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 decemberében napvilágot láttak a hírek, miszerint a CIA 

kínzásokat követett el egyes különleges börtönök 

fogvatartottjain a terrorizmus elleni harcra hivatkozva. Az ezzel 

kapcsolatos engedélyeket a hírek szerint többek között az akkori 

elnök adta meg. A nyilvánosságra került jelentések nagy port kavartak, mások mellett a New 

York Times is követeli a nemzetközi jog szerinti felelősségre vonást az emberi jogok 

megsértésére tekintettel.  

Képzeljük most magunkat az akkori amerikai elnök helyébe! Vajon az ő helyzetében mi volt 

a megfelelő döntés? Az engedélyek megadása a terrorizmus elleni harc érdekében vagy az 

engedélyek megtagadása és a terrorizmussal gyanúsítottak emberi jogainak nemzetközi jogi 

követelmények szerinti tiszteletben tartása?   

A nemzetközi jog minden ország számára kötelező, a saját, belső szabályozástól függetlenül. 

Ennek fontos eleme az egyes emberi jogok tiszteletben tartása. A büntetés-végrehajtás 

esetében nyilvánvalóan az egyes emberi jogok korlátozása, történik meg, azonban kérdés, 

hogy ezek a korlátozások mennyiben szükségesek, illetve arányosak. A kínzások súlyosan 

sértik az emberi méltósághoz való jogot, több nemzetközi egyezmény is kimondja ezek 

tilalmát. Az Emberi Jogok Európai Bírósága például 1978-ban, a UK vs. Ireland ügyben 

hasonló kérdésben a kínzás abszolút tilalma mellett foglalt állást. Az egyes emberi jogi 

szervezetek szerint ilyen esetben elkerülhetetlen a büntetőeljárások megindítása.  

A terrorizmus elleni harc 2001.09.11. után központi kérdéssé vált az amerikaiak számára. A 

kínzások mellett szóló fontos érv, hogy ez által információkhoz juthatnak az esetleges 

tervezett terrorcselekményről, melyek megakadályozása akár ezrek életét is megmentheti. 

Tehát adott esetben egy-két ember megkínzása áll több ezer ember életével szemben. Az 

amerikai hatóságoktól az állampolgárok szemében elvárásként jelenik meg a 

terrorcselekmények felderítése és elhárítása.   

 

Képzeljük el, ahogy az elnök gondterhelten járkál az irodájában, íróasztalán az 

engedélyek megadását rögzítő dokumentum, csak az elnök aláírása hiányzik. Mit 

tanácsolnánk neki, mi a megfelelő döntés ebben a helyzetben? 

  

2014 
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MEGOLDÁS 

Központi kérdés 

Az eset megoldásához a legegyszerűbben úgy jutunk el, ha felteszünk egy olyan kérdést, 

amelynek megválaszolása és érvelése elvezet az optimális döntéshez.   

 

Mit tegyen az elnök annak érdekében, hogy hatékonyan lépjen fel a terrorizmus ellen, 

de közben a nemzetközi jog követelményeinek megfelelően járjon el? 

 

 

SWOT analízis (Erősségek – Gyengeségek – Lehetőségek – Veszélyek)  

– Az engedély megadása a kínzásokhoz 

A SWOT analízis a döntés meghozatalához szükséges helyzetelemzést jelenti. A döntés 

megalapozásához és a megfelelő stratégia kidolgozásához a belső, külső, illetve pozitív és 

negatív aspektusok áttekintése szükséges az elnök szemszögéből.   

 

 + - 

Belső 

 elnöki pozíció, a végrehajtó hatalom feje  

 az engedély megadásának vagy 

megtagadásának diszkrecionális 

lehetősége 

 a választópolgárok elvárásainak meg 

kell felelnie  

 viselnie kell a döntések 

következményeit  

 nevét adja a döntéshez 

Külső 

 a kínzás eszköz a terrorizmus ellen  

 a 09.11.-es események után elsőrendűvé 

vált a terrorcselekmények 

megakadályozása  

 több ezer ember életének megmentését 

szolgálhatja az engedély 

 a nemzetközi jog követelményeinek 

megsértését jelentené a kínzások 

alkalmazása  

 emberi jogi szervezetek tiltakoznak a 

kínzás ellen  

 hasonló ügyben az Európai Emberi 

Jogi Bíróság kimondta a kínzás 

abszolút tilalmát 
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Opciófa

Ezt követően a döntéshozó egyes opcióit vázoljuk fel. A döntési lehetőségek rögzítése 

azért fontos, mert a későbbiekben a döntési szempontok alapján ezek közül választjuk ki 

a megfelelő döntést. Milyen opciói vannak tehát az elnöknek?

Döntési 
lehetőségek

Az engedély 
megadás

Nyilvánosságr
a hozatallal

Eltitkolással

Az engedély 
megtagadása

Más 
intézkedések 

kilátásba 
helyezésével 

Az 
intézkedések 
elnapolásával

Egyéb
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Döntési szempontok 

A következő lépesben meg kell határozni azokat a szempontokat, amelyek relevánsak 

a döntés meghozatalában. Milyen szempontokat kell mérlegelnie az elnöknek, amikor 

meghozza a döntését? 

1. terrorizmus csökkentése  

2. nemzetközi jogi következmények  

3. az emberi jogi szervezetek tiltakozása  

4. Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlata   

5. biztonságpolitika  

6. a módszer hatékonysága  

7. elnöki felelősség  

A szempontok rögzítését követően mi a következő lépés?  Az egyes opciók összevetése a 

szempontokkal, elemzés a szempontok szerint. Ennek végeredményeként eljutunk ahhoz 

a döntéshez, amely a szempontok legtöbbjének eleget tesz.

Szempont 

(szám) 
Intézkedési lehetőség 

1. 
A terrorizmus elleni fellépés iránti igény az engedély megadását vagy valamilyen 

más intézkedés meglépését indokolja. 

2. 
A nemzetközi jogi normák megsértése következményekkel járhat, az engedély 

megadása pedig sértené a nemzetközi jogot. 

3. 
Az emberi jogi szervezetek tiltakozása felhívja a figyelmet az emberi méltóság 

megsértésére, amely az engedély megadásának következménye lenne. 

4. 
Már hasonló kérdésben az Európai Emberi Jogi Bíróság a kínzás alóli 

mentességhez való jogot nem limitálhatónak mondta ki. 

5. Az engedély megadása akár több ezer ember életét is megmentheti. 

6. 

Az a kérdés, hogy a kínzás hatékony eszköze-e a terrorizmus elhárításának, 

szakértők szerint tisztázatlan, a válasz nem egyértelműen meghatározható. A 

kínzás nem feltétlenül a leghatékonyabb módszer az információszerzésre. 

7. 
Az elnök felel a meghozott döntésekért, utóbb a kínzások kitudódása esetén akár 

bíróság elé is állíthatják, ennek értelmében nem ajánlatos a döntés meghozatala. 
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Megoldás 

 

Lássuk csak, hogy a fentiek alapján milyen döntést kell hoznia az elnöknek! 

 

A szempontok és döntési lehetőségek összevetéséből már látszik, hogy melyik döntés 

lenne az elnök részéről a legracionálisabb. Az összesítés alapján az elnöknek nem szabad 

megadnia az engedélyt a terrorizmussal gyanúsítottak kínzására, hiszen ez fontos 

nemzetközi jogi alapvetésekbe ütközik. Ugyan az emberi jogok más emberi jogok 

érvényesülése érdekében korlátozhatók, de egy hasonló ügyben ezt az indoklást az 

Európai Emberi Jogi Bíróság nem fogadta el. A kínzás alóli mentességhez való jog 

abszolút, nem lehet potenciális terroristákat megkínozni, azért mert terrorcselekmény 

gyanúja áll fent bizonyos személyekkel kapcsolatban. Ezen felül a módszer hatékonysága 

sem általánosan elismert. A döntés meghozatala és kitudódása utóbb következményekkel 

járhat, amely megalapozná az elnök elleni büntetőeljárás megindítását, tehát felelnie kell a 

döntésért. Más intézkedések kilátásba helyezésére azonban szükség van, hiszen a 

terrorizmus elleni harc alapvető elvárás, főként a 09.11.-es események után. 

 

Következő lépésként nézzük meg, hogy milyen lépéseket kell tennie az elnöknek!   
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A főbb lépések: 

1. Az elnöknek nem szabad aláírnia a dokumentumot és tájékoztatnia kell ennek előkészítőit 

a döntéséről. 

Az előkészített és aláírásra váró dokumentumot aláíratlanul kell visszaküldenie az előkészítő 

szervnek. Szükséges, hogy a döntés megtagadásáról minden érintett szervet tájékoztassa, ennek 

indoklását is megossza velük. 

2. Az elnöknek át kell tekintenie a nemzetközi jog szabályait. 

Tájékozódnia kell arról, hogy a terrorizmus elhárítása érdekében milyen további intézkedések 

meglépése elfogadható a nemzetközi jog szabályai szerint és e szerint kell intézkednie.   

 

3. Terrorelhárítás szakértőinek véleményét ki kell kérnie a biztosan hatékony módszerek 

megismerése céljából. 

A témának sok elismert szakértője van, akik évtizedek óta foglalkoznak a terrorizmus kérdésével. 

Az elnöknek fel kell keresnie őket és egyeztetéseket kell folytatnia velük a terrorelhárítás 

kérdéseiről. 

4. Az elnöknek hangsúlyoznia kell az emberi jogok tiszteletben tartását. 

Az emberi jogok tisztelete a nyugati demokráciák alapvető értéke, melyek korlátozására csak 

akkor van lehetőség, ha semmilyen más eszköz nem áll rendelkezésre mások emberi jogainak 

biztosítására. Hangsúlyozni kell, hogy csupán potenciális, nem bizonyítottan terroristák esetében 

nem lehet ilyen súlyos eszközökhöz folyamodni.  
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Kockázatok 

A legutolsó lépés a döntés kockázatainak feltárása. Az adott helyzetben legracionálisabb 

döntésnek is vannak hátulütői, mennek korai felismerése és kezelése szükséges. 

 

Milyen kockázatai vannak az engedély megtagadásának? 

 

Kockázat 

 

Valószínűség 

 

Hatás Kezelés? 

Az engedély megtagadását 

követően több súlyos 

terrorcselekmény is 

történik. 

 

 

 Fel kell venni a kapcsolatot a 

lehető legprofibb 

terrorelhárítás szakértőkkel, 

illetve több forrást kell 

biztosítani a terrorista 

csoportosulások bázisainak 

felderítésére. 

A terrorista-gyanús 

elemek száma egyre nő a 

büntetés-végrehajtási 

intézményekben, de a 

hagyományos vallatási 

módszerek nem 

hatásosak. 

  

Átfogó vizsgálatot kell 

folytatni annak érdekében, 

hogy csak valóban gyanús 

elemeket tartsanak fogva 

Az engedély megtagadása 

és az elnök tudta nélkül is 

alkalmazni fogják a 

kínzásokat. 

  
A büntetés-végrehajtási 

intézmények folyamatos 

felügyeletére van szükség 
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A kockázatok elemzésével az eset megoldása teljessé vált. Az elnök döntését leginkább a 

nemzetközi jogi elvárásoknak való megfelelés, az emberi jogok tiszteletben tartása, mint 

demokratikus alapérték figyelembe vétele alapozta meg. 

A döntés meghozatalával az elnök az íróasztalához rohant és kettétépte az engedélyezésre 

szolgáló dokumentumot!  


