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Törő Csaba          A Szafarov-ügy nemzetközi jogi és diplomáciai vetületei

2012. augusztus 31-én az – örmény katonatiszt, Gurgen Markarjan sérelmére 2004-ben 
Magyarországon elkövetett gyilkosságért – életfogytiglani büntetésre ítélt azeri katona-
tisztet, Ramil Szafarovot átszállították Azerbajdzsánba, szabadságvesztésének otthoni 
folytatása céljából. Az azeri állampolgárt hazaérkezése után azonnal elnöki kegyelemben 
részesítették, szabadlábra helyezték és megjutalmazták (előléptették, elmaradt illetmé-
nyét visszamenőlegesen kifizették, és lakást kapott). A hazánk számára rendkívül kínos 
azeri lépés nemzetközi felháborodást és diplomáciai tiltakozást váltott ki. Örményország 
Magyarországot okolta a kialakult helyzet lehetővé tételéért, és felfüggesztette a diplomá-
ciai 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 épített államközi kapcsolatokat elmélyíteni akaró politikai döntésen 
alapult, az azt végrehajtó intézkedések, az alkalmazott szabályok és a nem kívánt ered-
ményhez vezető lépések szakszerű elemzése nem alapozható politikai nézőpontokra. 
A hazánk által lefolytatott eljárás és a közreműködésével kialakult helyzet értékeléséhez, 
valamint a levonható következtetések megállapításához elengedhetetlen a körülmények és 
a tények nemzetközi jogi szempontú 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 között Strasbourgban, 1983-ban meg-
kötött – multilaterális egyezmény1 kétoldalú államközi viszonyban megvalósuló 

gyakorlati alkalmazásaként került sor. Magyarország az egyezményhez történt csatlako-
zása óta évente számos esetben alkalmazta annak rendelkezéseit, és szállított át elítélteket 
más országokba. A magyar hatóságok a hírhedtté vált azeri elítélt esetében is a bejáratott 
gyakorlatot követve, egy rendszeresen alkalmazott nemzetközi jogi keretbe illeszkedően 
folytatták le az átszállítást. Tehát nem ad hoc, rögtönzött vagy különleges eljárás során, 
hanem egy rendszeresen követett nemzetközi büntetőjogi együttműködési „koreográfia” 
teljesítésével zajlott le a most kivételes figyelmet kapott, ám az ezt megelőző több tucat 
esetben érdektelen államközi „technikai” eljárás.

Magyarország az egyezmény rendelkezései alapján és az azok által meghatározott 
eljárási rendet követve járt el. Az egyezménnyel összhangban az átadó állam megkövetel-
heti2 a végrehajtás otthoni folytatását kérelmező államtól egy kísérő nyilatkozat kiadását 
arról, hogy milyen – az eredeti vagy a végrehajtó állam által elfogadott – bírósági hatá-
rozat alapján fogja az elítélt a hátramaradó büntetését otthon letölteni. Tehát az 1983-as 

1 „1994. évi XX. törvény a Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt személyek átszállításá-
ról szóló egyezmény kihirdetéséről”. CompLex, http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=9078. 
Letöltés ideje: 2012. október 14.

2 Uo. 6. cikk, 1. bekezdés, c. pont.
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strasbourgi egyezmény alapján bármely elítélt átszállításának kezdeményezésekor 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 hozott újabb) bírósági vagy államigazgatási határozat szolgáltatja majd az „át-
vevő” államban.

Az Azerbajdzsántól érkezett átszállítási kérelem mérlegelése során Magyarország 
az egyezmény előírásai szerint nyilatkozatot kért az azeri igazságügyi minisztériumtól 
az elítélt börtönbüntetésének folytatásakor követett eljárásról.3 A magyar kormány ezt 
a nyilatkozatot meg is kapta az azeri féltől – erre az Azerbajdzsán budapesti nagykö-
vetének átadott és nyilvánosságra is hozott írásbeli tiltakozás (diplomáciai jegyzék) is 
kifejezetten hivatkozik.4 Azerbajdzsán kormányának illetékes képviselője (az igazság-
ügyi miniszterhelyettes) hivatalosan, írásban értesítette 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 egyértelműen 
kinyilvánította, hogy a vonatkozó ET-egyezménnyel összhangban választható megoldá-
sok közül a magyarországi bírósági határozatot „közvetlenül alkalmazó” eljárást követi, 
az ítélet bármiféle „átalakítása” (adaptációja) nélkül.5

Az Azerbajdzsán kormánya által elfogadott megoldás (azaz a végrehajtás közvetlen 
és más intézkedések nélküli folytatása) azt jelentette, hogy a magyar bíróság által ki-
szabott ítéletet az azeri fél elfogadta és végrehajtását vállalta. A büntetés természetének 
és súlyának változatlanul hagyása alátámasztására azeri részről megerősítették, hogy a 
Magyarországtól átvett ítélettel megegyező büntetések (életfogytiglani börtönbüntetés) 
esetén a helyi büntetőjogi szabályok szerint legkorábban 25 év letöltése után kerülhet sor 
feltételes szabadlábra helyezésre vagy a büntetés határozott idejűvé történő átalakítására.

Nemzetközileg jogsértő kegyelmi döntés Azerbajdzsánban

Sem az 1983-as egyezmény, sem a később ahhoz fűzött kiegészítő jegyzőkönyv6 
nem állít nemzetközi korlátokat az aláíró országok elé amnesztia, kegyelem vagy 
enyhítés gyakorlása terén. Ezek alkalmazása és megadása szuverén állami hatáskör 

maradt. Annak ellenére, hogy az egyezmény rendelkezései a kegyelmi jogkör gyakorlását 
általánosságban nem szűkítik vagy kapcsolják feltételekhez, azonban a részes államok 
egyénileg csatolt feltételei következtében korlátozások belekerülhetnek. A nemzetközi 

3 Uo. 9. cikk, 2. bekezdés.
4 „Németh Zsolt hivatalába kérette Azerbajdzsán budapesti nagykövetét”. Kormányportál, http://www.

kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/nemeth-zsolt-hivatalaba-
kerette-azerbajdzsan-budapesti-nagykovetet, 2012. szeptember 2.

5 Vilayat Zahirov, azeri igazságügyi miniszterhelyettes eredeti angol nyelvű levele nyilvánosságra ke-
rült fénymásolata elérhető: „Itt a bizonyíték – hazudtak az azeriek”. MNO, http://mno.hu/belfold/
itt-a-bizonyitek-hazudtak-az-azeriek-1102783, 2012. szeptember 1.

6 „2001. évi LXVII. törvény az elítélt személyek átszállításáról szóló, Strasbourgban, 1983. március 
21-én kelt Egyezmény, Strasbourgban, 1997. december 18-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvének ki-
hirdetéséről”. CompLex, http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=10008. Letöltés ideje: 2012. 
október 14.
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szerződési normák értelmében a másokkal szemben a kegyelmi jogi mozgásteret csök-
kentő megkötések – mint szűkítő feltételek – az igénnyel élő állam számára is önkorlátozó 
következményekkel járnak.

Éppen ilyen helyzet állt elő Azerbajdzsán esetében is. Az elítéltek átszállítására al-
kalmazható szerződési kerethez történt azeri csatlakozás alkalmával az ahhoz fűzött 
fenntartásaik között megjelent a más államok által gyakorolható kegyelmi jogkörök kor-
látozásának igénye. Az átszállítási egyezményhez fűzött fenntartásai között kifejezetten 
szerepelt egy olyan nyilatkozat, amelyben Azerbajdzsán a saját illetékes hatóságainak 
egyetértéséhez köti az általa átadott elítéltekre vonatkozó kegyelmet vagy amnesztiát ki-
mondó döntések meghozatalát az átvevő országban.7

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 egyértelmű-
en sokoldalú következménnyel járó eszközök.8 Mindazon szerződő államok, amelyek nem 
emelnek kifogást valamely másik fél által tett fenntartások ellen, elfogadják az azokba 
foglalt szerződési alkalmazási korlátokat vagy végrehajtási feltételeket.9 Ezek azonban 
természetesen nem egyoldalú engedményeket vagy könnyítéseket jelentenek a fenntartást 
csatoló állam számára, hanem a viszonosság alapján a szerződés alkalmazásakor ugyan-
azt kell neki is alkalmaznia és betartania a fenntartást elfogadó államok viszonylatában. 
Tehát valamely sokoldalú megállapodáshoz fenntartást fűző és az(oka)t elfogadó (vagyis 
nem kifogásoló) államok között az eredeti jogosultságokat vagy kötelezettségeket szűkít-
ve alkalmazzák „minden irányban” azokra a rendelkezésekre, amelyekre a fenntartások 
vonatkoznak.10

Ezeket az általánosan érvényes szabályokat a magyar–azeri átszállítási ügyletre vo-
natkoztatva megállapítható, hogy az Azerbajdzsán által tett és Magyarország által is 
elfogadott fenntartások mindkét fél számára módosítják az egyezménynek az azeri fenn-
tartásokkal érintett rendelkezéseit. Tehát az Azerbajdzsán által bejelentett elvárás, hogy 
az amnesztia vagy kegyelem más országokban történő alkalmazása azeri egyetértéshez 
kötött, nemcsak az Azerbajdzsánból átszállított elítéltekre, hanem az oda szállítottak-
ra vonatkozóan is módosította, vagyis korlátozta az egyezményben elismert szuverén 
kegyelmi jogosítványok gyakorolhatóságát. Az azeri fenntartás egyúttal minden azt elfo-
gadó ország felé kötelezettséget teremtett Azerbajdzsán számára is: az átszállító országok 
egyetértését kell kérnie az onnan átadott elítéltekre vonatkozó kegyelem megadása előtt.

  7 „In accordance with Article 12, of the Convention, the Republic of Azerbaijan declares that decisions 
regarding the pardons and amnesties of sentenced persons transferred by the Republic of Azerbaijan 
should be agreed with the relevant competent authorities of the Republic of Azerbaijan.” Lásd: 
„Declaration Contained in the Instrument of Ratification Deposited on 25 January 2001”, http://
conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=112&CM=8&DF=&CL=ENG&
VL=1, 2001. május 1.

  8 „1987. évi 12. törvényerejű rendelet a szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május hó 
23. napján kelt szerződés kihirdetéséről”. Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, http://www.
kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Jogszabalyok/nemzetkozi_dipl_konzuli_ jog/
BE_szerzodesek_jogarol.htm, 2009. március 28. 19. cikk.

  9 Uo. 20. cikk, 5. bekezdés.
10 Uo. 21. cikk, 1. bekezdés.
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Az egyezményhez történt csatlakozáskor, a mások kegyelmi jogkörének gyakorlá-
sához fűzött beleegyezésének feltételül szabásával a nemzeti hatáskörben gyakorolható 
kegyelem egyoldalú elhatározását kizáró helyzetet teremtett Azerbajdzsán saját magának 
is. Amikor fenntartotta a maga számára a jogot, hogy eldönthesse az általa átszállított 
elítélteknek a máshol adható kegyelem elfogadását vagy elutasítását, a viszonosság szabá-
lya alapján önmagát is korlátozta. Kegyelmet csak úgy adhatott volna a Magyarországról 
átszállított elítéltnek, ha – a saját fenntartásával létrehozott nemzetközi kötelezettségének 
megfelelően – előtte megszerzi a magyar fél egyetértését. Ez a kötelezettség érvényes és 
fennálló nemzetközi jogi korlátot állított Azerbajdzsán elé az elítélt büntetésének elenge-
désével szemben, amely nem kívánt külön megerősítést. Következésképpen, összhangban 
a nemzetközi szerződések szabályaival, nem volt szükség más vagy külön garanciális nyi-
latkozatra a büntetés Azerbajdzsánban történő tényleges végrehajtásának biztosításához.

Az azeri államfő által adott egyéni kegyelem nemzetközi jogot sértett, mivel az 
átadó állam hozzájárulása nélkül, vagyis a saját fenntartásából viszonosan következő kö-
telezettségével ellentétben cselekedett. 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 tett bármilyen kísérlet nélkül, teljes mértékben egyoldalúan fogadta 
el Azerbajdzsán.

Az azeri elnöki döntéssel azonnal kiszabadított, kárpótolt és „hősiesített” egykori el-
ítélt erkölcsileg elfogadhatatlan, felháborító és politikailag is veszélyes esete azonban nem 
csupán egy egyezmény adta lehetőség rosszhiszemű eltérítését valósította meg. Habár 
az Európai Parlament Azerbajdzsánról hozott határozata is csak az 1983-as átszállítási 
egyezmény „előírásaival megegyező”, ámde „szellemétől eltérő” és a Magyarországnak 
adott „diplomáciai biztosítékokat” megsértő elnöki kegyelmet állapított meg,11 az azeri 
államfői döntés nem joggal való visszaélést, hanem jól azonosítható nemzetközi jogsértést 
valósított meg.

Az átszállítási folyamat az elítélő államból a végrehajtó államba történő átadásig 
szabályszerűen zajlott le, a megfelelő eljárási lépések – a szükséges nyilatkozat kérése 
és annak megadása – betartásával. Ami azonban az után történt, hogy az átvett elítélt 
megérkezett a hazájába, az már a nemzetközi egyezményes eljárás eltérítését és megsze-
gését jelentette. Habár az átvevő állam önkényes, politikai célzatú kegyelmi döntésének 
jogszerű elfogadására és végrehajtására a vonatkozó nemzetközi egyezményhez fűzött 
fenntartása miatt nem lett volna lehetőség, ez azonban Azerbajdzsán számára, sajnos, 
nem jelentett akadályt.

11 „European Parliament Resolution on Azerbaijan: the Ramil Safarov case (2012/2785(RSP))”. European 
Parliament, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-
2012-428&language=EN, 2012. szeptember 12. 3. bekezdés.

Törő Csaba          A Szafarov-ügy nemzetközi jogi és diplomáciai vetületei



2012. október 26.           7

Előrelátható azeri jogsértés?

Az Azerbajdzsán által tett fenntartásból saját magára háruló kötelezettségének 
betartásához – éppen úgy, mint minden más nemzetközi jogi kötelezettség 
esetében – elengedhetetlen az ország jogkövető magatartása és a nemzetközi 

szerződéses vállalások végrehajtásának szándéka. A nemzetközi kötelezettségek telje-
sítési szándékának nyilvánvalóvá vált hiánya, nem pedig valamilyen írásbeli biztosíték 
elmaradása vagy megszerzésének elmulasztása eredményezte az azeri állami döntés mi-
att 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 tettére és sze-
mélyére. Habár egyes politikusok már a 2004-es bűncselekményt követően „hősies és 
hazafias tettként” próbálták láttatni a gyilkosságot, az azonban nem vált az azeri állam 
nyilvánosan képviselt álláspontjává.12 Örményország – állampolgárának áldozattá válása 
miatt egyértelműen érdekelt – harmadik félként folyamatosan figyelemmel kísérte az el-
követő elleni magyarországi eljárást és a büntetés itteni végrehajtását. Az elítélt esetleges 
hazakerülését követően várható azeri lépések a konfliktuszóna örmény oldaláról figyelve 
természetesen baljóslatú képet mutattak. Ezért Örményország – állítása szerint – ismételten 
figyelmeztette Magyarországot az Azerbajdzsánban kialakított és fenntartott megítélésre, 
amely erkölcsileg felmentette és hazafias tettnek minősítette az elkövetett bűncselek-
ményt.13 Az elítélt hazaszállítása esetén várható azeri bánásmódra vonatkozó, vészjósló 
örmény előrejelzések kialakításában minden bizonnyal meghatározó lehetett a korábban 
Örményországba hazatért köztörvényes gyilkosnak nyújtott elismerő fogadtatás, illetve 
az akkor szerzett saját tapasztalat.14

A korábbi örmény példa, a szembenálló felek hajthatatlansága, valamint az azeri kor-
mány bel- és külpolitikai céljai alapján valóban elképzelhetőnek tűnt, hogy amennyiben 
az azeri állami hatóságok saját belátásuk szerint cselekedhetnek, és szabad kezet kaphat-
nak, megpróbálhatják megszüntetni a büntetést és szabadlábra helyezni az elítéltet. Éppen 
ezért is vált szükségessé, hogy az átszállítást megelőzően Azerbajdzsán kétséget kizáró-
an, hivatalosan és írásban jelezze a büntetés folytatására vonatkozó készségét, az 1983-as 
strasbourgi egyezményben meghatározott módon.

Természetesen ez sem zárhatta ki a nemzetközi kötelezettségek megsértésének lehe-
tőségét, de egyértelművé tette, hogy a felek egy nemzetközi egyezmény keretei között 
járnak el, amelynek alkalmazása nem teszi jogilag lehetővé az elítélt cselekményének más 

12 Thomas de Waal: Viewpoint – Setback for Peace in the Caucasus”. BBC News, http://www.bbc.co.uk/
news/world-europe-19477043, 2012. szeptember 4.

13 „Statement of the Ministry of Foreign Affairs of Armenia”. Ministry of Foreign Affairs of the Republic 
of Armenia, http://mfa.am/en/interviews/item/2012/08/31/st_mfa/, 2012. augusztus 31.

14 Amint elemzők és újságírók emlékeztettek rá: Amanda Paul: „In 2001 Varoujan Garabedian Was 
Released from a French Prison and Sent to Armenia where He Was Immediately Pardoned”. First 
Armenian News and Analyses, http://www.1in.am/eng/interviewandpanel_interviews_1954.html, 
2012. szeptember 10.; Daisy Sindelar – Arife Kazimova: Passions, History Run Deep In Safarov 
Case”. Radio Free Europe/Radio Liberty, http://www.rferl.org/content/passions-and-history-run-
deep-in-safarov-case/24699074.html, 2012. szeptember 5.
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megítélését és büntetésének megváltoztatását. Az azeri elítélt hazai joghatóság alá kerü-
lése után végrehajtott kegyelem lehetőségét kizárni ugyan nem lehetett, de az jogszerűen 
csak magyar egyetértéssel lett volna végrehajtható. Az egyoldalúan és a magyar szán-
dékkal, valamint az alkalmazott egyezmény egész céljával ellentétben gyakorolt egyéni 
kegyelem is elképzelhető volt, amennyiben Azerbajdzsán vállalja az ezzel járó nemzet-
közi jogsértést.

Mivel az átszállítási folyamat során a hivatalos nyilatkozataiban és állásfoglalásaiban 
az azeri fél amnesztiára vagy kegyelemre még utalást sem tett, az alkalmazott nemzetkö-
zi egyezményből eredő kötelezettségeinek azonnali és egyértelmű megszegésére irányuló 
tényleges szándéka nem volt megállapítható. Habár egy önkényes azeri kegyelmi döntés 
elfogadása ki nem zárható, tehát elképzelhető lehetőséget jelentett, az egyezmény rendel-
tetésszerű alkalmazása is bizonyos kockázatot hordozott, de ennek bekövetkezése nem 
volt elkerülhetetlen vagy szükségszerű. A kockázat tényleges megvalósulásának való-
színűsége nem volt pontosan felmérhető, mert az teljes egészében az azeri fél jogsértési 
készségétől és elszántságától függött. Az azeri állam valós szándéka és hivatalos nyilat-
kozata közötti alapvető ellentét csak az egyezményes eljárás szerinti átszállítást követően 
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 biztosította 
a két ország között alkalmazásra kerülő multilaterális egyezmény végrehaj-
tásához szükséges nyilatkozatot, az azeri fél az előírt módon kinyilvánította 

jogkövető szándékát. Ezek után az átszállítást követő azeri lépésekkel kapcsolatos bármi-
lyen kétség felvetésére csak Azerbajdzsán nyilatkozatban rögzített kötelezettségvállalása 
megbízhatóságának vagy őszinteségének megkérdőjelezésével kerülhetett sor. Az át-
szállításba beleegyező vagy azt elutasító döntés meghozatalakor két lehetőség között 
választhatott Magyarország:

• 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 
mielőtt az bármilyen tényleges jogsértést elkövetett volna.

• A másik választható megoldás szerint jóhiszeműen elfogadja a megtett nyilatkoza-
tokat az azeri fél jogkövető szándékának igazolásaként, és vállalja Azerbajdzsán 
lehetséges jogsértő szabadító döntésének Magyarországra háruló diplomáciai és 
politikai következményeinek kockázatát.

Habár az alkalmazott egyezmény nem határoz meg sem az átszállítási kérelmek eluta-
sítását megengedő okokat, sem pedig indoklási kötelezettséget elutasításuk esetére, azok 
nem teljesítése lényegében mégis a felek közötti bizalom és együttműködési szándék hiá-
nyát tanúsítják. A bizalom hiánya szembeötlővé válik, ha a kérelmező fél egyébként eleget 
tesz minden, az egyezményben rögzített nyilatkozati és kötelezettségvállalási előírásnak. 
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Bármely országgal szemben kínos és kártékony hatást gyakorol a kétoldalú államközi 
kapcsolatokra, ha egy másik ország nyilvánvalóan nem tekinti partnerét jóhiszeműen el-
járó 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 kapcsolatai kiterjesztésére.

A két ország közötti együttműködést erősítő és a másik felet lekötelező, komoly 
gesztusnak tekintve, a rendelkezésre álló fenti lehetőségek közül Magyarország az aze-
ri kérés teljesítésének kockázatokat hordozó útját választotta, és elegendőnek tekintette 
Azerbajdzsán nyilatkozatát, valamint az alkalmazott egyezményes kerethez fűzött azeri 
fenntartásból eredő korlátozás nyújtotta biztosítékot. Az átszállítással járó kockázatot egy 
szabályszerű eljárás önmagában nem tudta kiküszöbölni. Azt csak az Azerbajdzsán által 
adott hivatalos nyilatkozatok elégtelennek, vagyis hiteltelennek minősítésével járó eluta-
sítás biztosíthatta volna.

Tehát a magyar kormány az azeri félnek az egyezményes kerettel ellentétes ké-
sőbbi lehetséges lépésével járó kockázat tudatában, de a másik fél – az ellenkezőjének 
beigazolódásáig – vélelmezett jóhiszemű együttműködésében bízva, a szabályosan lefoly-
tatott és nemzetközi egyezményes keretbe ágyazott eljárásra támaszkodva járult hozzá 
az átszállításhoz. Az azt követő azeri elnöki kegyelem eredményeképpen haladéktala-
nul végrehajtott szabadon bocsátás és rehabilitálás azt bizonyította, hogy Azerbajdzsán 
hivatalosan kinyilvánított teljesítési szándéka csupán taktikai manővert jelentett, és nem-
zetközi kötelezettségének megszegése elfogadható árat jelentett az elérni kívánt azeri 
bel- és külpolitikai célok megvalósításához. A jóhiszeműséget és tisztességes együtt-
működést elváró másik félnek, Magyarországnak okozott nemzetközi politikai károk, 
valamint a magyar–azeri kétoldalú kapcsolatok sérülésének lehetősége láthatólag nem 
jelentettek olyan mérlegelési szempontot, amely visszatartotta volna Azerbajdzsánt a gát-
lástalan és nemzetközi egyezménybe ütköző elnöki „szabadítási akció” végrehajtásától.

Amint azt a nemzetközileg jogellenes kegyelmi döntés nyers valósága szemléltette, 
az átszállítást követően tanúsított kétséges azeri magatartásából és szavahihetőségéből 
eredő kockázatot Magyarország nem tudta kezelni és ellenőrzése alatt tartani, még egy 
multilaterális egyezményes keret alkalmazásával sem. Egy önkényes és jogsértést is 
vállaló azeri lépés kockázata ugyan felismert és számításba vett eshetőségként megje-
lent az átszállítási eljárást megelőző magyar kormányzati döntéshozatalban,15 de annak 
bekövetkezési valószínűségét nyilvánvalóan alábecsülték. Tényleges meglepetést va-
lójában a kialakult helyzet kirívóan jogsértő és erkölcstelen módja, valamint azonnali 
bekövetkezése okozhatott. Az átszállított elítélt büntetésének bármilyen módon történő 
egyoldalú megszüntetése mindenképpen nemzetközi jogsértést valósított volna meg. Még 
ha diszkréten és óvatosan (a nyilvánosság kizárásával, fokozatosan vagy csak bizonyos 
idő elteltével), de Magyarország hozzájárulása nélkül került volna sor az egyéni elnöki 
kegyelem megadására, az jogilag akkor is az alkalmazott egyezményes keret megsérté-
sét valósította volna meg. Az elképzelhetőnek tekintett, de pontosan előre nem jelezhető 

15 A magyar miniszterelnök megerősítette, hogy a kialakult helyzet egyetlen vonatkozása sem okozott 
önmagában meglepetést, vagyis minden lehetséges következményt ismertek és mérlegeltek. Lásd: 
„Orbán döntött, Jereván megdöbbent”. Index, http://index.hu/belfold/2012/09/11/orban_dontott_
jerevan_megdobbent/, 2012. szeptember 11.
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kegyelmi döntés tényleges végrehajtásának körülményei fokozták az Azerbajdzsán által 
elkövetett nemzetközi jogsértés Magyarországra visszahulló kártékony politikai és dip-
lomáciai következményeit. A szabadlábra helyezés módja, a legteljesebb nyilvánosság, 
valamint hivatalos erkölcsi és anyagi elégtétel nyújtása mind egy köztörvényes elítélt 
lehető legprovokatívabb módon történő felmentését és megjutalmazását szolgálta. Az 
Azerbajdzsánba átszállított elítélt jogellenes elengedése és a büntetése következményei 
alóli teljes mentesítése kétségtelenül egy kihívóan végrehajtott nemzetközi kötelezettség-
szegést valósított meg.

Magyar–örMény diMenzió

A hivatalos örmény álláspont Magyarország szerepéről: téves és túlzó

Azerbajdzsán az elnöki kegyelemmel elérte elsődleges külpolitikai célját, és el-
lenségnek tekintett szomszédja nemzeti önérzetébe gázolt. Az azeri döntés – a 
várható módon – óriási felháborodást váltott ki Örményországban és a külföldön 

élő örmény diaszpóra körében is. Az azeri köztörvényes elítélt megérdemelt büntetésé-
nek elengedése és erkölcsi felmentése miatt érzett, egyöntetű örmény harag és sértettség 
teljességgel érthető, valamint az is, hogy Örményország nyilvánvalóan haladéktalan vá-
laszlehetőségeket keresett, valamennyi lehetséges eszközzel. Azonban az örmény állam 
nemzetközi politikai és diplomáciai válaszcsapásának, valamint az örmény diaszpóra til-
takozásának és dühének fő célpontjává indokolatlanul Magyarország vált, annak ellenére, 
hogy nem a jogsértő kegyelmi döntés gyakorlásában, hanem csak az azt megelőző jogsze-
rű eljárásban működött közre.

Az azeri elítélt otthoni kiszabadulását követően kiadott örmény államfői és kül-
ügyminisztériumi nyilatkozatok a korábbi magyar „politikusi” és „kormányzati 
fogadkozások”16 felülbírálását és a hivatalos álláspont váratlan megváltoztatását sérel-
mezték. Ezt Magyarország szuverén államként (természetesen nemzetközi kötelezettségei 
betartása mellett) bármikor megtehette. A magyar kormány nemzeti hatáskörébe tartozó 
– politikai és diplomáciai következményeit tekintve kockázatos, azonban megengedhető 
és nemzetközi jogba nem ütköző –  döntést hozott, a saját megfontolásai és nemzetközi 
prioritásai alapján. Mivel az ehhez való jogát Örményország sem tudta elvitatni, ezért a 
magyar álláspontban bekövetkezett alapvető és váratlan fordulat indokait, illetve mozga-
tórugóit vonta kétségbe.

Az örmény fél Magyarországot nem csupán egy meggondolatlanságból, 
könnyelműségből vagy hiszékenységből elkövetett 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 

16 „Remarks by the President of the Republic of Armenia Serzh Sargsyan at the Meeting with the 
Heads of Diplomatic Missions Accredited in the Republic of Armenia”. President of the Republic 
of Armenia, http://www.president.am/en/statements-and-messages/item/2012/08/31/President-Serzh-
Sargsyan-speech-ambassadors/, 2012. augusztus 31.
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diplomáciai képviseletek vezetői előtt tett, drámai hangú nyilatkozatában „a magyar és 
az azeri hatóságok együttes akciójának” és „álnok fejleménynek” minősítette a kialakult 
helyzetet. Az örmény elnök értelmezése szerint az egész átszállításra azért kerülhetett sor, 
mert a magyar kormány „alkut kötött az azeri hatóságokkal”.17 Az örmény külügyminiszter 
által később is megismételt álláspont18 nyíltan arra utalt, hogy valami mögöttes és 
titkolni való cél elérése érdekében következett be fordulat a magyar álláspontban. 
Magyarországot kétségtelenül az Azerbajdzsánnal fenntartott kapcsolatok szorosabbra 
fűzésének, kibővítésének, valamint elmélyítésének nyíltan vállalt és követett törekvése 
vezette, amely attól még nem tisztességtelen vagy jogellenes, hogy egy Örményországgal 
ellenséges és fegyveres konfliktusban álló ország felé irányul. Amennyiben a magyar 
és az azeri állam közötti bármilyen együttműködés (kereskedelmi, pénzügyi vagy 
energetikai) célja, eszköze vagy megvalósítása nem ütközik nemzetközi normákba, az 
semmilyen tényszerűen megalapozott 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 
szabályszerűségét mérlegelte volna, vagy a magyar kormánytól tájékoztatást és 
tisztázást kért volna. Ezek elmaradtak, ami gyakorlatilag nagyon megnehezítet-

te, hogy a magyar állam felelőssége tényszerűen értékelhető és megállapítható legyen az 
Örményország számára nyilvánvalóan sértő és elfogadhatatlan helyzetért. Mivel látható-
lag ezt nem tartották szükségesnek, az örmény államfő azonnal kialakíthatta álláspontját, 
minden tényfeltárás, további tájékozódás és mérlegelés nélkül. Az örmény állam hivatalos 
– és a lehető legszélesebb nemzetközi nyilvánosság előtt kezdettől fogva képviselt – ér-
telmezése az eseménysor egészét magyar–azeri akarat- és szándékegységben végrehajtott 
lépéssorozatnak tekintette. Örményország egy harmadik országban (Azerbajdzsánban) 
meghozott, méltatlan és jogellenes döntés kialakításában „tettestársként” vagy legalábbis 
rosszhiszemű és tudatos együttműködőként („bűnsegédként”) kívánja – sajnálatos módon 
bizonyos mértékig sikeresen – láttatni Magyarországot.

Az Örményország által nemzetközi nyilvánosság előtt képviselt értelmezés 
Magyarországot is felelőssé akarja tenni az Azerbajdzsán döntésével, illetve annak 
végrehajtásával elkövetett jogsértésért. Azonban a nemzetközi jogi gyakorlat szerint 
valamely ország akkor visel felelősséget egy másik állam által elkövetett nemzetközi 
jogsértésért, ha arról tudomással bírva abban segédkezett. Az ENSZ Nemzetközi Jogi 
Bizottságának a állami felelősségre vonatkozó 2001-es jogalkotó egyezményi terve-
zete meghatározza, hogy egy nemzetközileg jogsértő cselekményhez nyújtott segítség 
kiterjeszti a nemzetközi felelősséget arra az államra, amely a körülmények ismeretében 

17 Uo.
18 „Press Conference. Edward Nalbandian’s Statement and Answers at the Joint Press Conference with 

Jean Asselborn, the Luxembourg Deputy Prime Minister and Foreign Minister”. Ministry of Foreign 
Affairs of the Republic of Armenia, http://mfa.am/en/press-conference/item/2012/09/11/luxemb_conf/, 
2012. szeptember 11.
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segédkezett annak elkövetésében.19 Az azeri elítélt esetében azonban az átszállítása és 
az elengedése egymástól egyértelműen elkülönülő intézkedést jelentett. Ezek egymással 
ok-okozati összefüggésben nem álltak, vagyis nem egymást szükségszerűen követő két 
eseményt jelentettek , hanem egymás után következő, de két különböző állami szereplő 
önálló döntéseit fejezték ki. A legfontosabb megkülönböztető körülmény a két állami 
aktus között, hogy míg az átszállítás egy szabályos, sokoldalú nemzetközi egyezmé-
nyes keretben lebonyolított kétoldalú (államközi) ügyletet valósított meg, addig az azeri 
„kiszabadítási” intézkedés egyoldalú, magyar hozzájárulás nélküli nemzetközi kötele-
zettségszegést hajtott végre. A nemzetközi joggal összhangban álló magyar intézkedés 
ugyan megelőzött és lehetővé tett egy későbbi jogsértést, de ez utóbbi nem szükségszerű 
következményként vagy fejleményként, hanem egy lehetőséget jogellenes célra fordító 
szuverén állami akarat megvalósulásaként következett be.

Az Azerbajdzsán által elkövetett jogsértést Magyarországon számon kérő értelmezés 
ugyanolyan mértékben megalapozatlan és tarthatatlan ok-okozati összefüggést, vala-
mint kapcsolt felelősséget tételez fel a két fél cselekményei között, mintha a fegyveres 
konfliktusuk során az Örményország által Azerbajdzsán ellen elkövetett valamely nem-
zetközi jogsértésért (pl. azeri területek megszállása) az örmény hadsereget fegyverekkel 
ellátó Oroszországot kívánná az azeri állam felelőssé tenni. Az orosz fegyvereknek a 
nemzetközi jogba nem ütköző módon (pl. nemzetközi fegyverembargót nem sértve) tör-
ténő szállítása és az azokkal végrehajtott nemzetközileg jogellenesnek minősülő örmény 
katonai akciók egymástól elkülönülő államközi műveleteket jelentenek, amelyek közül 
az első ugyan lehetővé teszi a második végrehajtását, de mégsem jelent Oroszországnak 
tulajdonítható közreműködői felelősséget az Örményország által végrehajtott, nemzet-
közi jogba ütköző cselekményekért. Az Oroszország által szállított fegyvereket éppúgy 
lehet jogszerű és legitim katonai célokra (pl. jogos önvédelem) is használni, mint nemzeti 
kül- és belpolitikai célokat szolgáló, jogsértő külföldi fegyveres akciókra (pl. más ország 
területének megszállása). Mindkettőnek előfeltétele az orosz állam közreműködése annak 
tudatában, hogy az örmény fél a rendelkezésére bocsátott fegyverekkel akár jogellenes-
séget is elkövethet, ami azonban nem szükségszerű és elkerülhetetlenül bekövetkező, 
egyenes folytatása a két állam közötti együttműködésnek. A lehetséges jogsértés azonban 
már kizárólag az örmény állam szuverén döntésén múlik, és elkülönül a nemzetközi jogi-
lag szabályos (jogsértés nélküli) fegyverszállítás lebonyolításától.

Éppen ilyen módon és okok miatt kellene Örményországnak belátnia, hogy az omi-
nózus elítélt Magyarországról Azerbajdzsánba történt átszállítása csupán a jogszerű és 
a jogellenes lehetőségek közötti választásra adott alkalmat, azonban az elnöki kegyelem 
utáni szabadlábra helyezéssel megvalósított jogsértés nem szükségszerű és közvetlen 
következményként jelent meg, hanem Azerbajdzsán saját szándékán, mérlegelésén és má-
soktól függetlenül meghozott döntésén múlott. Egy jogszerű együttműködéssel megnyíló 
alkalmat kihasználó jogsértés – a „leszállított” köztörvényes elítélt politikai célú rehabi-
litációval és dicsőítéssel súlyosbított elengedése – azonban már nem a „szállító”, hanem a 
választási lehetőségek felett rendelkező azeri állam felelőssége.

19 „Article 16: Aid or assistance in the commission of an internationally wrongful act”. Lásd: 
„Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001”. Yearbook of the International 
Law Commission, 2001, Vol. II. New York – Genf: United Nations, 2005.
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Örmény állami válaszlépés: a diplomáciai kapcsolatok felfüggesztése

Ennek ellenére az örmény fél (az államelnök, később a parlament is) bejelentette, 
hogy felfüggeszti a Magyarországgal fennálló diplomáciai és egyéb kétoldalú kap-
csolatokat.20 Hivatalos nyilatkozataik egyértelművé tették, hogy nem megszakítják, 

hanem egyoldalúan szüneteltetni akarják a hazánkkal ápolt hivatalos együttműködési for-
mákat és csatornákat. A kétoldalú kapcsolatok felfüggesztése kiterjedhet minden olyan 
állami intézményre és hatóságra, amely hivatalos viszonyt tart fenn magyar partnerintéz-
ményekkel. Ez az örmény fél egyoldalú elhatározásának következménye, és ez az állapot 
addig maradhat érvényben, amíg az a döntését meg nem változtatja, és fel nem akarja 
újítani a kapcsolatokat.

Magyarország szuverenitásának és nemzeti önrendelkezésének helyreállítása, azaz 
1990 óta nem élt ilyen eszközzel, és velünk szemben sem alkalmazták ilyen diplomáciai vá-
laszlépést. A nemzetközi gyakorlatban rendszeresen előforduló, de hazánk által még nem 
tapasztalt helyzetbe kerültünk – nekünk felróható jogsértés elkövetése nélkül – két má-
sik, egymással fegyveresen szembenálló ország döntései következtében. A Magyarország 
számára kínos és igazságtalannak tekintett állapot megszüntetéséhez, vagyis a diplomáci-
ai kapcsolatok újraindításához elengedhetetlen Örményország együttműködési szándéka, 
mivel a kialakult helyzet egyoldalú magyar igyekezettel vagy lépésekkel nem változtatha-
tó meg. Ezek természetesen erősíthetik az örmény fél bizalmát és a kifejezhetik a magyar 
együttműködési készség tartósságát, de az eddigi „normális diplomáciai üzemmód” hely-
reállítása csakis Örményország helyzetértékelésének megváltozása után lehetséges.

Magyar elégtétel Örményországnak?

Magyarország Örményországgal szemben nem követett el nemzetközi jogsértést, 
amit egyértelművé tesz az is, hogy a magát sértettnek tekintő állam sem tu-
dott eddig olyan körülményt vagy lépést megnevezni, amely Magyarországnak 

felróható és államközi gyakorlatba vagy nemzetközi jogi szabályokba ütköző, szándékos 
vagy gondatlan kötelezettségszegést jelentene. Az azeri elítélt átszállításával összefüg-
gésben két- vagy többoldalú megállapodások, illetve általános alkalmazást megkövetelő 
nemzetközi normák megsértése miatt Magyarország nemzetközi felelőssége egyetlen ál-
lammal szemben sem állapítható meg. Ezért Örményország sem várhat el vagy követelhet 
Magyarországtól elégtételt, vagyis azt, hogy a magyar fél elismerje, hogy nemzetközileg 
védett örmény érdekeket vagy jogokat sértett volna, és emiatt „bocsánatot kérjen”.

A nemzetközi jogi szokásjog egyik jóvátételi (reparatio) formája az erkölcsi elégté-
tel (satisfactio) nyújtása, ami megállapítható jogsértés esetén kötelezettséget jelent azon 
állam számára, amely felelőssé tehető annak bekövetkezéséért. Az elégtétel adásának 
egyik lehetséges eszköze a hivatalos „elnézést kérés” (formal apology), de ez már kife-
jezett és egyértelműen felelősséget elismerő nyilatkozatot testesít meg.21 Mivel azonban 

20 „Remarks by the President of the Republic of Armenia…”.
21 „Article 37: Satisfaction”. Lásd: „Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001…”.
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Magyarországot nem terheli nemzetközi felelősség jogsértésért, ezért természetesen 
sajnálatát kifejezhette22 az általa sem kívánt, és beleegyezése nélkül meghozott 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 
végeredményért történő nemzetközi jogi felelősség formális elismerését jelentené.

NéháNy összegző taNulság

Az azeri elítéltnek az átszállítását követő elengedése miatt fellobbant kaukázusi 
politikai indulatok és nemzetközi tiltakozások egy kényes, összetett és ellentmon-
dásos helyzetre irányították a nemzetközi figyelmet. A sajnálatos és felháborító 

végeredményhez vezető eljárás folyamatának jogi, diplomáciai és politikai vetületei nem-
csak elkülöníthetők, hanem el is különítendők.

A rendkívül gyorsan és visszafordíthatatlanul kialakított (fait accompli) végeredmény 
szemlélteti, hogy miként válhat egy más esetben technikai kérdés (egy elítélt átszállítása 
saját hazájába a büntetésének letöltése érdekében) különleges politikai töltöttséget és vi-
szályképzési potenciált hordozó üggyé egy robbanásveszélyes és elhúzódó konfliktussal 
terhelt térségben.

A bekövetkezett helyzethez vezető lépések és döntések tényszerű áttekintése illuszt-
rálja, hogy miként válhat el a legalitás és a legitimitás egymástól, amikor egy jogszerűen 
lebonyolított, de felismerhető erkölcsi és politikai kockázatokat hordozó eljárás valaki szá-
mára kirívó jogsértésre jelent könnyen kihasználható alkalmat. Amint azt Azerbajdzsán 
késlekedés nélkül végrehajtott elnöki intézkedése megmutatta, egy kellően elszánt és 
gátlástalan politikai célú döntésre kész állam könnyedén visszaélhet az államközi együtt-
működés adta lehetőségekkel, ha ehhez jóhiszemű, könnyelmű vagy együttműködési 
vágytól hajtott partnert talál, és az elkövetett jogsértés nem fenyeget komolyabb követ-
kezményekkel az elkövető számára.

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

2012. október 14.

22 A magyar külügyminiszter hivatalos levele örmény kollégájához: Martonyi János: „Őexcellenciája 
Eduard Nalbandian úrnak, az Örmény Köztársaság külügyminisztere”. Kormányportál, http://www.
kormany.hu/download/5/28/a0000/martonyi_level_20120907.pdf, 2012. szeptember 6.
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