéppel elkövetett cselekmény mi-
nôsülhet-e fegyveres támadásnak, hiszen az alapok-
mány 51. cikke – és a hasonló tartalmú nemzetközi
szokásjog – kizárólag ebben az esetben ismeri el az
önvédelem jogát.

Amikor az alapító államok képviselôi 1945 tava-
szán San Franciscóban, az Egyesült Nemzetek Kon-
ferenciáján az 51. cikk megszövegezése és az alapok-
mányba való beépítése mellett döntöttek, nyilván
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nem egy magányos polgári légi jármûvet, hanem egy
hadsereget képzeltek el támadóként. Mivel azonban
az alapokmány mellôzi a fegyveres támadás kifejezés
definiálását, semmi nem zárja ki az önvédelem analó-
gia útján való alkalmazásának lehetôségét – feltéve,
hogy az alábbi két feltétel fennáll. Egyfelôl a polgári
légi jármûvel végrehajtott terrorcselekménynek el
kell érnie egy pontosan meg nem határozott, ám
mégis rendkívüli súlyt vagy intenzitást. A fegyveres
támadás az erôszak alkalmazásának legsúlyosabb
megnyilvánulási formája, következésképp nem min-
den erôszakos cselekmény tekinthetô ilyen támadás-
nak és ad alapot az önvédelem jogának gyakorlására.
Példának okáért ha egy állam fegyveres ereje szándé-
kosan átlô egy aknavetôgránátot a határ másik oldalá-
ra, az 51. cikk aligha válik alkalmazhatóvá. Ha azon-
ban egy állam tüzérsége módszeresen
ágyúzza a határ túloldalán fekvô lakott
települést, a megtámadott állam min-
den további nélkül fegyveres támadás-
nak minôsítheti a történteket. Egyes
szerzôk úgy vélik, hogy akár egy kato-
nai felderítést végzô polgári repülôgép
is önvédelmi helyzetbe hozhatja a te-
rületi államot,24 ám ez a fegyveres tá-
madás követelményének és sajátos
jellegének tükrében aligha tekinthetô
elfogadható nézetnek. Ellenben egy olyan légi jármû,
amely közvetlen becsapódással kíván romba dönteni
egy zsúfolt stadiont vagy egy atomerômûvet, maga-
tartásával már elérheti, sôt túl is szárnyalhatja a fegy-
veres támadás fennforgásához megkívánt minimális
súlyt. Ezt jelzi az is, hogy az ENSZ Biztonsági Taná-
csa a 2001. szeptember 11-i események nyomán elfo-
gadott két határozatában is felidézte az egyéni vagy
kollektív önvédelem természetes jogát.25 (Megjegy-
zendô, hogy a fegyveres támadás tényének megálla-
pításához nincs szükség a Biztonsági Tanács határo-
zatára. E tekintetben a megtámadott állam szubjek-
tív állásfoglalása az irányadó, így támadás esetén taná-
csi felhatalmazás nélkül is megkezdheti az erôszak
önvédelmi célú alkalmazását. Ám e jog gyakorlása –
az 51. cikk értelmében – csak addig tart, „amíg a Biz-
tonsági Tanács a nemzetközi béke és biztonság fenn-
tartására szükséges rendszabályokat meg nem tette”.)

A terrortámadás elkövetéséhez használt polgári
repülôgép viselkedésének fegyveres támadássá nyil-
vánítása során azonban komoly gondot okoz az a
tény, hogy – akárcsak 2001. szeptember 11-én – egé-
szen a becsapódásig nem lehetünk teljesen biztosak
az elkövetôk szándékában.26 A gyakorlatban csak ak-
kor lehet eldönteni, hogy egy fegyveres támadással
vagy egy „egyszerû” gépeltérítéssel állunk szemben,
amikor már túl késô – amikor a repülôgép a célpont

közelébe érve az utolsó manôvereket végzi. A ter-
rortámadás elkövetésének szándékát mutató légi jár-
mû – a céltól biztonságos távolságban történô – lelö-
vésének tehát minden esetben van egyfajta vélt önvé-
delmi jellege, ami nemzetközi jogi szempontból rop-
pant aggályos.27 A helyzeten érdemben még az sem
változtat, ha a gépeltérítôk rádión közlik szándékai-
kat, hiszen ilyenkor sem zárható ki a megtévesztés le-
hetôsége. Ha egy ilyen bejelentést követôen az állam
automatikusan lelôné a gyanús repülôgépet, azzal –
paradox módon – kiszélesítené a terroristák rendelke-
zésére álló módszerek körét. Nehéz elképzelni olyan
személyzetet, amelyik, ha tisztában van az öngyilkos
eltérítôk szándékaival, eleget tenne azok parancsai-
nak és engedne bármilyen kényszernek. Ám ha egy
állam gyanús magatartás és megfelelô fenyegetés ese-

tén lelövi a repülôgépeket, a terroris-
ták már azzal is elérhetik a jármû
pusztulását, ha a cselekményüket a
jármû megsemmisülésének veszélyé-
vel nem járó gépeltérítésnek „álcáz-
va”, a személyzetet a repülési profil
megváltoztatására kényszerítik, mega-
kadályozzák az eltérítésnél alkalma-
zandó rádiós és vizuális jelzések lea-
dását, majd – anélkül, hogy errôl a pi-
lóták tudomást szereznének – megté-

vesztô terrorfenyegetést intéznek a területi állam hi-
vatalos szerveihez. Végül, de nem utolsósorban, je-
lentôs nehézségek adódhatnak a terrorcselekmény el-
követéséhez igénybe vett polgári légi jármû célpont-
jának elhelyezkedésébôl is. Tegyük fel, hogy a
célpont két állam határának közvetlen közelében fek-
szik, ám a megközelítés iránya olyan, hogy a
repülôgép az út legvégsô fázisáig nem lép be a meg-
támadni kívánt állam légterébe. Hogyan fognak
együttmûködni ezek az államok? Melyik állam fogja
kiadni a tûzparancsot, illetve végrehajtani az elfogást
és a lelövést? Mi a helyzet akkor, ha e két állam kife-
jezetten rossz viszonyban van egymással?

A polgári légi jármû magatartása nyomán beálló
önvédelmi helyzet másik feltétele, hogy a gépet ha-
talmukba kerítô és irányító személyek cselekménye
valamely másik államnak betudható legyen. Nyilván-
valóan ilyen eset áll elô például akkor, ha egy állam
nemzetbiztonsági szolgálatának vagy fegyveres erejé-
nek tagjai szolgálat teljesítése közben térítik el a
repülôgépet és kísérlik meg az öngyilkos terrorcse-
lekmény elkövetését.28 Ha azonban a támadást egy
terrorista csoport tagjai hajtják végre, az állami fele-
lôsség – és a fegyveres támadás fennforgásának –
megállapításához meglehetôsen összetett felelôsségi
jogi kérdések tisztázása válik szükségessé.29 Fôszabály
szerint a magánszemélyek vagy csoportjaik maga-
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tartása nem veti fel az állam felelôsségét, kivéve, ha
azok olyan sajátos kapcsolatban állnak egymással,
melynek következtében a cselekmény mégis betud-
ható lesz az államnak. Egy „magánszemélyeket” tö-
mörítô terrorista csoport akciója akkor tudható be va-
lamely államnak, ha az „ténylegesen az állam utasítá-
sára, illetve irányítása vagy ellenôrzése alatt hajtja
végre a cselekményt”.30 Állami utasítás vagy felhatal-
mazás esetén az állam felelôsségéhez aligha férhet
kétség. Ellenben ha a terroristák mindössze az állam
irányítása vagy ellenôrzése alatt tevékenykednek, fel-
merül a kérdés, milyen mértékû ellenôrzés szükséges
ahhoz, hogy cselekményük az államnak betudható le-
gyen. A Nemzetközi Bíróság Nicaragua-ügyben ho-
zott ítélete még „tényleges ellenôrzést” (effective cont-
rol) tartott szükségesnek az állam felelôsségének
megállapításához,31 ám a volt Jugoszlávia területén el-
követett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan
sértô cselekmények megbüntetésére létrehozott
nemzetközi törvényszék szerint már az „általános el-
lenôrzés” (overall control) is elegendô lehet.32 Mint-
hogy e tekintetben megoszlanak a vélemények, a
Nemzetközi Jogi Bizottság az állami felelôsség
témakörének vizsgálata során úgy foglalt állást, hogy
az ellenôrzés kívánt mértékét az adott eset körülmé-
nyeinek függvényében kell megállapítani.33

Az állam felelôsségének megállapítása tehát az elô-
készítés és az elkövetés részleteinek pontos ismere-
tét feltételezi. Ezek az információk azonban a lelövé-
si parancs kiadásának pillanatában aligha állnak a
megtámadott állam rendelkezésére, ilyenformán az
ekkor még nem gyôzôdhet meg minden kétséget kizáróan
arról, hogy egy önvédelmi helyzetet eredményezô, nemzetközi
jogi értelemben vett fegyveres támadás érte-e vagy sem. Ne
feledjük, hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadá-
sok nyomán az Egyesült Államok hetekig gyûjtötte
az információkat az al-Kaida és az Afganisztánt uraló
Talibán rezsim kapcsolatának bizonyítására, és csak
ezt követôen jelezte a Biztonsági Tanácsnak az önvé-
delmi helyzet fennállását,34 illetve kérte szövetsége-
seitôl az Észak-atlanti Szerzôdés,35 valamint a kölcsö-
nös segítségnyújtásról szóló amerikaközi szerzôdés
casus foederisének „életbe léptetését”.36 Mindez
ugyancsak azt jelzi, hogy a lelövést elrendelô állam
egyfajta vélt önvédelmi helyzetben cselekszik.

Az Egyesült Államok elleni terrortámadások nyo-
mán a szakirodalomban olyan vélemények is megje-
lentek, hogy az állami támogatást nem élvezô ter-
rorszervezetek „magáncselekményei” szintén alapul
szolgálhatnak az önvédelem jogának gyakorlásához,
hiszen az alapokmány 51. cikke egy szóval sem em-
líti, hogy a fegyveres támadást csak államok hajthat-
ják végre.37 Ez a nézet – a jelenleg hatályos
nemzetközi jog fényében – nem igazán tûnik mega-

lapozottnak. Az egyéni vagy kollektív önvédelem jo-
ga nem elszigetelten létezô norma, hanem a
nemzetközi jog egyik feltétlen alkalmazást igényelô
szabálya,38 jelesül az erôszak tilalma alóli egyik kivé-
tel. Ily módon az alapokmány 51. cikke nem értel-
mezhetô pusztán önmaga fényében; valódi tartalmá-
nak feltárása kizárólag a fôszabály kontextusában, an-
nak figyelembevétele mellett végezhetô el. Az
erôszak alkalmazása és az azzal való fenyegetés tilal-
mát az alapokmány 2. cikk (4) bekezdése rögzíti:
„A Szervezet összes tagjainak nemzetközi érintkezé-
seik során más Állam területi épsége vagy politikai
függetlensége ellen irányuló vagy az Egyesült Nem-
zetek céljaival össze nem férô bármely más módon
nyilvánuló erôszakkal való fenyegetéstôl vagy erôszak
alkalmazásától tartózkodniok kell.”39

Az Egyesült Nemzetek elvei között elhelyezett
rendelkezés kötelezettjei „a Szervezet összes tagjai”.
Az alapokmány szerint az eredeti tagokon kívül a
világszervezet tagja lehet „minden más békeszeretô
Állam, amely a jelen Alapokmányban foglalt kötele-
zettségeket vállalja és a Szervezet megítélése szerint
e kötelezettségek teljesítésére képes és hajlandó”.40

A 2. cikk (4) bekezdésében foglalt tilalom követke-
zésképp az államokra vonatkozik, magánszemélyek-
re, illetve ezek csoportjaira nem. A különbözô fegy-
veres bandák, csoportok, irreguláris erôk vagy zsoldo-
sok tevékenysége tehát csak abban az esetben sérti
az erôszak tilalmát, ha azokat egy állam küldi egy má-
sik állam területére. Mivel az erôszak alkalmazásának
kategóriája állami aktusokat ölel fel, és mivel a fegy-
veres támadás rész-egész viszonyban van az erôszak
alkalmazásával, megállapítható, hogy az 51. cikkben
szabályozott önvédelmi jog kizárólag olyan támadás
nyomán gyakorolható, amelyik valamely államnak
betudható. Hangsúlyozandó, hogy ezek a szabályok
hasonló tartalommal érvényesülnek a nemzetközi
szokásjogban, ily módon a fegyveres támadás hát-
terében – közvetlenül vagy de facto ügynökök révén
– mindig egy állam áll.41

Noha megállapítást nyert, hogy a polgári légi jár-
mûvet hatalmukba kerítô terroristák cselekménye
adott esetben önvédelmi helyzetbe hozhatja a meg-
támadott államot, 42 súlyos hiba lenne ebbôl az ilyen
repülôgép lelövésének jogszerûségére következtetni.
Az önvédelem joga csak általánosságban teszi jogsze-
rûvé a fegyveres erô alkalmazását, ám nem biztosít
szabad kezet a védekezô állam számára a hadviselés
módszereinek és eszközeinek megválasztása terén.
Az a körülmény, hogy egy államot egy polgári légi jár-
mûvel elkövetett fegyveres támadás ér, nem jelenti azt,
hogy a fegyverként használt repülôgép azonnal legitim
célponttá válik, és mint ilyen, jogszerûen lelôhetô. A
fegyveres támadás elkövetése – mivel az csak akkor
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forog fenn, ha valamely államnak betudható – egy
nemzetközi fegyveres összeütközés elsô mozzanatát
jelenti. Eme összeütközés kezdô pillanatával egy idô-
ben, automatikusan alkalmazandóvá válnak a
nemzetközi humanitárius jog ilyen konfliktusokra vo-
natkozó szabályai. Amennyiben tehát egy polgári
repülôgéppel elkövetett terrorcselekmény önvédelmi
helyzetbe sodor egy államot, ez a joganyag – és nem
az önvédelem joga – fogja eldönteni, hogy a kérdéses
légi jármû lelôhetô-e vagy sem.43

Minthogy nem minden polgári repülôgéppel elkö-
vetett terrorcselekmény minôsíthetô fegyveres táma-
dásnak, a nemzetközi humanitárius jog nem képes ál-
talánosságban választ adni a jármû megsemmisítésé-
nek jogszerûségét firtató kérdésre. Az elemzés így
ezen a ponton kettéválik. Elsôként azt vizsgáljuk
meg, hogy az önvédelmi helyzet beálltával kirobbanó
nemzetközi fegyveres összeütközést szabályozó hu-
manitárius jogi normák megengedik-e a támadó pol-
gári repülôgép lelövését; második lépésben pedig
azon eseteket vesszük nagyító alá, melyek megítélé-
sénél – a terrortámadás körülményei folytán – nem
támaszkodhatunk az említett humanitárius jogi sza-
bályokra.

A  H U M A N I T Á R I U S  J O G
N E M Z E T K Ö Z I  F E G Y V E R E S  

ÖSSZEÜTKÖZÉSEKRE VONATKOZ Ó
R E L E V Á N S  S Z A B Á L Y A I

A nemzetközi humanitárius jog – egyik lehetséges
meghatározása szerint – azon szerzôdéses vagy
szokásjogi szabályok összességét jelenti, melyek a
nemzetközi vagy a nem nemzetközi fegyveres össze-
ütközésekbôl közvetlenül eredô humanitárius prob-
lémák megoldását célozzák, oly módon, hogy egyfe-
lôl korlátozzák a hadviselô feleknek a hadviselés esz-
közei és módszerei szabad megválasztásához fûzôdô
jogát, másfelôl pedig védik a konfliktus áldozatául
esô személyeket és javakat.44 Az önvédelmi helyzetet
eredményezô terrortámadás kapcsán a fegyveres
összeütközés iménti definícióban említett két formá-
ja közül a nemzetközi fegyveres összeütközés bír je-
lentôséggel. E fogalom tartalmának megismeréséhez
az 1949. évi genfi egyezmények közös 2. cikke szol-
gál iránymutatással, amely – az egyezmények alkal-
mazásáról szólva – kimondja: „Azokon a rendelkezé-
seken kivül, amelyeknek már a béke idején is hatály-
ba kell lépniök, a jelen Egyezmény alkalmazást nyer
a két vagy több Magas Szerzôdô Fél között bekövet-
kezô megüzent háboru vagy minden más fegyveres
összeütközés esetén, még ha a hadiállapot fennállását
közöttük valamelyik nem is ismeri el. Az Egyezmény

alkalmazást nyer valamely Magas Szerzôdô Fél terü-
lete egészének vagy egy részének bármilyen meg-
szállása esetében is, még akkor is, ha ez a megszállás
nem ütközik semmiféle katonai ellenállásba.”45

Noha a rendelkezés meglehetôsen kevés konkré-
tumot tartalmaz, az állami gyakorlat és a szakirodalom
segítségével könnyen megragadható a nemzetközi
fegyveres összeütközés kifejezés lényege. A humani-
tárius jog szempontjából akkor beszélhetünk ilyen
fegyveres összeütközésrôl, ha egy állam erôszakot al-
kalmaz egy másik állammal szemben. E joganyag az
összeütközés elsô mozzanatától kezdve automatiku-
san alkalmazandó, azaz az elsô támadás bekövetkezé-
sének pillanatától korlátozza a konfliktusban érintett
felek hadviselés eszközeinek és módszereinek szabad
megválasztásához fûzôdô jogát, valamint védi az el-
lenségeskedések áldozatául esô személyeket és java-
kat. A nemzetközi fegyveres összeütközés tehát egy
objektív kategória, melynek léte független az érintett
államok véleményétôl, illetve a hadiállapot fennállá-
sától. (A háború ily módon rész-egész viszonyban van
a nemzetközi fegyveres összeütközés kategóriájával.)
A humanitárius jog számára abszolút közömbös a
fegyveres erôszak alkalmazásának oka, célja, intenzi-
tása, jellege, tartama, illetve jogszerûsége. Irreleváns
továbbá az áldozatok száma, az okozott kár nagysága,
valamint a megtámadott állam által kifejtett fegyve-
res ellenállás ténye vagy ennek hiánya.46

Mindezt a polgári légi jármûvel elkövetett terror-
cselekmény problémájára vetítve a következô megál-
lapítások tehetôk. Amennyiben egy polgári repülôgép
magatartása önvédelmi helyzetbe hoz egy államot, e
magatartás – az ENSZ alapokmányának 51. cikke kö-
vetkeztében – fegyveres támadásnak minôsül. Ez a
fegyveres támadás szükségképpen betudható vala-
melyik államnak – még akkor is, ha a légi jármûvet az
állam utasítására, illetve irányítása vagy ellenôrzése
alatt cselekvô „magánszemélyek” vezetik. Mivel a
fegyveres támadás az erôszak alkalmazásának legsú-
lyosabb formája, a valamely államnak betudhatóan el-
járó terroristák végeredményben egy nemzetközi
fegyveres összeütközés elsô mozzanatát hajtják vég-
re, igaz, nem klasszikus értelemben vett fegyverek-
kel, hanem egy polgári repülôgép igénybevételével.
Bármilyen különösnek is tûnik, de minden jel arra
mutat, hogy ilyen esetben, a terrortámadás végrehaj-
tásával, az érintett államok között alkalmazandóvá
válnak a nemzetközi fegyveres összeütközésekre
irányadó humanitárius jogi normák. (Figyelemre mél-
tó, hogy így a támadás „kétszeresen” is jogsértô: egy-
aránt sérti az erôszak tilalmát és a humanitárius jo-
got.47) Hangsúlyozandó azonban, hogy ha a támadás-
hoz használt légi jármûvet valamelyik semleges har-
madik államban lajtromozták, ez az állam nem lesz
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részese a konfliktusnak, hiszen az önvédelmi helyze-
tet kiváltó támadást nem ô indítja meg, és az nem is
ellene irányul. Még azáltal sem válik hadviselô féllé,
ha az általa lajstromozott repülôgép eléri célját, illet-
ve ha azt a megtámadott állam lelövi. A lajstromozó
állam így kizárólag békés eszközökkel vehet elégté-
telt honos jármûvének jogellenes elpusztításáért.

A nemzetközi fegyveres összeütközések joga ér-
telmében a polgári személyek és a polgári javak ál-
talános védelmet élveznek az ellenségeskedések ha-
tásaival szemben. E védelem biztosítása érdekében
a konfliktusban részt vevô államoknak „mindenkor
különbséget kell tenniük a polgári lakosság és a har-
cosok, valamint a polgári javak és katonai célpontok
között, és ennek folytán csak katonai célpontok el-
len folytathatják harci tevékenységüket”.48 A vonat-
kozó részletszabályok alapján egyaránt tilos táma-
dást intézni a polgári lakosság és az azt alkotó polgá-
ri személyek ellen, illetve tilos minden olyan erôsza-
kos cselekmény foganatosítása vagy az azzal való fe-
nyegetés, melynek elsôdleges célja az, hogy rette-
gést keltsen a polgári lakosság körében. A kifejezet-
ten polgári személyek ellen irányuló cselekmények
tilalmán túl a konfliktusban részt vevô felek megkü-
lönböztetés nélküli támadásokat sem indíthatnak.
Megkülönböztetés nélkülinek minôsül – többek kö-
zött – az a támadás, melynek során olyan harcmódot
vagy harceszközt alkalmaznak, melyet nem lehet
meghatározott katonai célpont ellen irányítani vagy
hatásait nem lehet a humanitárius jog kívánalmai
szerint korlátozni, és ezért az egyaránt sújtja a kato-
nai célpontokat és a polgári személyeket vagy java-
kat. Ilyen támadásnak tekintendô például az, ha egy
katonai akció a „polgári lakosság körében feltehetô-
en annyi áldozatot követel és annyi sebesülést okoz,
valamint a polgári javakban akkora károkat idéz elô,
hogy azok önmagukban, vagy együttesen meghalad-
nák a támadástól várható konkrét és közvetlen kato-
nai elôny mértékét”. Végezetül tilos a had-
mûveletek során a polgári személyeket „élô pajzs-
ként” használni.49

A polgári személyek védelme mellett a humanitá-
rius jog külön védelemben részesíti a polgári javakat
is, így ezek ellen sem intézhetô támadás vagy meg-
torló akció. Polgári javaknak azok a tárgyak tekinten-
dôk, melyek nem minôsülnek katonai célpontnak.
A negatív megközelítés egyértelmûen a védelem kiter-
jesztését szolgálja. Következésképp ha egy tárgy jel-
legénél, elhelyezkedésénél, céljánál vagy rendelteté-
sénél fogva nem képes hatékonyan elôsegíteni a ka-
tonai mûveleteket, és annak teljes vagy részleges
megsemmisítése, elfoglalása vagy semlegesítése – az
adott körülmények között – nem jelent meghatáro-
zott katonai elônyt, akkor e tárgy nem minôsül legi-

tim célpontnak, ellene nem lehet támadást intézni.50

A katonai célpontok körének funkcionalista körülírá-
sa ugyanakkor magában hordozza a polgári javak át-
minôsítésének lehetôségét is. Ha egy polgári tárgy
vagy létesítmény – jellegénél, elhelyezkedésénél,
céljánál vagy rendeltetésénél fogva – hatékonyan
elôsegíti a hadmûveleteket, katonai célpontnak te-
kinthetô és megsemmisíthetô. Kétség esetén azon-
ban a vélelem az adott tárgy polgári rendeltetése
mellett szól.51

Aligha lehet kétséges, hogy a polgári légi jármû –
honosságától függetlenül – polgári tárgynak minôsül,
ám a humanitárius jog nem zárja ki ebbéli státuszá-
nak megváltozását. Ha minden kétséget kizáróan bebi-
zonyosodik, hogy a polgári repülôgépet egy fegyve-
res támadás elkövetéséhez használják, megváltozott
céljánál és rendeltetésénél fogva képessé válik a ka-
tonai mûveletek hatékony elôsegítésére, s mint
ilyen, katonai célponttá minôsül át.52 Ám a katonai
célú felhasználás puszta gyanúja nem teszi lehetôvé
az átminôsítést, hiszen kétség esetén a repülôeszközt
polgári gépnek kell tekinteni. Önmagában véve
azonban még az átminôsítés sem szolgáltat elégséges
jogalapot a jármû megsemmisítéséhez; pusztán köze-
lebb visz a lelövés jogszerûségére vonatkozó kérdés
végleges megválaszolásához. A támadó repülôgép el-
pusztításának jogszerûségéhez ugyanis nem elegen-
dô, hogy megszûnik az adott tárgyat megilletô jogi
védelem. A repülôgép fedélzetén emberek is van-
nak, ily módon az ô jogállásuk fogja eldönteni, hogy
lelôhetô-e a légi jármû.

A terrortámadás elkövetéséhez használt polgári
gép fedélzetén tartózkodó személyi kör összetétele
kétféle lehet. Amennyiben kizárólag a terrortámadás
elkövetôi tartózkodnak a repülôgép fedélzetén, a le-
lövés humanitárius jog szerinti jogszerûsége attól
függ, hogy e személyek harcosnak, kombattánsnak
minôsülnek vagy sem.53 Elôbbi esetben a légi jármû
jogszerûen megsemmisíthetô, mivel mind a tárgy,
mind az azt irányító egyének az erôszak alkalmazásá-
nak legitim célpontjai lehetnek. Ha viszont a támadás
elkövetôi nem tekinthetôk harcosoknak, megölésük
jogszerûségét végsô soron egy másik normarendszer
szabályai, a külön pont alatt tárgyalandó nemzetközi
emberi jogi elôírások határozzák meg.

A legsúlyosabb dilemmát morális és jogi szem-
pontból egyaránt az az eset jelenti, amikor az elköve-
tôkön kívül ártatlan polgári személyek – utasok vagy
a civil személyzet tagjai – is jelen vannak az öngyil-
kos küldetést végrehajtó gép fedélzetén. Mint isme-
retes, „a polgári lakosságot, valamint a polgári szemé-
lyeket tilos megtámadni”, még akkor is, ha azok egy
katonai célpontnak minôsülô jármû fedélzetén tartóz-
kodnak. A humanitárius jog mindössze egyetlen eset-
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ben tekinti elfogadhatónak a „járulékos” civil áldoza-
tokat: ha egy támadás a várható konkrét és közvetlen
katonai elôny mértékénél kevesebb áldozatot köve-
tel vagy sebesülést okoz a polgári személyek köré-
ben.54 Elsô pillantásra úgy tûnik, hogy ez a szabály –
ha általánosságban nem is, de legalább egyes esetek-
ben – lehetôvé teszi a támadó repülôgépen lévô uta-
sok feláldozását. Gondosabban szemügyre véve e
rendelkezést azonban nyilvánvalóvá válik, hogy alig-
ha alapozza meg a lelövés jogszerûségét. A humanitá-
rius jog eme elôírása mérlegelési kötelezettséget ró a
katonai parancsnokokra a célpontok kijelölése során.
A képzeletbeli mérleg egyik serpenyôjében valami-
lyen „konkrét és közvetlen katonai elôny” van, míg
a másikban a polgári személyek és javak körében vél-
hetôen okozott pusztítás mértéke. Adott tehát egyfe-
lôl egy pontosan ismert katonai elôny, és ezzel szem-
ben áll egy pontosan meg nem határozható, becsült
és véletlenül bekövetkezô civil veszteség. Ha az
utóbbi meghaladja az elérni kívánt katonai elôny
mértékét, a támadásról le kell mondani, illetve azt
meg kell szakítani. A terrortámadásra használt polgá-
ri repülôgép esetében pontosan fordított a helyzet. Mi-
vel a légi jármû és utasai gyakorlatilag menthetetle-
nek, a mérleg egyik oldalán van egy biztosan bekö-
vetkezô civil veszteség, míg a másik oldalon csak
egyfajta vélt, homályos és szükségszerûen spekulatív
elôny áll, ami ráadásul nem is feltétlenül „katonai”
természetû. Ne feledjük, hogy – a kommunikáció hi-
ánya vagy a megtévesztés gyanúja folytán – egészen
a repülés végsô fázisáig sem az elkövetôk szándékai-
ban (eltérítés vagy becsapódás), sem a valódi célpont-
ban, sem a támadás sikerében, sem az annak nyomán
bekövetkezô pusztítás mértékében nem lehetünk
biztosak. Ha a döntéshozók a vélt célponttól bizton-
ságos távolságban adják ki a tûzparancsot, értelemsze-
rûen nem a tárgyalt humanitárius jogi rendelkezés
szellemében és keretei között járnak el. (Elképzelhe-
tô, hogy ekkor még a fegyveres támadás bekövetkez-
térôl sem beszélhetünk.) Ha viszont túl késôn dönte-
nek a gép megsemmisítése mellett, a helyszín függ-
vényében elôfordulhat, hogy nem a becsapódó jármû,
hanem annak nagy területen szétszóródó roncsai fog-
nak áldozatokat szedni a földön tartózkodók között.

Közvetve ugyan, de a humanitárius jog több szabá-
lya is a civil utasokat vagy személyzetet szállító táma-
dó repülôgép lelövése ellen szól. Egyrészt a Martens-
klauzula kimondja, hogy kimerítô szabályozás hiányá-
ban „a lakosság és a hadviselôk azoknak a
nemzetközi jogi elveknek oltalma és uralma alatt ma-
radnak, amelyek a czivilizált nemzetek között megál-
lapított szokásokból, a humanitás törvényeibôl és a
közlelkiismeret követelményeibôl folynak”.55 Más-
részt az utasok és a személyzet helyzete nagyban em-

lékeztet az „élô pajzsként” használt emberek helyze-
tére, azzal a különbséggel, hogy az utóbbiaknak
összehasonlíthatatlanul nagyobb esélye van a túlélés-
re. A nemzetközi fegyveres összeütközések joga sze-
rint az a körülmény, hogy valamelyik hadviselô fél
jogsértô módon polgári személyek jelenléte vagy
mozgatása útján kívánja elômozdítani katonai céljai-
nak megvalósítását, nem mentesíti a szembenálló fe-
let a polgári személyek védelmére vonatkozó kötele-
zettsége alól.56 Az „élô pajzsként” használt civilek el-
len tehát nem lehet támadást intézni. Harmadrészt a
fegyveres támadás céljaira igénybe vett polgári
repülôgép lelövésének elrendelése elôtt – kiváltképp,
ha arra a vélt célponttól biztonságos távolságban ke-
rül sor – a katonai parancsnoknak aligha van módja
„minden lehetséges módon meggyôzôdni arról, hogy
a támadási célpontot nem polgári személyek, vagy
polgári javak alkotják, hogy nem állnak különleges
védelem alatt, hanem [...] katonai célpontnak minô-
sülnek”.57 Nem tudja továbbá „minden lehetséges
elôvigyázattal megválasztani a támadás eszközét és
módját annak érdekében, hogy elkerüljék, vagy leg-
alább a lehetô legkisebbre csökkentsék az esetleges
áldozatok és sebesülések számát a polgári személyek
körében”.58 A repülési profilból és az esetleges fenye-
getésekbôl levont következtetések túlontúl spekula-
tívak, így azok nem vehetôk alapul eme obligációk
teljesítése során.59

A nemzetközi fegyveres összeütközésekre
irányadó humanitárius jogi szabályok fôszabály szerint
tehát tiltják a fegyveres támadást megvalósító polgári
légi jármû lelövését. Mindössze egyetlen kivétel kép-
zelhetô el: ha a katonai célponttá átminôsített jármû-
vet ellenséges kombattánsnak minôsülô személyek
irányítják, és rajtuk kívül más nem tartózkodik annak
fedélzetén. E hipotézis realizálódása azonban roppant
valószínûtlen, továbbá a szükséges információk hiá-
nyában a lelövés igazolására is csak utólag és rendkí-
vüli nehézségek árán nyílik lehetôség. Más megvilá-
gításba helyezve: ha a lelövést elrendelô államnak
nem sikerül minden kétséget kizáróan bizonyítania,
hogy a polgári légi jármû katonai célokat szolgált, uta-
sokat vagy civil személyzetet nem szállított és kizáró-
lag ellenséges harcosok vezették, a megsemmisítés
jogellenesnek fog minôsülni. Sokkal egyszerûbb a
helyzet megítélése, ha utasok vagy a civil személyzet
tagjai is jelen vannak a gépen: ilyenkor a lelövés a hu-
manitárius jog releváns normái alapján egyáltalán
nem igazolható.60

A következôkben azon polgári légi jármûvekkel
elkövetett terrorcselekményekrôl lesz szó, melyek
esetében nem beszélhetünk nemzetközi fegyveres
összeütközésrôl, s így a lelövés jogszerûségének kér-
dése sem válaszolható meg az ilyen konfliktusokra
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nézve irányadó humanitárius jogi szabályok alapján.
E körbe tartozik – súlyára tekintet nélkül – minden
olyan, békeidôben végrehajtott akció, melynek elkö-
vetése egyik államnak sem tudható be,61 továbbá
minden olyan, államnak betudható terrorcselekmény,
amely viszonylag csekély súlya következtében nem
minôsíthetô fegyveres támadásnak.62

V É G S Z Ü K S É G ?

Amennyiben egy állam egy olyan – terrortámadás el-
követéséhez használt – polgári repülôgépet semmisí-
tene meg, melynek magatartása nem valósít meg
fegyveres támadást és eredményez önvédelmi hely-
zetet, az akció igazolására felhozott jogi érvek között
alighanem megjelenne a végszükségre való hivatko-
zás is. A Nemzetközi Jogi Bizottság államok felelôs-
ségérôl szóló 2001. évi tervezetének – nemzetközi
szokásjogot tükrözô – 24. cikke így ragadja meg a
végszükség intézményét: „1. Kizárt egy állam
nemzetközi kötelezettségével összhangban nem álló
cselekményének a jogellenessége, ha a kérdéses cse-
lekmény végrehajtójának, végszükség fennforgása
esetén, nem volt más ésszerû lehetôsége önmaga éle-
tének vagy a cselekvô gondjaira bízott más szemé-
lyek életének megmentésére. 2. Az 1. bekezdés nem
alkalmazható, ha: a) A végszükség fennforgása, akár
önmagában, akár más tényezôkkel egyetemben, az
arra hivatkozó állam magatartásának a következmé-
nye; vagy b) A kérdéses cselekmény hasonló, vagy
nagyobb veszélyt idézhet elô.”63

A végszükség egy felelôsségi jogi intézmény, a
jogellenességet kizáró okok egyike. Ellentétes tartal-
mú lex specialis híján a jogellenességet kizáró okok ál-
talánosan alkalmazhatók valamennyi nemzetközi
jogsértésre nézve, függetlenül attól, hogy a megsér-
tett nemzetközi kötelezettség szerzôdéses, szokásjo-
gi vagy valamilyen más jellegû forrásból fakad.64

Konkrétan a végszükség középpontjában egyetlen ér-
ték áll: az emberi élet. A végszükség célja és rendel-
tetése az, hogy kizárja az olyan helyzetben végrehaj-
tott cselekmény jogellenességét, melyben az egyéb-
ként szándékosan és az államnak betudható módon
eljáró személy, egyéb lehetôségek híján, kizárólag
egy nemzetközi kötelezettség megsértése árán tudja
megmenteni önmaga vagy a gondjaira bízott más sze-
mélyek életét. Ha azonban a veszély ennél általáno-
sabb természetû, azaz ha nem a cselekvô vagy a
gondjaira bízott, bármely állampolgárságú személyek
élete, vagy ha egyéb értékek – például anyagi javak
– forognak veszélyben, a végszükség nem alkalmaz-
ható. Hasonlóképpen nem hívható segítségül e jogel-
lenességet kizáró ok akkor sem, ha az emberi életek

megmentése érdekében elkövetett jogsértés, az elhá-
rítani kívánt veszedelemhez hasonló vagy annál na-
gyobb veszélyt, kárt idézne elô. Ha tehát fennáll a le-
hetôsége annak, hogy az emberi életek megóvása ér-
dekében foganatosított cselekmény a megmentendô
személyek számával nagyjából egyezô vagy annál
egyértelmûen több személy életét veszélyezteti, a
cselekmény jogellenesnek minôsül. E szabály hát-
terében az a megfontolás áll, hogy a hasonló vagy na-
gyobb mértékû veszély elôidézése – a cselekvô ért-
hetô indítékaitól függetlenül – nem tekinthetô az (1)
bekezdés szerinti „ésszerû lehetôségnek”.65

A végszükségre való hivatkozás több szempont-
ból is kézenfekvô érvnek tûnhet a terrortámadás
céljára használt polgári légi jármûvet lelövô állam
számára. Mindenekelôtt azért, mert az imént el-
mondottak, távolról ugyan, de emlékeztetnek a
repülôgép megsemmisítésérôl szóló döntést megho-
zó személy helyzetére. Vonzó érvnek bizonyulhat a
végszükség azért is, mert a gyakorlati alkalmazása
szorosan összefügg a nemzetközi légijoggal. A
végszükségre ugyanis leginkább légi és vízi jármû-
vek magatartása nyomán szokás hivatkozni – kivált-
képp akkor, ha azok a rossz idôjárás vagy egy
mûszaki hiba következtében engedély nélkül lép-
nek be valamely állam területére.66

A látszattal ellentétben azonban a végszükség nem
igazolhatja a terrorcselekmény elkövetéséhez hasz-
nált polgári repülôgép megsemmisítését. Mint lát-
tuk, a végszükségben végrehajtott cselekmény akkor
nem jogellenes, ha a végszükséget nem az adott ál-
lam idézte elô, ha a cselekmény a cselekvô vagy a
gondjaira bízott más személyek életének megóvásá-
ra irányul, és ha az nem idéz elô hasonló vagy na-
gyobb veszélyt. Jellegébôl adódóan egy polgári
repülôgéppel végrehajtott terrortámadás szinte biz-
tosan megfelel a végszükség elsô két kritériumának.
Egyfelôl a terroristák akciója – bár elvileg ez sem zár-
ható ki – nem a megtámadott állam magatartásának
a következménye, másfelôl a támadás nyomán egy
adott, bár pontosan meg nem határozható személyi
kör tagjainak élete közvetlen veszélybe kerül. A gya-
korlatban nem valószínû, hogy a támadás kifejezet-
ten a cselekvô ellen irányul, hiszen e személy nem
más, mint a lelövést végrehajtó katonai repülôgép pi-
lótája, vagy – értelmezés függvényében – a lelövést
elrendelô politikai vagy katonai döntéshozó. Az
azonban nyilvánvaló, hogy a terroristák magatartása
olyan személyeket sodor életveszélybe, akik a cse-
lekvô gondjaira vannak bízva, akiket egyfajta „kü-
lönleges kapcsolat” fûz a cselekvôhöz.67 Egy állam
polgárait és az állam területén tartózkodó idegenek
összességét pontosan ilyen kapcsolat fûzi a kormány-
zathoz, illetve a fegyveres erôkhöz.
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Az ésszerûség kritériuma azonban, mely szerint a
veszélyben forgó életek megmentése érdekében
sem idézhetô elô hasonló vagy nagyobb mértékû ve-
szély, kizárja a végszükségre való hivatkozás helyes-
ségét. Mivel a becsapódás elôtti utolsó pillanatokig
nem lehetünk biztosak az elkövetôk valódi célpont-
jában és szándékaiban, a lelövés idôpontjában a
megmentendô emberi életek számáról legfeljebb
homályos becslések állnak rendelkezésünkre. Eleve
hiányzik tehát a végszükség oly lényeges elemét ké-
pezô mérlegelés pontos viszonyítási alapja. Ráadásul
az ésszerûség kritériuma a hasonló vagy a nagyobb
mértékû veszély elôidézését zárja ki. Ha emberi éle-
teket áldozunk fel egy életveszélyben forgó csoport
tagjainak megmentése érdekében, azzal messze túl-
szárnyaljuk a végszükség ésszerûségi feltétele által
tolerált jogsértés maximális mértékét, hiszen más
emberek elpusztítása nem minôsíthetô pusztán „ve-
szély” okozásának. A számszerû megfontolások te-
hát csak addig játszhatnak szerepet, amíg a veszély-
ben forgó életek megóvása során a cselekvô legfel-
jebb veszélyeztet másokat, és az így veszélybe so-
dort személyek száma jócskán elmarad a megmen-
teni kívánt személyek számától. Ha azonban a men-
tés során foganatosított cselekmény akár csak egyet-
len halálos áldozatot is követel, automatikusan
„ésszerûtlenné” válik. Következésképp a végszük-
ség doktrínája általában véve alkalmazhatatlan a ter-
rortámadás céljaira használt polgári légi jármû lelö-
vésének igazolására.

Érdekes módon a nemzetközi felelôsségi jog egy
másik szabálya is ellentmond a végszükség jelen
esetben való alkalmazásának. A Nemzetközi Jogi Bi-
zottság állami felelôsségrôl szóló tervezetének 26. cik-
ke a jogellenességet kizáró okokról szóló fejezet kap-
csán leszögezi: „Ebben a fejezetben semmi sem zár-
ja ki az állam bármely olyan cselekményének jogel-
lenességét, amelyik nincs összhangban az általános
nemzetközi jog feltétlen alkalmazást igénylô szabá-
lyából eredô kötelezettséggel.”68

A nemzetközi jog feltétlen alkalmazást igénylô, az-
az kógens szabályai alkotják a jelenleg hatályos
nemzetközi jog „kemény magját” s védik a
nemzetközi közösség által legalapvetôbbnek tekin-
tett értékeket. Létrejöttük az államok nemzetközi
közössége mint egész akaratát és egyetértését felté-
telezi, a tôlük való eltérés minden esetben – még er-
re irányuló megállapodás kötése esetén is – jogel-
lenes, megváltoztatásukra pedig csak egy késôbbi,
hasonló jellegû norma útján van lehetôség.69 Bár a
nemzetközi ius cogens körébe tartozó elôírásoknak so-
ha nem született taxatív felsorolása, mind a
nemzetközi élet szereplôi, mind a jogtudomány kép-
viselôi tisztában vannak azzal, melyek tekinthetôk

biztosan az általános nemzetközi jog feltétlen alkal-
mazást igénylô szabályainak.

N E M Z E T K Ö Z I  E M B E R I  
J O G I  A S P E K T U S O K

A második világháborút követôen lezajlott „emberi
jogi forradalom” hatására az egyént megilletô egyes
jogok a nemzetközi jog feltétlen alkalmazást igénylô
szabályai közé emelkedtek. E jogok kógenssé válása
értelemszerûen nem köthetô egyetlen évszámhoz,
ám minden jel arra mutat, hogy ez a folyamat – lega-
lábbis néhány emberi jog vonatkozásában – már az
1960-as évek végére kiteljesedett. Példának okáért a
szerzôdések jogáról szóló 1969. évi bécsi egyezmény
– nemzetközi ius cogenst definiáló – 53. cikkének ko-
difikálása kapcsán a Nemzetközi Jogi Bizottság így
fogalmazott: „Más tagok abbéli nézetüket fejezték ki,
hogy [a megszilárdult ius cogens] példáinak felsorolása
esetén nem lenne kívánatos, ha olybá tûnne, mintha
a cikk szabályozási köre kizárólag az azon cselekmé-
nyeket felölelô esetekre korlátozódna, amelyek a
nemzetközi jog szerint bûntettet valósítanak meg; az
emberi jogokat, az államok egyenlôségét vagy az ön-
rendelkezés elvét sértô szerzôdéseket további lehet-
séges példaként említették meg.”70

A Nemzetközi Bíróság a Barcelona Traction-ügy-
ben 1970. február 5-én hozott ítélete szintén megem-
líthetô az emberi jogok kógenssé válásával kapcsola-
tos bizonyítékok sorában. Az oly sokat idézett dictum
értelmében „feltétlenül különbséget kell tenni egy
államnak a nemzetközi közösség mint egész felé irá-
nyuló kötelezettségei és azok között, amelyek egy
másik állammal szemben [...] keletkeznek. Termé-
szetüknél fogva az elôbbiek valamennyi államot érin-
tik. A szóban forgó jogok fontosságára tekintettel
minden államnak jogi érdeke lehet azok védelmé-
ben; ezek az erga omnes kötelezettségek. Ilyen köte-
lezettségek erednek, például, a mai nemzetközi jog-
ban a támadó cselekmények, valamint a népirtás tör-
vényen kívül helyezésébôl, továbbá az ember alapve-
tô jogaira vonatkozó elvekbôl és szabályokból, ideért-
ve a rabszolgasággal és faji megkülönböztetéssel
szembeni védelmet is.”71

Bár az ítélet szemlátomást tartózkodott „az ember
alapvetô jogaira vonatkozó elvek és szabályok”
kógens jellegének kifejezett elismerésétôl, egyes
szerzôk úgy vélik, hogy a bíróság itt tulajdonképpen
„azokra az emberi jogokra gondolt, amelyek ius cogens-
nek, azaz az általános nemzetközi jog feltétlen alkal-
mazást igényelô normáinak minôsülnek”.72 Bárho-
gyan is értelmezzük azonban a bíróság szavait, mind
a gyakorlatban, mind a szakirodalomban egyetértés
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uralkodik a tekintetben, hogy egyes emberi jogok
immár a nemzetközi ius cogens körébe tartoznak.
Hangsúlyozandó azonban, hogy nem minden embe-
ri jog rendelkezik feltétlen alkalmazást igényelô jel-
leggel; mindössze a legalapvetôbb jogok némelyike
emelkedett a kógens normák közé.

A kógens emberi jogok pontos katalógusa nem áll
rendelkezésünkre. Ez a körülmény elsôsorban a
nemzetközi közösség óvatosságával, a katalógus rest-
riktív értelmezésének megelôzésére való törekvésé-
vel magyarázható, ám közrejátszanak benne az embe-
ri jogok területén érvényesülô kógencia attribútumai
vonatkozásában fennálló tudományos nézetkülönb-
ségek is. Jóllehet az 1969. évi bécsi egyezmény 53.
cikke egyértelmûen meghatározza a nemzetközi ius
cogens kritériumait, az emberi jogok feltétlen alkalma-
zást igénylô jellegének vizsgálata és kimutatása egyál-
talán nem egyszerû feladat, mivel az nagyban össze-
fonódik az emberi jogok abszolút karakterének prob-
lémájával, illetve az idôleges eltérés és a korlátozás
kérdésével. Mielôtt tehát belekezdenénk a jelen té-
ma szempontjából releváns emberi jogok tanulmá-
nyozásába, röviden ismertetni kell az említett három
kategóriát.

Az abszolút jog rendkívül nehezen megragadható,
éppen ezért sokféleképpen definiált fogalom. Az
egyik felfogás szerint például a kivételek, valamint a
fenntartás, a korlátozás vagy az eltérés lehetôségének
hiánya kielégítô alapot nyújt ama következtetéshez,
hogy az adott emberi jog abszolút.73 Léteznek azon-
ban ennél kevésbé szigorú nézetek is. Egy másik
megközelítés fényében az abszolút jog olyan emberi
jog, amely abszolút módon, bárminemû korlátozás
nélkül nyer megfogalmazást.74 Egy harmadik elmélet
értelmében viszont egy emberi jogi kötelezettség ab-
ban az esetben abszolút, ha tiszteletben tartását sem
az állam számára rendelkezésre álló források, sem a
teljesítéshez felhasználandó eszközökre való utalás
nem korlátozza.75

Az idôleges eltérés intézménye arra biztosít lehe-
tôséget az államnak, hogy rendkívüli körülmények
közepette – rendszerint akkor, ha maga a „nemzet lé-
te” forog kockán – ideiglenesen és a válság elhárítá-
sához feltétlenül szükséges mértékében eltérjen
egyes emberi jogok tiszteletben tartásától. Más meg-
fogalmazásban: egyes emberi jogok derogálhatók, az-
az idôlegesen „feláldozhatók” az állam megmentése
érdekében. Léteznek ugyanakkor olyan jogok, ame-
lyektôl még e cél érdekében sem lehet eltérni.
A derogáció tilalmából így leszûrhetô, hogy ezek a
jogok olyan értékeket védenek, amelyek messze
túlmutatnak az állam érdekein, így azok felfüggesz-
tése soha nem jelentkezhet elfogadható alternatíva-
ként.

A derogáció nem tévesztendô össze az emberi jo-
gok korlátozásának lehetôségével. Az idôleges eltérés
lehetôségétôl függetlenül az emberi jogok egy cso-
portja már „normál körülmények” között, békei-
dôben is alávethetô bizonyos korlátozásoknak,
amennyiben ez szükséges és arányban áll az elérni kí-
vánt céllal. A jogok korlátozására azonban kizárólag
törvényi úton és meghatározott legitim célok elérése
érdekében van lehetôség. A különbözô emberi jogi
egyezmények alapján ilyen jogkorlátozási cél lehet
egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság,
a közbiztonság, a közrend, az általános jólét, a
közegészség, a közerkölcs, valamint mások jogainak
és szabadságainak védelme.

Hogyan viszonyulnak ezek a kategóriák a
nemzetközi ius cogens fogalmához? Mindenekelôtt
megállapítható, hogy a legszigorúbb értelemben vett
abszolút emberi jogok – mint például a kínzás, a ke-
gyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód, illet-
ve büntetés tilalma – nagy valószínûséggel kógens
szabályok.76 A nem derogálható jogokról ez már nem
feltétlenül mondható el. A kógencia és a derogáció ti-
lalma között ugyan szoros, de csak részleges az átfe-
dés. Egyes emberi jogok amiatt nem derogálhatók,
mert valóban a nemzetközi jog feltétlen alkalmazást
igénylô szabályai közé tartoznak, mások egyszerûen
azért nem, mert soha, még az állam létét fenyegetô
veszély esetén sem lehet szükség tiszteletben tartá-
suk idôleges felfüggesztésére.77 Az ellenben biztosan
kijelenthetô, hogy a törvényi korlátozás lehetôsége
kizárja egy emberi jog kógens jellegét, azaz egy
kógens emberi jog csak olyan jog lehet, amelyik nem
tûr korlátozást. De vajon létezhet-e kivétel egy feltét-
len alkalmazást igénylô emberi jog alól? A korlátozás
kizárásának analógiájára azt hihetnénk, hogy nem.
Valójában azonban a válasz határozottan igenlô: egy
emberi jog kógens jellegét nem zárja ki, ha ez a jog
elismer bizonyos kivételeket. Eme állítás alátámasz-
tásához elegendô felidézni a nemzetközi jog két
alapelvét, jelesül az erôszak tilalmát és a beavatkozás
tilalmát. Mindkét princípium kétségkívül kógens ter-
mészetû, ám mindkettô alól léteznek kivételek: az
erôszak alkalmazása jogszerû, ha arra önvédelembôl
vagy a Biztonsági Tanács felhatalmazása nyomán ke-
rül sor; az ENSZ alapokmány 2. cikk (7) bekezdése
értelmében, a VII. fejezet alapján elrendelt kényszer-
intézkedések pedig nem minôsülnek beavatkozásnak.
A kógens jogok és tilalmak tehát – fogalmazzunk így
– „beépített kivételeikkel együtt” kógensek, és ez a
ius cogensbe tartozó emberi jogokra is igaz.

A terrortámadás elkövetéséhez használt polgári lé-
gi jármû elpusztítása – eltérô mértékben – több em-
beri jogot érint. Ezek közül messze a legfontosabb az
élethez való jog, de a körülmények függvényében
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elôtérbe kerülhet az egyén alapvetô jogává vált egyik
kulcsfontosságú büntetôeljárási garancia, illetve az
embertelen bánásmód tilalma is. E jogok tiszteletben
tartását a következô személyi körök tekintetében kell
elemzés tárgyává tenni: a légi jármûvet hatalmukba
kerítô és irányító terroristák, a légi jármûvön tartóz-
kodó utasok, a légi jármû személyzetének tagjai, a
földön tartózkodó potenciális áldozatok, valamint az
áldozatok közeli hozzátartozói. A polgári légi jármû
megsemmisítésének problémája azonban csoporton-
ként más és más megközelítést igényel, hiszen – bár
az emberi jogok univerzálisak és minden embert
egyenlô mértékben megilletnek – a felsorolt jogok
nem mindegyike bír jelentôséggel az adott személyi
kör vonatkozásában. Ennek megfelelôen az élethez
való jog esetleges megsértése a terroristák, a légi jár-
mû utasai és személyzete, valamint a földön tartózko-
dó potenciális áldozatok, a releváns büntetôeljárási
garancia tiszteletben tartásának kérdése a terroristák,
míg az embertelen bánásmód tilalma az áldozatok kö-
zeli hozzátartozói kapcsán vizsgálható.

Az emberi jogok nemzetközi rendszerében az élet-
hez való jog a legalapvetôbb emberi jog. Kiemelkedô
jelentôsége részben a védett érték természetébôl,
részben abból a ténybôl ered, hogy tiszteletben tartá-
sának hiányában az összes többi emberi jog is értel-
mét veszti. Az élethez való jogot a legjelentôsebb
emberi jogi okmányok mindegyike védelemben ré-
szesíti.78

Az élethez való jog kétféle kötelezettséget ró az ál-
lamra. Egyfelôl az állam köteles tartózkodni az élet
önkényes elvételétôl (negatív kötelezettség), másfe-
lôl köteles védelmet nyújtani a joghatósága alatt álló
egyének számára az életüket fenyegetô cselekmé-
nyekkel szemben (pozitív kötelezettség).79 Az élet
védelmével összefüggô negatív kötelezettség vi-
szonylag egyszerûen körülírható: az állam – néhány
szigorúan meghatározott kivételtôl eltekintve – nem
foszthatja meg az egyént az életétôl. A kivételek kö-
rét illetôen azonban az említett emberi jogi okmá-
nyok némileg eltérnek egymástól. Egy részük egyál-
talán nem említ kivételeket,80 egy másik részük csak
a halálbüntetést nevesíti,81 míg az Emberi jogok eu-
rópai egyezménye a kivételek részletes katalógusát
tartalmazza. Ez utóbbi egyezményben eredetileg
négy kivétel szerepelt – konkrétan: a halálbüntetés
(amit azóta két kiegészítô jegyzôkönyv is tilt), a sze-
mélyek jogtalan erôszakkal szembeni védelme, a tör-
vényes letartóztatás foganatosítása és a törvényesen
fogva tartott személy szökésének megakadályozása,
valamint a zavargás vagy felkelés elfojtása végett tett
jogszerû intézkedések köre.82 Ha az élettôl való meg-
fosztással járó állami aktus nem esik valamelyik kivé-
tel hatálya alá, az élet elvétele „önkényesnek” minô-

sül, következésképp sérti az élethez való jogot. Az
emberi élet védelmére irányuló pozitív kötelezettség
tartalma kevésbé magától értetôdô. Azon elôírás,
mely szerint az állam köteles védelmet nyújtani az
egyén számára az életét fenyegetô cselekményekkel
szemben, természetesen nem jelenti azt, hogy az ál-
lamnak bármikor, bárhol és bárkivel szemben – ráa-
dásul eredményesen – meg kell védenie mindenkit.83

Ez nyilván teljesíthetetlen követelmény lenne, jólle-
het ha az állam hivatalos szervei jogsértést vagy an-
nak közeli veszélyét tapasztalják, kötelesek fellépni
az áldozat érdekében. Az élet védelmének pozitív as-
pektusa inkább – mindenekelôtt a belsô jog megfe-
lelô alakítása révén – olyan környezet kialakítására
kötelezi az államot, amelyben lehetôvé válik az élet-
hez való jogot veszélyeztetô vagy sértô cselekmények
hatékony kivizsgálása, továbbá a megelôzô vagy bün-
tetô célú hatósági fellépések foganatosítása. E köte-
lezettség elmulasztása – példának okáért az erôszak-
szervezetek valamelyikének intézkedése nyomán be-
következett haláleset kivizsgálásának mellôzése –
ugyanúgy sértheti az élethez való jogot, mint az élet-
tôl való önkényes megfosztás.

Az élethez való jog az emberi jogi egyezmények-
ben kivétel nélkül a törvényi korlátozást nem tûrô és
egy-két kivételtôl eltekintve a nem derogálható jogok
között szerepel.84 Mint már említettük, a derogáció ti-
lalma kétféleképpen magyarázható. Egy jog vagy
azért nem derogálható, mert kógens, vagy azért, mert
soha, még az állam létét fenyegetô veszély elhárítása
érdekében sincs lehetôség az attól való idôleges elté-
résre. Az élethez való jog imént vázolt jellemzôinek
és kiemelkedô fontosságának ismeretében a derogá-
ció tilalma kétségkívül e jog feltétlen alkalmazást
igénylô jellegével magyarázható. Ezt a feltételezést
az is alátámasztja, hogy számos tekintélyes nem-
zetközi fórum egyértelmûen kógens normaként te-
kint erre a jogra. Például a Polgári és politikai jogok
nemzetközi egyezségokmánya által életre hívott Em-
beri Jogi Bizottság szerint: „Az Egyezségokmány bi-
zonyos rendelkezései nem derogálható jellegének a
4. cikk (2) bekezdésében való kimondása részben az
Egyezségokmányban, szerzôdéses úton is biztosított
néhány alapjog (pl. a 6. és a 7. cikk) feltétlen alkalma-
zást igénylô természetének elismeréseként tekinten-
dô.”85

A terrortámadás elkövetéséhez igénybe vett polgá-
ri repülôgép megsemmisítése esetén az élethez való
jog a következôképpen érvényesül. A jog pozitív as-
pektusa folytán az állam köteles védelemben részesí-
teni a földön tartózkodó potenciális áldozatok élethez
való jogát, ám ugyanezen kötelezettsége a légi jármû
utasai és személyzete tekintetében is fennáll. A ne-
gatív aspektus ezzel egyidejûleg arra kötelezi az álla-
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mot, hogy tartózkodjon a légi jármû fedélzetén tartóz-
kodó utasok és a személyzet életének elvételétôl, il-
letôleg mindaddig tartózkodjon a terroristák elpusztí-
tásától, amíg ez az élethez való jog alóli megfelelô ki-
vétel – a személyek jogtalan erôszakkal szembeni vé-
delme – hatálya alá nem esik. A lelövés jogszerûségé-
nek vizsgálatánál tehát változatlanul figyelemmel kell
lenni a repülôgépen tartózkodó személyi kör összeté-
telére.

Amennyiben kizárólag a terroristák tartózkodnak a
légi jármû fedélzetén, az állam – mások jogtalan
erôszakkal szembeni védelme érdekében – lelôheti a
támadó célra felhasznált polgári repülôgépet. (Mint-
hogy az emberi jogok – jelen esetben a földön tartóz-
kodó potenciális áldozatok élethez való jogának – vé-
delme az államoknak az ENSZ lapokmányából folyó
kötelezettsége, a lelövés nem sérti az
1944. évi chicagói egyezmény 3bis.
cikkét.) Ez az intézkedés azonban
nem lesz automatikusan jogszerû.
A terroristákat ugyanis csak bizonyos
feltételek fennállása mellett lehet jog-
szerûen megfosztani élethez való jo-
guktól.86 Egyrészt minden kétséget
kizáróan bizonyossá kell válnia annak,
hogy a polgári légi jármûvel végrehaj-
tott jogellenes cselekmény mások
élete, illetve testi épsége ellen irányul. Ez a feltétel
nyilvánvalóan nem áll fenn például abban az esetben,
ha az elkövetôk egy lopott polgári géppel egy másik
országba kívánnak menekülni, azért, hogy ott – te-
gyük fel – politikai menedékjogot kérjenek. Lelövé-
sük még akkor sem lesz jogszerû, ha a menekülésre
használt repülôgépük repülési profilját a területi ál-
lam terrorgyanússá nyilvánítja. Másrészt az akciót
rendkívüli körültekintéssel kell megtervezni és an-
nak „abszolút szükségesnek” kell lennie. A bizonyí-
tás terhét az állam viseli. Minthogy a polgári légi jár-
mûvet eltérítô terroristák valódi szándékait illetôen az
utolsó pillanatokig csak feltételezésekbe bocsátkoz-
hatunk, a lelövés gondos és körültekintô megtervezé-
se lehetetlen. A gyakorlatozás, az általánosságban va-
ló felkészülés e kritérium teljesítéséhez szükséges,
de önmagában nem elegendô. Különösen aggályossá
válhat továbbá a halált okozó erôszak alkalmazása ak-
kor, ha a területi állam a gyanúsan viselkedô gépet a
vélt célponttól biztonságos távolságban akarja meg-
semmisíteni. Harmadrészt az akciót követôen az ál-
lamnak azonnal érdemi, hatékony és nyilvános vizs-
gálatot kell indítania az eset körülményeinek tisztá-
zása érdekében.87 Ha pedig ez a vizsgálat visszásságo-
kat tár fel, az érintett személyeket felelôsségre kell
vonnia. Amennyiben mindezen feltételek fennállnak,
a lelövés jogszerû lesz. Ám ha bármelyik is hiányzik,

az élethez való jog megsértése – a McCann és társai
kontra Egyesült Királyság ügy fényében88 – attól füg-
getlenül is megállapítható, hogy az állam fegyveres
ereje valóban terroristákat pusztított el.

A másik lehetséges eset az, ha a terrortámadásra
használt légi jármû fedélzetén utasok, illetve a sze-
mélyzet tagjai is jelen vannak. Ilyenkor a területi ál-
lam abszurd jogi helyzetbe kerül: az élethez való jog
pozitív aspektusa következtében egyszerre köteles
védeni a földön lévô és a repülôgépen utazó szemé-
lyek életét, továbbá – az élet önkényes elvételét tiltó
negatív kötelezettségénél fogva – tartózkodnia kell az
utasok és a személyzet feláldozásától. Bár nyilvánva-
ló, hogy ez utóbbi csoport gyakorlatilag menthetet-
len, az állam nem mérlegelhet, nem választhat az ôt
terhelô obligációk közül. Az élethez való jog alól nem

létezik olyan kivétel, amely lehetôvé
tenné bármely személyi kör feláldo-
zását, és – részben az ésszerûség kri-
tériuma, részben a szóban forgó em-
beri jog kógens jellege miatt – a
végszükség doktrínája sem hívható
segítségül. Minthogy az élethez való
jog tiszteletben tartásánál a számsze-
rû megfontolások nem relevánsak, ar-
ra a következtetésre jutunk, hogy
már egyetlen ártatlan személy jelenléte is

jogellenessé teszi a repülôgép lelövését, függetlenül attól, hogy
ezzel hány emberi élet menthetô meg. Ez a konklúzió egy-
úttal kiválóan szemlélteti az emberi jogok korlátozá-
sával kapcsolatos haszonelvû megközelítés tarthatat-
lanságát, nyilvánvalóvá téve, hogy „a cél nem szente-
sítheti az eszközt”.89 Ha egy állam mindezek ellené-
re a lelövés mellett dönt, cselekménye – annak eset-
leges racionalitása és pozitív morális megítélése elle-
nére is – súlyosan sérti a feláldozott személyek élet-
hez való jogát. A jogi minôsítésen még az sem változ-
tatna, ha a repülôgépen tartózkodó utasok és a sze-
mélyzet tagjai kifejezetten egyetértenek a lelövéssel.
Ebbéli véleményük – ami lényegében nem más,
mint az élethez való jogról történô önkéntes lemon-
dás – akceptálása ugyanis az eutanáziához hasonló jo-
gi dilemmákat vetne fel. (Ha az állam lakott terület
felett lövi le a támadó gépet, és a lezuhanó roncsok a
földön emberi életeket követelnek, az áldozatok élet-
hez való jogának megsértése szintén megállapítható.)

Kógens és nem derogálható jellegének köszönhe-
tôen az élethez való jog tiszteletben tartásától még
nemzetközi fegyveres összeütközés idején sem lehet
érvényesen eltérni. Így az élethez való jog – a vonat-
kozó humanitárius jogi garanciákhoz társulva – to-
vább erôsíti az ellenséges kombattánsok által irányí-
tott, de civil személyeket is szállító polgári légi jármû
lelövésének jogellenességével összefüggô jogi érve-
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ket. Sôt ez a jog nemcsak a nemzetközi fegyveres
konfliktusok, hanem a nem nemzetközi fegyveres
összeütközések – például polgárháborúk – idején is
kizárja a civil személyzet és az utasok feláldozásának
jogszerûségét.90

Az eset pontos körülményeinek függvényében
problémás lehet a polgári légi jármû lelövése az egyik
emberi jogként kezelt büntetôeljárási garancia – az
ártatlanság vélelme – szempontjából is. Az ártatlanság
vélelme alapján, mint ismeretes, mindenkinek joga
van ahhoz, hogy ártatlannak tekintsék, amíg bûnös-
sége a vonatkozó jogszabályoknak megfelelôen bizo-
nyítást nem nyer.91 Olybá tûnik, hogy a terror-
gyanússá nyilvánított repülôeszköz lelövésének kon-
cepciója a gépet irányító személy vagy személyek bû-
nösségének vélelmére épül: ha egy repülôgép gyanú-
san viselkedik, automatikusan kiteszi magát a meg-
semmisítés veszélyének. Tegyük fel, hogy egy jól ér-
tesült hírcsatorna breaking newsként közli, hogy egy az
Atlanti-óceán közepe felett haladó polgári légi jármû
– ismeretlen okból kifolyólag – letért az elôírt
útirányról, és nem reagál a légiirányítók utasításaira.
Ha e hír hallatán valaki felhívja a hatóságokat és be-
jelenti, hogy a kérdéses repülôgép terrortámadás el-
követésére készül, a hatóságok – bár nem ismerik a
szokatlan viselkedés pontos okát – alighanem gyanús-
sá fogják nyilvánítani a jármûvet, azaz már a feltéte-
lezett céltól több ezer kilométerre vélelmezni fogják
a gépet irányító személyek bûnösségét. Az ártatlan-
ság vélelmének sérelme azzal válik teljessé, ha az ál-
lam megfelelô körültekintés nélkül – s ezáltal az élet-
hez való jog alóli egyetlen szóba jöhetô kivétel kere-
tei közül kilépve – lelövi a repülôgépet.

Végezetül, röviden ki kell térni a polgári légi jár-
mû megsemmisítésével összefüggô emberi jogi prob-
lémák egy kevésbé ismert aspektusára: az áldozatok
hozzátartozóinak jogi helyzetére. Az emberi jogok
nemzetközi védelmének rendszere korántsem kö-
zömbös mindazon szenvedéssel szemben, amit a leg-
alapvetôbb emberi jogok – így például az élethez va-
ló jog – súlyos megsértése okoz az áldozatok legköze-
lebbi hozzátartozóinak. A különbözô emberi jogi fó-
rumok, lehetôségeikhez képest, igyekeznek enyhíte-
ni a hozzátartozók helyzetén, méghozzá oly módon,
hogy az áldozatok emberi jogainak megsértésével a
rokonoknak okozott lelki fájdalmat is az állam által
elkövetett emberi jogi jogsértésként, embertelen
bánásmódként kezelik.92 Egy polgári légi jármûvel
végrehajtott terrortámadás esetén az állam tehát nem-
csak az élethez való jogból fakadó pozitív vagy nega-
tív kötelezettség megszegése miatt tehetô felelôssé,
hanem a földön vagy a repülôgépen életüket vesztô
ártatlan személyek hozzátartozóinak okozott lelki
szenvedésért is. Az állam egyetlen esetben kerülheti

el az embertelen bánásmód vádját. Mivel az élettôl
való jogszerû megfosztás esetén a hozzátartozók lelki
fájdalma emberi jogi szempontból irreleváns, a kizá-
rólag terroristákat hordozó polgári légi jármûnek az
élethez való jog alóli megfelelô kivétel keretében tör-
ténô szabályszerû – és más áldozatokkal nem járó –
megsemmisítése nem embertelen bánásmód az elkö-
vetôk hozzátartozóival szemben.

A  L E L Ö V É S  P R O B L É M Á J Á N A K
H A Z A I  V O N A T K O Z Á S A I

A honvédelemrôl és a Magyar Honvédségrôl szóló
törvény (honvédelmi törvény) a hadsereg – témánk
szempontjából releváns – feladataként említi az or-
szág függetlenségének, területének, légterének, la-
kosságának és anyagi javainak külsô támadással szem-
beni védelmét, valamint a nemzetközi terrorizmus el-
leni harcban, illetôleg az alkotmány 40/B. § (2) bekez-
dése szerinti fegyveresen vagy felfegyverkezve elkö-
vetett erôszakos cselekmények elhárításában való
közremûködést.93 Mivel a törvényhozó meggyôzôdé-
se szerint e feladatok ellátása – a légi hadviselés sajá-
tosságai és a légvédelmi ellentevékenység foganato-
sításához rendelkezésre álló rövid idô következtében
– a légierô részérôl speciális fegyverhasználati szabá-
lyokat igényel, a jogszabály egy közelmúltban elfoga-
dott módosítása kimondja: „131. § (1) A Magyar
Köztársaság légterének oltalmazásában részt vevô
szövetségi és nemzeti légvédelmi készenléti erôk
feladatköre a légteret megsértô (jogosulatlanul igény-
be vevô), az azonosítatlan, ismeretlen szándékkal re-
pülést végzô vagy ott ellenséges tevékenységet foly-
tató, illetôleg repülési szabályt sértô, továbbá a bajba-
jutott légi jármûvekre terjed ki. [...] 132. § (1) A Ma-
gyar Köztársaság légterének oltalmazásában részt ve-
vô nemzeti és szövetséges légvédelmi készenléti erôk
fegyvereivel figyelmeztetô vagy megsemmisítô tûz
nyitható az ország légterében tartózkodó légi jármû-
re, ha az a) fedélzeti fegyverét alkalmazza, vagy b)
más módon (más fegyverrel vagy eszközzel) az élet-
és vagyonbiztonságot veszélyeztetô súlyos, erôszakos
cselekményt követ el, illetve katasztrófát idéz elô,
vagy c) egyértelmûen arra lehet következtetni, hogy
az a) vagy a b) pont szerinti cselekmény elkövetésé-
re törekszik, és a légvédelmi készenléti erôk felszólí-
tásának szándékosan nem tesz eleget. (2) Az (1) be-
kezdés c) pontja szerinti esetben a felszólítás, illetve
a figyelmeztetô tûz mellôzhetô, ha az eset összes kö-
rülményei folytán arra már nincs idô, és a késedelem
az élet- és vagyonbiztonság sérelmével járna.”

A honvédelmi törvény idézett szakaszai világosan
jelzik a terrortámadás elkövetéséhez használt polgá-
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ri légi jármû megsemmisítésének lehetôvé tételét
célzó törekvést, noha a törvényhozó feltûnôen tar-
tózkodott ennek explicit formába öntésétôl. A ren-
delkezésekben a „légi jármû” kifejezés elôtt sem-
milyen jogállást meghatározó, minôsítô jelzô nem
szerepel, így e fogalom minden létezô repülôeszközt
– állami és polgári, illetve saját és idegen lajstromo-
zású gépeket egyaránt – felölel. A készenléti erôk
alkalmazása vagy annak mellôzése következésképp
kizárólag az adott légi jármû magatartásától függ. Ha
megsérti a magyar légteret, nem azonosítja magát,
ismeretlen szándékkal repül, ellenséges tevékeny-
séget folytat, repülési szabályt sért vagy bajba jut,
bármely repülôeszköz a nemzeti alárendeltségû, il-
letve az Észak-atlanti Szerzôdés Szervezetének mû-
veleti alárendeltségébe tartozó légvédelmi erôk in-
tézkedésének tárgya lehet. A 131. § (1) bekezdése
azonban még csak utalás szintjén sem említi, hogy
ezek az erôk milyen konkrét eszközöket (például el-
fogás, azonosítás, kivezetés a tiltott légtérbôl, leszál-
lásra kényszerítés) alkalmazhatnak a feladatuk ellá-
tása során.

A honvédelmi törvény mindössze a legszélsôsé-
gesebb intézkedésrôl tesz említést, amikor a 132. §-
ban meghatározza a légierô – figyelmeztetô vagy
megsemmisítô tûz kiváltására vonatkozó – fegyver-
használati szabályait.94 A paragrafus hatálya értelem-
szerûen nem terjed ki a 131. § (1) bekezdésében
említett valamennyi esetre; szabályozási körébe csak
az ellenséges tevékenységet folytató légi jármûvek
tartoznak. E tevékenység megnyilvánulási formáit a
132. § (1) bekezdése három pontban részletezi. Jól-
lehet a c) pont egyes számban utal az a) és b) pont-
ban szabályozott esetekre, úgy tûnik, hogy a rendel-
kezés alapján nem három, hanem összesen négy
magatartás minôsülhet ellenséges tevékenységnek.
Nevezetesen: a fedélzeti fegyverek alkalmazása; az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetô súlyos és
erôszakos cselekmény nem fedélzeti fegyverekkel
történô elkövetése; katasztrófa nem fedélzeti fegy-
verekkel történô elôidézése; illetve az iménti cse-
lekmények elkövetésére való törekvés. A b) pont te-
hát nem egy, hanem két magatartást rögzít, melyek
közül az elsô mindössze egy cselekmény végrehaj-
tását igényli, ám a másik, a katasztrófa formájában,
egy konkrét, bár elég homályosan megfogalmazott
eredményt is megkövetel.

Elsô pillantásra a célpontját közvetlen becsapódás-
sal megsemmisítô polgári légi jármû magatartására a
132. § (1) bekezdés két pontja is irányadó lehet. Ha a
terroristák elérik céljukat, akciójuk a b) pont szerinti
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetô súlyos és
erôszakos cselekmény nem fedélzeti fegyverekkel
történô elkövetésének vagy katasztrófa okozásának

minôsül – igaz, ebben az esetben a légvédelmi erôk
már aligha léphetnek fel a támadók ellen. Követke-
zésképp az ilyen és hasonló terrortámadások elköve-
tésére készülô polgári légi jármû lelövésének alapját
sokkal inkább a bekezdés c) pontja teremti meg, lé-
vén itt – az a) és a b) pontokban foglaltaktól eltérô-
en – a katonai fellépés pillanatában az elhárítani kí-
vánt cselekmény még nem valósult meg. Ám a c)
pont nem ad szabad kezet minden gyanús légi jármû
lelövéséhez. Egy repülôgép azonosítatlan mivolta
vagy az azt irányító személyek ismeretlen szándéka
még nem nyújt alapot a fegyverek alkalmazására. Er-
re kizárólag akkor van lehetôség, ha „egyértelmûen
arra lehet következtetni”, hogy a gép szándékai el-
lenségesek. Sajnálatos módon a jogszabályból nem
derül ki, hogy ezt a következtetést mibôl lehet levon-
ni. A törvényhozó alighanem a szokatlantól eltérô re-
pülési profilra, a kommunikáció és az utasítások tel-
jesítésének megtagadására, illetve egy esetleg beér-
kezô konkrét terrorfenyegetésre gondolt. A
nemzetközi jog vizsgálata során azonban már több íz-
ben is elhangzott, hogy egy vagy több ilyen természe-
tû jel még nem szolgáltat perdöntô bizonyítékot arra,
hogy egy jármû terrortámadásra készül. A tévedés és
a megtévesztés lehetôségét sohasem lehet maradék-
talanul kizárni. Különösen aggályos ebbôl a szem-
pontból a 132. § (2) bekezdése, melynek értelmében
a légi jármû elôzetes figyelmeztetés nélkül is lelôhe-
tô, ha „az eset összes körülményei folytán arra már
nincs idô, és a késedelem az élet- és vagyonbiztonság
sérelmével járna”.

A gyakorlati kifogásokkal párhuzamosan felmerül
a kérdés: Vajon hogyan egyeztethetôk össze a hon-
védelmi törvényben foglalt fegyverhasználati szabá-
lyok az alkotmánnyal? Szükségállapot, rendkívüli ál-
lapot vagy az alaptörvény 19. § (3) bekezdés j) pont-
ja szerinti parlamenti döntés hiányában95 a légierô al-
kalmazásának alkotmányos alapját a 19/E. § (1) be-
kezdése képezi: „Külsô fegyveres csoportoknak Ma-
gyarország területére történô váratlan betörése esetén
a támadás elhárítására, illetôleg az ország területének
a honi és szövetséges légvédelmi és repülô készenlé-
ti erôkkel való oltalmazására, az alkotmányos rend, az
élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság
védelme érdekében a Kormány a köztársasági elnök
által jóváhagyott védelmi terv szerint – a támadással
arányos és erre felkészített erôkkel – a szükségállapot
vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó
döntésig azonnal intézkedni köteles.”

Fôszabály szerint tehát „békeidôben” a légierô be-
vetésére e rendelkezés alapján van lehetôség. A szö-
veg egyszerû nyelvtani értelmezése is elegendô azon-
ban ahhoz, hogy belássuk: a 19/E. § (1) bekezdése tá-
volról sem fedi le a terrortámadás elkövetéséhez hasz-
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nált polgári légi jármû elleni katonai fellépés vala-
mennyi szóba jöhetô esetét. A légierô e szakasz alap-
ján kizárólag a külsô csoportok, külföldrôl megindí-
tott támadása idején alkalmazható. A „Magyarország
területére történô váratlan betörése” fordulat egyér-
telmûvé teszi, hogy a 19/E. § (1) bekezdése szerinti
támadás a határokon túlról érkezik. A fegyveres cso-
portok jellemzésére használt „külsô” jelzô viszont
kétféleképpen értelmezhetô: szûken, a „külföldi”
szinonimájaként, illetve tágan, a szó fizikai, földrajzi
értelme szerint. Ez utóbbi esetben a „külsô fegyve-
res csoport” – a tagok állampolgárságától függetlenül
– minden olyan állami vagy nem állami szervezetet
felölel, amelyik az országhatárokon kívül fekvô bázi-
sokról tevékenykedik. Az alkotmány kontextuális ér-
telmezésének fényében ez a felfogás tûnik helyes-
nek. Ha ugyanis szûk jelentést tulajdonítanánk a
„külsô fegyveres csoport” fogalmának, rés keletkez-
ne az alkotmány rendkívüli helyzetekkel foglalkozó
rendelkezéseinek „szövetén”. Így azt az abszurd
eredményt kapnánk, hogy az állam a szükségállapot
kihirdetése nélkül, nem léphet fel azonnal az olyan
magyar állampolgárokból álló fegyveres csoportokkal
szemben, melyek kívülrôl intéznek támadást az or-
szág ellen. Ezzel együtt, a 19/E. § (1) bekezdése nem
biztosít lehetôséget a hazai vagy külföldi fegyveres
csoportok belföldrôl megindított terrortámadásainak
légierô útján történô leküzdésére. (Felmerül továbbá,
hogy vajon a szó szoros értelmében vett betörésnek
minôsül-e az, ha egy külsô csoport tagjai egy légi jár-
mû utasaiként egyszerûen beutaznak a magyar
légtérbe, és csak ott kerítik hatalmukba a gépet.)

Önmagában véve a 19/E. § (1) bekezdésének el-
sô fordulata teret engedhet olyan interpretációnak
is, mely szerint a külsô fegyveres csoportok betöré-
sének elhárítása és az ország területének légierô út-
ján való védelme két külön kötelezettséget alkot, és
így az utóbbi nem feltételez egy külföldrôl megin-
dított támadást. Ez a normaszövegekben oly sok ér-
telmezési problémát okozó „illetôleg” kötôszó hasz-
nálatából fakad. A szöveg további részeibôl – kivált-
képp az „a támadással arányos és erre felkészített
erôkkel” fordulatból – azonban kiderül, hogy a ren-
delkezésben a légierô alkalmazása nem önállóan, ha-
nem a betörés elleni védekezés egyik lehetséges
módjaként szerepel.

A fegyveres erôk alkalmazása szükségállapot ide-
jén is megengedett. Az alkotmány 40/B. § (2) bekez-
dése alapján: „A fegyveres erôket az alkotmányos
rend megdöntésére, vagy a hatalom kizárólagos meg-
szerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá
az élet- és vagyonbiztonságot tömeges mértékben ve-
szélyeztetô, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkö-
vetett súlyos erôszakos cselekmények esetén, az Al-

kotmány rendelkezéseinek megfelelôen kihirdetett
szükségállapot idején lehet felhasználni, akkor, ha a
rendôrség alkalmazása nem elegendô.”

Mivel „az élet- és vagyonbiztonságot tömeges
mértékben veszélyeztetô, fegyveresen vagy felfegy-
verkezve elkövetett súlyos erôszakos cselekmények”
kifejezésbe minden további nélkül beleérthetôk a
repülôgép közvetlen becsapódása révén végrehajtott
terrortámadások, az alaptörvény eme elôírása a légierô
terrorellenes felhasználását is lehetôvé teszi. Sôt, a
19/E. § (1) bekezdésével ellentétben, ez a rendelke-
zés már minden terrorcselekmény elkövetésére ké-
szülô légi jármû elleni fellépésre lehetôséget biztosít,
hiszen nem határozza meg az elhárítani kívánt ve-
szély irányát. A probléma csak az, hogy a Magyar
Köztársaság kiterjedése és a terrortámadás elhárításá-
hoz rendelkezésre álló idô rövidsége folytán a becsa-
pódás elôtt aligha nyílna alkalom a szükségállapot ki-
hirdetésére.96 Azonnali cselekvésre így legfeljebb a
már korábban kihirdetett szükségállapot idején van
mód; ennek hiányában viszont a 19/E.§ (1) bekezdé-
se az alkalmazandó.

Mindez a rendkívüli állapotról – a fegyveres erô al-
kalmazásának harmadik lehetséges esetérôl – is el-
mondható. Ha már a megközelítés fázisában bebizo-
nyosodik, hogy a terrortámadás elkövetésére készü-
lô repülôgépet irányító személyek cselekménye egy
másik államnak betudható (ami egyébiránt nem való-
színû), egy idegen hatalom fegyveres támadásának
közvetlen veszélyére való hivatkozással elvileg ki le-
het hirdetni a rendkívüli állapotot. A gyakorlatban
azonban szinte kizárt, hogy erre az aktusra a becsapó-
dásig sor kerülhet. A légierô idôszerû fellépése tehát
ebben az esetben is csak úgy képzelhetô el, ha az or-
szágban hadiállapot vagy egy idegen hatalom fegyve-
res támadásának közvetlen veszélye következtében
már korábban kihirdették a rendkívüli állapotot.97

Az elmondottakból következik, hogy a légierô el-
térô módon és terjedelemben alkalmazható „békei-
dôben”, szükségállapotban, illetve rendkívüli állapot
idején. Ennek megfelelôen különbözik azon fenye-
getések köre is, amelyekkel szemben a légierô élhet
a honvédelmi törvény 132. §-ában szabályozott
fegyverhasználati jogával. A szükségállapottal és a
rendkívüli állapottal ellentétben, alapesetben – ami-
kor a polgári légi jármûvel végrehajtott terrortámadás
elkövetésének esélye a legnagyobb – a légvédelmi
erôk kizárólag olyan repülôgépre nyithatnak tüzet,
amelyik az alkotmány 19/E. § (1) bekezdése szerinti
külsô támadást valósít meg. A 19. § (3) bekezdés j)
pontjával összhangban ugyan az Országgyûlés dönt-
het a fegyveres erôk ettôl eltérô jellegû, belföldi vagy
külföldi felhasználásáról, ám ennek gyakorlati valószí-
nûsége – a szükségállapot és a rendkívüli állapot kap-
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csán mondott okoknál fogva – rendkívül csekély.
Kérdés, hogy az alaptörvény 5. §-a képes-e kitágí-

tani ezt a restriktív értelmezést. E rendelkezés sze-
rint: „A Magyar Köztársaság állama védi a nép sza-
badságát és hatalmát, az ország függetlenségét és te-
rületi épségét, valamint a nemzetközi szerzôdések-
ben rögzített határait.” Az 5. § egy „megkerülhetet-
len kötelezettséget” rögzít, melynek végrehajtása so-
rán az állam köteles felkészülni, illetve lépéseket ten-
ni a belsô és külsô fenyegetések elhárítására.98 Ennek
ellenére a rendelkezés nem ad felhatalmazást a fegy-
veres erôk bármely módon történô alkalmazására.
Mindössze egy általános szabályt fektet le, melynek
részletszabályait az alaptörvény más szakaszai – köz-
tük az imént tárgyalt elôírások – tartalmazzák. Az 5.
§-ból fakadó védelmi kötelezettség fegyveres erôk
útján való megvalósítása ezért kizárólag az alkotmány
egészének figyelembe vétele mellett képzelhetô el.99

Az alkotmány más rendelkezései tovább szûkítik
a terrortámadás elkövetésére használt polgári légi
jármû légvédelmi erôk általi megsemmisítésének le-
hetôségét. A nemzetközi joghoz hasonlóan, a hazai
jogrend szempontjából sem közömbös a megsemmi-
síteni kívánt repülôgépen tartózkodó személyi kör
összetétele. Más megfogalmazásban, az alkot-
mányjogi elemzés során is meghatározó szerepet
kapnak a lelövés problémájának emberi jogi aspek-
tusai. A Magyar Köztársaság részese a legjelentô-
sebb univerzális és regionális emberi jogi egyezmé-
nyeknek, melyek – a vonatkozó szokásjoggal egye-
temben – az alkotmány 7. § (1) bekezdésének és a
kihirdetô jogszabályoknak köszönhetôen, a magyar
jogrendszer integráns részévé váltak.100 Az egyén jo-
gainak nemzetközi védelme azonban mindössze
komplementer és szubszidiárius a nemzeti
alapjogvédelemhez képest, így a nemzetközi me-
chanizmusok csak akkor lépnek mûködésbe, ha az
emberi jogok védelmének elsôdleges kötelezettje,
az állam nem képes vagy nem hajlandó eleget tenni
ez irányú kötelezettségeinek. Ennek megfelelôen a
magyar alkotmány is kiemelt jelentôséget tulajdonít
az alapjogok védelmének: „8. § (1) A Magyar
Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elide-
geníthetetlen alapvetô jogait, ezek tiszteletben tar-
tása és védelme az állam elsôrendû kötelessége. (2)
A Magyar Köztársaságban az alapvetô jogokra és kö-
telességekre vonatkozó szabályokat törvény állapít-
ja meg, alapvetô jog lényeges tartalmát azonban
nem korlátozhatja.”

Az alkotmányban biztosított alapjogok katalógu-
sát a XII. fejezet tartalmazza, melyben természete-
sen megtalálható a nemzetközi emberi jogok kap-
csán tárgyalt mindhárom jogosítvány. Ezek közül
azonban most csak az élethez való jogot szükséges

nagyító alá venni. Az alkotmány 54. § (1) bekezdé-
se szerint: „A Magyar Köztársaságban minden em-
bernek veleszületett joga van az élethez és az em-
beri méltósághoz, amelyektôl senkit nem lehet ön-
kényesen megfosztani.”101

Tartalmát illetôen az élethez való jog mint alkot-
mányos alapjog értelemszerûen nagyfokú hasonlósá-
got mutat nemzetközi jogi megfelelôjével. Az élet a
hazai jogrendben is a létezô legnagyobb érték, amely
felett senki nem rendelkezhet, és amelynek védelme
az alkotmány alapján is kétféle kötelezettséget ró a
magyar államra: egyfelôl tartózkodnia kell annak ön-
kényes elvételétôl, másfelôl „jogalkotással és szerve-
zési intézkedésekkel” gondoskodnia kell az élethez
való jog érvényesüléséhez szükséges feltételekrôl.102

Hasonlóan a nemzetközi joghoz, az alkotmány is ki-
zárja e jog mindennemû korlátozását, így annak tisz-
teletben tartását még szükségállapot vagy rendkívüli
állapot idején sem lehet felfüggeszteni.103 Fontos kü-
lönbség azonban az emberi jogok nemzetközi védel-
méhez képest, hogy a magyar alkotmányos rendszer-
ben az élethez való jog elválaszthatatlanul összefonó-
dik az emberi méltósághoz való joggal. Az Alkot-
mánybíróság szavaival élve: „Az emberi élet és az
emberi méltóság elválaszthatatlan egységet alkot és
minden mást megelôzô legnagyobb érték. Az embe-
ri élethez és méltósághoz való jog ugyancsak egysé-
get alkotó olyan oszthatatlan és korlátozhatatlan
alapjog, amely számos egyéb alapjognak a forrása és
feltétele.”104

Az élet és az emberi méltóság ilyetén felfogásának
fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az em-
beri méltóság az egyén autonómiájának és önrendel-
kezésének érinthetetlen magját védi, abszolút hatá-
rokat szabva mindennemû külsô – állami vagy más
emberek oldaláról jelentkezô – beavatkozással szem-
ben. A méltóság e megközelítése és az élethez való
joggal való összekapcsolása garantálja az emberi éle-
tek egyenértékûségét, kiküszöböli az életek „érték”
szerinti megkülönböztetését, és végsô soron kizárja
az egyén közösségi célokra való feláldozásának lehe-
tôségét.105

Mindazonáltal az alkotmány kivételes esetekben
tolerálja az élettôl való megfosztást, lévén az 54. § (1)
bekezdése csak az élet „önkényes” elvételét tiltja. A
nemzetközi jogi forrásoktól eltérôen az alaptörvény
emberi jogi katalógusa azonban tartózkodik a kivéte-
lek tételes felsorolásától; ezeket egyes törvényi szin-
tû jogforrásokból ismerhetjük meg. (Elsô ránézésre
úgy tûnik, a magyar jogrendszer az élet elvételének
sokkal több nem önkényes esetét ismeri, mint a
nemzetközi jog, ám ez csak a látszat. A számbeli elté-
rést a belsô jogi normák cizelláltsága és a nemzetközi
jogi szabályozás általánossága okozza. Valójában a ma-
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gyar jogszabályokban említett esetek többé-kevésbé
beilleszthetôk a nemzetközi jogban érvényesülô ki-
vételek valamelyikébe.)

A terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgá-
ri légi jármû lelövésének belsô jogi jogszerûségét
vizsgálva két kivételt kell elemzés alá vonni; mind-
kettô a Büntetô törvénykönyvben található. A Btk.
29. §-ában szabályozott jogos védelem értelmében:
„(1) Nem büntethetô, akinek a cselekménye a saját,
illetôleg a mások személye, javai vagy közérdek ellen
intézett, illetôleg ezeket közvetlenül fenyegetô jog-
talan támadás elhárításához szükséges.”106 A 30. §-ban
olvasható a végszükség intézménye, melynek alapján:
„(1) Nem büntethetô, aki a saját, illetôleg a mások
személyét vagy javait közvetlen és másként el nem
hárítható veszélybôl menti, vagy a közérdek védel-
mében így jár el, feltéve, hogy a veszély elôidézése
nem róható a terhére, és a cselekménye kisebb sérel-
met okoz, mint amelynek elhárítására törekedett.”107

Mindkét jogintézmény csábító érvnek bizonyulhat
a lelövés jogszerûségét alátámasztani igyekvôk szá-
mára. (Talán felesleges hangsúlyozni, hogy egyik sem
tévesztendô össze a nemzetközi jogi értelemben vett
önvédelemmel és végszükséggel.) Prima facie a jogos
védelem megalapozhatná a kizárólag terroristák által
irányított repülôgép megsemmisítését, míg a
végszükség igazolni látszik az utasokat is szállító jár-
mû lelövését abban az esetben, ha ezzel egyértelmû-
en több élet menthetô meg a földön.108 Az állam
azonban nem hivatkozhat jogos védelemre vagy végszük-
ségre. Ezek az egyéni büntetôjogi felelôsség megálla-
pítása terén, egyének egymás közti viszonylatában
játszanak szerepet. Olyan esetekre vonatkoznak, ami-
kor az államnak nem áll módjában segítséget nyújta-
ni az egyén számára. A terrortámadásra készülô
repülôgép megsemmisítése esetén ugyanakkor „jelen
van” az állam, hiszen a tûzparancsot kiadó személy az
állam nevében, a közhatalom gyakorlásának keretei
között jár el. A lelövés mint állami aktus következés-
képp a szóban forgó kategóriák egyikével sem igazol-
ható – már csak azért sem, mert egyik sem biztosít
alanyi jogot az ölésre.109

Mindezek ismeretében immár kialakítható a ter-
rortámadás céljára használt polgári légi jármû lelövé-
sének alkotmányjogi megítélésével kapcsolatos
álláspont. Hasonlóan a nemzetközi joghoz, a
végkövetkeztetést ezúttal is a repülôgép fedélzetén
tartózkodó személyek jogállása determinálja. Elsô-
ként lássuk azt az esetet, amikor a jármûvön kizáró-
lag az azt irányító terroristák tartózkodnak. Szük-
ségállapot, rendkívüli állapot vagy az Országgyûlés-
nek az alkotmány 19. § (3) bekezdés j) pontja szerin-
ti ez irányú döntése hiányában a légierô fegyver-
használati joga csak az alaptörvény 19/E. § (1) bekezdé-

sében említett külsô támadást megvalósító gépek megsemmi-
sítésére terjed ki. A terroristák életének elvételét az al-
kotmány 7. § (1) bekezdésének megfelelôen belsô
joggá vált nemzetközi emberi jogi elôírások (szemé-
lyek jogtalan támadással szembeni védelme), továb-
bá 8. § (1) bekezdésébôl és 54. § (1) bekezdésébôl
eredô, a magyar államot a földön tartózkodó potenci-
ális áldozatokkal szemben terhelô, pozitív életvédel-
mi kötelezettség teszi jogszerûvé. Amennyiben a ter-
roristáknak a 19/E. § (1) bekezdése hatálya alá esô
cselekménye egyúttal egy másik állam fegyveres tá-
madásának minôsül, megölésüket az ôket esetleg
megilletô kombattáns státusz is igazolhatja. Ilyen
esetben lehetôség van a rendkívüli állapot kihirdeté-
sére is, melynek nyomán kiszélesedik a légvédelmi
erôk alkalmazásának köre.

Szükségállapot, rendkívüli állapot vagy megfelelô
parlamenti döntés híján a belföldrôl megindított ter-
rortámadás légierô útján történô leküzdésének nincs
alkotmányos alapja. Kiemelendô, hogy nem a terro-
risták elpusztításának jogalapja, hanem a fegyveres
erô „békeidôben” való belföldi alkalmazásának alap-
törvényi bázisa hiányzik. Ugyancsak itt említendô
meg, hogy még a terroristák sem ölhetôk meg jogsze-
rûen akkor, ha minden kétségét kizáróan bebizonyo-
sodik: a repülôgéppel elkövetett támadásuk kizárólag
vagyoni kár okozására irányul. Minthogy a magyar
alapjogvédelem rendszerében az abszolút értéknek
tekintett emberi élettel szemben csak egy másik élet
szolgálhat mérlegelés alapjául, a honvédelmi törvény
132. § (1) bekezdésében szereplô „vagyonbiztonság”
elleni erôszakos cselekmények önmagukban, mások
életének veszélyeztetése nélkül, nem nyújtanak ala-
pot a támadók megölésére. Végezetül, a lelövést kö-
vetôen – az ide vágó nemzetközi jogi kívánalmakkal
összhangban – a magyar állam köteles azonnal érde-
mi, hatékony és nyilvános vizsgálatot indítani az eset
körülményeinek tisztázása érdekében.

Ha a terroristákon kívül utasok vagy a személyzet
tagjai is jelen vannak a terrortámadás elkövetésére
készülô légi jármû fedélzetén, a légierô nem élhet
fegyverhasználati jogával. A magyar állam ugyanis nem
rendelkezhet a légi jármûvön tartózkodó ártatlanok
élete felett, így feláldozásuk alapjaiban sértené az
élethez és emberi méltósághoz való jogukat. Egyér-
telmûen kizárják továbbá az utasokat vagy személy-
zetet is szállító repülôgép lelövését a Magyar Köztár-
saság fennálló nemzetközi kötelezettségei, illetve –
ezekkel összefüggésben – az alkotmány 7. § (1) be-
kezdésébôl fakadó obligációk: „Az Alkotmány 7. § (1)
bekezdése azt is jelenti, hogy a Magyar Köztársaság
az Alkotmány rendelkezésénél fogva részt vesz a
nemzetek közösségében; ez a részvétel tehát a belsô
jog részére alkotmányi parancs. Ebbôl következik,
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hogy az Alkotmányt és a belsô jogot úgy kell értel-
mezni, hogy a nemzetközi jog általánosan elfogadott
szabályai valóban érvényesüljenek. [...] A nemzetközi
jog elôli elzárkózás lenne az Alkotmány 7. § (1) be-
kezdésével ellentétes. [...] A nemzetközi jog eltérô
tartalmú, kifejezett és kogens szabályával szemben a
nemzeti jog nem érvényesülhet.”110

K Ö V E T K E Z T E T É S E K

A terrortámadás elkövetéséhez használt polgári légi
jármû megsemmisítésének kérdése kétségkívül nap-
jaink egyik legsúlyosabb jogi dilemmája. Jóllehet a
lelövés jogszerûségének vagy jogellenességének
megállapítása elvégezhetô a létezô jogi kategóriák és
szabályok alapján, túlzás lenne azt állítani, hogy akár
a nemzetközi jog, akár a hazai alkotmányjog egyértel-
mûen fel lenne készülve a probléma valamennyi as-
pektusának kezelésére. A „felkészültség” hiánya ki-
váltképp abban az esetben mutatkozik meg, amikor
a terroristákon kívül utasok is tartózkodnak a gépen.
Mégis hiba lenne ezért a jogi szabályozást kárhoztat-
ni, hiszen a jog nem arra rendeltetett, hogy ártatlan
életek között válasszon.

A lelövés nemzetközi jogi vizsgálata során, a kiin-
dulási alapot szükségképpen az 1944. évi chicagói
egyezmény 3bis. cikke képezi. Lévén a rendelkezés
általánosságban megtiltja a polgári repülôeszközök el-
pusztítását, az elemzés keretében nem azt kell bizo-
nyítani, hogy a nemzetközi jog tiltja-e a terrortámadás
elkövetéséhez igénybe vett repülôgépek lelövését,
hanem, hogy megengedi-e azt. A 3bis. cikk – az
ENSZ alapokmányából folyó jogok és kötelezettsé-
gek képében – tartalmaz ugyan egy kivételt, ám mint
kiderült, ez önmagában nem teszi lehetôvé egy ter-
rortámadást végrehajtó gép megsemmisítését, sôt
összességében másodlagos szerepet játszik a jogi
megítélés szempontjából. A lelövés jogszerûsége vagy
jogellenessége elsôsorban tehát nem a légi jármû
mint tárgy státuszától, hanem a fedélzeten tartózko-
dó személyi kör összetételétôl és tagjainak jogi hely-
zetétôl függ.

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások bebizo-
nyították, hogy adott esetben egy polgári légi jármû
is okozhat akkora pusztítást, mint egy fegyveres tá-
madás. Ily módon a terroristák cselekménye önvédel-
mi helyzetbe hozhatja a megtámadott államot,
amennyiben eléri a fegyveres támadáshoz megkívánt
minimális súlyt és betudható egy másik államnak.
Önmagában véve azonban az egyéni vagy kollektív
önvédelem joga nem szolgáltat alapot a lelövéshez.
Ez a jog csak általánosságban teszi jogszerûvé a fegy-
veres erô alkalmazását, de nem biztosít szabad kezet

a védekezô állam számára a hadviselés módszereinek
és eszközeinek megválasztása terén. Mivel a fegyve-
res támadásnak minôsülô terrorcselekmény egyúttal
egy nemzetközi fegyveres összeütközés nyitányát is
jelenti, a lelövés jogszerûségét ilyenkor a nemzetközi
humanitárius jog automatikusan életbe lépô szabálya-
inak fényében kell vizsgálni. Amennyiben kizárólag
a terrortámadás elkövetôi tartózkodnak a támadó pol-
gári repülôgép fedélzetén, kétféle konklúzió lehetsé-
ges. Ha e személyek kombattánsnak minôsülnek, a
jármû jogszerûen megsemmisíthetô. Ha viszont nem
tekinthetôk harcosnak, megölésük jogszerûségét nem
a humanitárius jog, hanem a nemzetközi emberi jogi
elôírások fogják meghatározni. Ezzel szemben ha ár-
tatlan utasok vagy a civil személyzet tagjai is jelen
vannak a fedélzeten, a humanitárius jog normái nem
teszik lehetôvé a gép megsemmisítését. (Lényegé-
ben ugyanez a következtetés vonható le a nem
nemzetközi fegyveres összeütközésekre nézve
irányadó elôírásokból is.)

Minden más esetben – amikor tehát a légi jármû
magatartása nem hozza önvédelmi helyzetbe a meg-
támadott államot – a lelövés nemzetközi jogi megíté-
lése az irányadó emberi jogi elôírások függvényében
alakul. Különösen három emberi jog jut fontos sze-
rephez e téren: az élethez való jog, az ártatlanság vé-
lelme és az embertelen bánásmód tilalma. Az élethez
való jog vizsgálata nyomán megállapítást nyert, hogy
a terrortámadás elkövetéséhez használt polgári
repülôgép – bizonyos feltételek fennállása mellett –
jogszerûen megsemmisíthetô, amennyiben kizárólag
a terroristák tartózkodnak a fedélzetén. A lelövés
alapját ilyenkor az élethez való jog alóli egyik kivétel,
konkrétan a személyek jogtalan erôszakkal szembeni
védelme képezi. Ellenben ha utasok vagy a személy-
zet tagjai is jelen vannak a légi jármû fedélzetén, a
megtámadott állam abszurd jogi helyzetbe kerül: egy-
aránt védeni köteles a földön lévô és a repülôgépen
utazó személyek életét, továbbá tartózkodnia kell az
utasok és a személyzet feláldozásától. Mivel a
végszükség doktrínája több okból kifolyólag nem hív-
ható segítségül, az állam nem választhat e kötelezett-
ségei közül. Ennek eredményeként, az utasokat vagy
személyzetet is szállító repülôgép lelövése – a felál-
dozandó és a megmenteni kívánt személyek arányá-
tól függetlenül – sohasem jogszerû. (Mivel az élethez
való jog nem derogálható jog, tiszteletben tartásától
nemzetközi vagy nem nemzetközi fegyveres összeüt-
közés idején sem lehet eltérni. Így ez a jog tovább
erôsíti az utasok vagy a személyzet feláldozásának ti-
lalmával összefüggô humanitárius jogi érveket.)

Mivel a terroristák valódi szándékaiban egészen a
becsapódás pillanatáig nem lehetünk teljesen bizto-
sak, a gyanússá nyilvánított légi jármû lelövése – kü-
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lönösen, ha arra a vélt célponttól nagy távolságban ke-
rül sor – aggályos lehet az ártatlanság vélelme szem-
pontjából is. Az állam továbbá nemcsak az élethez va-
ló jogból fakadó kötelezettségeinek megszegése mi-
att, hanem a földön vagy a repülôgépen életüket
vesztô ártatlan személyek közvetlen hozzátartozóinak
okozott lelki szenvedésért is felelôssé tehetô. Az em-
beri jogok nemzetközi védelmének rendszere ezt a
fájdalmat embertelen bánásmódnak tekinti. Nem ál-
lapítható meg azonban e sérelem akkor, ha az állam
jogszerûen semmisít meg egy olyan légi jármûvet,
amelyen kizárólag a terrorcselekmény elkövetôi tar-
tózkodnak.

Amint az elvárható, a hazai alkotmányjog elem-
zése nyomán nyert eredmények összhangban áll-
nak a nemzetközi jog vizsgálata kapcsán megfogal-
mazott konklúziókkal. Noha a honvédelmi törvény
132. §-ában foglalt fegyverhasználati szabályok
szemlátomást lehetôséget kívánnak biztosítani
minden terrortámadás elkövetéséhez használt pol-
gári gép lelövésére, az alkotmány fegyveres erô al-
kalmazására és az alapvetô jogok védelmére vonat-
kozó rendelkezései nagyban korlátozzák a meg-
semmisítô tûz alkalmazásának lehetôségét. (A Btk.
29. és 30. §-ában szabályozott jogos védelem és
végszükség nem képezhet hivatkozási alapot az ál-
lam számára, és nem szélesíti ki annak mozgás-
terét.)

A kizárólag terroristák által igénybe vett, utasokat
vagy személyzetet nem szállító repülôeszközök lelö-
vésének kérdése egy érdekes anomáliára hívja fel a
figyelmet. „Békeidôben” a légierô fegyverhasználati
joga mindössze az alkotmány 19/E. § (1) bekezdésé-
ben említett külsô támadást megvalósító gépek meg-
semmisítésére terjed ki. Szükségállapot, rendkívüli
állapot vagy az alaptörvény 19. § (3) bekezdés j) pont-
ja szerinti parlamenti döntés hiányában ugyanis a bel-
földrôl megindított terrortámadások fegyveres erô al-
kalmazása révén történô leküzdésének nincs alkot-
mányos alapja. Újfent hangsúlyozandó, hogy ebben
az esetben nem a terroristák elpusztításának jogalap-
ja, hanem a fegyveres erô „békeidôben” történô bel-
földi alkalmazásának alaptörvényi bázisa hiányzik. A
szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésé-
vel, illetve az Országgyûlés erre vonatkozó döntése
nyomán ez a probléma természetesen elenyészik, ám
roppant valószínûtlen, hogy a gyakorlatban még a tá-
madó légi jármû becsapódását megelôzôen sor kerül-
het eme aktusok bármilyére. Hozzá kell tenni, hogy
az emberi élet abszolút értékébôl következôen, a ki-
zárólag terroristákat szállító repülôgép sem lôhetô le
akkor, ha minden kétséget kizáróan bebizonyosodik:
az elkövetôk cselekménye kizárólag vagyoni kár oko-
zására irányul.

Ha azonban utasok vagy a személyzet tagjai is je-
len vannak a terrortámadás elkövetésére készülô lé-
gi jármûvön, a légierô egyáltalán nem élhet fegyver-
használati jogával. A Magyar Köztársaságnak nincs
joga rendelkezni a fedélzeten tartózkodó ártatlanok
élete felett. Ha ennek ellenére az állam a lelövés
mellett dönt, intézkedése súlyosan sérti a feláldo-
zott személyek élethez és emberi méltósághoz való
jogát, valamint az ország fennálló nemzetközi köte-
lezettségeit.
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