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Nemzetközi normák és diplomácia a Szafarov-
ügyben: valóság és felfogás, jog és politika          
a magyar–azeri–örmény háromszögben
Törő Csaba

Az örmény katonatiszt, Gurgen Markarjan sérelmére 2004-ben Magyarorszá-
gon elkövete�  gyilkosságért életfogytiglani büntetésre ítélt azeri katonatisztet, 
Ramil Szafarovot 2012. augusztus 31-én átszállíto� ák Azerbajdzsánba, szabad-

ságvesztésének o� honi folytatása céljából. Az azeri állampolgárt hazaérkezése után 
azonnal elnöki kegyelemben részesíte� ék, szabadlábra helyezték és megjutalmazták 
(előlépte� ék, elmaradt illetményét visszamenőlegesen kifi ze� ék és lakást kapo� ). A ha-
zánk számára rendkívül kínos azeri lépés nemzetközi felháborodást és diplomáciai 
tiltakozást válto�  ki. Örményország Magyarországot okolta a kialakult helyzet lehetővé 
tételéért, és felfüggeszte� e a diplomáciai kapcsolatokat hazánkkal.

Idehaza és külföldön egyaránt politikai szempontok szerinti értelmezések és viták 
középpontjába került a kialakult helyzet megítélése. Habár a magyar kormány döntése 
az Azerbajdzsánnal építe�  államközi kapcsolatokat elmélyíteni akaró politikai dönté-
sen alapult, az azt végrehajtó intézkedések és a nem kívánt eredményhez vezető lépé-
sek objektív és szakszerű elemzése nem alapozható politikai nézőpontokra. A hazánk 
által lefolytato�  eljárás és a közreműködésével kialakult helyzet értékeléséhez, vala-
mint a levonható következtetések megállapításához elengedhetetlen a körülmények és 
tények nemzetközi jogi mérlegelése és értelmezése.

Magyar–azeri dimenzió
Az azeri bűnelkövető átszállítása: az eljárás

Az azeri elítélt Azerbajdzsánnak történő átadására az elítéltek átszállításáról szóló 
– az Európa Tanács (ET) keretei közö�  Strasbourgban, 1983-ban megkötö�  – multila-
terális egyezmény1 kétoldalú államközi viszonyban megvalósuló gyakorlati alkalma-
zásaként került sor. Magyarország az egyezményhez történt csatlakozása óta évente 
számos esetben alkalmazta annak rendelkezéseit, és szállíto�  át elítélteket más orszá-
gokba. A magyar hatóságok a hírhed� é vált azeri elítélt esetében is a bejárato�  gya-
korlatot követve, egy rendszeresen alkalmazo�  nemzetközi jogi keretbe illeszkedően 
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folyta� ák le az átszállítást. Tehát nem ad hoc, rögtönzö�  vagy különleges eljárás során, 
hanem egy rendszeresen követe�  nemzetközi büntetőjogi együ� működési „koreográfi a” tel-
jesítésével zajlo�  le a most kivételes fi gyelmet kapo� , ám az ezt megelőző több tucat 
esetben érdektelen államközi „technikai” eljárás.

Magyarország az egyezmény rendelkezései alapján és az azok által meghatározo�  
lépések rendjét követve járt el. Az egyezményben előírt módon,2 azaz a két félnek 
az ügyben illetékes igazságügyi minisztériuma közö� i egyeztetés – az azeri írásbeli 
megkeresésre ado�  magyar írásbeli válasz – útján derült ki, hogy átszállítható-e az ide-
haza fogva tarto�  azeri állampolgár büntetése fennmaradó idejének Azerbajdzsánban 
történő letöltése céljából. Az egyezménnyel összhangban az átadó állam megkövetel-
heti3 a végrehajtás o� honi folytatását kérelmező államtól egy kísérő nyilatkozat kiadását 
arról, hogy milyen – az eredeti vagy a végrehajtó állam által elfogado�  – bírósági hatá-
rozat alapján fogja az elítélt a hátramaradó büntetését o� hon letölteni.

A Magyarország és Azerbajdzsán közö�  is alkalmazo�  egyezményi rendelkezések 
két lehetőséget állapítanak meg. Az egyik szerint a büntetés végrehajtását folytatni kell 
bármilyen további intézkedés nélkül – tehát közvetlenül vagy a végrehajtást „átválla-
ló” államban elfogado�  bírósági/államigazgatási határozat meghozatalát követően.4 
A másik alkalmazható megoldás értelmében a végrehajtást átvevő államnak megfelelő 
(bírósági, illetve államigazgatási) eljárás keretében át kell alakítania (konvertálnia) az 
ítéletet a saját határozatává, amely aztán az eredetileg (még az ítélkező államban) kisza-
bo�  büntetés helyébe lép.5 A büntetés letöltését mindkét esetben folytatni kell, csupán azt 
kell tisztázniuk a feleknek, hogy szükséges-e a végrehajtást a végrehajtó állam büntető 
jogrendjébe beillesztő adaptációs intézkedések elfogadása.

Tehát az 1983-as strasbourgi egyezmény alapján bármely elítélt átszállításának kez-
deményezésekor nem az jelenti az eldöntendő kérdést, hogy az illető folytatni fogja-e a 
büntetés letöltését, hanem az, hogy a letöltendő büntetés jogalapját milyen (az ítélkező 
eredeti vagy a végrehajtó állam által hozo�  újabb) bírósági vagy államigazgatási hatá-
rozat szolgáltatja majd az „átvevő” államban.

Az Azerbajdzsántól érkeze�  átszállítási kérelem mérlegelése során Magyarország az 
egyezmény előírásai szerint nyilatkozatot kért az azeri igazságügyi minisztériumtól az 
elítélt börtönbüntetésének folytatásakor követe�  eljárásról.6 A magyar kormány ezt a 
nyilatkozatot meg is kapta az azeri féltől – erre az Azerbajdzsán budapesti nagyköveté-
nek átado�  és nyilvánosságra is hozo�  írásbeli tiltakozás (diplomáciai jegyzék) is kife-
jeze� en hivatkozik.7 Azerbajdzsán kormányának illetékes képviselője (az igazságügyi 
miniszter-helye� es) hivatalosan, írásban értesíte� e a magyar kormányt arról, hogy a 
büntetés fennmaradó részének letöltésére a magyar bírósági ítélet alapján, az addigi 
büntetés végrehajtásának közvetlen folytatásaként kerül sor. Az azeri fél egyértelmű-
en kinyilváníto� a, hogy a vonatkozó ET-egyezménnyel összhangban választható meg-
oldások közül a magyarországi bírósági határozatot „közvetlenül alkalmazó” eljárást 
követi, az ítélet bármiféle „átalakítása” (adaptációja) nélkül.8 Az alkalmazo�  1983-as 
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strasbourgi egyezmény egyértelműen leszögezi, hogy a végrehajtás folytatása esetén az 
elítéltet átvevő államot köti az átadó államban kiszabo�  büntetés jellege és időtartama.9

Mivel Azerbajdzsán kormánya a végrehajtás közvetlen és más intézkedések nélküli 
folytatását vállalta, ez azt jelente� e, hogy a magyar bíróság által kiszabo�  ítéletet is elfo-
gadta és annak végrehajtása melle�  kötelezte el magát. A büntetés természetének és sú-
lyának változatlanul hagyása alátámasztására azeri részről megerősíte� ék, hogy a helyi 
büntetőjogi szabályok szerint a Magyarországtól átve�  ítéle� el megegyező büntetések 
(életfogytiglani börtönbüntetés) esetén legkorábban 25 év letöltése után kerülhet sor fel-
tételes szabadlábra helyezésre vagy a büntetés határozo�  idejűvé történő átalakítására.

Elégséges garancia?

Az 1983-as egyezményes keret nem határoz meg vagy ír elő további garanciális eleme-
ket az átszállíto�  személyek büntetésének letöltése érdekében. Az egyezmény létreho-
zásának célját egyértelműen meghatározta annak bevezető része: „a szabadságuktól 
megfoszto�  külföldiek lehetőséget kapjanak büntetésüknek saját társadalmukban való 
letöltésére”.10 Ezt követve a felek számára egyértelmű, hogy a rendelkező részek is a 
megjelölt törekvés megvalósítását, nem pedig a büntetések elengedését vagy a más or-
szágba történő átszállítással megoldható elkerülését szolgálják. Az egyezmény végre-
hajtása során nem azt kell rögzíteniük az azt alkalmazó államoknak, hogy „igazából 
megteszik” a benne foglaltakat, és „tényleg” le kell töltenie a büntetést a saját országába 
átszállíto�  elítéltnek, hiszen ez a nemzetközi szerződések értelmezése és alkalmazá-
sa során elvárt jóhiszemű végrehajtás (Pacta sunt servanda) általános köteleze� ségéből 
ered.11 Az átszállítást kérő államnak tehát nem a végrehajtás tényleges lefolytatásának 
„komolyan ve� ” köteleze� ségét kell megerősítenie külön garanciákkal vagy nyilatko-
zatokkal, hanem a kiszabo�  büntetés végrehajtásának alapját kell azonosítania: vagy 
az átve�  eredeti, vagy az o� ani büntető jogszabályokhoz „igazíto� ” ítélet alkalmazásá-
val. A két megoldás a végeredményt tekintve egyenértékű, hiszen mindke� ő a bünte-
tés letöltésének a hazai vagy a külföldi ítéletben rögzíte�  lehetséges jogalapját határozza 
meg. Az azeri kormány által megjelölt végrehajtási módozat a legegyszerűbb meg-
oldást kínálta: a büntetés folytatását, bármilyen további azerbajdzsáni bírósági vagy 
közigazgatási határozat elfogadása nélkül. Ez világos és egyértelmű választás volt az 
egyezményben meghatározo�  lehetőségek közül.

A kegyelmi jog gyakorolhatósága az alkalmazo�  egyezmény alapján

Az egyezmény alapján tehát egy külföldön elítélt személy saját országába történő át-
szállítását követően a büntetés-végrehajtás folytatásának szükségessége nem kérdéses, 
mivel az egyértelműen kiderül a megkötö�  szerződés tárgyából és céljából. Azonban ter-
mészetesen marad a szerződő országok saját nemzeti joghatósága körében olyan gyako-
rolható jogintézmény, amellyel a tényleges végrehajtás részben vagy teljesen elkerülhető.
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Az átszállítási eljárások nemzetközi egységesítését és kiszámítható lebonyolítását 
kĳ elölő multilaterális keret a részes államok nemzeti felelősségeként határozza meg az 
átve�  elítéltek büntetésének végrehajtását, ugyanakkor nem korlátozza a feleket annak 
megváltoztatására vagy elengedésére vonatkozó mérlegelési jogkörük gyakorlásában.

Sem az 1983-as egyezmény, sem a később ahhoz fűzö�  kiegészítő jegyzőkönyv12 nem 
állít nemzetközi korlátokat az aláíró országok elé amnesztia, kegyelem vagy enyhítés 
gyakorlása terén. Ezek alkalmazása és megadása szuverén állami hatáskör maradt. Az 
egyezmény elismeri az aláíró felek kegyelmi illetékességét, amelyet saját alkotmányos 
rendelkezéseikkel összhangban gyakorolhatnak.13 A szerződést alapító és a később 
csatlakozó államok is tudomásul ve� ék ezt a körülményt, és ennek fi gyelembe vételé-
vel alkalmazzák az egyezményt.

Annak ellenére, hogy az egyezmény rendelkezései a kegyelmi jogkör gyakorlását 
általánosságban nem szűkítik vagy kapcsolják feltételekhez, a részes államok egyénileg 
csatolt feltételei következtében korlátozások belekerülhetnek. A nemzetközi szerződési 
normák értelmében a másokkal szemben a kegyelmi jogi mozgásteret csökkentő meg-
kötések – mint szűkítő feltételek – az igénnyel élő állam számára is önkorlátozó következ-
ményekkel járnak.

Éppen ilyen helyzet állt elő Azerbajdzsán esetében is. Az elítéltek átszállítására al-
kalmazható szerződési kerethez történt azeri csatlakozás alkalmával az ahhoz fűzö�  
fenntartásaik közö�  megjelent a más államok által gyakorolható kegyelmi jogkörök 
korlátozásának igénye. Az átszállítási egyezményhez fűzö�  fenntartásai közö�  kife-
jeze� en szerepelt egy olyan nyilatkozat, amelyben Azerbajdzsán a saját illetékes ható-
ságainak egyetértéséhez köti az általa átado�  elítéltekre vonatkozó kegyelmet vagy amnesztiát 
kimondó döntések meghozatalát az átvevő országban.14

A nemzetközi szerződési gyakorlatban alkalmazható és a multilaterális egyezmé-
nyekhez minél több ország csatlakozását megkönnyítő megoldást jelentő fenntartások 
formailag egyoldalú aktusként jelennek meg, joghatásukat tekintve azonban egyértel-
műen sokoldalú következménnyel járó eszközök.15 Mindazon szerződő államok, amelyek 
nem emelnek kifogást valamely másik fél által te�  fenntartások ellen, elfogadják az 
azokba foglalt szerződési alkalmazási korlátokat vagy végrehajtási feltételeket.16 Ezek 
azonban természetesen nem egyoldalú engedményeket vagy könnyítéseket jelentenek 
a fenntartást csatoló állam számára, hanem a viszonosság alapján a szerződés alkalma-
zásakor ugyanazt kell neki is alkalmaznia és betartania a fenntartást elfogadó államok 
viszonylatában. 

A viszonosság követelménye nem csupán az államok szuverén egyenlőségéből ere-
dő és az államközi kapcsolatokat alátámasztó egyik alapelv, de a fenntartások alkal-
mazhatóságára vonatkozó modern nemzetközi szerződési jogban rögzíte�  szabály is. 
Az ilyen fenntartások lényegében módosítják (a megengedhető mértékig „meghajlít-
ják” vagy „megkurtítják”) azokat a szerződési rendelkezéseket, amelyekhez kapcsolód-
nak. A módosíto�  tartalommal értendő és alkalmazandó rendelkezéseknek azonban 
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mind a kezdeményező, mind az elfogadó szerződő felek számára ugyanazt kell jelenteniük és 
biztosítaniuk. Tehát valamely sokoldalú megállapodáshoz fenntartást fűző és az(oka)
t elfogadó (vagyis nem kifogásoló) államok közö�  az eredeti jogosultságokat vagy kö-
teleze� ségeket szűkítve alkalmazzák „minden irányban” azokra a rendelkezésekre, 
amelyekre a fenntartások vonatkoznak.17

Nemzetközileg jogsértő kegyelmi döntés Azerbajdzsánban

Ezeket az általánosan érvényes szabályokat a magyar–azeri átszállítási ügyletre vonat-
koztatva megállapítható, hogy az Azerbajdzsán által te�  és Magyarország által is elfo-
gado�  fenntartások mindkét fél számára módosítják az egyezménynek az azeri fenn-
tartásokkal érinte�  rendelkezéseit. Tehát az Azerbajdzsán által bejelente�  elvárás, hogy 
az amnesztia vagy kegyelem más országokban történő alkalmazása azeri egyetértés-
hez kötö� , nemcsak az Azerbajdzsánból átszállíto�  elítéltekre, hanem az oda szállítot-
takra vonatkozóan is módosíto� a, vagyis korlátozta az egyezményben elismert szuverén 
kegyelmi jogosítványok gyakorolhatóságát. Az azeri fenntartás egyú� al minden azt elfoga-
dó ország felé köteleze� séget teremte�  Azerbajdzsán számára is: az átszállító országok 
egyetértését kell kérnie az onnan átado�  elítéltekre vonatkozó kegyelem megadása elő� .

Az egyezményhez történt csatlakozáskor, a mások kegyelmi jogkörének gyakorlásá-
hoz fűzö�  beleegyezésének feltételül szabásával a nemzeti hatáskörben gyakorolható 
kegyelem egyoldalú elhatározását kizáró helyzetet teremte�  Azerbajdzsán saját magának 
is. Amikor fenntarto� a a maga számára a jogot, hogy eldönthesse az általa átszállí-
to�  elítélteknek a máshol adható kegyelem elfogadását vagy elutasítását, a viszonos-
ság szabálya alapján önmagát is korlátozta. Kegyelmet csak úgy adhato�  volna a Ma-
gyarországról átszállíto�  elítéltnek, ha – a saját fenntartásával létrehozo�  nemzetközi 
köteleze� ségének megfelelően – elő� e megszerzi a magyar fél egyetértését. Ez a kö-
teleze� ség érvényes és fennálló nemzetközi jogi korlátot állíto�  Azerbajdzsán elé az 
elítélt büntetésének elengedésével szemben, amely nem kívánt külön megerősítést. Kö-
vetkezésképpen, összhangban a nemzetközi szerződések szabályaival, nem volt szükség 
más vagy külön garanciális nyilatkozatra a büntetés Azerbajdzsánban történő tényleges 
végrehajtásának biztosításához.

Az azeri államfő által ado�  egyéni kegyelem nemzetközi jogot sérte� , mivel az át-
adó állam hozzájárulása nélkül, vagyis a saját fenntartásából viszonosan következő 
köteleze� ségével ellentétben cselekede� . Az azeri fél meg sem próbált konzultálni, hogy 
megszerezze Magyarország beleegyezését. Az egész eljárás során egyedül a büntetés 
folytatását alátámasztó, kötelező nyilatkozat jelezte az azeri félnek az átszállítás utáni 
helyzetre vonatkozó szándékát. Az elnöki kegyelmi döntést a magyar fél egyetértésé-
nek megszerzésére te�  bármilyen kísérlet nélkül, teljes mértékben egyoldalúan fogadta 
el Azerbajdzsán.
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Amint az elítélt kikerült a magyar joghatóság alól és az azeri állam fennhatósága 
alá juto� , az átvevő ország tényleges korlátok nélkül, saját belátása szerint bármilyen 
döntést meghozhato�  és végrehajthato� . Az átszállítási egyezmény alkalmazása Azer-
bajdzsán önkényes döntésének következtében, a tényleges céljával ellentétben, nem egy 
büntetés emberségesebb letöltését segíte� e elő, hanem annak teljes elengedését te� e 
lehetővé. Az azeri államfő döntése mia�  kialakult helyzet az egyezmény eredeti cél-
jával és rendeltetésével ellentétes jellege mia�  tűnhet mindenképpen a szerződésben 
rögzíte�  lehetőségekkel történt visszaélésnek, még akkor is, ha maga az egyezmény el-
ismeri az aláírók szuverén kegyelmi jogkörének gyakorolhatóságát.18 I�  nyilvánvaló-
an nem az elkövete�  bűncselekmény súlyának – egy ado�  ország saját jogszabályában 
megállapíto�  – megfelelő büntetés nagy részének letöltése után általában gyakorolható 
enyhítésre vagy kegyelemre került sor. (Amint azt a Magyarországnak ado�  hivatalos 
azeri nyilatkozat is rögzíte� e: Azerbajdzsánban erre legkorábban 25 év letöltése után 
kerülhete�  volna sor.)

Az azeri elnöki döntéssel azonnal kiszabadíto� , kárpótolt és „hősiesíte� ” egykori 
elítélt erkölcsileg elfogadhatatlan, felháborító és politikailag is veszélyes esete azon-
ban nem csupán egy egyezmény adta lehetőség rosszhiszemű eltérítését valósíto� a 
meg. Habár az Európai Parlament Azerbajdzsánról hozo�  határozata is csak az 1983-as 
átszállítási egyezmény „előírásaival megegyező”, ámde „szellemétől eltérő” és a Ma-
gyarországnak ado�  „diplomáciai biztosítékokat” megsértő elnöki kegyelmet állapíto�  
meg,19 az azeri államfői döntés nem joggal való visszaélést, hanem jól azonosítható nem-
zetközi jogsértést valósíto�  meg.

Az átado�  elítélt azonnali elengedése jóval több, mint egy nemzetközi egyezmény 
szabályszerű alkalmazásával megszerze�  lehetőség jogi kereteinek túlfeszítése és ren-
deltetésétől eltérő kihasználása. Az azeri állam döntése az egyezményhez csatolt fenn-
tartásával saját magára is alkalmazandó köteleze� ség kétségtelen megszegését jelente� e. 
Az átszállíto�  elítéltnek nyújto�  teljes és azonnali kegyelem tehát nem az alkalmazo�  
egyezmény visszaélésszerű használatát, hanem az annak alkalmazásából Azerbaj-
dzsánra háruló nemzetközi köteleze� ségének megsértését valósítja meg.

Az átszállítási folyamat az elítélő államból a végrehajtó államba történő átadásig 
szabályszerűen zajlo�  le, a megfelelő eljárási lépések – a szükséges nyilatkozat kérése 
és annak megadása – betartásával. Ami azonban az után történt, hogy az átve�  el-
ítélt megérkeze�  a hazájába, az már a nemzetközi egyezményes eljárás eltérítését és meg-
szegését jelente� e. Habár az átvevő állam önkényes, politikai célzatú kegyelmi döntésének 
jogszerű elfogadására és végrehajtására a vonatkozó nemzetközi egyezményhez fűzö�  
fenntartása mia�  nem le�  volna lehetőség, ez azonban Azerbajdzsán számára sajnos 
nem jelente�  akadályt.
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Előrelátható azeri jogsértés?

Az Azerbajdzsán által te�  fenntartásból saját magára háruló köteleze� ségének betar-
tásához – éppen úgy, mint minden más nemzetközi jogi köteleze� ség esetében – elen-
gedhetetlen az ország jogkövető magatartása és a nemzetközi szerződéses vállalások 
végrehajtásának szándéka. A nemzetközi köteleze� ségek teljesítési szándékának nyilván-
valóvá vált hiánya, nem pedig valamilyen írásbeli biztosíték elmaradása vagy megszer-
zésének elmulasztása eredményezte az azeri állami döntés mia�  előállt, nemzetközileg 
jogsértő és politikailag káros helyzetet.

A korábban is képviselt hivatalos azeri értelmezés tükrében ismeretessé vált, hogy 
Azerbajdzsán és Magyarország alapvetően eltérően tekint az elkövető te� ére és sze-
mélyére. Habár egyes politikusok már a 2004-es bűncselekményt követően „hősies és 
hazafi as te� ként” próbálták lá� atni a gyilkosságot, az azonban nem vált az azeri állam 
nyilvánosan képviselt álláspontjává.20 Örményország – állampolgárának áldoza� á vá-
lása mia�  egyértelműen érdekelt – harmadik félként folyamatosan fi gyelemmel kísérte 
az elkövető elleni magyarországi eljárást és a büntetés i� eni végrehajtását. Az elítélt 
esetleges hazakerülését követően várható azeri lépések a konfl iktuszóna örmény olda-
láról fi gyelve természetesen baljóslatú képet muta� ak. Ezért Örményország – állítása 
szerint – ismételten fi gyelmezte� e Magyarországot az Azerbajdzsánban kialakíto�  és 
fenntarto�  megítélésre, amely erkölcsileg felmente� e és hazafi as te� nek minősíte� e az 
elkövete�  bűncselekményt.21 Az elítélt hazaszállítása esetén várható azeri bánásmódra 
vonatkozó, vészjósló örmény előrejelzések kialakításában minden bizonnyal meghatá-
rozó lehete�  a korábban Örményországba hazatért köztörvényes gyilkosnak nyújto�  
elismerő fogadtatás, illetve az akkor szerze�  saját tapasztalat.22

A korábbi örmény példa, a szembenálló felek hajthatatlansága, valamint az azeri 
kormány bel- és külpolitikai céljai alapján valóban elképzelhetőnek tűnt, hogy ameny-
nyiben az azeri állami hatóságok saját belátásuk szerint cselekedhetnek, és szabad ke-
zet kaphatnak, megpróbálhatják megszüntetni a büntetést és szabadlábra helyezni az 
elítéltet. Éppen ezért is vált szükségessé, hogy az átszállítást megelőzően Azerbajdzsán 
kétséget kizáróan, hivatalosan és írásban jelezze a büntetés folytatására vonatkozó 
készségét, az 1983-as strasbourgi egyezményben meghatározo�  módon.

Természetesen ez sem zárha� a ki a nemzetközi köteleze� ségek megsértésének le-
hetőségét, de egyértelművé te� e, hogy a felek egy nemzetközi egyezmény keretei kö-
zö�  járnak el, amelynek alkalmazása nem teszi jogilag lehetővé az elítélt cselekményének 
más megítélését és büntetésének megváltoztatását. Az azeri elítélt hazai joghatóság alá 
kerülése után végrehajto�  kegyelem lehetőségét kizárni ugyan nem lehete� , de az jog-
szerűen csak magyar egyetértéssel le�  volna végrehajtható. Az egyoldalúan és a magyar 
szándékkal, valamint az alkalmazo�  egyezmény egész céljával ellentétben gyakorolt 
egyéni kegyelem is elképzelhető volt, amennyiben Azerbajdzsán vállalja az azzal járó 
nemzetközi jogsértést.
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A rendszeresen felbukkanó, különböző súlyú állami érdeksérelmekkel járó és gyak-
ran elhúzódó jogvitákat eredményező nemzetközi jogsértések lehetősége eredendően ben-
ne rejlik a különböző nemzetközi egyezmények értelmezésének és végrehajtásának 
mindennapi gyakorlatában. Ezek lehetséges politikai, diplomáciai vagy kereskedelmi 
következményei – de még inkább bekövetkezésük valószínűsége – meglehetősen elté-
rőek lehetnek. A különböző nemzetközi vállalások és köteleze� ségek megszegésének 
valószínűségét az egyezményekhez csatlakozó és azokat alkalmazó államoknak a jog-
követő vagy jogsértő magatartásukból származó következmények mérlegelése (politikai és 
diplomáciai „költség–haszon” elemzése) alapján meghozo�  döntései határozzák meg.

Mivel az átszállítási folyamat során a hivatalos nyilatkozataiban és állásfoglalá-
saiban az azeri fél amnesztiára vagy kegyelemre még utalást sem te� , az alkalmazo�  
nemzetközi egyezményből eredő köteleze� ségeinek azonnali és egyértelmű megsze-
gésére irányuló tényleges szándéka nem volt megállapítható. Habár egy önkényes azeri 
kegyelmi döntés elfogadása ki nem zárható, tehát elképzelhető lehetőséget jelente� , az 
egyezmény rendeltetésszerű alkalmazása is bizonyos kockázatot hordozo� , de ennek 
bekövetkezése nem volt elkerülhetetlen vagy szükségszerű. A kockázat tényleges megvaló-
sulásának valószínűsége nem volt pontosan felmérhető, mert az teljes egészében az azeri fél 
jogsértési készségétől és elszántságától függö� . Az azeri állam valós szándéka és hivatalos 
nyilatkozata közö� i alapvető ellentét csak az egyezményes eljárás szerinti átszállítást kö-
vetően vált nyilvánvalóvá, amikorra Magyarországnak már semmilyen lehetősége sem 
maradt, hogy az előállt jogellenes helyzetet elhárítsa.

Könnyelmű jóhiszeműség vagy téves kockázatfelmérés?

Mivel a magyar kormány számára Azerbajdzsán illetékes képviselője biztosíto� a a két 
ország közö�  alkalmazásra kerülő multilaterális egyezmény végrehajtásához szüksé-
ges nyilatkozatot, az azeri fél az előírt módon kinyilváníto� a jogkövető szándékát. Ezek 
után az átszállítást követő azeri lépésekkel kapcsolatos bármilyen kétség felvetésére 
csak Azerbajdzsán nyilatkozatban rögzíte�  köteleze� ségvállalása megbízhatóságának 
vagy őszinteségének megkérdőjelezésével kerülhete�  sor. Az átszállításba beleegyező 
vagy azt elutasító döntés meghozatalakor két lehetőség közö�  választhato�  Magyaror-
szág:

• Az első lehetőség, hogy kétségbe vonja Azerbajdzsán ténylegesen rendelkezésre 
álló, előírásszerű és jogkövető végrehajtást kinyilvánító szándékát és az erre vo-
natkozó nyilatkozat őszinteségét, vagyis az azeri kormány szavahihetőségét még 
mielő�  az bármilyen tényleges jogsértést elkövete�  volna.

• A másik választható megoldás szerint jóhiszeműen elfogadja a megte�  nyilatkoza-
tokat az azeri fél jogkövető szándékának igazolásaként, és vállalja Azerbajdzsán  
lehetséges jogsértő szabadító döntésének Magyarországra háruló diplomáciai és 
politikai következményeinek kockázatát.
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Habár az alkalmazo�  egyezmény nem határoz meg sem az átszállítási kérelmek 
elutasítását megengedő okokat, sem pedig indoklási köteleze� séget elutasítás eseté-
re, azok nem teljesítése lényegében mégis a felek közö� i bizalom és együ� működési 
szándék hiányát tanúsítják. A bizalom hiánya szembeötlővé válik, ha a kérelmező fél 
egyébként eleget tesz minden, az egyezményben rögzíte�  nyilatkozati és köteleze� ség-
vállalási előírásnak. Bármely országgal szemben kínos és kártékony hatást gyakorol 
a kétoldalú államközi kapcsolatokra, ha egy másik ország nyilvánvalóan nem tekin-
ti partnerét jóhiszeműen eljáró és megbízható félnek. A magyar kormány nem akarta 
nyíltan kétségbe vonni egy olyan ország szavahihetőségét és hivatalos nyilatkozatainak 
megbízhatóságát, amellyel évek óta törekszik energetikai, kereskedelmi és pénzügyi kap-
csolatai kiterjesztésére.

A két ország közö� i együ� működést erősítő és a másik felet lekötelező, komoly gesz-
tusnak tekintve, a rendelkezésre álló fenti lehetőségek közül Magyarország az azeri kérés 
teljesítésének kockázatokat hordozó útját választo� a, és elegendőnek tekinte� e Azer-
bajdzsán nyilatkozatát, valamint az alkalmazo�  egyezményes kerethez fűzö�  azeri 
fenntartásból eredő korlátozás nyújto� a biztosítékot. Az átszállítással járó kockázatot 
egy szabályszerű eljárás önmagában nem tudta kiküszöbölni. Azt csak az Azerbaj-
dzsán által ado�  hivatalos nyilatkozatok elégtelennek, vagyis hiteltelennek minősítésével 
járó elutasítás biztosítha� a volna.

Tehát a magyar kormány az azeri félnek az egyezményes kere� el ellentétes későbbi 
lehetséges lépésével járó kockázat tudatában, de a másik fél – az ellenkezőjének beiga-
zolódásáig – vélelmeze�  jóhiszemű együ� működésében bízva, a szabályosan lefolytato�  
és nemzetközi egyezményes keretbe ágyazo�  eljárásra támaszkodva járult hozzá az 
átszállításhoz. Az azt követő azeri elnöki kegyelem eredményeképpen haladéktalanul 
végrehajto�  szabadon bocsátás és rehabilitálás azt bizonyíto� a, hogy Azerbajdzsán hi-
vatalosan kinyilváníto�  teljesítési szándéka csupán taktikai manővert jelente� , és nem-
zetközi köteleze� ségének megszegése elfogadható árat jelente�  az elérni kívánt azeri bel- és 
külpolitikai célok megvalósításához. A jóhiszeműséget és tisztességes együ� működést 
elváró másik félnek, Magyarországnak okozo�  nemzetközi politikai károk, valamint a 
magyar–azeri kétoldalú kapcsolatok sérülésének lehetősége láthatólag nem jelente� ek 
olyan mérlegelési szempontot, amely visszatarto� a volna Azerbajdzsánt a gátlástalan 
és nemzetközi egyezménybe ütköző elnöki „szabadítási akció” végrehajtásától.

Amint azt a nemzetközileg jogellenes kegyelmi döntés nyers valósága szemlélte� e, 
az átszállítást követően tanúsíto�  kétséges azeri magatartásából és szavahihetőségéből 
eredő kockázatot Magyarország nem tudta kezelni és ellenőrzése ala�  tartani még egy 
multilaterális egyezményes keret alkalmazásával sem. Egy önkényes és jogsértést is 
vállaló azeri lépés kockázata ugyan felismert és számításba ve�  eshetőségként megjelent 
az átszállítási eljárást megelőző magyar kormányzati döntéshozatalban,23 de annak be-
következési valószínűségét nyilvánvalóan alábecsülték. Tényleges meglepetést valójában a 
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kialakult helyzet kirívóan jogsértő és erkölcstelen módja, valamint azonnali bekövetke-
zése okozhato� .

Az átszállíto�  elítélt büntetésének bármilyen módon történő egyoldalú megszüntetése 
mindenképpen nemzetközi jogsértést valósíto�  volna meg. Még ha diszkréten és óvatosan 
(a nyilvánosság kizárásával, fokozatosan vagy csak bizonyos idő elteltével), de Magyar-
ország hozzájárulása nélkül került volna sor az egyéni elnöki kegyelem megadására, az 
jogilag akkor is az alkalmazo�  egyezményes keret megsértését valósíto� a volna meg. Az 
elképzelhetőnek tekinte� , de pontosan előre nem jelezhető kegyelmi döntés tényleges 
végrehajtásának körülményei fokozták az Azerbajdzsán által elkövete�  nemzetközi 
jogsértés Magyarországra visszahulló kártékony politikai és diplomáciai következmé-
nyeit. A szabadlábra helyezés módja, a legteljesebb nyilvánosság, valamint hivatalos er-
kölcsi és anyagi elégtétel nyújtása mind egy köztörvényes elítélt lehető legprovokatívabb 
módon történő felmentését és megjutalmazását szolgálták. Az Azerbajdzsánba átszállí-
to�  elítélt jogellenes elengedése és a büntetése következményei alóli teljes mentesítése 
kétségtelenül egy kihívóan végrehajto�  nemzetközi köteleze� ségszegést valósíto�  meg.

Magyar–örmény dimenzió
A hivatalos örmény álláspont Magyarország szerepéről: téves és túlzó

Azerbajdzsán az elnöki kegyelemmel elérte elsődleges külpolitikai célját, és ellenség-
nek tekinte�  szomszédja nemzeti önérzetébe gázolt. A kegyelmi döntést néhány napon 
belül számos európai ország és az Egyesült Államok,24 valamint nemzetközi szerve-
zetek képviselői (az EU Kül- és Biztonságpolitikai főképviselője,25 a NATO főtitkára,26 
az Európa Tanács főtitkára27 és Parlamenti Közgyűlésének elnöke28) is elítélték mint 
politikailag veszélyes és aggasztó lépést. Különösen nyugtalanítónak tűnt a tudatosan 
provokatív azeri intézkedés lehetséges gyújtóhatása a két, egymással de jure tovább-
ra is hadban álló – ugyanis az 1994-es tűzszüneti egyezmény csak felfüggeszte� e, de 
nem zárta le a fegyveres konfl iktusukat – ország közö�  a tartósan robbanásveszélyes 
dél-kaukázusi régióban.29 A különböző állásfoglalások egyöntetűen helyteleníte� ék az 
azeri állami intézkedéseket, de egyetlen kiado�  nyilatkozat sem jelölte meg Magyaror-
szágot az Azerbajdzsán döntése mia�  kialakult végeredmény felelőseként. Az átszál-
lítás nyito� a meg ugyan az utat az azeri elítélt hazatéréséhez és hazai joghatóság alá 
kerüléséhez, de ezt önmagában senki nem tekinthe� e jogsértő és elítélendő lépésnek.

Az azeri döntés – a várható módon – óriási felháborodást válto�  ki Örményországban 
és a külföldön élő örmény diaszpóra körében is. Az azeri köztörvényes elítélt megér-
demelt büntetésének elengedése és erkölcsi felmentése mia�  érze� , egyöntetű örmény 
harag és sérte� ség teljességgel érthető, valamint az is, hogy Örményország nyilván-
valóan haladéktalan válaszlehetőségeket kerese�  valamennyi alkalmazható eszközzel. 
Azonban az örmény állam nemzetközi politikai és diplomáciai válaszcsapásának, 
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valamint az örmény diaszpóra tiltakozásának és dühének fő célpontjává indokolatla-
nul Magyarország vált annak ellenére, hogy nem a jogsértő kegyelmi döntés gyakorlá-
sában, hanem csak az azt megelőző jogszerű eljárásban működö�  közre.

Az azeri elítélt o� honi kiszabadulását követően kiado�  örmény államfői és külügy-
minisztériumi nyilatkozatok a korábbi magyar „politikusi” és „kormányzati fogadko-
zások”30 felülbírálását és a hivatalos álláspont váratlan megváltoztatását sérelmezték. 
Ezt Magyarország szuverén államként (természetesen nemzetközi köteleze� ségei be-
tartása melle� ) bármikor megtehe� e. A magyar kormány nemzeti hatáskörébe tartozó 
– politikai és diplomáciai következményeit tekintve kockázatos, azonban megengedhető 
és nemzetközi jogba nem ütköző – döntést hozo�  a saját megfontolásai és nemzetközi 
prioritásai alapján. Mivel az ehhez való jogát Örményország sem tudta elvitatni, ezért 
a magyar álláspontban bekövetkeze�  alapvető és váratlan fordulat indokait, valamint 
mozgatórugóit vonta kétségbe.

Az örmény fél Magyarországot nem csupán egy meggondolatlanságból, könnyelmű-
ségből vagy hiszékenységből elkövete�  politikai hibával, hanem tudatos és rosszhiszemű 
egyezség megkötésével vádolta. Az örmény államfő már az azeri elítélt átszállításának 
és szabadon engedésének napján, a Jerevánban működő külföldi diplomáciai képvi-
seletek vezetői elő�  te� , drámai hangú nyilatkozatában „a magyar és az azeri ható-
ságok együ� es akciójának” és „álnok fejleménynek” minősíte� e a kialakult helyzetet. 
Az örmény elnök értelmezése szerint az egész átszállításra azért kerülhete�  sor, mert 
a magyar kormány „alkut kötö�  az azeri hatóságokkal”.31 Az örmény külügyminisz-
ter által később is megismételt álláspont32 nyíltan arra utalt, hogy valami mögö� es és 
titkolni való cél elérése érdekében következe�  be fordulat a magyar álláspontban. Ma-
gyarországot kétségtelenül az Azerbajdzsánnal fenntarto�  kapcsolatok szorosabbra 
fűzésének, kibővítésének, valamint elmélyítésének nyíltan vállalt és követe�  törekvése 
veze� e, amely a� ól még nem tisztességtelen vagy jogellenes, hogy egy Örményországgal 
ellenséges és fegyveres konfl iktusban álló ország felé irányul. Amennyiben a magyar 
és az azeri állam közö� i bármilyen együ� működés (kereskedelmi, pénzügyi vagy 
energetikai) célja, eszköze vagy megvalósítása nem ütközik nemzetközi normákba, 
az semmilyen tényszerűen megalapozo�  értékelés szerint nem minősülhet jogellenes 
vagy tisztességtelen („álnok”) magatartásnak vagy cselekménynek.

Magyar felelősség az azeri döntésért?

Az örmény államfő anélkül ítélte el a magyar hatóságok eljárását, hogy annak sza-
bályszerűségét mérlegelte volna, vagy a magyar kormánytól tájékoztatást és tisztázást 
kért volna. Ezek elmaradtak, ami gyakorlatilag nagyon megnehezíte� e, hogy a magyar 
állam felelőssége tényszerűen értékelhető és megállapítható legyen az Örményország 
számára nyilvánvalóan sértő és elfogadhatatlan helyzetért. Mivel láthatólag ezt nem 
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tarto� ák szükségesnek, az örmény államfő azonnal kialakítha� a álláspontját minden 
tényfeltárás, további tájékozódás és mérlegelés nélkül. Az örmény állam hivatalos – és 
a lehető legszélesebb nemzetközi nyilvánosság elő�  kezde� ől fogva képviselt – értel-
mezése az eseménysor egészét magyar–azeri akarat- és szándékegységben végrehajto�  
lépéssorozatnak tekinte� e. Örményország egy harmadik országban (Azerbajdzsánban) 
meghozo� , méltatlan és jogellenes döntés kialakításában „te� estársként” vagy leg-
alábbis rosszhiszemű és tudatos együ� működőként („bűnsegédként”) kívánja – sajná-
latos módon bizonyos mértékig sikeresen – lá� atni Magyarországot.

Az Örményország által nemzetközi nyilvánosság elő�  képviselt értelmezés Magyar-
országot is felelőssé akarja tenni az Azerbajdzsán döntésével, illetve annak végrehaj-
tásával elkövete�  jogsértésért. Azonban a nemzetközi jogi gyakorlat szerint valamely 
ország akkor visel felelősséget egy másik állam által elkövete�  nemzetközi jogsértésért, 
ha arról tudomással bírva abban segédkeze� . Az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizo� ságá-
nak az állami felelősségre vonatkozó 2001-es jogalkotó egyezményi tervezete megha-
tározza, hogy egy nemzetközileg jogsértő cselekményhez nyújto�  segítség kiterjeszti 
a nemzetközi felelősséget arra az államra, amely a körülmények ismeretében segéd-
keze�  annak elkövetésében.33 Az azeri elítélt esetében azonban az átszállítása és az 
elengedése egymástól egyértelműen elkülönülő intézkedést jelente� . Ezek egymással 
ok-okozati összefüggésben nem álltak, vagyis nem egymást szükségszerűen követő két 
eseményt jelente� ek, hanem egymás után következő, de két különböző állami szereplő 
önálló döntéseit fejezték ki. A legfontosabb megkülönböztető körülmény a két állami 
aktus közö� , hogy míg az átszállítás egy szabályos, sokoldalú nemzetközi egyezmé-
nyes keretben lebonyolíto�  kétoldalú (államközi) ügyletet valósíto�  meg, addig az azeri 
„kiszabadítási” intézkedés egyoldalú, magyar hozzájárulás nélküli nemzetközi kötele-
ze� ségszegést hajto�  végre. A nemzetközi joggal összhangban álló magyar intézkedés 
ugyan megelőzö�  és lehetővé te�  egy későbbi jogsértést, de ez utóbbi nem szükségszerű 
következményként vagy fejleményként, hanem egy lehetőséget jogellenes célra fordító 
szuverén állami akarat megvalósulásaként következe�  be.

Az Azerbajdzsán által elkövete�  jogsértést Magyarországon számon kérő értelme-
zés ugyanolyan mértékben megalapozatlan és tarthatatlan ok-okozati összefüggést, 
valamint kapcsolt felelősséget feltételez a két fél cselekményei közö� , mintha a fegyve-
res konfl iktusuk során az Örményország által Azerbajdzsán ellen elkövete�  valamely 
nemzetközi jogsértésért (pl. azeri területek megszállása) az örmény hadsereget fegy-
verekkel ellátó Oroszországot kívánná az azeri állam felelőssé tenni. Az orosz fegyve-
reknek a nemzetközi jogba nem ütköző módon (pl. nemzetközi fegyverembargót nem 
sértve) történő szállítása és az azokkal végrehajto�  nemzetközileg jogellenesnek minő-
sülő örmény katonai akciók egymástól elkülönülő államközi műveleteket jelentenek, 
amelyek közül az első ugyan lehetővé teszi a második végrehajtását, de mégsem je-
lent Oroszországnak tulajdonítható közreműködői felelősséget az Örményország által 
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végrehajto� , nemzetközi jogba ütköző cselekményekért. Az Oroszország által szállíto�  
fegyvereket éppúgy lehet jogszerű és legitim katonai célokra (pl. jogos önvédelem) is 
használni, mint nemzeti kül- és belpolitikai célokat szolgáló, jogsértő külföldi fegy-
veres akciókra (pl. más ország területének megszállása). Mindke� őnek előfeltétele az 
orosz állam közreműködése annak tudatában, hogy az örmény fél a rendelkezésére 
bocsáto�  fegyverekkel akár jogellenességet is elkövethet, ami azonban nem szükség-
szerű és elkerülhetetlenül bekövetkező, egyenes folytatása a két állam közö� i együ� -
működésnek. A lehetséges jogsértés azonban már kizárólag az örmény állam szuverén 
döntésén múlik, és elkülönül a nemzetközi jogilag szabályos (jogsértés nélküli) fegy-
verszállítás lebonyolításától.

Éppen ilyen módon és okok mia�  kellene Örményországnak belátnia, hogy az omi-
nózus elítélt Magyarországról Azerbajdzsánba történt átszállítása csupán a jogszerű és 
a jogellenes lehetőségek közö� i választásra ado�  alkalmat, azonban az elnöki kegye-
lem utáni szabadlábra helyezéssel megvalósíto�  jogsértés nem szükségszerű és közvet-
len következményként jelent meg, hanem Azerbajdzsán saját szándékán, mérlegelésén 
és másoktól függetlenül meghozo�  döntésén múlo� . Egy jogszerű együ� működéssel 
megnyíló alkalmat kihasználó jogsértés – a „leszállíto� ” köztörvényes elítélt politikai 
célú rehabilitációval és dicsőítéssel súlyosbíto�  elengedése – azonban már nem a „szál-
lító”, hanem a választási lehetőségek fele�  rendelkező azeri állam felelőssége.

Örmény állami válaszlépés: a diplomáciai kapcsolatok felfüggesztése

Ennek ellenére az örmény fél (az államelnök, később a parlament is) bejelente� e, hogy 
felfüggeszti a Magyarországgal fennálló diplomáciai és egyéb kétoldalú kapcsolatokat.34 
Hivatalos nyilatkozataik egyértelművé te� ék, hogy nem megszakítják, hanem egyol-
dalúan szüneteltetni akarják a hazánkkal ápolt hivatalos együ� működési formákat és 
csatornákat. A kétoldalú kapcsolatok felfüggesztése kiterjedhet minden olyan állami 
intézményre és hatóságra, amely hivatalos viszonyt tart fenn magyar partnerintézmé-
nyekkel. Ez az örmény fél egyoldalú elhatározásának következménye, és ez az állapot ad-
dig maradhat érvényben, amíg az a döntését meg nem változtatja, és fel nem akarja 
újítani a kapcsolatokat.

Lényeges különbség, hogy – a diplomáciai kapcsolatok megszakításától eltérően – a 
felfüggesztés esetén elegendő a kapcsolatokat szüneteltetni kívánó fél egyoldalú döntése 
azok „reaktiválásáról”, újbóli működésbe helyezéséről. A felfüggesztés lényegében a 
diplomáciai kötelékek létrehozásához és fenntartásához szükséges (két fél közö� i) aka-
rategyezés valamelyik fél oldaláról kezdeményeze�  és meghatározatlan idejű leállítását 
fejezi ki. A diplomáciai kapcsolatok felélesztésének szükséges és elégséges feltétele a 
felfüggesztést elhatározó fél döntésének megváltoztatása, mivel a „befagyasztásukra” 
is csak annak egyoldalú elhatározásával került sor.
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Ezzel szemben a diplomáciai kapcsolatok megszakítása a kétoldalú rendszeres diplomá-
ciai kapcsolatok beszüntetését jelenti. Ez egyszerre jelenti a diplomáciai képviseletek 
bezárását, a diplomáciai jelenlét megszüntetését egymás országaiban (amennyiben 
rendelkeztek ilyennel), valamint a közvetlen, hivatalos és nyilvános kétoldalú érint-
kezések elkerülését a továbbiakban. A diplomáciai kapcsolatok megszakítása esetén 
azok felélesztése újbóli kétoldalú és formális diplomáciai kapcsolatfelvételre vonatkozó 
megállapodást kíván.

A diplomáciai kapcsolatok felfüggesztésének lehetősége valamennyi szuverén állam 
rendelkezésére álló egyoldalú intézkedésként alkalmazható és mindig politikai döntésen 
alapuló diplomáciai szankció. A diplomáciai kapcsolatok felfüggesztése az államok által 
egyénileg és egyoldalúan alkalmazható ellenintézkedések (önsegélyi formák) politika-
ilag látványos, demonstratív lépései közé tartozik. Ezt azonban más, enyhébb diplomá-
ciai szankciók (pl. tiltakozás szóban és írásban, nagykövetek azonnali hazarendelése 
o� honi konzultációra vagy a kapcsolatok leszállítása alacsonyabb szintre) alkalmazása 
is megelőzheti. Az alkalmazo�  intézkedések hatástalansága, az elérni kívánt eredmény 
(pl. tájékoztató és tisztázó tárgyalások folytatása, diplomáciai vitarendezés, jóvátétel, 
stb.) elmaradása esetén a nagyobb szimbolikus és gyakorlati súlyt hordozó lépések al-
kalmazására is sor kerülhet. E diplomáciai „fegyvertár” nagyobb hatású bevethető esz-
közeit a diplomáciai kapcsolatok felfüggesztése vagy megszakítása kínálja.

Örményország a rendelkezésére álló lehetőségek közül bármiféle fokozatosságot és 
mérlegelést mellőzve, azonnal az alkalmazható, de a teljes szakítást elkerülő diplomá-
ciai lépések leglátványosabb, demonstratív változatát választo� a. A diplomáciai kap-
csolatok ezek után is fennmaradnak, de azok gyakorlása – más állami kapcsolatokkal 
egyetemben –mindaddig szünetel, amíg az örmény állam politikai vezetői nem változ-
tatják meg álláspontjukat. A diplomáciai kapcsolatok felfüggesztése – és annak lehető 
legnagyobb nemzetközi nyilvánosság elő� i bejelentése – az örmény fél Magyarországot 
(tévesen) hibáztató és hazánkat (megalapozatlanul) felelősnek beállítani igyekvő értel-
mezését kívánta nyomatékosítani. Az egyébként is alacsony intenzitású magyar–ör-
mény államközi kapcsolatok szüneteltetése drámai aláfestésként kíván szolgálni Ör-
ményország érdeksérelmének hangsúlyozásához. Az elszenvede�  sérelem tényleges 
oka azonban nem Magyarország lépéséből ered, hanem a magyar állam joghatóságán 
és szuverén illetékességén kívül végrehajto�  azeri állami döntésből következik. A Ma-
gyarországgal szemben politikai „visszavágásként” alkalmazo�  diplomáciai szankció 
egy célt téveszte� , sajnálatos pótcselekvés, amely ugyan Örményország jogos felhábo-
rodásán alapul, de nem a sérelmet ténylegesen okozó ország ellen irányul.

Magyarország szuverenitásának és nemzeti önrendelkezésének helyreállítása, azaz 
1990 óta nem élt ilyen eszközzel, és velünk szemben sem alkalmazták ilyen diplomáciai 
válaszlépést. A nemzetközi gyakorlatban rendszeresen előforduló, de hazánk által még 
nem tapasztalt helyzetbe kerültünk – neki felróható jogsértés elkövetése nélkül – két 
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másik, egymással fegyveresen szembenálló ország döntései következtében. A Magyar-
ország számára kínos és igazságtalannak tekinte�  állapot megszüntetéséhez, vagyis a 
diplomáciai kapcsolatok újraindításához elengedhetetlen Örményország együ� műkö-
dési szándéka, mivel a kialakult helyzet egyoldalú magyar igyekeze� el vagy lépések-
kel nem változtatható meg. Ezek természetesen erősíthetik az örmény fél bizalmát és 
a kifejezhetik a magyar együ� működési készség tartósságát, de az eddigi „normális 
diplomáciai üzemmód” helyreállítása csakis Örményország helyzetértékelésének meg-
változása után lehetséges.

Örmény népharag és állami felelősség Magyarországgal szemben

Örményország lényegében nem tudo�  diplomáciai vagy más szankciókat alkalmazni 
a számára megalázónak és igazságtalannak tekinte�  helyzet tényleges kialakítójával, 
Azerbajdzsánnal szemben. A két ország közö� i ellenséges viszony mia�  nincsenek 
közvetlen kapcsolatok, ezért sem diplomáciai, sem más kötelékeket nem tud Örmény-
ország felfüggeszteni vagy megszakítani az azeri állammal, mivel a két ország jogilag 
még hadban áll egymással. A nyilvánvalóan provokatív azeri lépés mia� i – és az azzal 
szembeni tehetetlenségből fakadó – örmény harag azonban nem igazolhatja a Magyar-
országgal szembeni – jogalap nélküli – sértő elbánást.

Az Örményország által ennek ellenére megfogalmazo�  és mindenhol hangoztato�  
értelmezés – a magyar döntés mögö� i tisztességtelen szándék feltételezése – „nagy 
nemzetközi nyilvánosság elő�  elkövete�  államközi rágalmazásnak” minősülhet (ezt 
ugyan a nemzetközi jog nem ismeri, de a nemzetközi politika gyakorlata annál inkább), 
amely eredményesen áshatja alá Magyarország nemzetközi politikai megítélést és ront-
hatja diplomáciai hitelét.

A legmagasabb állami szinten is képviselt, Magyarországot megalapozatlanul fe-
lelősnek tekintő és hibáztató hivatalos örmény álláspont alkalmas táptalajt jelente�  
a Magyarország elleni indulatok keltésére Örményországban és külföldön is. Ennek 
következményeként kerülhete�  sor a jereváni magyar tiszteletbeli konzulátus elleni 
incidensre, amely a nemzetközi jog által Örményország számára előírt és a kapcsolatok 
megromlása idején is érvényes kötelezettségek egyértelmű megszegését jelentette. 
A konzulátus elő� i tüntetés során megsérte� ék annak méltóságát: letépték és elége� ék 
a homlokzatán lengő magyar zászlót, valamint megdobálták az épületet.35 Mindez a 
helyi rendőrség jelenlétében, annak beavatkozása nélkül történhete�  meg, de szeren-
csére ennél súlyosabb kellemetlenség vagy atrocitás nem történt. Azonban már ez is 
egyértelműen megvalósíto� a a konzuli kapcsolatokra vonatkozó 1963. évi bécsi egyez-
mény vonatkozó rendelkezéseinek megsértését. Az ugyanis a fogadó állam (ez esetben 
Örményország) számára egyértelmű köteleze� ségként írja elő a konzuli helyiségek za-
vartalan működésének, illetve a küldő állam nemzeti méltóságának védelmét.36
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A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, a fogadó államra háruló felelősség alapján, 
a konzuli helyiséget ért atrocitás mia�  Magyarország teljes joggal várhat Örményor-
szágtól hivatalos elégtételt és hathatós intézkedéseket, amelyekkel az örmény hatósá-
gok – nemzetközi köteleze� ségeiknek eleget téve – megelőzhetik bármilyen hasonló 
jövőbeni incidens megtörténtét. Örményországnak tehát biztosítania kell a magyar 
konzulátus zavartalan tevékenységét mindaddig, amíg az fenntartja működését.

Magyar elégtétel Örményországnak?

Magyarország Örményországgal szemben nem követe�  el nemzetközi jogsértést, amit 
egyértelművé tesz az is, hogy a magát sérte� nek tekintő állam sem tudo�  eddig olyan 
körülményt vagy lépést megnevezni, amely Magyarországnak felróható és államközi 
gyakorlatba vagy nemzetközi jogi szabályokba ütköző, szándékos vagy gondatlan köte-
leze� ségszegést jelentene. Az azeri elítélt átszállításával összefüggésben két- vagy több-
oldalú megállapodások, illetve általános alkalmazást megkövetelő nemzetközi normák 
megsértése mia�  Magyarország nemzetközi felelőssége egyetlen állammal szemben 
sem állapítható meg. Ezért Örményország sem várhat el vagy követelhet Magyaror-
szágtól elégtételt, vagyis azt, hogy a magyar fél elismerje, hogy nemzetközileg véde�  
örmény érdekeket vagy jogokat sérte�  volna, és emia�  „bocsánatot kérjen”.

A nemzetközi jogi szokásjog egyik jóvátételi (reparatio) formája az erkölcsi elégté-
tel (satisfactio) nyújtása, ami megállapítható jogsértés esetén köteleze� séget jelent azon 
állam számára, amely felelőssé tehető annak bekövetkezéséért. Az elégtétel adásának 
egyik lehetséges eszköze a hivatalos „elnézést kérés” (formal apology), de ez már kifeje-
ze�  és egyértelműen felelősséget elismerő nyilatkozatot testesít meg.37 Mivel azonban 
Magyarországot nem terheli nemzetközi felelősség jogsértésért, ezért természetesen 
sajnálatát kifejezhe� e38 az általa sem kívánt, és beleegyezése nélkül meghozo�  azeri ál-
lamfői döntés eredményeként kialakult helyzetért, de elégtételt, vagyis erkölcsi jóvátételt 
adnia (elnézést kérnie) nem kell és nem is lehet, mert az egy hazánknak fel nem róható 
(egy másik állam cselekménye mia�  kialakult) végeredményért viselt nemzetközi jogi 
felelősség formális elismerését jelentené.

Néhány összegző tanulság
Az azeri elítéltnek az átszállítását követő elengedése mia�  fellobbant kaukázusi politi-
kai indulatok és nemzetközi tiltakozások egy kényes, összete�  és ellentmondásos hely-
zetre irányíto� ák a nemzetközi fi gyelmet. A sajnálatos és felháborító végeredményhez 
vezető eljárás folyamatának jogi, diplomáciai és politikai vetületei nemcsak elkülönít-
hetők, hanem el is különítendők.

A rendkívül gyorsan és visszafordíthatatlanul kialakíto�  (fait accompli) végered-
mény szemlélteti, hogy miként válhat egy más esetben technikai kérdés (egy elítélt 
átszállítása saját hazájába a büntetésének letöltése érdekében) különleges politikai 
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töltö� séget és viszályképzési potenciált hordozó üggyé egy robbanásveszélyes és elhú-
zódó konfl iktussal terhelt térségben.

A bekövetkeze�  helyzethez vezető lépések és döntések tényszerű á� ekintése illuszt-
rálja, hogy miként válhat el a legalitás és a legitimitás egymástól, amikor egy jogsze-
rűen lebonyolíto� , de felismerhető erkölcsi és politikai kockázatokat hordozó eljárás 
valaki számára kirívó jogsértésre jelent könnyen kihasználható alkalmat. Amint azt 
Azerbajdzsán késlekedés nélkül végrehajto�  elnöki intézkedése megmuta� a, egy kel-
lően elszánt és gátlástalan politikai célú döntésre kész állam könnyedén visszaélhet az 
államközi együ� működés adta lehetőségekkel, ha ehhez jóhiszemű, könnyelmű vagy 
együ� működési vágytól hajto�  partnert talál, és az elkövete�  jogsértés nem fenyeget 
komolyabb következményekkel az elkövető számára.

Az átszállítást követő „kiszabadítással” előállt helyzet azt is szemlélteti, hogy ado�  
esetben nem a közvetlen jogsértést elkövető félnek kell a legkellemetlenebb diplomáciai 
és politikai veszteségeket elviselnie, hanem a nemzetközi jogi normákkal összhangban 
eljáró, de együ� működésével szabályszegésre alkalmat teremtő Magyarországnak. 
A stratégiailag kulcsfontosságú kaukázusi térség kétoldalú konfl iktusának „ingová-
nyába” könnyelműen besétáló bármely harmadik fél számára a politikai kockázatok 
felmérése fokozo�  óvatosságot követel meg. Komoly tanulság Magyarország és mások 
számára is, hogy téves politikai kockázatfelmérés vagy mérlegelés még akkor is ve-
zethet erkölcsi és diplomáciai károkhoz az azeri–örmény (és más hasonló) fegyveres 
viszály(ok) közegében, ha egy nemzetközi egyezményes alapon és jogszerűen lefolyta-
to�  (máskor és máshol rutinszerű) eljárásban próbál kapcsolatépítő gesztusokkal eleget 
tenni valamely fél elvárásának.
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Résumé

International Norms and Diplomacy in the Safarov Aff air: Reality and Perception,               
Law and Policy in the Hungarian–Azerbaĳ ani–Armenian Triangle

The notorious Safarov aff air has a� racted a wave of political commentary and stirred 
political debates. The current study intends to off er a short overview and analysis of 
the case from the perspective of international law and diplomacy. First, it examines its 
Hungarian–Azeri dimension with the conditions and formal requirements of the transfer 
procedure. The next question under scrutiny is the compatibility of the Azeri presidential 
pardon with the international rules binding upon Azerbaĳ an as the result of its reservation 
to the applicable treaty framework. Then it turns to the question of predictability of an 
Azeri breach of international obligations and the assessment of the decision taken by the 
Hungarian government to agree to the transfer. In the Hungarian–Armenian aspect of 
the case, the examination continues with the question of international responsibility of 
Hungary and the Armenian position on that ma� er. Then the analysis shi� s onto the 
diplomatic moves of Armenia and the issue of expected satisfaction from Hungary. The 
study ends with a brief conclusion of lessons.


