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2001. szeptember 11. óta közhely, hogy a világ libe-
rális demokráciáinak újfajta válaszokat kell találniuk
a terrorizmus fenyegetésének elhárítására vagy lega-
lább hathatós csökkentésére. Az érvelés kiin-
dulópontja az a kétségbevonhatatlan megállapítás,
hogy az államok elsô számú kötelessége az állampol-
gárok életének, biztonságának és vagyonának védel-
me. Mivel az állampolgárok véletlenszerûen kiválasz-
tott csoportjait megcélzó terrortámadások éppen eze-
ket az érdekeket fenyegetik, az államnak akár azon
az áron is kötelessége megvédeni polgárait, hogy az
ennek során igénybe veendô eszközök más fontos er-
kölcsi érdekek érvényesülését korlátozzák. Ezért,
folytatódik a fejtegetés, csak a naivak vagy a „szabad-
ságjogi abszolutisták” ragaszkodnak a szabadságjogok
békésebb idôkben megszokott és elvárt szintjének
maradéktalan fenntartásához. Az állampolgárok élete
és biztonsága ugyanis csak bizonyos egyéni jogok
korlátozása árán védhetô meg.

A gondolatmenetnek nem csak a kiindulópontul
szolgáló megállapítás kétségtelen helyessége miatt
van elsô ránézésre jelentôs meggyôzô ereje: ugyan ki
akarna abban a színben feltûnni, hogy még mások
életének kockáztatása sem túl nagy ár azért, hogy a
szívének kedves jogok csorbítatlanok maradjanak?
Közelebbrôl szemügyre véve azonban az érvelés,
ezen az absztrakciós szinten maradva, több kérdést
vet fel, mint amennyit megválaszol. Ha nem is vitat-
juk – mint ahogy a legtöbben valóban nem vitatják –,
hogy megfelelôen súlyos indokok esetében vala-
mennyi szabadságjog gyakorlása korlátozható, az
imént felidézett gondolatmenet (helyesebb lenne
gondolkodásmódról, gondolati stílusról beszélni) sem-
mit nem mond azokról az összefüggésekrôl, amelyek
megmagyaráznák, hogy a kevesebb szabadság miként
járul hozzá a nagyobb biztonsághoz. Elsô ránézésre
semmi nem támasztja alá, hogy a liberális demokráci-
ák sebezhetôbbek volnának a terrorizmussal szem-
ben, mint azok a rezsimek, amelyek eleve korlátoz-
zák vagy semmibe veszik az emberi jogokat.1 Ezért az
értelmes vitának ott kellene kezdôdnie, hogy feltár-
juk, melyek azok a vonások, amelyek egyik vagy má-
sik társadalmat, illetve kormányzati rendszert különö-
sen kiszolgáltatottá tesznek a terrorfenyegetéssel
szemben. Másodszor, behatóan kellene elemezni,
hogy miben áll annak a veszélynek a sajátszerûsége,

amit a terrorizmus a társadalom életére és az állam
mûködésére jelent. És csak ezután lehet belefogni az
ésszerû eszmecserébe arról, hogy e veszélyek milyen
megoldás után kiáltanak, és ezeknek milyen hatása
lehet az egyéni jogokra és a demokratikus politikai
folyamat megszokott rendjére. Magyarán, a terroriz-
mus fenyegetésére adandó, az alkotmányosság (egyé-
ni jogok, joguralom, hatalmi ágak egyensúlya stb.) te-
rületét érintô lépések megvitatásának a terrorizmus
természetének az elemzésén kellene alapulnia.

Az itt következôkben nem áll módomban ezt az
elemzést elvégezni, terjedelmi okok és a rendelkezé-
semre álló ismeretek hézagossága miatt sem. Mind-
amellett egy-két egészen általános észrevételt mégis
megfogalmaznék arra vonatkozóan, hogy mi tesz egy
társadalmat sebezhetôvé, és ez milyen kilátásokkal
kecsegtet a terrorizmus elleni küzdelem sikerére néz-
ve. Ezután kitérek egy a közelmúltban megfogalma-
zott, általános igényû alkotmányos reformjavaslat rö-
vid megvitatására. Végül sorra veszem, hogy az álla-
mok tipikus reakciói milyen feltételezéseken nyug-
szanak, és kísérletet teszek ezeknek a feltevéseknek
az újragondolására. Ez értelemszerûen a következte-
tések módosítását is szükségessé teszi.

* * *

Ha szemügyre vesszük az elmúlt évek legtöbb áldo-
zatot szedô és legnagyobb visszhangot kiváltó terro-
rista támadásait vagy rendszeres, terrorista eszközöket
is felhasználó konfliktusait (New York, Bali, Moszk-
va, Rijád, Madrid, Casablanca, Beszlán, London, illet-
ve az izraeli–palesztin konfliktus stb.), egy igen álta-
lános hasonlóságon kívül jóformán csak lényegi elté-
réseket láthatunk. Az említett támadások által érin-
tett társadalmak politikai rendszere, kulturális háttere
és szûkebb politikai kontextusa is eltérô. Vannak kö-
zöttük liberális demokráciák, demokratikus jeleket
mutató oligarchikus rendszerek, teokratikus monar-
chiák és világi diktatúrák. Van, ahol a terrorizmus jól
azonosítható lokális konfliktusok összefüggésébe
ágyazódik, és van, ahol az összefüggés nem ennyire
egyértelmû és közvetlen. Az érintett országok között
ott vannak a mai világ legtehetôsebb és leghatéko-
nyabban mûködô államai, félszegény, elhúzódó
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strukturális válsággal sújtott társadalmak, és diszfunk-
cionálisan mûködô, rosszul integrált államok. Mindez
azt sugallja, hogy igen nehéz, ha egyáltalán lehetsé-
ges azoknak az általános politikai körülményeknek az
azonosítása, amelyek a terrortámadásokhoz kedvezô
hátteret biztosítanak. Ha a támadások legszûkebben
értelmezett körülményeit nézzük, akkor arra a fölöt-
tébb triviális felismerésre juthatunk, hogy terrorista
cselekedeteket olyan viszonyok között a leg-
könnyebb elkövetni, ahol nagyszámú, egymást sze-
mélyesen nem ismerô ember fordul meg rendszere-
sen, ahol lehetetlen minden egyes ember (vagy akár
a többség) mozgását és útvonalát szemmel tartani –
azaz a nagyvárosi tömegközlekedés, a zsúfolt utcák és
forgalmas közterek jól ismert viszonyai. Ezek a körül-
mények viszont nem a liberális demokráciák, hanem
a modern, városias társadalmi életmód sajátosságai.
Nehezen elképzelhetô, hogy ezek az alapvetô ténye-
zôk hogyan volnának megváltoztathatók a ma ismert
társadalmi és technológiai feltételek mellett, lega-
lábbis a modern életforma mélyreható megváltoztatá-
sa nélkül. Ez a változás viszont semmiképp nem vol-
na kívánatos, és komolyan nem is beszél róla senki.

Mindebbôl egy elôzetes és elég triviális következ-
tetés adódik. A technológiai megoldások, a jobb ko-
ordináció, információgyûjtés és -csere, valamint a ha-
tékonyabb szabályozás és a különféle intézményi re-
formok esetleg hozhatnak korlátozott eredményeket
(és ez önmagában is nagy szó volna), de azok a té-
nyezôk, amelyek a modern társadalmakat valóban
sebezhetôvé teszik a terrorizmussal szemben, aligha
küszöbölhetôk ki technológiai vagy intézményi esz-
közökkel. A terrorista merényletek fenyegetésével
és valóságával a belátható jövôben együtt kell él-
nünk – realista politika másból nem indulhat ki. Az,
hogy a valóban hosszú távra, több emberöltôre szóló
stratégiák mennyire lesznek sikeresek, nem kis rész-
ben azon is múlik, hogy a kormányok ezzel a megha-
tározó ténnyel mit kezdenek – szembenéznek-e ve-
le, felkészítik-e rá társadalmaikat, és mit tesznek az
egyébként teljesen indokolt fenyegetettségérzés ke-
zelésére.2 Ez a felismerés átvezet gondolatmenetem
második lépéséhez.

A L K O T M Á N Y  É S  
S Z Ü K S É G Á L L A P O T

A közelmúltban Bruce Ackerman, az ismert amerikai
alkotmányjogász nagy vitát kiváltó javaslatot fogal-
mazott meg arra nézve, hogy a liberális demokráciák-
nak miképp kellene alkotmányos rendszerüket az ál-
landó terrorfenyegetéshez alakítaniuk. Javaslatát az
amerikai alkotmányt alapul véve fogalmazta meg, de

ambíciója ennél általánosabb: szerinte az általa kidol-
gozott megoldást valamennyi liberális demokráciá-
nak alkalmaznia kellene.3 Elöljáróban megjegyzem,
hogy noha elemzéseivel és következtetéseivel a leg-
kevésbé sem értek egyet, vállalkozását erkölcsileg és
szellemileg is tiszteletre méltónak érzem, mert való-
di problémákra reflektál, és nem habozik bevett dog-
mákat felülvizsgálni. Egy további okból is figyelem-
re méltónak találom írását: az általa javasolt megoldá-
sok deklarált célja elkerülhetôvé tenni, hogy az al-
kotmányos jogállam fokozatosan, mintegy észrevét-
lenül belecsússzon egy olyan permanens (noha soha
nem feltétlenül deklarált) szükségállapotba, amely-
ben az egyéni jogok és egyéb alkotmányos garanciák
eróziója visszafordíthatatlan. Ezért Ackerman javas-
lata megpróbálja izolálni a rendkívüli idôszakokat,
ezekre mintegy „alkotmányos szünidôt” biztosítva a
végrehajtó hatalomnak a jogállami kötelmek alól, ép-
pen annak érdekében, hogy a „normális idôszakok-
ban” ne sérüljön a jogok és biztosítékok rendszeré-
nek integritása.

Ackerman javaslata elsôsorban azért érdekes, mert
elemzése a terrorizmus, illetve a terrorfenyegetés tár-
sadalmi következményeibôl és ezeknek a politikai
rendszerre gyakorolt hatásaiból indul ki, és az intéz-
ményes válaszlépéseket a feltételezett tömeglélek-
tani hatásokhoz szabja. Kiinduló kérdése az, hogy mi-
lyen veszélyt jelent a terrorizmus az állam létére
(megkülönböztetve attól a nagyon is kézenfekvô ve-
szélytôl, amit a társadalom tagjaira nézve jelent). Vá-
laszában úgy érvel, hogy a gyakorta felidézett hábo-
rús analógia alapvetôen elhibázott: a háborús táma-
dással vagy a polgárháborúval szemben a terrorista tá-
madások, beleértve a szeptember 11-einél akár sok-
kalta nagyobbakat is, nem az állam létét fenyegetik.
Nincsenek bevonuló csapatok, akik átvehetnék a ha-
talmat és megszálló hatóságot hozhatnának létre; csak
az áldozatok és a romok maradnak, melyekkel éppen
a hivatalban lévô kormánynak kell kezdenie valamit.
Ackerman szerint tehát a terrorizmus nem az állam
létét, hanem annak politikai autoritását érinti. Célja
az, hogy a társadalom fenyegetettségérzetének szün-
telen gerjesztésével az állam cselekvôképességébe
vetett bizalmat lerombolja, és ilyen módon valóságo-
san is aláássa az állam képességét arra, hogy az ese-
mények felett kontrollt gyakoroljon. Ackerman sze-
me elôtt a viszonylag rövid idôn belül megismétlôdô,
nagyszabású merényletek réme lebeg, amelyek a be-
következô káosszal együtt végül teljesen aláássák a
kormányzat legitimitását és irányítási képességét.
Ezért szerinte az alkotmányos rendszer reformjának
elsôsorban arra kell irányulnia, hogy a kormányzat ké-
pes legyen fenntartani a cselekvôképességével kap-
csolatos közbizalmat. A közvetlenül a terroristatá-
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madást követôen életbe lépô intézkedéseknek alkal-
masnak kell lenniük arra, hogy a pánik eluralkodását
megakadályozzák. Ez a „köznyugalmi érdek,”4 ahogy
Ackerman nevezi, különbözik a háborús helyzetben
bevezetendô rendkívüli intézkedésektôl, amelyek
„egzisztenciálisan”, azaz az állam létezésének védel-
mével igazolhatók.

Milyen reformokat tesz indokolttá Ackerman sze-
rint a „köznyugalmi” érdek?5 A javaslat szerint a
nagyszabású terrortámadást követôen a törvény-
hozás rendkívüli állapotot hirdetne ki, amelynek
idôtartama alatt a végrehajtó hatalom a szokásos fé-
kek és ellensúlyok nélkül hozhatna intézkedéseket,
ideértve az egyéneknek a szokásos garanciák
(habeas corpus, a bírói felülvizsgálat lehetôsége, a
védelemhez való jog, a megalapozott gyanú) nélkü-
li, akár hosszabb idôre történô ôrizetbe vételét is.
A vélhetôen tömeges ôrizetbe vételek, amelyek során
a hatóságnak nem kellene feltárnia a gyanú alapját,
azt a célt szolgálnák, hogy az állampolgárok egyér-
telmûen érzékelhessék: a kormány a helyén van és
cselekszik, hathatós lépéseket tesz az elkövetôk és
segítôik elfogása, semlegesítése és egy esetleges kö-
vetkezô támadás kivédése érdekében. Ackerman
persze garanciákat is javasol, hogy a rendkívüli álla-
pot ne legyen korlátlanul kiterjeszthetô, hanem csak
akkor, ha a politikai vezetô réteg – ebben az esetben
a törvényhozás – túlnyomó része továbbra is szüksé-
gesnek látja fenntartását. Ezért vezetné be a lépcsô-
zetes minôsített többségek rendszerét: a rendkívüli
állapot fenntartásáról rendszeres idôközönként,
négy-, majd kéthavonta szavazni kellene, és egyre
nagyobb többségre (a törvényhozók hatvan, majd
hatvanöt, hetven, hetvenöt stb. százalékának a sza-
vazatára) volna szükség az „alkotmányos szünidô”
fennmaradásához. Ez a szisztéma Ackerman szerint
biztosítja, hogy a rendkívüli állapot valóban addig
tartson, amíg indokolt. A szerzô szemmel láthatóan
sokkal nagyobb bizalommal van a politikai folyamat-
ba épített ellensúlyok, mint a bírói felügyelet iránt:
a végrehajtó hatalom intézkedései a rendkívüli
idôszak alatt mentesülnének a bírói kontroll alól.
Ugyanakkor megôrizne néhány szubsztantív korlá-
tot, így például az ôrizetbe vettek kínvallatásának
kategorikus tilalmát.

Nézetem szerint a javaslattal elsô ránézésre is leg-
alább három alapvetô probléma van, amelyek egy ré-
szére a szerzô kritikusai is rámutattak. Problematikus
a korlátozások Ackerman által javasolt morális igazo-
lása, súlyos hiba van az általa javasolt intézményi
konstrukcióban, és végül a bíróságokkal szembeni bi-
zalmatlansága érzéketlenné teszi ôt az iránt a szerep
iránt, melyet a bíróságok az általa is helyeselt tartalmi
korlátozások értelmezésében játszanak. 

Az Ackerman-féle javaslat elégtelen erkölcsi igazo-
lására egyik bírálója, David Cole hívta fel a figyelmet.
Ackerman szerint a végrehajtó hatalom rendkívüli
felhatalmazását és nagyszámú egyén alapos gyanú
nélküli, hosszú idôre történô ôrizetbe vételét az
állampolgároknak a kormányzat cselekvôképes-
ségébe vetett bizalma fenntartásának célja indokolja.
Azonban egyáltalán nem világos (sôt, nagyon is két-
séges), hogy a társadalom feltételezett többségének
feltételezett biztonságérzete igazolhat-e ilyen súlyos
érdeksérelmet.6 Az is joggal felvethetô, hogy a töme-
ges ôrizetbe vételek feltételezett lélektani hatása va-
lójában nagyon is bizonytalan: miért kellene azt gon-
dolnunk, hogy több ezer, bármiféle személyre szóló
gyanú nélkül kiválasztott ember elzárása azt a tuda-
tot erôsíti, hogy a kormány a helyén van és irányítá-
sa alatt tartja az eseményeket? Nem elképzelhetetlen
ugyan, hogy elsô alkalommal csakugyan ez a benyo-
más alakul ki. De ha a tömeges ôrizetbe vételek nem
vezetnek több-kevesebb biztonsággal a valódi elkö-
vetôk és segítôik nyomára, akkor sokkal valószínûbb,
hogy a közvélemény annak fogja látni az elzárások so-
rozatát, ami: a terroristák elfogásának jogos céljától
független, erôfitogtató pótcselekvésnek.7 Ez pedig
éppen a kormányzat iránti bizalom gyors eróziójához
vezethet.8 A köznyugalom érdekére támaszkodó ér-
velés tehát önmagában is hibás. Hosszabb távon a
kormányzat és a fennálló politikai rend iránti bizalom
nem függetleníthetô a kormányzat tényleges teljesít-
ményétôl a kérdéses problématerületeken. Minden
olyan megoldás, amely a közbizalom fenntartását
szolgálja anélkül, hogy hozzásegítene az adott prob-
lémák megoldásához (márpedig a tömeges ôrizetbe
vételek célja bevallottan nem – vagy legalábbis nem
elsôdlegesen – a terroristákkal szembeni hatékony
fellépés, hanem úgyszólván a hatékony fellépés lát-
szata), hosszabb távon önmaga ellen fordul. Erkölcsi-
leg és gyakorlatilag is csak azok az intézkedések iga-
zolhatók, amelyekrôl feltehetô, hogy valóban hozzá-
járulnak a veszély elhárításához. Ezért a terrorel-
hárítás tényleges szempontjaitól függetlenített
„köznyugalmi” indoklás elfogadhatatlan.

De túl e legalapvetôbb, erkölcsi jellegû ellenveté-
sen, az Ackerman által javasolt intézményi megoldás
is súlyosan fogyatékosnak tûnik. Ackerman gondot
fordít arra, hogy a rendkívüli állapot adta felhatalma-
zással ne lehessen könnyen visszaélni és a háborús re-
torika inflációjával a rendkívüli felhatalmazást vég
nélkül kiterjeszteni. Ezért helyezi egyre csökkenô
törvényhozási kisebbség kezébe a további kiterjesz-
tés megakadályozásának lehetôségét: minden bizal-
mát abba helyezi, hogy még igen általános pszichózis
esetén is marad a törvényhozásban egy olyan józan
kisebbség, amely gátat szab a rendkívüli állapot ön-
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célú fenntartásának. Nincs okunk kétségbe vonni,
hogy marad ilyen kisebbség,9 de kérdéses, hogy ez
mennyit ér éppen abban a helyzetben, amitôl Acker-
man tart. Képzeljük el, hogy a társadalom többségét,
és ettôl egyáltalán nem függetlenül a törvényhozás
zömét, még mindig hatalmában tartja az a sokk, me-
lyet egy több ezer áldozatot szedô terrorista támadás
váltott ki. A rendkívüli állapotot újra és újra meg-
hosszabbították, mindig a megkívánt növekvô minô-
sített többséggel. Elérkezett azonban az a pont, ahol
a törvényhozók huszonegy százaléka már úgy látja,
hogy indokolatlan a további hosszabbítás. Feltétele-
zésünk szerint a képviselôk és a társadalom túlnyomó
többsége nem ért velük egyet, de ôk ennek ellenére
képesek megakadályozni a rendkívüli állapot fenntar-
tását. Tegyük fel, hogy így is járnak el: az újbóli
hosszabbítás ellen szavaznak, és ezzel véget ér a
rendkívüli állapot. Csakhogy Ackerman javaslata nem
mond semmit arról, hogy mennyi idônek kell eltelnie
egy korábbi rendkívüli állapot vége és egy újabb
rendkívüli állapot bevezetése között. És ez nem
véletlenszerû, esetleges hiányosság: Ackerman egyér-
telmûen úgy fogalmaz, hogy a rendkívüli állapot be-
vezethetôségének a való világ eseményeihez kell iga-
zodnia, és hiába szabná meg az alkotmány, hogy
mondjuk egy évnek kell eltelnie két rendkívüli álla-
pot között, ez természetesen semmilyen módon nem
korlátozná a terroristákat abban, hogy egy éven be-
lül újabb pusztító támadást indítsanak. Márpedig ha
erre válaszképp nem lehetne kihirdetni a rendkívüli
állapotot, akkor nem sok értelme volna az egész meg-
oldásnak. Ha viszont nincsen ilyen tartalmú alkotmá-
nyos szabály, akkor, visszatérve elképzelt példánk-
hoz, semmi sem akadályozhatná meg a törvényhozási
többséget abban, hogy a törvényhozók huszonegy
százalékának ellenszavazatán megbukott hosszabbí-
tási kísérlet másnapján egyszerû többséggel (vagy a
rendkívüli állapot bevezetéséhez szükséges kezdeti
többséggel) újra rendkívüli állapotot hirdessenek ki.
Tehát elölrôl kezdôdne a lépcsôzetesen növekvô mi-
nôsített többségek szisztémája. És mivel feltételez-
tük, hogy a társadalom túlnyomó többsége egyetért a
rendkívüli intézkedések fenntartásával, a törvény-
hozásnak nem kellene negatív politikai következmé-
nyektôl tartania. Ezért az Ackerman által alkotmá-
nyos csodafegyvernek mutatott lépcsôzetes minôsí-
tett többségi rendszernek valójában sem jogi, sem po-
litikai vonatkozásban nincsen sok visszatartó ereje ép-
pen azokban a helyzetekben, amikor a legnagyobb
szükség volna rá.

A harmadik probléma Ackermannak a bíróságok
(vagy más típusú rendszerekben az alkotmány-
bíróság) felülvizsgálati jogkörét illetô szkepticizmusá-
val függ össze. Ackerman a rendkívüli állapot idôtar-

tama alatt nem adna lehetôséget a bíróságoknak arra,
hogy felülvizsgálják az ôrizetbe vettekkel kapcsolatos
adminisztratív intézkedéseket, ugyanakkor érvény-
ben hagyna bizonyos tartalmi korlátozásokat a velük
való bánásmód tekintetében. Ezek közül a kínval-
latás tilalmát nevezi meg, de azt sugallja, hogy más
korlátok is vannak. Csakhogy – mint kritikusai, Lau-
rence Tribe és Patrick Gudridge rámutatnak – az ef-
féle abszolút tilalmak kérdése a gyakorlatban több-
nyire úgy merül fel, hogy bizonyos gyakorlatok (pél-
dául az alvásmegvonás vagy a rossz és hangos zene
folyamatos sugárzása) valójában kínvallatásnak számí-
tanak-e. Nyilvánvaló, hogy minden ilyen típusú kér-
dést, amely a jövôben felmerülhet, semmilyen tör-
vény nem szabályozhat részletesen. Éppen ezért van
szükség a bírói felülvizsgálatra, amely esetrôl esetre
haladva, újabb és újabb distinkciók megjelölésével,
analógiák kidolgozásával képes eldönteni a határe-
seteket, éles körvonalat adva a kínvallatás tilalmáról
szóló elvont erkölcsi követelménynek.10 Ezért a bírói
közremûködés rendkívüli állapot idején is nélkülöz-
hetetlen.

A kínvallatás kérdésére vonatkozó megállapítás
egy általánosabb problémára hívja fel a figyelmet
Ackerman javaslatával kapcsolatban. Reformterve
mintha abból a naiv elképzelésbôl indulna ki, hogy a
rendkívüli állapot fennállása teljesen elszigetelhetô
lenne a „normális” alkotmányosság idôszakaitól (erre
utaltam fentebb az „alkotmányos szünidô” kifejezés-
sel). Ez a gondolat nyilvánvalóan tarthatatlan. Mint a
fenti példa is mutatja, a különféle rendkívüli intézke-
dések és az azokra vonatkozó korlátozások ebben a
speciális idôszakban is olyan fogalmakat és tételeket
használnak, amelyek az egyes problémákra való alkal-
mazásuk során értelmezésre szorulnak, és az értelme-
zés mûvelete nem nagyon meríthet másból, mint a
„normális” alkotmányosság idôszaka, a korábbi alkot-
mányfejlôdés alatt létrehozott eszköztárból. Hacsak
nem akarjuk azt mondani, hogy a rendkívüli állapot
idején szó szerint bármit megtehet a végrehajtó hata-
lom – márpedig Ackerman kimondottan bírálja ezt a
nézetet –, akkor el kell fogadnunk, hogy a kétféle
idôszak nem választható el egymástól légmentesen.
Ezen a körülményen semmiféle alkotmányos barká-
csolás nem változtat.

Az Ackerman-javaslattal kapcsolatban említett há-
rom probléma (bizonyára sok másik is felhozható vol-
na) mind egy irányba mutat. A tanulság úgy vonható
meg általánosságban, hogy az alkotmányosság hosszú
fejlôdés eredményeként, lépésrôl lépésre kialakuló fi-
nom szövedékéhez csak a legnagyobb óvatossággal
volna szabad hozzányúlni, még olyan súlyos fenyege-
tés esetén is, mint a terrorizmus. A terrorelhárítás na-
gyon különleges állami feladat, ami ennek megfele-
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lôen speciális eszközök igénybevételét indokolja.
Ezek némelyike szükségessé teheti, hogy az állam
bizonyos területeken, szigorú felülvizsgálati és jogor-
voslati lehetôségek biztosítása mellett, olyan felhatal-
mazásokat kapjon, amelyektôl egyébként óvakod-
nánk (elsôsorban az információgyûjtés területére gon-
dolok), de az alkotmánymódosítás végsô eszköze
nem is szükséges és nem is alkalmas ezeknek a vál-
toztatásoknak a kipuhatolására.

Á L L A M I  C S E L E K V Ô K É P E S S É G

A terrorfenyegetésre adott állami reakciók a legáltalá-
nosabban úgy jellemezhetôk, mint az állam cselekvé-
si terének tágítására tett lépések. Az állam cselekvé-
si lehetôségeit liberális demokráciák esetében jogi
vonatkozásban „belülrôl” a jogállam eljárási szabályai,
az alkotmányba foglalt egyéni jogok és a hatalmi ágak
egyensúlya korlátozza, „kívülrôl” pedig a nemzetközi
jog, a nemzetközi szerzôdések és intézmények.
(Nem jogi vonatkozásban korlátozzák a rendelkezé-
sére álló erôforrások, a belsô társadalmi csoportok ér-
dekei és a nemzetközi erôviszonyok is.) A legtisztáb-
ban az Egyesült Államok esetében figyelhettük meg
2001. szeptember 11. óta, hogy a kormányzat törek-
vései kívül és belül ugyanabba az irányba mutatnak:
belül a végrehajtó hatalom minél nagyobb kiterjesz-
tésére a többi hatalmi ág rovására, az egyéni jogok
korlátozásával, kívül pedig a nemzetközi intéz-
ményrendszer korlátozásainak semmibevételére. Sze-
retném hangsúlyozni, hogy bár e trendek minde-
gyikét ellenzem, a reakció önmagában nagyon is
érthetô. Amikor egy társadalmat ilyen súlyos provo-
káció ér, akkor – fôleg szuperhatalom esetében – a
társadalom és a politikai osztály is egyöntetûen úgy
vélekedik, ahogyan George W. Bush fogalmazott egy
alkalommal, hogy polgárai biztonsága védelmében
nem kell kérvénnyel fordulnia semmilyen
nemzetközi instanciához. Az alábbiakban azt veszem
szemügyre, hogy milyen feltételezések húzódnak
meg ezek mögött a tipikus állami reakciók mögött, és
hogy miért tartom tévesnek e feltételezéseket.

Az állam cselekvési terérôl vagy cselek-
vôképességérôl kétféle értelemben beszélhetünk. Az
egyik értelmezés, melyet a szuverenitás fogalmával
szokás összefüggésbe hozni, az állam cselek-
vôképességén az állami politika kijelölésének és vég-
rehajtásának csorbítatlan jogát érti, legyen szó akár
bel-, akár külpolitikáról. Ebben a megközelítésben az
állam cselekvôképessége akkor növekszik, ha minél
kevesebb hazai és nemzetközi szabály korlátozza
döntési szabadságát. A másik értelmezés (ezt talán
szubsztantív értelmezésnek nevezhetném) az állam

cselekvôképességét az állami politika hathatós érvé-
nyesítésével és megvalósításával azonosítja. Ebben a
megközelítésben az állam cselekvôképessége akkor
növekszik, ha az érvénybe léptetett állami politika
valóban eléri azt a célt, amellyel életbe léptetését in-
dokolták. 

Az elsô megközelítés tehát arra összpontosít, mi-
lyen körülmények között biztosított, hogy az állam az
általa választott politikát követheti, a második pedig
arra, milyen körülmények között valószínûsíthetô,
hogy az állam által követett politika meghozza azt az
eredményt, amit várnak tôle.11

Úgy tûnik, mintha a nemzeti politikai vezetôk
látásmódját, legalábbis ami a terrorelhárítást és általá-
ban a nemzetközi politikát illeti, alapvetôen az elsô
megközelítés uralná. Pontosabban azt a benyomást
keltik, mintha úgy gondolkodnának, hogy a második
kívánalom teljesülésének feltételei azonosak az elsô
kívánalom teljesülésének feltételeivel: azaz mintha az
állam által követett politika éppen akkor hozná meg
a várt eredményt, ha az államot minél kevesebb kö-
töttség korlátozza e politika kijelölésében. A valóság-
ban azonban a két kívánalom teljesülésének a felté-
telei csak nagyon speciális és nagyon valószerûtlen
feltételezések mellett azonosak. Azok a körülmé-
nyek, amelyek között életszerû, hogy a kétféle kívá-
nalom feltételei egybeesnek, „vesztfáliaiak”.12 Ennek
a látásmódnak a hátterét a szuverenitás olyan – veszt-
fáliai – koncepciója adja, amelyben az egyes államok
önmagukban zárt egységet alkotnak, belülrôl semmi
által nem korlátozott, kizárólagos joghatósággal ren-
delkeznek. Továbbá olyan nemzeti társadalmak és
gazdaságok feltételezésébôl indul ki, amelyek egy-
máshoz korlátozottan kapcsolódnak, mérsékelt lakos-
sági, tôke- és egyéb mozgással az államhatárokon ke-
resztül. Ilyen körülmények között valóban elképzel-
hetô, hogy a külsô, nemzetközi korlátozások hiánya
jelenti a nemzetállami politika eredményességének a
legfôbb feltételét. (Bár az még vesztfáliai feltételezé-
sek mellett is több mint kétséges, hogy az állami ha-
talom belsô korlátozottsága feltétlenül csökkentené
az állami politika eredményességét.) Azonban a mai
iparosodott társadalmak közötti kapcsolatok sûrûsége
és e társadalmak konvergenciája következtében olyan
szintû kölcsönös egymásrautaltság alakult ki a vezetô
gazdasági hatalmak és általában a világgazdaságba in-
tegrálódott államok között, hogy megfelelô államközi
koordináció nélkül az egyes országokon belüli nem-
zeti politika sem lehet eredményes.13 Ez pedig a gya-
korlatban azt jelenti, hogy az állami politika eredmé-
nyességének a koordináció, tehát az állami szintû
döntési szabadság korlátozása az ára. A szuverenitás
korlátozása a kölcsönös egymásrautaltság körülmé-
nyei között hatékonyabb és eredményesebb állami
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politikához vezethet.14 Ehhez hozzátehetjük, hogy a
nemzetközi intézményrendszeren keresztül megva-
lósuló, hosszú távú kiszámíthatóságot és tervezhetô-
séget biztosító stratégiai együttmûködés biztosan
jobb eredményeket képes garantálni, mint a pillanat-
nyi érdekek együttállásán alapuló ad hoc koalíciók,
amelyek gyorsan változó szempontok szerint olyan
nemzetközi szereplôket értékelnek fel, amelyek az-
tán (és részben éppen ennek következményeként) a
következô válsággócot alkotják majd.15

Természetesen ezek az összefüggések nem egy-
forma mértékben érvényesülnek minden nemzetközi
szereplô esetében. Minél nagyobb egy ország katonai
és gazdasági hatalma, minél nagyobb a belsô piaca,
annál közvetettebben jelentkeznek a kölcsönös egy-
másrautaltság következményei, és annál tovább lehet
képes arra, hogy a koordináció hiányából fakadó hát-
rányos következményeket áthárítsa másokra. Ezért
értelemszerûen kisebb lesz a késztetés az állam dön-
tési szabadságának korlátozására. Ha ebben az össze-
függésben próbáljuk értelmezni az elmúlt évek
nemzetközi konfliktusait és törésvonalait, akkor arra
a megállapításra jutunk, hogy az Egyesült Államok
nem valamilyen világnézeti elkötelezettség miatt kö-
vet unilateralista politikát 2001. szeptember 11. óta
(de részben már elôtte is), hanem egyszerûen azért,
mert megtehette – legalábbis rövid távon. A közepes
méretû európai hatalmak pedig azért (is) ragaszkod-
nak inkább a nemzetközi keretek betartásához, mert
közvetlenebbül érzékelik a koordináció hiányának
hatásait.16 Azonban úgy vélem, és a terrorizmus elle-
ni küzdelem eddigi tapasztalatai is azt támasztják alá,
hogy még a világ elsô számú gazdasági és katonai ha-
talma sem veheti semmibe ezeket az összefüggése-
ket. Az egymásrautaltság viszonyai között a sikeres ál-
lami politika – fôképp világméretû vállalkozás esetén
– a stratégiai koordináción, következésképp az állami
szuverenitás részleges korlátozásán keresztül vezet.
Meglehet, a nemzetközi intézményrendszerrel kap-
csolatos mai ellentétetek és a belôlük fakadó krízis si-
ettetni fogják ezt a felismerést.17

J E G Y Z E T E K

11. Az elmúlt néhány évben csak a legnagyobb visszhangot
kiváltó és legtöbb áldozatot szedô terrortámadások kö-
zül is többre félig vagy egészében elnyomó államokban
került sor (Oroszország, Szaúd-Arábia, Bali, Marokkó,
Egyiptom).

12. Ide tartozik természetesen a terrorizmus mélyebb oka-
inak feltárása és politikai kezelése. Magától értetôdônek
tekintem, hogy a terrorizmus mélyebb társadalmi és po-
litikai okairól való beszéd nem implikál a terrorista cse-

lekményekkel szembeni elnézô attitûdöt; hogy
messzebbre ne menjek, legitim politikai célok és való-
ságos érdeksérelmek is késztethetnek elfogadhatatlan
eszközök igénybevételére, fôképp ha az egyéb eszközök
szûkösek és hatástalanok. Az eszközök elfogadhatatlan-
sága semmilyen módon nem utal a mögöttes célok és ér-
dekek jogtalanságára. (Ez persze nem jelenti, hogy a ter-
rorizmus hátterét mindig elfogadható célok és valódi sé-
relmek alkotják.) Mindazonáltal itt még csak el sem
kezdhetem ezeknek az okoknak a megvitatását.

13. Bruce ACKERMAN: The Emergency Constitution, Yale Law
Journal, March 2004.

14. „Reassurance rationale.”
15. A javaslat pontos részletei nem lényegesek, az alapkon-

cepció ezek nélkül is értékelhetô.
16. David COLE: The Priority of Morality. The Emergency Con-

stitution’s Blind Spot, Yale Law Journal, June 2004. Egy
részben hasonló problémára hívja fel a figyelmet Lau-
rence Tribe és Patrick O. Gudridge. Kétségbe vonják,
hogy a köznyugalom biztosítása lehetne a rendkívüli ál-
lapot egyetlen vagy akár legfontosabb legitim célja.
Mint írják, Ackerman nem foglalkozik az objektíve in-
dokolt nyugtalanság esetével: „A köznyugalom hiánya
végtére is tükrözheti azt is, hogy nincs elégséges ok a
nyugalomérzetre.” Másodszor, az indokoltan nyugtalan
közvélemény nyomása kedvezô is lehet: ennek hiányá-
ban a kormányzat kevésbé ösztönzött arra, hogy minden
szükségest megtegyen (Laurence TRIBE, Patrick O.
GUDRIDGE: The Anti-Emergency Constitution, Yale Law
Journal, June 2004, 1812).

17. Cole joggal utal arra, hogy a szeptember 11-ét követô
hetek és hónapok Ashcroft-razziái (miként az elsô
világháborút követô Palmer-razziák) több ezer ember le-
tartóztatásához vezettek, akik közül mindössze három
ellen emeltek vádat. Közülük kettôt felmentettek, és az
egyetlen „bûnös” ítélet kapcsán súlyos eljárási aggályok
merültek fel (COLE: I. m.).

18. További probléma, mint arra szintén Cole hívja fel a fi-
gyelmet, hogy a javasolt felhatalmazás egy másik vonat-
kozásban is kontraproduktív. Ha, mint az szintén való-
színû, a feltételezett terroristák körülhatárolható társa-
dalmi (vallási, etnikai stb.) háttérrel rendelkeznek, és az
ôrizetbe vételek ugyanezt a csoportot sújtják aránytalan
mértékben, akkor az valószínûleg a remélttel ellentétes
hatást ér el. Nem feltétlenül azért, mert az így célba vett
csoport tagjai növekvô elidegenedésük folytán nagyobb
számban csatlakozhatnak a terrorizmus támogatóihoz –
ez az összefüggés bizonytalan és mindenféleképp köz-
vetett és távoli. Ezzel szemben azonnali az a következ-
mény, hogy a kérdéses közösség tagjainak várható
együttmûködése a hatóságokkal ugyancsak alábbhagy
(COLE: I. m.).

19. Persze Ackerman, aki javaslatát a világ összes liberális
demokráciája elé terjeszti, az amerikai Kongresszus vi-
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szonyaiból indul ki, és szembeötlôen érzéketlen a más-
fajta választási rendszereknek az amerikaitól lényegesen
eltérô következményei iránt, mind a pártrendszer, mind
pedig a frakciófegyelem tekintetében.

10. TRIBE, GUDRIDGE: I. m., 1823.
11. Egy máshonnan vett megkülönböztetéssel élve azt le-

hetne mondani, hogy a jogias megközelítés a jogi kime-
netelre (output) fókuszál, míg a szubsztantív megköze-
lítés a tényleges eredményre (outcome).

12. Az idézôjelet az indokolja, hogy a kívülrôl semmi által
nem korlátozott nemzeti szuverenitás nyilvánvalóan
csak ideál, ami a vesztfáliainak nevezett korszakban sem
volt valóság. Vö. például Stephen KRASNER: Sovereignty.
Organized Hypocracy, Princeton, N. J., The University
Press, 1999.

13. A társadalmak konvergenciája és a kölcsönös egymásra-
utaltság természetesen nem szünteti meg az egyes álla-
mok közötti érdekellentéteket. Ezek léte pedig nehezí-
ti a szuverén államok közötti kooperációt.

14. Ebben a megközelítésben az európai nemzetállamok
integrációja nem úgy tûnik (miként azt kritikusai és leg-
fôbb hívei feltûnô összhangban állítják), mint valami-
lyen ideológiai koncepció vagy egyenesen utópia meg-
valósítása, hanem mint a kölcsönös egymásrautaltság vi-
szonyaihoz való stratégiai alkalmazkodás. Az egyre egy-
ségesebb európai gazdasági és társadalmi térben bizo-
nyosan igaz, hogy állami szintû célok csak államközi ko-
ordináció mellett valósíthatók meg eredményesen. Vö.
Andrew MORAVCSIK: Conservative Idealism and Interna-

tional Institutions, Chicago Journal of International Law,
Autumn 2000.

15. Az amerikai külpolitika példáján szemléltetve: az ilyen
politika vezetett elôbb Irán, majd Irak, most pedig éppen
Pakisztán (és Üzbegisztán) regionális felértékeléséhez.

16. A képességekben és lehetôségekben megmutatkozó
különbségek persze távolról sem magyaráznak meg min-
den különbséget. Ennyiben meggyôzôbbnek tûnik a
nemzetközi politikai realista felfogás kritikusainak az
álláspontja. Vö. Andrew MORAVCSIK: Taking Preferences
Seriously. A Liberal Theory of International Politics, Inter-
national Organization, Autumn 1997, 513–553.

17. Ennek a tanulmánynak a harmadik részében inkább az
állam döntési szabadságának külsô korlátaira összponto-
sítottam, de meggyôzôdésem, hogy hasonló összefüggé-
sek a belsô alkotmányosság, a hatalmi ágak egyensúlya,
illetve az egyéni jogok érvényesülése kapcsán is feltár-
hatók. Fenyegetettség idején az állami vezetôk ösztönös
reakciója az eljárási garanciák felfüggesztése, a nyilvános
politikai kritika korlátozása, például a szólásszabadság és
a parlamenti kontroll visszaszorítása. Ugyanakkor a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy a nyilvános deliberáció és bí-
rálat korlátozása (akár intézményes, akár spontán formá-
járól legyen szó) rosszabb minôségû döntésekhez vezet,
és végsô soron lerontja az állami politika eredményessé-
gét. Ezért semmilyen összefüggésben nem állja meg a
helyét, legalábbis hosszabb távon, hogy a végrehajtó ha-
talmat korlátozó különféle kötöttségek lebontása haté-
konyabb politikához vezet.
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