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1. Bevezetés 
 
A nemzetközi jog legvitatottabb kérdései közé tartozik, hogy az államok önvéde-
lem címén fegyveres erőszakot alkalmazhatnak-e a nemzetközi terrorszervezetek 
támadásaival szemben. Az ENSZ-Alapokmány hatályba lépése óta az erőszak al-
kalmazása csak a Biztonsági Tanács felhatalmazása vagy az önvédelem gyakorlá-
sának esetében lehetséges. A Biztonsági Tanács eddig egyetlen államot sem hatal-
mazott fel nemzetközi terrorszervezet ellen fegyveres erőszak alkalmazására, így 
egyedül az önvédelem joga az, ami lehetőséget adhat erre. A mai napig nem vilá-
gos azonban, hogy melyek azok a terrorista támadások, amelyek ellen jogszerű 
módon lehet önvédelmet gyakorolni és melyek azok, amelyek ellen nem. Az Egye-
sült Államok és Izrael jogszerűen alkalmazott-e például fegyveres erőszakot az al-
Kaida, a Hezbollah és a Hamasz ellen? Az államoknak milyen mértékben kell tá-
mogatniuk egy terrorszervezet tevékenységét ahhoz, hogy fegyveres támadásért 
feleljenek? Írásomban ezekre a kérdésekre keresem a választ.  
 
2. Alkalmazható-e önvédelem terrorszervezet ellen? 
 
Az ENSZ Alapokmányának szövege szerint az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
valamelyik tagja ellen irányuló fegyveres támadás esetében az egyéni vagy kollek-
tív önvédelem természetes jogát lehet gyakorolni. A szöveg két fontos kérdésre 
nem ad választ, nevezetesen arra, hogy kinek és mikor kell elkövetnie a támadást. 
Felvetődik a kérdés, hogy egy még be nem következett támadás végrehajtója ellen 
– a támadást elhárítandó vagy azt megelőzendő – önvédelmet lehet-e gyakorolni. 
Az előbbi esetben a támadás küszöbön áll, ezért ebben az esetben az önvédelem 
jogszerűségét a nemzetközi jogi irodalom elismerni látszik, míg a második esetben 
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nincs szó rövidebb időn belül várható támadásról. Ez utóbbi már önmagában is 
vitatott, nem beszélve arról, hogy államok sok esetben – például Izrael Hezbollah 
elleni háborújában – terrorszervezetek ellen alkalmazzák, lévén, hogy egy terror-
szervezet következő támadásának időpontja kiszámíthatatlan. Greenwood emellett 
arra figyelmeztet, hogy a vegyi és nukleáris fegyverek terjedésének veszélye az 
önvédelem címén tovább tágíthatja a beavatkozás lehetőségét, és sokkal rugalma-
sabb megközelítés lesz majd szükséges, így a küszöbön állás is időben kitolódhat.1 
Ez különösen igaz akkor, ha ilyen fegyver egy terrorszervezet kezébe kerül. Vél-
hetően ekkor a megelőző önvédelemmel szembeni tiltás feloldódna.  

A jelen írás szempontjából a másik kérdés fontosabb: kinek kell elkövetnie a 
fegyveres támadást? Csak állam jöhet szóba, vagy az eszközök fejlődésének követ-
keztében azt már egy terrorszervezet is meg tudja valósítani? A nemzetközi jogi 
irodalom megosztott a kérdésben. Mivel az Alapokmány nem ad választ rá, másrészt az 
önvédelem természetes jogára utal, a választ a nemzetközi szokásjogban kell keresni.  

Nem újkeletű, hogy lázadó csoport egy szomszédos országot menedékként hasz-
nál, ott katonai eszközöket tárol, szerez, emellett bázisokat épít ki. Gyakran egy 
másik állam ellen is innen indít támadást.2 1837-ben a kanadai lázadók menedék-
nek használták az Egyesült Államok területét, és innen támadták a brit ellenőrzés 
alatt álló Kanadát. A vietnámi háború idején a vietkongok a szomszédos Kambo-
dzsát használták bázisként, hogy onnan támadják Dél-Vietnamot.3 A koszovói 
lázadókat tömörítő UCK 1997-től a szomszédos Albániában is épített ki bázisokat, 
ráadásul az 1997-es albán központi válságot kihasználva fegyvereket szerzett. El-
mondható, hogy a terrorista szervezetek nagyban hasonlítanak ezekre a nem állami 
csoportokra (az UCK 1999-ig rajta is volt az Egyesült Államok terrorszervezeteket 
összesítő listáján), amelyek a saját kormányukat akarják megbuktatni. 

1974-ben a Közgyűlés a 3314. számú határozatában próbálta meghatározni az 
agresszió tényállásait, hogy közelebb vigyen a kérdéshez, milyen cselekmények 
ellen lehet önvédelmet gyakorolni.4 A határozat 3. cikkének g) pontja szerint agresz-
sziónak minősül, „ha egy állam fegyveres bandákat, csoportokat, önkénteseket 
vagy zsoldosokat küld – vagy nevében ilyet küldenek – egy másik állam ellen 
fegyveres cselekmények végrehajtására, melyek oly súlyosak, hogy kimerítik a fent 
felsorolt körülményeket, illetve, ha egy államnak komoly része van ebben.” A Köz-
gyűlés határozata alapján kialakulóban van az a szokásjogi gyakorlat, hogy egy 
                                                 
1 GREENWOOD 2003, 521. o.  
2 McDONNELL 2010, 259. o.  
3 McDONNELL 2010, 260. o.  
4 KAJTÁR 2010, 273. o.  



A terrorizmus elleni állami önvédelem – Kiállja-e a betudhatóság az idő… 213 

 

fegyveres csoport, esetünkben egy nemzetközi terrorszervezet, támadása ellen ön-
védelmet lehet gyakorolni, amennyiben a támadás egy államnak betudható. Erre 
utal a határozatban használt „komoly szerep” kifejezés is.  

Hogy mit jelent a betudhatóság, milyen intenzitású állami magatartást követel 
meg, arra nincs egységes válasz. Nicaraguában a szandinista kormányban az Egye-
sült Államok egy újabb Kuba csíráját látta. Emiatt a CIA kiképezte, felszerelte és 
finanszírozta a kormányellenes erőket, a kontrákat, hogy polgárháborút vívjanak a 
megválasztott kormány ellen. A CIA emellett elaknásította a nicaraguai kikötőket. 
Ortega, a nicaraguai elnök keresetet indított az USA ellen a Nemzetközi Bíróság-
nál.5 A Nemzetközi Bíróság azt vizsgálta, hogy az amerikaiak ténylegesen ellenőriz-
ték-e (effective control) a kontrák tevékenységét, támogatásuk mértéke elegendő 
volt-e ahhoz, hogy az Alapokmány 51. cikke szerinti fegyveres támadást 
valósítsanak meg Nicaragua ellen. A fentebb leírtakon túlmenően az amerikaiak 
nem csak felszerelték a kontrákat és kiképezték őket, hanem ők választották a ve-
zetőiket és fizetést is adtak nekik. A Nemzetközi Bíróság mégsem találta úgy, hogy 
ténylegesen ellenőrizték volna a kontrák tevékenységét, így nem valósítottak meg 
fegyveres támadást. A Nemzetközi Bíróság elejét kívánta venni annak, hogy az 
önvédelem jogát tágan értelmezzék.6 A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy 
a kontrák maguk is, az USA támogatása nélkül is, végrehajtották volna a cselek-
ményeket, így nem áll meg a tényleges ellenőrzés követelménye.7 Amennyiben a 
cselekmény betudható lett volna az USA-nak, akkor Nicaragua elvben az önvéde-
lem jegyében fegyveres erőszakot alkalmazhatott volna az Egyesült Államok ellen. 
Nicaragua természetesen nem választotta ezt a lehetőségét a jóval erősebb ellen-
féllel szemben, inkább a Nemzetközi Bírósághoz fordult.  

A Tadic-ügyben az ICTY Fellebbviteli Kamarája az átfogó ellenőrzés (overall 
controll) kifejezést használta. Eszerint amennyiben az államnak szerepe van egy 
katonai csoport akcióinak szervezésében, irányításában és tervezésében, továbbá a 
szervezet finanszírozásában, tagjainak kiképzésében, felszerelésében, felelőssége a 
végrehajtott cselekményekért megállapítható. A nicaraguai esettel ellentétben tehát 
azt mondta ki, hogy egy államnak nem kell utasítania a terrorista vagy lázadó cso-
portot, hogy betudható legyen neki a fegyveres csoport támadó cselekménye.8  

A Nemzetközi Bíróság és az ICTY Fellebbviteli Kamarája tehát a betudhatóság 
két különböző mércéjét állapította meg, így bizonytalan, hogy mi a betudhatóság-
                                                 
5 McDONNELL uo. 
6 McDONNELL 2010, 260. o. 
7 KAJTÁR 2011, 13. o. 
8 McDONNELL 2010, 262. o 
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nak a pontos tartalma. Pakisztán és India viszonyában nagyon súlyos biztonsági 
kérdés az, hogy melyik mércét alkalmazzuk. A 2008-ban Mumbaiban elkövetett 
merényletért az eddigi információk alapján a Lashkar-e-Taiba terrorszervezet fe-
lelős. Tekintettel arra, hogy a pakisztáni titkosszolgálat felszerelte, kiképezte, 
anyagilag támogatta a csoportot, India – a széles önvédelmi jognak köszönhetően – 
fel lenne jogosítva az erőszak alkalmazására Pakisztán ellen. Arra azonban nincs 
bizonyíték, hogy a pakisztáni kormány utasította volna a csoportot az akció végre-
hajtására, vagy ténylegesen ellenőrizte volna azt. Pakisztán és India között túl ve-
szélyes lenne egy önvédelmi háború, tekintettel arra, hogy mindkét állam atom-
bombával rendelkezik, így a sokkal szigorúbb tényleges ellenőrzéshez kell ragasz-
kodnunk.9 
 
3. Jogszerű volt-e a fegyveres támadás  
megindítása Afganisztán ellen? 
 
Nemzetközi terrorszervezetek merényletei ellen az államok az önvédelem jogának 
gyakorlása címén már korábban is alkalmaztak fegyveres erőszakot, a nemzetközi 
közösség azonban először a 9/11-et követő afganisztáni inváziót fogadta el jogsze-
rűnek. 36 állam ajánlott támogatást a támadáshoz, 44 állam adta meg a jogot az 
átrepüléshez a területe felett, az Iszlám Konferencia Szervezetének 53 nemzete 
majdnem egyhangúan ítélte el 9/11-et, emellett nem nagyon tiltakozott az invázió 
ellen sem.10 Felmerül azonban a kérdés, hogy az államok többségének támogatása 
önmagában jogszerűvé teszi-e az akciót?  

1996-ben egyetlen állam, Afganisztán volt hajlandó befogadni Oszama bin La-
dent és szervezetét. Köztudott, hogy az al-Kaida jelentősebb összeget fizetett a 
tálib kormánynak, hogy bázisokat építhessen ki az országban. 1996 és 2001 között 
a jelentések szerint kb. 20 000 terrorista kapott kiképzést ezekben a táborokban.11 
A Biztonsági Tanács már 2001-et megelőzően is többször felszólította a tálib kor-
mányt, hogy számolja fel a kiképző táborokat, adja ki Oszama bin Ladent, valamint 
más terrorista vezetőket.12  

Először érdemes megvizsgálni, hogy melyek azok az érvek, amelyek a beavatko-
zás jogszerűsége ellen szólnak. A Nemzetközi Bíróság Nicaragua-ügyben hozott 

                                                 
9 McDONNELL uo. 
10 McDONNELL 2010, 267. o.  
11 McDONNELL 2010, 259. o. 
12 A Biztonsági Tanács 1193. (1998), 1214. (1998), 1267. (1999) és 1333. (2000) számú határozatai 
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ítélete szerint, ha szigorúan vesszük a tényleges ellenőrzés fogalmát, a nyilvános-
ságra került bizonyítékok alapján, sem szeptember 11-én, sem október 7-én nem 
ellenőrizte ténylegesen a Talibán az al-Kaidát, hiszen nem adott utasításokat a 
szeptemberi és a jövőbeli terrormerényletek elkövetésére. Továbbá az átfogó ellen-
őrzést sem valósította meg, mert bár a Talibán kiképzőbázisok létesítését engedé-
lyezte az al-Kaidának, több ezer szélsőségest engedett be az országba, hogy ott 
kiképezzék őket, arra azonban nincs bizonyíték, hogy anyagilag támogatta volna a 
terrorszervezetet, vagy felszerelte, kiképezte volna tagjait. A Talibán ugyan 9/11-et 
megelőzően és utána ismétlődően és nyíltan ellenszegült a BT kötelező határoza-
taival, melyek arra szólították fel, hogy ne nyújtson menedéket az al-Kaida tagjai-
nak, számolja fel a kiképző bázisokat, valamint adja ki Oszama bin Ladent. A hatá-
rozatok azonban nem tartalmazták annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok 
erőszakot alkalmazzon a Talibán vagy az al-Kaida ellen.13 Igaz, az önvédelem 
jogszerű gyakorlásának nem feltétele a BT felhatalmazása. Az októberben meg-
kezdett afganisztáni offenzíva ellenzői szerint továbbá a tálibok szerepe pusztán az 
volt, hogy bázisokat engedtek létesíteni a földjükön. A menedék nyújtása nem 
jogosította volna fel az Egyesült Államokat beavatkozásra, arra pedig különösen 
nem, hogy kormányukat megdöntse és helyére egy újat állítson, a katonai vezetői-
ket pedig elfogja.14 Kiemelik emellett, hogy az ellenszegülés a Biztonsági Tanács-
nak nem szükségszerűen jeleneti a betudhatóság fennállását, nem képez olyan je-
lentős mértékű bűnrészességet a terrorista szervezettel, amely felelőssé tenné a 
terrorszervezet tevékenységéért.15 

Különböző érvek sorakoztathatóak fel az amerikai reakció jogszerűségére is. Az 
Egyesült Államok BT-nek írt levelében kiemelte, hogy az általa megszerzett in-
formációk alapján az al-Kaida központi szerepet játszott a merényletekben. 9/11 
megmutatta erejét és azt, hogy folyamatos fenyegetést jelent az országra és az ál-
lampolgárokra. Az Egyesült Államok tehát nem múltbéli cselekményre reagált, 
hanem a továbbiakat kívánta elhárítani.16 Ezt támasztja alá, hogy a tálib-rezsim a 
BT felszólítása ellenére sem változtatott politikáján, az al-Kaidának 9/11 után to-
vábbra is lehetősége volt a területén terroristákat kiképezni. Az Egyesült Királyság 
emellett a BT-nek írt levelében azzal is érvelt, hogy az al-Kaida azért lehet erős, 

                                                 
13 McDONNELL 2010, 263. o. 
14 McDONNELL 2010, 264. o. 
15 McDONNELL 2010, uo.  
16 GRAY 2008, 200. o. 
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mert szoros szövetségben áll a Talibánnal, amely engedi a szervezetet ott működni 
és nem bünteti tagjait tevékenységük folytatása miatt.17 

McDonnel kiemeli, hogy súlyos kérdésekben a 9/11 utáni BT-határozatok hall-
gattak. Nem mondták ki, hogy milyen következmények várhatóak, ha valaki nem 
hajtja végre a határozatokat. Az Egyesült Államok szerint a preambulumban felso-
rolt határozatok megerősítik annak szükségességét, hogy minden eszközzel, az 
ENSZ-Alapokmánynak megfelelően kell küzdeni a terrorizmus ellen, amely a 
nemzetközi békét és biztonságot veszélyezteti. Amennyiben a sértett állam egye-
düli célja nem területszerzés, hanem csak a terrorszervezet működésének meg-
szüntetése, akkor nem lépi túl a határozatban foglaltakat. Az amerikaiak szerint a 
BT határozatában felhatalmaz, csak a gyakorlás módja a kérdés.18 Valki László 
szerint azzal, hogy a BT az 1368. számú határozatában elismerte az önvédelem 
egyéni és kollektív természetes jogát és azt, hogy a terrorizmus veszélyt jelent a 
nemzetközi békére és biztonságra, habár nyíltan nem mondta ki, de a szövegössze-
függésből nyilvánvaló, hogy a terrorizmussal szembeni önvédelem jogára utalt.19 

Az Egyesült Államok 9/11 után azt követelte a táliboktól, hogy zárják be az ösz-
szes afganisztáni al-Kaida kiképző központot, adják ki Oszama bin Ladent és más 
vezetőket, nyissák meg Afganisztánt az amerikai nyomozás előtt. Afganisztán ezt 
elutasította. Ezzel megakadályozta azt, hogy az al-Kaida által jelentett folyamatos 
veszélyforrást felszámolják és lehetővé tette, hogy a területén továbbra is terroris-
tákat képezzenek ki, és merényleteket készítsenek elő. Véleményem szerint, ha a 
Talibán szerepe 9/11-ben vitatott is lehet, az utána is folyamatosan fennálló veszély 
elhárításának megakadályozásában korántsem. Emellett, mivel továbbra sem haj-
totta végre a BT határozatait, a jogsértés állapotában maradt. 
 
4. A betudhatóság kérdése bukott  
államokban és „nem államban” 
 
Kajtár Gábor szerint nem képzelhető el olyan helyzet (kivéve nyílt tengeren, fel-
ségjelzés nélküli hajón), amikor nem sérülne egy állam területi szuverenitása, ha 
terrorszervezetet támadnak és nem közvetlenül az államot, így minden esetben 
mérlegelni kell a betudhatóságot.20 Az elmúlt években azonban előadódtak olyan 

                                                 
17 GRAY 2008, uo. 
18 McDONNELL 2010, 265. o. 
19 VALKI 2002, 116. o. 
20 KAJTÁR 2011, 20. o.  
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helyzeteket, amelyekben nem találunk államot, amelynek a terrorszervezet tevé-
kenységében „komoly szerepe” lenne. A betudhatóság nem nyújt megoldást abban 
az esetben, amikor a terrorszervezet egy olyan államban telepedett meg, amely nem 
tud fellépni ellene, vagy olyan entitás területén működik, amelyet a nemzetközi 
közösség nem ismer el államként. Libanon, Gáza vagy Észak-Pakisztán esetében 
nem lehet a betudhatóság elvét használni, a sértett államok azonban mégis alkal-
maztak, alkalmaznak fegyveres erőszakot az ott működő terrorszervezetek ellen.  

Izrael például 2006-ban offenzívát indított a Dél-Libanonban működő Hezbollah 
terrorszervezet ellen. Az invázió egyrészt a Hezbollah folyamatos rakétatámadása-
ira volt reakció, másrészt azt kívánta megelőzni, hogy a terrorszervezet iráni és 
szíriai támogatásának segítségével pusztító csapást mérjen Izraelre. Izrael fő célja 
tehát a Hezbollah eltávolítása volt Dél-Libanonból. Izrael kijelentette, hogy nem 
Libanon ellen harcol, hanem a Dél-Libanonban teljesen szabadon működő 
Hezbollah ellen, amely túszul ejtette Libanont. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy 
Libanon nem avatkozott bele a területén dúló háborúba, pedig Izrael olyan kor-
mányzati intézményeket is támadott, melyeket a gyanú szerint a Hezbollah hasz-
nált. Libanon csak megtorlással fenyegetett, ha Izrael túlzottan északra nyomulna. 
Délen átadta a terepet a háborúnak, hiszen e terület felett nem volt tényleges fel-
ügyelete. Nemzetközi fórumokon lépett fel a háború ellen, de önvédelmet nem 
gyakorolt Izrael ellen, mivel nem akart a nála erősebb országgal háborúba keve-
redni. Jelen esetben betudhatóságról nem beszélhetünk, csak tehetetlenségről. A 
Hezbollah felszámolása a libanoni katonaságnak és rendőrségnek lett volna a fele-
lőssége, erre azonban nem volt képes. Izrael katonai akciója sok jogi aggályt vet 
fel. Felmerül a kérdés, hogy egy államnak kötelessége-e eltűrni a támadásokat 
azzal az indokkal, hogy egy másik állam nem tudja azokat megakadályozni?21 

2001 őszén a Tartós Szabadság Hadműveletben az Egyesült Államok és szövet-
ségesei kiűzték Afganisztánból a tálibokat és az al-Kaida tagjait, akik aztán Észak-
Pakisztán törzsi területein telepedtek meg. Azóta innen szervezik a támadásaikat 
Afganisztán és az ott működő nemzetközi erők ellen. Betudható-e a tevékenységük 
Pakisztánnak? A pakisztáni kormány tehetetlen velük szemben, hiszen a terület a 
hadurak kezében van, akiket nem képes ellenőrzése alatt tartani.  Pakisztán emellett 
elvben szövetségese az Egyesült Államoknak az al-Kaida elleni küzdelemben. Az 
Egyesült Államok az elmúlt években Észak-Pakisztán területén robotrepülőgépekkel 
egyre növekvő számban hajt végre a terrorista vezetők és a tálibok ellen célzott likvi-
dálásokat. A betudhatóság mércéje alapján az USA nem hajthatna végre ilyen akciókat.  

                                                 
21 GRAY 2008, 237-244. o. 
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A bukott államokban és egyes államok olyan területein, amelyeken a központi 
kormányzati hatalom gyakorlatilag megszűnt, nagy a veszélye annak, hogy a köz-
ponti ellenőrzés hiányát kihasználva fegyveres csoportok telepednek meg, és az 
országot bázisként használva más államok ellen hajtanak végre akciókat. Tehetik 
ezt, mert nem kell félniük attól, hogy a területi állam fellép ellenük, mert nem ké-
pes rá.22 Az ilyen államok területén működő terrorszervezetek támadása ellen a 
betudhatóság alapján nem lehet fellépni. 

Gáza ellen Izrael 2008 decemberében indított általános offenzívát, válaszul arra, 
hogy a Gázát irányító Hamasz az Egyiptom által közvetített békemegállapodás 
ellenére folyamatosan rakétákkal lőtte a dél-izraeli városokat. Mivel az akciókat a 
Hamasz hajtotta végre, nem lehet kérdés a betudhatóság. Gáza azonban nem állam. 
A nemzetközi jog jelenlegi állása szerint önvédelem címén fegyveres konfliktust 
csak államok ellen lehet indítani.23 A betudhatóság követelménye így arra kényszerí-
tené Izraelt, hogy tétlenül figyelje az ellene indított támadásokat.  

A betudhatóság és a „komoly szerep” problémája továbbá, hogy homályos a je-
lentésük. Mi az, ami betudható, mi számít komoly szerepnek? Nyilván a sértett 
állam már kisebb szerepet is komolynak fog feltüntetni, az ellenfél állam viszont 
ezzel ellentétesen fog érvelni. Emellett miért a támadó és egy állam kapcsolatán 
múlik az, hogy az áldozat állam gyakorolhat-e önvédelmet? Minden esetben szigo-
rúan kell ezt vizsgálni, hogy az áldozat állam jogszerűen felléphessen a területét ért 
támadások ellen? 
 
5. Létezik-e más alternatíva? 
 
Abból kiindulva, hogy a Nemzetközi Bíróság, az ICTY és az államok gyakorlata 
eltérő válaszokat az állami betudhatóság mértékére, érdemes elgondolkozni azon, 
nem lenne-e másik út, ami hatékonyabb a terrorizmus elleni küzdelemben?  

A védelem felelőssége (responsibility to protect) azt jelenti, hogy az államoknak 
a területükön meg kell előzniük, illetve meg kell akadályozniuk a népirtást, az et-
nikai tisztogatást, a háborús és emberiesség elleni bűncselekményeket. Az államok 
elsődleges felelőssége ezek ellen fellépni. Amennyiben nem lépnek fel – nem tud-
nak, nem hajlandóak, vagy azokat éppen ők követik el –, akkor a BT elsősorban 
diplomáciai, humanitárius és egyéb békés eszközökkel, végső soron VII. fejezet 
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alapján kényszerítő eszközökkel lép fel.24 Ezt analógiaként alkalmazva az államok 
elsődleges felelőssége, hogy fellépjenek a területükön működő terrorszervezetek 
ellen. Az államoknak kötelessége megakadályozni, hogy területükről ne indulhas-
son támadás egy másik állam ellen, ne legyen ott nemzetközi terrorszervezet, 
amely más államok ellen hajt végre akciókat. Amennyiben nem tudják vagy nem 
hajlandóak felszámolni a terrorszervezetet, megelőzni az akciókat, a BT másodla-
gos felelőssége alapján, végső soron kényszerítő eszközökkel látná el ezt a felada-
tot. Bukott államok és központi irányítás alatt nem álló területeknél az ENSZ – más 
nemzetközi szervezetekkel együttműködve – hozna létre missziókat, amelyek a 
terrorszervezeteket felszámolják. Ez a megoldás azonban a BT és az ENSZ-béke-
fenntartás jelenlegi állapotában nem működne megfelelően. 

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a BT a tagok politikai ellenállása miatt 
nem tud kötelező határozatot hozni, másrészt olyan missziókhoz, melyekben a 
katonák terrorszervezetek ellen folytatnának nyílt küzdelmet, az államok nem szí-
vesen küldenének embereket. Ez a rendszer pillanatnyilag sajnos nem helyettesít-
hetné az önvédelem gyakorlását.  

Adódhatnak olyan esetek is, amikor a fegyveres erőszak alkalmazása vagy az 
egyéb diplomáciai és gazdasági szankciók foganatosítása helyett hasznosabb az 
egyszerű nyomozás és a más államokkal való együttműködés. A Lockerbie felett 
repülő Pan Am gép felrobbantásáért felelős személyeket Líbia az ENSZ gazdasági 
szankciói után adta ki. Az eset kimerítette volna a tényleges ellenőrzés fogalmát, 
mivel a két líbiai ügynök a líbiai kormány irányítása alatt állt és az ő utasításaikat 
követte, emellett súlyos merényletet követett el. Jogszerű lett volna Líbia ellen az 
önvédelem gyakorlása, mégsem folyamodtak ehhez. Egyes esetekben tehát ele-
gendő lehet az átfogó gazdasági szankciók alkalmazása. A bukott államok esetében 
azonban ez nem jelentene megoldást. 

Kialakulhatna olyan nézet is, amely figyelmen kívül hagyja azt kérdést, hogy egy 
cselekmény betudható-e egy államnak vagy sem. A sértett állam ebben az esetben 
az elszenvedett sérelemmel és a jövőbeni veszéllyel arányban léphetne fel az őt 
támadó terrorszervezet ellen, arra törekedve, hogy az érintett államnak minél keve-
sebb kárt okozzon. Amennyiben ez az állam ebben akadályozná, ellene is fellép-
hetne. Természetesen köteles lenne a helyzet békés eszközökkel való megoldására, 
csak végső esetben alkalmazhatna fegyveres erőszakot.  
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6. Összegzés 
 
A betudhatóság követelménye egy terrorszervezet tevékenységében közel sem 
világos. Milyen mértékben kell az államnak lehetővé tenni az előkészületeket vagy 
irányítani a cselekmények kivitelezést, hogy a felelőssége megállapítható legyen? 
Nem lehet kialakítani a betudhatóság egységes mércéjét, emellett bizonyos esetek-
ben, amikor a fent említett okok miatt nem állapítható meg betudhatóság, az állam 
nem tudná megvédeni magát az ilyen területekről érkező támadásokkal szemben.  

Kajtár Gábor szerint a kialakult rendszer képes betölteni a feladatát, és eléggé 
rugalmas ahhoz, hogy az államok önvédelmi igényeit és a nemzetközi normák 
biztosítását egyaránt kielégítse. A betudhatóságra a Nemzetközi Bíróság értelme-
zése és a szokásjog fejlődése adja majd meg a pontos mértéket.25 Én ezzel szemben 
azt látom, hogy nem szabad a szokásjog fejlődésére és a Nemzetközi Bíróság íté-
leteire hagyatkozni. Világos, átfogó szabályozásra lenne tehát szükség! 
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