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A legtöbb alkotmányos demokrácia a különleges 
helyzetekre a társadalom, az állam megóvása, egyút-
tal a jogrend védelme érdekében biztosítja a hagyo-
mányos szabályoktól való eltérés, továbbá az alapve-
tő jogok korlátozásának, felfüggesztésének lehetősé-
gét. A kivételes állapottal kapcsolatos szabályozási 
megoldások így jellemzően a végrehajtó hatalom ke-
zében összpontosítják a hatalmat;1 vagyis a hatalom 
megosztását a hatalom ideiglenes koncentrációja vált-
ja fel. A különleges helyzetekre adandó válaszok te-
kintetében azon alkotmányok, amelyek szabályozzák 
a kivételes állapotot, három alternatíva közül választ-
hatnak.2 Az első megoldási modell szerint az alkot-
mánynak csak egy, világos rendelkezése szól a kivé-
teles állapotról. Ilyen generálszabályt tartalmaz töb-
bek között a francia alkotmány 16. cikke, amely az 
elnök számára különleges intézkedési lehetőségeket 
biztosít arra az esetre, ha a köztársasági államberen-
dezkedést, a nemzet függetlenségét, az ország te rületi 
integritását, az állam nemzetközi kötelezettségeinek 
teljesítését azonnali és komoly veszély fenyegeti.  
A második megoldás a különleges 
helyzetekre adandó válaszok te-
kintetében részletes, számos ga-
ranciális elemmel kiegészített sza-
bályokat tartalmaz.3 Ilyenkor az 
alkotmány (vagy alkotmány erejű 
törvény) egyes rendelkezései a kü-
lönleges helyzetek kezelésére vo-
natkoznak, egyidejűleg biztosítva 
az állami és társadalmi rend haté-
kony védelmét, a beépített garan-
ciákkal pedig az alkotmányos rend 
visszaállítását. Ezek a garanciák az intézkedésre jo-
gosult kivételes állapottal történő visszaélését kíván-
ják megelőzni. Végül a harmadik alkotmányos de-
mokratikus megoldás a kivételes állapotra nem, vagy 
csak közvetett módon tartalmaz szabályokat.4 Bár a 
részletes alkotmányi szabályozás hívei – amely meg-
oldás eredendően a francia ostromállapotra vezet hető 
vissza, vagyis kontinentális gyökerű5 – az alkotmány-
ban foglalt eljárási garanciák fontosságát emelik ki az 
alkotmányos demokrácia megóvása érdekében; még-
is, a történelem során számos példát láthattunk arra, 

hogy miként válik egy alkotmányos demokrácia au-
tokratikus, diktatórikus rezsimmé.6 A kevésbé rész-
letes szabályozás természetesen szintén felveti a visz-
szaélés lehetőségét. Az erre vonatkozó speciális sza-
bályozás lététől függetlenül valamennyi demokratikus 
válaszlehetőséget összefoglalóan kivételes állapotnak 
nevezek. Az eddigiek alapján megállapíthatjuk, hogy 
a kivételes állapot speciális szabályozása nem min-
den esetben elvárás az alkotmányozóra nézve. 

a DIchoTóm moDell

A címben szereplő „szabályozottság” arra utal tehát, 
hogy az alkotmányos demokráciák egy jelentős há-
nyadában az alkotmányozó a különleges helyzetek 
kezelését csak speciális jogrend (különleges jogrend) 
alkalmazásával tudja elképzelni. Az így kialakult 
rendszert nevezem dichotómnak,7 amely arra utal, 
hogy egy esetlegesen bekövetkező különleges hely-
zetre az alkotmány alapján van  lehetőség a rendes 

jogrend több-kevesebb elemének 
ideiglenes felfüggesztésére; ponto-
sabban megfogalmazva: egyes al-
kotmányos normák alkalmazásá-
nak mellőzése válik lehetővé az 
intézkedésre jogosult számára. 
Ezekben az esetekben tehát a mo-
dell dichotóm jellege arra utal, 
hogy egyfajta kettősség jöhet lét-
re a jogrendben, amelyet kizáró-
lag különleges helyzetek hívhat-
nak életre. Ilyenkor akár párhuza-

mosan működhet a rendes jogrend és a kivételes 
állapot, ugyanakkor az egyes konkrét intézkedések-
re vagy jogintézményekre csak az egyik alkalmazha-
tó. Így például a dichotóm modellekben elképzelhe-
tetlen az a helyzet, hogy egyidejűleg érvényesül a 
tisztességes eljáráshoz való jogra vonatkozó rendes 
jogrendi követelmény és a kivételes szabály is.  
A dichotómia arra is utal, hogy világosan elválaszt-
ható az egyes intézkedések rendes vagy rendkívüli 
jellege, utóbbit pedig garanciálisan általában az al-
kotmány teszi lehetővé, az ugyanott megállapított 
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korlátokkal. A jogrend egészének teljes felfüggeszté-
sére a modern alkotmányos demokráciák ugyanak-
kor nem adnak lehetőséget, ugyanis ha például vala-
mennyi alapvető jog egyidejűleg korlátozható, akkor 
az alkotmányos demokrácia felszámolása is reális le-
hetőséggé válik. Az alkotmányos demokráciák kü-
lönleges helyzetekkel szembeni fellépésének lehető-
ségei közül a legtöbben a dichotóm modellt kizáró-
lagosnak tekintik. Különösen igaz ez az állítás az 
európai – és mindenekelőtt a hazai – felfogásra, 
amely a különleges helyzetek (pl.: terror-fenyegetett-
ség, terrorveszély) kezelésével kapcsolatban a speci-
ális kivételes állapoti szabályokra mint egyfajta kizá-
rólagos lehetőségre tekintenek. Ugyanakkor ez a gon-
dolkodásmód meglehetősen felületes, hiszen vannak 
olyan alkotmányos demokráciák, amelyek nem isme-
rik a rendes jogrend és a kivételes állapot közötti sza-
bályozási dicho tómiát.

A terrorveszély-helyzetre vonatkozó hazai alkot-
mánymódosítás ékes példája annak a felfogásnak, 
amely a különleges helyzetek kezelése során kizáró-
lag a dichotómiát fogadja el. Ha elfogadjuk a 
dichotóm kivételes állapotot mint egyedüli és kizá-
rólagos megoldást a különleges helyzetek kezelésére, 
akkor óhatatlanul amellett tesszük 
le a voksunkat, hogy az előre nem 
látható, de a jövőben esetlegesen 
előforduló különleges helyzetekre 
előbb-utóbb újabb és újabb kivé-
teles állapoti tényállást kell kodi-
fikálni. Ezzel a felfogással szem-
ben legalább két ellenvetés tehető. 
Egyrészt ezen megoldás által a ki-
vételes állapot idővel az élet szin-
te minden területére behatolna, a 
kivételesség uralná a jogrendet. 
Másrészt pedig, ha elfogadjuk, 
hogy a kivételes állapot csak „sza-
bályozott” formájában értelmez-
hető, akkor a jogalkotó utólagos 
jogalkotási kényszerbe szorulhat, 
egyúttal pedig – a szabályozás hiányában – képtelen-
né válhat a hatékony és gyors védekezésre. Utóbbira 
lehet példa a már említett terrorveszély-helyzetre vo-
natkozó szabályozás: a franciaországi terrortámadá-
sokat megelőzően érdemben fel sem merült a terro-
rizmussal kapcsolatos különleges jogrendi tényállás 
szabályozásának kérdése; vagyis, a különleges hely-
zet után került sor a kivételes állapoti tényállás meg-
alkotására. Abban az esetben továbbá, ha az alkot-
mányban nem szabályozott különleges helyzet kö-
vetkezik be, akkor az is potenciális veszélyt jelent, ha 
rendes jogi, jogalkotási eszközöket alkalmazva épül 
be a kivételes állapot a rendes jogrendbe.8 

Bár a dichotóm modellel kapcsolatban számos to-
vábbi kritika megfogalmazható, a „mainstream” kon-
tinentális alkotmányjog számára mégis ez tekinthe-
tő a leginkább elfogadott megoldásnak.9

aZ amerIkaI pélDa:  
monIsTa moDell

A dichotóm modellel szemben ugyanakkor az alkot-
mányos demokráciákban megkülönböztethető a mo-
nista modell mint másik kivételes állapoti megoldás. 
Ez a változat a szabályozás szintjén nem ismeri a 
dichotómiát, vagyis nem találhatunk olyan rendel-
kezést, amely egyértelműen különbséget tenne ren-
des jogrendi és különleges szabályok között. Persze 
a különleges helyzetek kezelése itt is fontos és nél-
külözhetetlen tényező, de a különleges helyzetre 
adott válasz nem eredményez speciális jogrendet. 
Ezen a ponton meg kell jegyezni azt is, hogy a kü-
lönleges helyzetek kezelésére a modern demokráci-
ák nem minden esetben igényelnek speciális szabá-
lyokat (kivételes állapotot). A monista modell ugyan-
akkor nem azonos ezzel, hiszen ebben a formában is 

alkalmaznak rendkívüli intézke-
déseket, de mindezt speciális al-
kotmányi szabályok hiányában, ad 
hoc intézkedések útján teszik. Ép-
pen ezért a különleges helyzetre 
adott választ itt is nevezhetjük ki-
vételes állapotnak, ugyanis nem 
arról van szó, hogy a rendes jog-
rendi szabályokat kívánja alkal-
mazni az intézkedésre jogosult a 
különleges helyzettel szemben. 
Vagyis, a kivételes állapot ezekben 
a megoldásokban az intézkedésre 
jogosult ad hoc reakciójában mani-
fesztálódik, a kivételes állapotra 
vonatkozó speciális jogrend alkal-
mazása nélkül. Ez utóbbi ráadásul 

a monista modellekben ismeretlen. A modell kriti-
kájaként mindenképpen meg kell említeni, hogy a 
szabályozatlanság eredményeként az eljárási garan-
ciák – amelyek arra szolgálnak, hogy a kivételes ál-
lapot ne állandósuljon – hiánya súlyos következmé-
nyekkel is járhat. A kontroll nélküli rendkívüli hata-
lom ugyanis minden körülmények között magában 
hordozza az alkotmányos demokrácia felszámolásá-
nak lehetőségét. Ez az egyik legfőbb érv a dichotóm 
modell mellett; vagyis, hogy az alkotmányban lefek-
tetett szabályokkal kontrollálható a kivételes hata-
lom. Jelen tanulmányban ugyanakkor amellett érve-
lek, hogy a monista modellek is rendelkeznek jelen-
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tős kontrollmechanizmusokkal, amelyek végső 
intézményes bázisa a bíróságok jogállami kontrollja 
a rendkívüli intézkedések felett. Egy jól működő bí-
rósági felülvizsgálat hosszabb távon akár eredménye-
sebb is lehet, mint a szigorú eljárási rendet tartalma-
zó dichotóm megoldás. A kiinduló tézisem tehát az, 
hogy a monista modell – az ezzel kapcsolatos félel-
mek és a bírói mérlegelés időleges diszfunkciói elle-
nére – hosszú távon maximálisan képes ellátni azt a 
feladatot, amely az alkotmányos demokrácia védel-
me mellett, a különleges helyzetek hatékony kezelé-
sével jár. Mint látni fogjuk, ez nem jelenti ugyanak-
kor, hogy különleges helyzetekben a végrehajtó ha-
talom számára ne lehetne bizonyos mértékű 
rugalmasságot biztosítani, függetlenül az írott jog 
tartalmától.10 A bíróság jogköre pedig kiterjed a jog-
szabályi rendelkezés megsemmisítésére vagy alkal-
mazási tilalmának megállapítására, egyúttal pedig 
alkotmányértelmezése mindenkire nézve kötelező 
erővel bír.11

aZ alapul sZolgáló Jog:  
aZ eX parTe mIllIganDönTés

Az Egyesült államok legfelső bírósága egy megle-
hetősen korai döntésében már 1866-ban12 foglalko-
zott a kivételes állapot kérdésével. P. Milligant és 
négy társát azzal vádolták, hogy az amerikai polgár-
háború idején szövetségi fegyverek ellopását, vala-
mint szövetségi hadifogolytáborok megtámadását, 
legvégső célként pedig Indiana, Ohio és Michigan 
állam kormányainak megdöntését tervezték. Amikor 
tervük kiszivárgott, katonai tanács előtti eljárás ke-
retében bűnösnek találták és elítélték őket, annak el-
lenére, hogy Milligan és társai nem töltöttek be sem-
milyen posztot fegyveres szerveknél vagy a kormány-
zatban. Az ügy alkotmányjogi szempontból releváns 
kérdése az volt, hogy vajon alkotmányos-e különle-
ges helyzetben az Egyesült államok alkotmányának 
habeas corpus13 felfüggesztésére vonatkozó klauzu-
lájának (a továbbiakban: felfüggesztési klauzula14) al-
kalmazása. Ezzel összefüggő kérdés volt, hogy civi-
lek ügyében kivételes állapotban eljárhat-e katonai 
tanács, vagyis a katonai tanács jogszerűen vonta-e 
Milligant eljárás alá, figyelemmel arra, hogy nem volt 
lázadó államnak polgára, valamint soha nem állt a 
hadsereg vagy a haditengerészet szolgálatában. 

Az első jogkérdés tehát, hogy az egyébként klasz-
szikus értelemben vett bírói szervnek nem tekinthe-
tő katonai tanácsnak volt-e hatásköre Milligan ügyé-
ben, illetve, hogy az így bekövetkezett korlátozások 
vajon alkotmányosak-e.15 Milligan azt állította, hogy 
Indiana állam katonai tanácsa jogszerűtlenül járt el 

vele szemben, és jogszerűtlenül ítélte börtönbünte-
tésre, hiszen húsz éve élt az államban, és azóta sem 
a katonaságnak, sem pedig a haditengerészetnek nem 
volt tagja. Hangsúlyozta azt is, hogy amerikai állam-
polgárként megilleti a bírósághoz fordulás alkotmá-
nyos joga, ami a katonai tanács előtti eljárásban nem 
volt biztosított. A bíróság döntésében mindenekelőtt 
megállapította, hogy az ügy elbírálásakor a közrend 
helyreállt, vagyis a kérdés alkotmányossága tisztán a 
rendes jog alapján megítélhető.16 Amikor Milligan a 
szabadon bocsátását kérte, akkor nem tett mást, mint 
a habeas corpusra hivatkozással a jogszerű helyzet 
helyreállítását kezdeményezte. Ha pedig bármely fél 
álláspontja szerint jogszerűtlen a bebörtönzés, a bí-
róságnak kell döntenie a kérdésben.17 A habeas corpus 
felfüggesztését engedő szabály megalkotására – a bí-
róság szerint – az országot fenyegető jelentős veszély 
során került sor. Egy fegyveres lázadás az ország füg-
getlenségét, a mindenkori hatalmat fenyegette, és a 
közbiztonság érdekében szükségessé vált, hogy a 
habeas corpus alkalmazását felfüggesszék.18 A dön-
tés kiemelte azt is, hogy a felfüggesztést az elnök ren-
delte el, aminek eredményeként a gyanúsítottakat 
egyébként törvényes eljárás nélkül őrizetbe vették. 
Az indítvány alapján ugyanakkor az elnök ezen ha-
tásköre megkérdőjelezhető, hiszen csak a Kongresz-
szus jogosult dönteni arról, hogy a felfüggesztés szük-
séges-e vagy sem.19

A fenti tétellel áll összefüggésben a független bí-
róságok jogvédő szerepe is. Az egyes bíróságok léte-
sítése, szervezetének meghatározása ugyanakkor nem 
közvetlenül az alkotmány feladata, hanem – az alkot-
mány alapján – a törvényhozóé. Ebből következik, 
hogy az elnöknek mint a végrehajtó hatalom letéte-
ményesének nincs joga arra, hogy speciális, bíróságo-
kat helyettesítő intézményeket hozzon létre olyan te-
rületen, ahol egyébként a rendes bíróságok működ-
nek, és ellátják feladataikat. A konkrét ügyben tehát 
lett volna alkotmányos lehetőség Milligan esetleges 
bűnösségének megállapítására.20 Az ügyben eljáró 
katonai tanács működésének és eljárásának alapja az 
volt, hogy a katonaság vagy a haditengerészet állomá-
nyába tartozókkal kapcsolatban felmerülő vitás kér-
déseket egy speciális fórum bírálja el. Minden más 
esetben, ha a rendes bíróságok működnek, az eljárás-
ra ez utóbbiak jogosultak, a bírósági eljáráshoz való 
jog érvényesülése érdekében.21 A kivételes állapottal 
kapcsolatos azon felfogás, miszerint az adott terüle-
ten a fegyveres erők parancsnokának jogában áll az 
alapvető jogok felfüggesztése – mind a katonák, mind 
pedig a területen tartózkodó civilek esetében – azt 
eredményezi, hogy ezen korlátlan jogkörét utólag sem 
vizsgálhatja felül a felettes szerv, vagyis az amerikai 
elnök. Ezek a parancsnokok bárkit megbüntethet-
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nének jogorvoslati lehetőség és irányadó eljárási 
 szabályok nélkül, ezáltal kiüresítve valamennyi alkot-
mányos garanciát. Bár a különleges helyzetek indo-
kolhatják a kivételes állapoti jogkorlátozások alkal-
mazását és katonai tanácsok felállítását, ugyanakkor 
a legfelső bíróság megítélése szerint ezek az eljárási 
szabályok nem alkalmazhatók akkor, amikor a rendes 
bíróságok zavartalanul működnek, a konkrét esetben 
pedig ez volt a helyzet. Ráadásul a kivételes állapoti 
jogkorlátozások alkalmazása szükségszerű lehet az 
egyik államban, de egy másikban már jogszerűtlen-
nek minősülhet.22 Milligan esetleges bűnössége így 
kizárólag a tisztességes eljárás érvényesülése kereté-
ben lett volna megítélhető. A bíróság megállapította 
továbbá azt is, hogy a habeas corpus alkalmazásának 
felfüggesztése nem jelenti magának az elvnek a fel-
függesztését, vagyis annak eldöntése, hogy a felfüg-
gesztés jogszerű volt-e, már rendes bírósági megítélés 
alá eső kérdés.23 Abban az esetben 
tehát, ha Milligant Indiana állam 
alappal vádolja azzal, hogy az el-
lenséget segítette, akkor a bünte-
tésének kiszabására rendes bíróság 
jogosult.24

A döntés az amerikai kivételes 
állapottal kapcsolatos gyakorlat 
mérföldkövének tekinthető a kivé-
teles állapot és a rendes jogrend 
összefüggéseit illetően.25 A bíróság egyértelműen 
megállapította, hogy a habeas corpust a konkrét ügy-
ben alkalmazni kellett volna, Milligant (akit egyéb-
ként halálra ítéltek, de elnöki kegyelemben részesült) 
el kellett volna bocsátani az őrizetből. A katonai ta-
nácsnak továbbá nem volt hatásköre arra, hogy eljárás 
alá vonja, és elítélje Milligant. Ugyanakkor a bíróság 
megosztott volt abban kérdésben, hogy vajon a végre-
hajtó hatalom oldalán fennálló alkotmányos tilalom a 
Kongresszusra is érvényes-e.26 Az alapkérdés ugyan-
is az volt, hogy a katonai tanácsnak volt-e joga a 
Milligannal szembeni eljárás lefolytatására és ez alap-
ján a megbüntetésére.27 A többség szerint a habeas 
corpus Kongresszus általi felfüggesztése pusztán azt 
eredményezi, hogy a bíróság nem dönthet a 
fogvatartott szabadon bocsátásáról, de ez nem jelenti 
azt, hogy a letartóztatás jogszerű lenne.28 A döntés 
szerint csak nagyon szűk körben van lehetőség a bí-
rósági kontroll ilyen mértékű kizárására. Azokban a 
különleges helyzetekben tehát, amikor a bíróságok 
működése egyértelműen szünetel, vagyis a bíróságok 
nem képesek lefolytatni a büntetőeljárásokat, akkor és 
csak akkor szükségszerű, hogy legyen egy helyettes 
fórum, amely a polgári bíróságok feladatát ellátja. 

Ennél lényegesen fontosabb kérdés volt annak 
megítélése, hogy vajon a kivételes állapot ismert-e az 

alkotmány számára. A többségi döntéshez írt külön-
vélemények szerint a válasz igen, hiszen a Kongresz-
szus jogosult arra, hogy felhatalmazza az elnököt a 
kivételes állapot „kihirdetésére”. A többségi döntés 
ugyanakkor amellett érvelt, hogy a habeas corpus fel-
függesztése során a végrehajtó hatalom válik jogo-
sulttá annak eldöntésére, hogy valakit letartóztassa-
nak, vagy őrizetbe vegyenek. Ugyanakkor ez a fel-
függesztés ennél többet is jelent, hiszen nemcsak a 
fentiek biztosítását tartalmazza, hanem ezzel egyi-
dejűleg kizár bármilyen alkotmányos vagy egyéb jo-
gi akadályt a letartóztatással összefüggésben.29 A fel-
függesztés tehát jog nélküli ürességet eredményez: 
jogi fekete lyukat, amelyben az állam korlátozások 
nélkül tevékenykedhet.30 Dyzenhaus szerint az ex 
parte Milligan-döntés hátterében Albert V. Dicey ki-
vételes állapottal kapcsolatban kifejtett álláspontja31 
áll, amely a bíróságok szerepét hangsúlyozza a kivé-

teles állapottal kapcsolatos kont-
roll tekintetében. A döntés ugyan-
akkor ezt az alkotmányelméleti 
követelményt immáron kiterjesz-
tette a Kongresszusra is.32 A leg-
felső bíróság Davis bíró vezeté-
sével hozott döntésében tehát 
megállapította, hogy az amerikai 
alkotmány azonos jogot biztosít a 
jogalkotó, valamint a társadalom 

tagjai számára, függetlenül attól, hogy háború vagy 
béke van az országban. Az alkotmány védelme meg-
különböztetéstől mentesen kiterjed mindenkire, min-
den időben és minden körülmények között. Ez az 
alapvető doktrína abban az esetben is érvényesül, ha 
a különleges helyzet miatt különleges intézkedések 
megtétele válik szükségessé, ellenkező esetben anar-
chia vagy önkényuralom valósulhatna meg.33 

A további elemzések előtt érdemes leszögeznünk 
az amerikai monista kivételes állapoti modell alap-
vető szabályait. Ennek megfelelően bár a habeas 
corpus felfüggesztése különleges helyzetekben nem 
kizárt, ugyanakkor ez nem járhat azzal, hogy az ál-
lampolgár egyúttal elveszíti azon jogát, hogy a fel-
függesztés jogszerűségét rendes bíróságok vizsgálják 
felül. Az a személy továbbá, aki „máskülönben nin-
csen alárendelve a háborús jognak” (’not otherwise 
subject to the laws of war’), nem vonható eljárás alá 
katonai tanács által, csak ha ez feltétlenül szükséges. 
A feltétlen szükségesség megállapítása kérdésé- 
ben ugyanakkor rendes bíróságoknak kell dönteni-
ük. A feltétlen szükségességet viszont nem lehet 
megállapítani abban az esetben, ha a rendes bírósá-
gok működnek, és eljárásukat nem akadályozza sem-
mi.34 Ez utóbbi tézist nyitott bíróság szabálynak 
(’Open Court Rule’) nevezzük, amely objektív vizs-
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gálati tételként funkcionál. Ez a mérce a XIX. szá-
zadi és a manapság bekövetkező különleges helyze-
tekben egyaránt alkalmazható. A kérdés, amelyre vá-
laszt kell kapnunk, nem az, hogy milyen módon, 
esetleg milyen technikai eszköz alkalmazása (bajo-
nett vagy repülőgép stb.) vezet a különleges helyzet-
hez – és ezzel összefüggésben ki-
vételes állapothoz –, hanem az, 
hogy ennek során az inkriminált 
területen hatáskörrel és illetékes-
séggel rendelkező rendes bírósá-
gok vajon megfelelően működ-
nek-e. A nyitott bíróság szabály 
alól három vagylagos kivételt te-
hetünk: egyrészt, ha nem áll ren-
delkezésre megfelelő létszámú munkaerő a bírósági 
működéshez; másrészt, ha az eljárások során jelentő-
sebb mértékű titoktartás indokolt, mint amit a civil 
bíróságok akár zárt tárgyalás útján biztosítani tud-
nak; harmadrészt, ha az adott bíróságon előrelátha-
tólag nincs olyan eljáró bíró vagy olyan tanács, aki 
vagy amely a bűnösség kérdésében elfogulatlanul 
tudna dönteni, és az ügy áthelyezésére nincsen lehe-
tőség.35 Az ex parte Milligan-döntés tehát az ameri-
kai monista modell alapvető elveit fektette le; az al-
kalmazott teszt később, különösen a második világ-
háború során, jelentősen átértékelődött.

a Jogon kívülI moDell: 
koremaTsukorsZak

A Pearl Harbort ért 1941. december 7-i japán táma-
dást követően Poindexter kormányzó első lépésként 
a hawaii alaptörvény 67. szakasza alapján felfüg gesz-
tet te a habeas corpust – elismerve a kivételes állapo-
tot –, és felkérte a katonai főparancsnokot, hogy te-
gyen meg minden szükséges lépést a szigetek védel-
me érdekében. A rendkívüli intézkedések hatálya 
addig tartott, amíg az országot fenyegető különleges 
helyzet fennállt. Ennek keretében fel füg gesztették a 
rendes bíróságok működését, és létrehozták az ide-
iglenes katonai tanácsokat, amelyek az igazságszol-
gáltatási tevékenység letéteményesei lettek. A már 
említett Milligan-döntés során is alkalmazott „nyi-
tott bíróság szabály” értelmében ugyanak kor nem 
 tekinthető alkotmányosnak a rendes bíró ságok mű-
ködésének felfüggesztése ott, ahol egyébként a körül-
mények lehetővé tennék a minimális bírósági jogszol-
gáltatás biztosítását. Vagyis ezzel az intézkedéssel a 
hatóságok alkotmányellenes helyzetet teremtettek, 
hiszen a konkrét esetben a rendes bíróságok effektív 
működése nem volt veszélyeztetve.36 Ez a precedens 
nagyban befolyásolta a legfelső bíróság Pearl Harbor 

utáni döntéseit: a Milligan-szabály alkalmazását a 
végrehajtó hatalom gyakorlatilag felfüggesztette.

Ilyen alkotmányjogi háttérben bocsátották ki a 
9066. számú elnöki végrehajtási rendeletet, valamint 
az azzal tartalmilag megegyező kongresszusi tör-
vényt. Ezek együttesen biztosították a katonai szer-

vek részére annak lehetőségét, 
hogy a japán származású állam-
polgárokat a nemzetbiztonsági 
szempontból kockázatosnak mi-
nősített területekről kiutasítsák, 
vagyis ott, ahol a Japán Császár-
ság számára végzett kémkedés ve-
szélye jelentős volt. A különleges 
helyzetre hivatkozással az ameri-

kai kormány valamennyi japán származású állampol-
gárt kémkedéssel és szabotázs elkövetésével gyanúsít-
hatónak tekintett, ezért velük szemben további sajá-
tos jogkorlátozó intézkedéseket vezetett be. A jórészt 
1942-ben hozott intézkedések nagyjából 110 ezer 
embert érintettek, akiknek többsége amerikai állam-
polgár volt (egyes becslések szerint 70 ezerre tehető 
az állampolgárok száma az érintettek körében), akik 
elsődlegesen a háborús szempontból kritikusnak te-
kinthető Arizona, Kalifornia, Oregon és Washing-
ton államokban éltek. Velük szemben, a már emlí-
tett kiutasítás mellett – meglehetősen érdekes módon 
– kijárási tilalmat is elrendeltek. Ez utóbbit 1942. 
március 27-én DeWitt katonai vezető alkalmazta va-
lamennyi német, olasz és japán származású állam-
polgárra nézve. A legtöbb vélemény szerint ugyan-
akkor ez a kijárási tilalom a gyakorlatban többet is 
jelentett, illetve közelebb állt a házi őrizethez, ugyan-
is az érintetteknek este 8 és reggel 6 óra között ott-
hon kellett tartózkodniuk. Ez alól kivételt jelentett, 
ha a munkahelyükön voltak, de ebben az esetben sem 
lehettek öt mérföldnél messzebb az otthonuktól, il-
letve a mozgási szabadságuk az otthon és a munka-
hely közötti útra korlátozódott.37 DeWitt nem sok-
kal ezt követően megkezdte a katonai övezetekben 
lakó japán származású családok evakuálását: a kato-
nai övezetekben élők közül azok, akiknek a család-
jában a felmenők között voltak japán származásúak, 
kötelesek voltak felkeresni az ún. civil ellenőrzési ál-
lomásokat (’Civil Control Station’) vagy gyülekezé-
si központokat (’Assembly Center’). A legtöbb eset-
ben ráadásul a megjelenésüket követően ezeket az 
embereket határozatlan ideig ún. kitelepítési közpon-
tokba (’Relocation Center’), vagyis internáló tábo-
rokba helyezték el Idaho, Utah, Arkansas, Wyoming, 
Arizona, Colorado és California államokban. Az el-
járás gyakorlati megvalósítása alapján nem áll távol 
a valóságtól a nézet, miszerint ezeket az állampolgá-
rokat az amerikai állam gyakorlatilag koncentrációs 
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táborokba38 kényszerítette, és ennek az intézkedés-
nek az alapjául ténylegesen csak az érintettek szár-
mazása szolgált. Az intézkedés alá vontakat nem csak 
személyi- és mozgásszabadságukban érte korlátozás, 
hanem elveszítették tulajdonuk jelentős részét anél-
kül, hogy idejük és lehetőségük lett volna a vesztesé-
geik dokumentálására, így később kártérítést sem 
igényelhettek. A jogkorlátozásokkal szemben az érin-
tettek egy része bírósági jogorvoslatot kezdeménye-
zett, igaz, meglehetősen csekély sikerrel, annak elle-
nére is, hogy sokukra nézve két ellentétes tartalmú 
kötelezettség volt irányadó.

A kijárási tilalom alkotmányosságának kérdése

A legfelső bííróság a kijárási tilalom alkotmányossá-
gának kérdésével először a Hirabayashi-ügyben,39 még 
a második világháború befejezését megelőzően fog-
lalkozott. A konkrét ügy hátterében a Kongresszus 
által 1942. március 21. napján elfogadott törvény állt, 
amely meglehetősen széles felhatalmazást adott arra, 
hogy az elnök, a honvédelemért felelős miniszter vagy 
az ez utóbbi által erre felhatalmazott katonai vezető 
végrehajtási rendeletében vagy parancsában katonai 
övezeteket jelöljön ki. A törvény egyértelművé tette 
azt is, hogy ezeken a területeken a 
rendelettel, egyedi intézkedéssel 
(paranccsal) vagy törvénnyel ellen-
tétes magatartás, a területre való 
jogosulatlan belépés vagy kilépés, 
valamint a jogosulatlan tartózko-
dás bűnösség megállapítását ered-
ményezheti. A fenti szabályozási 
keretek között fogadták el a már 
hivatkozott, kijárási tilalmat el-
rendelő határozatot is. A Hira ba-
yashi-ügyben a törvényt arra hi-
vatkozással támadták, hogy az a 
jogalkotói hatalom alkotmányelle-
nes szubdelegációját valósítja meg. 
Az érvelés szerint a törvényen ala-
puló kijárási tilalom elrendelése és 
az egyéb utasítások, parancsok túlterjeszkedtek a 
rendkívüli intézkedések megtételére jogosult kong-
resszusi, elnöki hatáskörökön. Hivatkoztak továbbá a 
kijárási tilalom személyi hatályának diszkriminatív 
jellegére is, hiszen az csak a japán származásúakra 
terjedt ki. A bíróság végül a kijárási tilalomra vonat-
kozó rendelkezés alkotmányosságát arra hivatkozás-
sal állapította meg, hogy a japán támadásnak po-
tenciálisan kitett területeken a kormányzat számára 
biztosítani kell a megfelelő intézkedési lehetőségeket. 
A korlátozás megjelölt célja, a kémkedés és a szabo-

tázs megelőzése pedig elfogadható indok a korláto-
zásra. Az ügy megállapításainak relevanciáját egy má-
sik hasonló eset kapcsán vonhatjuk le egyértelműen. 
A Korematsu-ügy40 kapcsán ugyanis a szükségszerű-
ség kérdése és az alapjog-korlátozás problémája sok-
kal direktebben, illetve némileg más kontextusban 
merült fel.

Paradigmaváltás: a Korematsu-éra kezdete

Fred Korematsu San Franciscóban született, ameri-
kai állampolgár volt. Az amerikai hadseregbe is je-
lentkezett, igaz, egészségügyi okokból megtagadták 
a besorozását. Amerika hadba lépését követően egy 
hadiipari gyárnál dolgozott hegesztőként; jegyese egy 
olasz-amerikai nő volt. A vonatkozó rendelkezések 
hatályba lépésekor nem volt hajlandó menyasszonyát 
és munkáját hátrahagyva gyűjtőállomásra menni:. 
Ezt követően 1942 májusában – az Egyesült álla-
mok hadserege 34. számú „civil kiutasítási parancs”-
ának (’Civilian Exclusion Order No. 34 of the U.S. 
Army’), illetve az 1942. március 21. napján elfoga-
dott törvény megsértése miatt – letartóztatták, és öt 
év börtönre ítélték. Noha szabadlábra helyezték, vé-
gül Utah államban gyűjtőtáborba került. Korematsu 

arra való hivatkozással támadta 
meg a rendkívüli intézkedéseket, 
hogy az elnök és a Kongresszus a 
japán származású állampolgárok 
jogainak korlátozása által megsér-
tették az alkotmányt.41

Az ügyben az amerikai legfőbb 
bírói fórum 6:3 arányú ítéletével a 
kormányzati álláspontot fogadta 
el. A Hugo Black jegyezte több-
ség amellett érvelt, hogy a kor-
mányzati érdek, amely a kémke-
déssel szembeni védekezést mint 
közérdeket jelölte meg, nagyobb 
súllyal esik latba, mint Korematsu 
alapvető jogai. A bí róság szerint a 
korlátozások faji alapon történő 

bevezetése miatt felvethetők ugyan alkotmányos ag-
gályok, ugyanakkor arra kü lönleges helyzetben – 
közvetlen szükség-, illetve veszélyhelyzetben (’under 
cir cumstances of direct emergency and peril’) került 
sor, ami viszont legitimálhatja a normál körülmények 
között egyébként alkotmányellenes intézkedéseket 
is. Azt láthatjuk tehát, hogy a bíróság érvelésében 
megjelent a kivételes állapot speciális, a rendes jog-
rendi normáktól eltérő jellege, amelyre hivatkozással 
bizonyos jogok felfüggesztésére akár diszkriminatív 
alapon is lehetőség nyílhat. 
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A többségi döntés megerősítette a Hirabayashi-
ügyben tett megállapítását, kiegészítve azzal, hogy a 
kijárási tilalom mellett a lakóhely elhagyásának kö-
telezettsége, bár alkotmányosan aggályos, ugyanak-
kor: „kivételes állapotban, amikor partjainkat ellen-
séges haderők fenyegetik, a védekezés erejének ará-
nyosnak kell lennie a fenyegető veszéllyel szemben”42 
Maga a döntés is hangsúlyozta, hogy bármely jog-
korlátozásnak, amelyet egy meghatározott kisebbség 
ellen, pusztán faji alapon rendelnek el, alkotmányos-
sági szempontból a legszigorúbb vizsgálat alá kell es-
nie.43 Azonban a bíróság szerint más a mérce kivéte-
les állapotban, mint rendes jogrend idején. A döntés 
hangsúlyos eleme tehát, hogy a Korematsuval szem-
ben alkalmazott korlátozások nem a személye vagy 
a származása elleni támadáson, hanem azon a tényen 
alapultak, hogy az ország háborúban állt.44

Paradox módon a bíróság érve-
lése általánosságban az állampol-
gársággal kapcsolatos jogok és kö-
telezettségek rövid meghatározá-
sával kezdődik, miszerint „az 
állampolgársággal kötelezettségek 
is – nem csak jogosultságok – jár-
nak, különleges helyzetekben az 
előbbiek, vagyis a terhek súlyosab-
bak.”45 Az érvelés ugyanakkor 
ezen a ponton nem tért ki arra a 
kérdésre, miszerint alkotmá-
nyos-e, ha ezek a háborús kötele-
zettségek csak az állampolgárok egy meghatározott 
csoportját érintik. Ezzel a kérdéssel a többségi dön-
tés csak az indokolás lezárásaként foglalkozott.46

A bíróság szerint a konkrét ügy értelmezhető úgy 
is, hogy egy állampolgár pusztán származása miatt 
került gyűjtőállomásra, az Egyesült államokhoz va-
ló lojalitásának értékelése nélkül. Ebben az esetben 
a feladat egyszerű, hiszen pusztán annyit kellene 
megállapítani, hogy vajon az intézkedések alapjául 
kizárólag faji előítéletek szolgáltak-e. Ha tehát a 
konkrét esetet pusztán a faji előítéletek aspektusából 
vizsgáljuk – anélkül, hogy figyelembe vennénk a 
tényleges, közvetlen fenyegetettséget –, az a tényle-
ges probléma szempontjából félrevezető lenne. Az 
igazi kérdés sokkal inkább az volt, hogy vajon a kü-
lönleges helyzetre figyelemmel megengedhető-e a 
jogkorlátozás pusztán származási alapon. A bíróság 
szerint elfogadható, hogy Korematsut kiutasították a 
háborús övezetből, azaz lakóhelyéről, mert az Egye-
sült államok harcban állt a Japán Birodalommal, és 
az illetékes katonai szervek inváziótól tartottak a 
nyugati parton. Az intézkedések kongresszusi felha-
talmazáson alapultak, amelyek végrehajtására pedig 
– a védekezés és a megelőzés célja, valamint az idő 

rövidsége miatt – a katonai vezetőket hatalmazták 
fel. Az eseményeket távlatból tekintve – vagy ahogy 
a bíróság fogalmazott, „az utólagos ismeretek birto-
kában” – nem lehet azt mondani, hogy az akkori in-
tézkedések jogszerűtlenek lettek volna.47 Frank furter 
bíró a fenti érvelést kiegészítette azzal, hogy a kivé-
teles állapoti jogkörükben alkotmányi felhatalmazás-
sal eljáró szervek intézkedéseinek érvényességét ki-
zárólag a kivételes állapot kontextusában lehet vizs-
gálni.48 Ebből következik, hogy a kivételes állapoti 
jogkorlátozások mércéje nem lehet azonos a rendes 
jogrendivel. Attól, hogy egy intézkedés rendes jog-
rend idején alkotmányellenes, nem biztos, hogy ki-
vételes állapotban is az.49 Ha tehát kivételes állapot-
ban egy katonai intézkedés nem lépi túl a különleges 
helyzet elhárítása érdekében szükséges és arányos 
mértéket, ez az intézkedés ugyanúgy alkotmányos-

nak tekinthető, mint például bé-
keidőben az erre illetékes hatóság-
nak a kereskedelem szabályozása 
terén tett bármely intézkedése.  
A konkrét ügyben releváns, az ál-
lam biztonságának megóvását cél-
zó gyakorlat az alkotmány által 
biztosított jogkörön alapult, az al-
kotmányban pedig nincsen olyan 
tilalom, amely a Kongresszusnak 
megtiltaná akár annak elrendelé-
sét is, hogy egy konkrét katonai 
intézkedés megsértése esetén civil 

bíróságok járjanak el.50

A döntéshez három bíró jegyzett különvéleményt, 
és bár valamennyien elutasították a többségi határoza-
tot, mindezt többé-kevésbé más alkotmányjogi alapon 
tették. Roberts bíró szerint az alkotmányos jogok sérel-
me egyértelmű. Különvéleményében hangsúlyozta, 
hogy az ügyben egy állampolgárt azért ítéltek el, mert 
nem volt hajlandó alávetni magát egy intézkedésnek, 
amelynek eredményeként „koncentrációs táborba zár-
ták volna”. Ráadásul mindennek alapjául kizárólag 
származása szolgált; anélkül, hogy az Egyesült álla-
mokhoz való lojalitását megvizsgálták volna.51 A kü-
lönvélemény arra a következtetésre jutott, hogy a ké-
relmezőre a letartóztatását megelőzően két teljesen el-
lentétes, ugyanakkor egymástól függetlenül kötelező 
rendelkezés volt irányadó. Az időben korábbi szerint 
azzal követhetett el bűncselekményt, ha elhagyja a la-
kóhelyét, a későbbi rendelkezés értelmében pedig ami-
att szankcionálták volna, ha nem hagyja el. A bíró sze-
rint abban az esetben, ha egy állampolgárt egyidejűleg 
két (ellentétes tartalmú) norma is kötelez akként, hogy 
az egyiknek való megfelelés szükségképpen a másik 
megsértését eredményezi, a szabályozás megvalósítja a 
tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét a jogbizton-

a különleges helyZeTre 
hIvaTkoZással aZ amerI-
kaI kormány valamennyI 
Japán sZármaZású állam-

polgárT kémkeDéssel és 
sZaboTáZs elköveTésével 
gyanúsíThaTónak TekIn-

TeTT, eZérT velük sZemben 
TovábbI saJáTos Jogkor
láToZó InTéZkeDésekeT 

 veZeTeTT be
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sággal összefüggésben.52 A szabályozás nem volt más, 
mint gondosan megtervezett csapda, amely kizárólag 
a katonai érdek végső céljának megvalósítására irá-
nyult, vagyis hogy Kore ma tsut és a japán származású 
állampolgárokat valamilyen formában elzárják. Egy 
másik különvéleményt jegyző bíró, Murphy szerint az 
intézkedések túlléptek az alkotmányos felhatalmazá-
son, és nem jelentenek többet egyszerű rasszizmus-
nál.53 Tekintettel továbbá arra, hogy a bírói felülvizs-
gálat lehetősége sem állt rendelkezésükre, így a tisz-
tességes eljáráshoz való jog sérelme ezen az alapon is 
megállapítható. Összességében pedig nem létezik 
olyan azonnali, közvetlen és nyilvánvaló veszély, amely 
miatt az alkotmányos jogok pusztán faji alapon törté-
nő korlátozása megengedhető lenne.54 A bíró szerint 
az eltérő származástól függetlenül az Alkotmány által 
biztosított jogok és szabadságok 
teljes egészében megilletnek min-
denkit.55 A többségi döntéssel 
szemben Robert Jackson is különvé-
leményt fogalmazott meg. Kiindu-
lópontja az volt, hogy mivel Ko-
rematsu az Egyesült államokban 
született, ezért az Alkotmány ér-
telmében az Egyesült államok ál-
lampolgára. álláspontja szerint az egyik legfontosabb 
probléma a Korematsut érintő intézkedésekkel kapcso-
latban éppen az, hogy a magatartását bűncselekmény-
nek nyilvánították.56 Ő is hangsúlyozta a konkrét in-
tézkedések ellentmondásos jellegét, amely miatt 
Korematsu számára az egyetlen reális opció a jogsér-
tés megelőzésére az volt, hogyha átadja magát a kato-
nai szerveknek. Ez gyakorlatilag nem jelentett mást, 
mint hogy önként koncentrációs táborba vonul. Fon-
tos eleme a különvéleménynek az a megállapítás, mi-
szerint a bűncselekmény megvalósulását pusztán az 
determinálta, hogy kik az illető személy szülei, illető-
leg az a tény, hogy olyan faji, nemzetiségi kisebbség-
hez tartozik, amelytől értelemszerűen még saját aka-
ratából sem tud szabadulni. A konkrét ügyben tehát a 
többségi döntés azáltal, hogy a kivételes állapotban 
tett, a rendes jogrend által egyébként alkotmányosan 
tilalmazott katonai intézkedést nem szankcionálta, a 
faji alapú megkülönböztetést nyilvánította alkotmá-
nyossá. A bíróság tehát olyan alapelvet fogadott el, 
amely a jövőben biankó csekként szolgál majd bármely 
hatóság számára, amely igénnyel lép fel az azonnali in-
tézkedési kötelezettség megalapozása érdekében.57  
A bíró végül felhívta a figyelmet, hogy egy rendes bí-
róság nem kényszeríthető olyan katonai intézkedés 
vagy parancs elfogadására, amely alkotmányellenes 
korlátozásokat tartalmaz.58 A bíró kötelessége nem 
terjed ki arra, hogy katonai döntéseket katonai aspek-
tusból bíráljon felül, vagyis nem foglalkozhat azzal a 

kérdéssel, hogy a katonai vezető konkrét evakuálási és 
fogvatartási intézkedései vajon a katonai szükségsze-
rűség szempontjából ésszerűek voltak-e vagy sem. 
Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az olyan intézke-
dés, amely nem tekinthető jogszerűnek az alkotmány 
értelmezésében, végrehajtható lenne.59 

A többségi döntést összegezve két következtetés-
re juthatunk. Egyrészt arra, hogy a bíróság szerint 
az alkotmányos elvek, amelyek hagyományos jogrend 
idején érvényesülnek, kivételes állapotban mellőzhe-
tők pusztán a szükségszerűség, az azonnali reakció 
igényére hivatkozással. Másrészt megállapítható, 
hogy a bíróság a joguralom kérdésében is állást fog-
lalt és azt mondta, a jog uralmának nem kell érvé-
nyesülnie kivételes állapotban. Az alapul szolgáló 
döntéshez képest tehát a bíróság elismerte a rendes 

jog és a kivételes állapot közötti 
dichotómiát, mindezt úgy, hogy 
nem állapított meg egyértelmű 
korlátokat a rendkívüli hatalom 
birtokosa számára. Ezáltal reális 
veszélye lett annak, hogy az intéz-
kedésre jogosult a különleges hely-
zetre hivatkozással kerülje meg az 
alkotmányt, mely veszély a 2001-

es terrortámadásokat követő intézkedések kapcsán 
reális lehetőségként jelentkezett. A döntést termé-
szetesen heves ellenérzések kísérték és kísérik a mai 
napig. Ez a széles körű elutasítottság is az oka, hogy 
a bíróság a későbbiekben jóval kritikusabb szemmel 
vizsgálta a kormányzat rendkívüli intézkedéseit.60 A 
Korematsu-ügyet a legfelső bíróság „Hall of Shame”-
jébe, avagy legrosszabb döntései közé sorolják.61 Nem 
szabad ugyanakkor megfeledkeznünk arról sem, hogy 
a döntés a korszak általános bírósági felfogásának is 
tekinthető, hiszen a legfelső bíróság több ügyben is 
kitartott a kivételes állapot dichotóm jellege és azon 
belül is a jogkorlátozások lehetőségének széles köre 
mellett. A már hivatkozott Hirabayashi-ügy mellett 
érdemes még megemlíteni az ex parte Quirin, az in re 
Yamashita és az Eisentrager-ügyeket.62 Bár utóbbival 
a későbbiekben még foglalkozom, az egyes ügyek 
részletes elemzését ehelyütt mellőzve pusztán arra 
kívánok utalni, hogy a Korematsu-döntésben foglalt 
elvek több határozatban is érvényre jutottak. Minden-
nek aza veszélye, hogy Korematsu (és a hasonló jog-
korlátozással érintettek) a gyanúsítás ellenére tényle-
gesen semmilyen bűncselekményt vagy kémkedést 
nem követtek el, ennek ellenére pusztán származási 
alapon jelentős jogkorlátozásokat kellett elszenved-
niük. Az intézkedésre jogosult és a bíróság által kö-
vetett gyakorlat súlyos hiba volt az alkotmányos de-
mokrácia működésében. A Kongresszus 1971-ben 
észlelte a demokratikus deficitet, és elfogadta az ún. 

aZ IgaZI kérDés sokkal 
In kább aZ volT, hogy va-

Jon a különleges hely-

ZeTre FIgyelemmel meg en
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Zás pusZTán sZármaZásI 
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„le nem tartóztatási törvény”-t (’Non-Detention Act’), 
amely egyértelművé tette, hogy senkit nem lehet le-
tartóztatni a Kongresszus erre vonatkozó törvénye 
hiányában. A jogtudósok egy jelentős része szerint a 
törvény elsődleges célja a Korematsuéhoz hasonló 
ügyek megelőzése volt.63 1988-ban a Kongresszus to-
vábbá elfogadta a polgári szabadságjogokról szóló 
törvényt (’Civil liberties Act’), amely kifejezte az 
amerikai állam részéről a bocsánatkérést azon japán-
amerikai állampolgárokkal szem-
ben, akiket a kormányzat a máso-
dik világháború idején evakuált és 
egyúttal internált. A legfelső bí-
róság ugyanakkor formálisan so-
ha nem bírálta felül a döntését, 
ennek ellenére a későbbiekben 
elemzésre kerülő Hamdi- és Pad-
illa ügyekben hozott bírósági íté-
letet hozó bírák többsége (nyolcan 
a kilenc közül) elismerték, hogy a 
bíróság Korematsu ügyében rossz 
döntést hozott.64

A következőkben a 2001. szep-
tember 11-i terrortámadásokat kö-
vető kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban arra 
a kérdésre keresem a választ, hogy vajon egy 21. szá-
zadi alkotmányos demokrácia számára továbbra is el-
fogadható-e a „Korematsu-tétel”, vagyis az, hogy a 
különleges helyzetre történő hivatkozással a rendes 
jogállami keretek egyértelműen átléphetők.

koremaTsu vagy mIllIgan? 
JoguralmI DIlemma a 2001es 

TerrorTámaDások uTán

Az Egyesült államokat ért 2001-es terrortámadáso-
kat követően ismételten előtérbe került a kivételes ál-
lapot kérdésköre. A jelenleg is tartó időszak alapve-
tő kihívása, hogy a terrorfenyegetettség – a terroriz-
mus veszélye mint a különleges helyzet egy sajátos 
formája – mennyiben alapozhat meg egy bizonyta-
lan ideig tartó kivételes állapotot, és vajon egy ilyen 
kivételes állapotnak lehet-e többlet jogkorlátozó jel-
lege a hagyományos, jogállami működéshez képest. 
Ezzel összefüggésben merült fel a kérdés, hogy az új 
körülményekre adott végrehajtó hatalmi válaszok 
esetleges bírósági felülvizsgálata során utóbbi vajon 
ragaszkodik-e a Korematsu-döntésben meghatáro-
zott normákhoz. 

A 2001. szeptemberi eseményeket követően jog-
gal támadható a Bush-kormányzat azzal, hogy a ter-
rorizmusra adott válaszok tekintetében a schmitti út-
ra lépett, vagyis azonosult azzal a tétellel, hogy mint 

szuverén egyedül dönthet a kivételes állapotról, illet-
ve arról is, hogy milyen rendkívüli intézkedésekre 
van szükség.65 Ebben a kontextusban a joguralom, a 
hatalommegosztás és az alapvető jogok védelme hát-
térbe szorul. levinson szerint a Bush-kormányzat 
terrorizmusra adott válasza sokkal inkább a weimari 
parlamentarizmust idézi, hiszen a Kongresszus 
egyébként is hajlamos a sarkalatos döntéseket az 
 elnök kezébe adni.66 Írásában hangsúlyozza, hogy az 

amerikai gyakorlat az „amerikai 
út” szempontjából vizsgálandó, és 
ebből a szempontból nem tekint-
hető alkotmányosnak.67 Hogy mit 
értünk alkotmányosság alatt? le-
vinson szerint az alkotmányosság 
legfőbb ismérve a korlátozott ha-
talom, valamint a jog uralma az 
emberek uralma helyett.68 Ez- 
zel szemben a Bush-kormányzat 
igyeke zett megszerezni a szuverén 
legfőbb tulajdonságát, vagyis azt 
a képességet, hogy a kivételes ál-
lapotról (és a kivételes állapotban) 
dönthessen. Erre a következtetés-

re utal Rossiter is, aki szerint egy demokrácia életé-
ben bekövetkezett különleges helyzetet könnyebben 
kezelhet a kormány, ha a demokratikus megoldáso-
kat bizonyos fokig diktatórikus formák helyettesítik. 
Ezzel összefüggésben pedig elengedhetetlen a komp-
romisszum terheitől megszabadított erős végrehajtó 
hatalom, amely célt a Bush-kormányzat maradékta-
lanul teljesítette,69 mindenekelőtt az alábbi intézke-
déseivel. 

Nem sokkal a terrortámadásokat követően, már 
2001. szeptember 18-án felhatalmazta a Kongresz-
szus az Egyesült államok elnökét, hogy megtegyen 
minden szükséges intézkedést azon államok, csopor-
tosulások vagy személyek ellen, akikről/amelyekről 
azt állapítja meg, hogy terrorcselekményt terveztek, 
annak elkövetésére hívtak fel, követtek el, vagy segí-
tettek anyagilag (a továbbiakban együtt: 2001-es fel-
hatalmazás). Ennek az általános kongresszusi felha-
talmazásnak jelentős következményei lettek. Elsőd-
legesen az „ellenséges hadviselők” (’enemy combatant’) 
fogalma nyert új értelmet; ezzel összefüggésben az 
amerikai elnök 2001. november 13-án kiadott vég-
rehajtási rendeletében gondoskodott a nem amerikai 
állampolgár ellenséges hadviselők letartóztatásának 
és katonai eljárás alá vonásának lehetőségéről. Végül 
több száz ellenséges hadviselőként meghatározott 
személy került a guantánamói táborba. Határozatlan 
idejű fogva tartásukra a védelemhez való jog, az alap-
vető garanciális eljárásjogi szabályok alkalmazásának 
hiányában, és a külvilággal való kapcsolattartás le-

a bushkormányZaT In-

TéZkeDéseIvel sZemben 
Több JogI elJárás Is InDulT 
aZ amerIkaI bíróságok 
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megIlleTIke aZ alapveTõ 
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hetőségének biztosítása nélkül került sor. Ennél jó-
val súlyosabb problémát jelentett a Bush-kormányzat 
nem titkolt szándéka, hogy a terrorista-kapcsolatok-
kal vádolt személyek – pusztán az elnök intézkedése 
alapján – kikerüljenek az igazságszolgáltatás, illető-
leg egyéb bírói szerv általi felülvizsgálat lehetősége 
alól. Továbbá, az Egyesült államok elnöke a 2001-
es felhatalmazás alapján katonai erőket küldött Af-
ganisztánba, aminek célja az al-Kaida terrorszerve-
zet, illetőleg az azt támogató tálib rezsim elleni ka-
tonai hadjárat lefolytatása volt. Ezen a ponton 
mindenképpen utalni kell arra a jogirodalomban is-
mert álláspontra, hogy a Bush-kormányzat intézke-
dései nagyon közel álltak a Korematsut is érintő ko-
rábbi megoldásokhoz. Egyesek szerint direkt párhu-
zam hozható a Pearl Harbort ért támadás és 2001. 
szeptember 11-ét követő kormányzati intézkedések 
és kommunikációs megoldások között.70 A Bush-kor-
mányzat intézkedéseivel szemben több jogi eljárás is 
indult az amerikai bíróságok előtt. Ezekben az 
ügyekben felmerült, hogy ilyen helyzetben a nem 
amerikai állampolgárokat megilletik-e az alapvető 
eljárási jogok, miként az is, hogy a kubai területen 
található tábornak milyen a jogi helyzete.

Felülbírálható-e Korematsu?

Az első precedens értékű ügy kiindulópontja sok te-
kintetben hasonlít a Korematsu-ügyhöz, hiszen itt is 
amerikai állampolgárral szembeni kivételes állapoti 
jogkorlátozások lehetősége volt az alkotmányjogi kér-
dés. yasir Esam Hamdi huszonnégy éves amerikai 
állampolgár, aki bár louisianai születésű volt, de Sza-
úd-Arábiában nőtt fel. 2001-ben az afgán tálibok el-
leni harcok során ejtették foglyul Afganisztánban, 
majd a már említett kormányzati intézkedések alap-
ján a Guantánamo-öbölbe szállították 2002 január-
jában. Miután kiderült, hogy Hamdi amerikai állam-
polgár, átszállították Norfolkba, majd Charlestonba. 
Mivel a kormányzat Hamdit ellenséges hadviselőnek 
minősítette, lehetővé vált a határozatlan ideig tartó 
fogva tartása az Egyesült államokban bármilyen for-
mális eljárás nélkül.71 2002 júniusában Hamdi édes-
apja fia nevében habeas corpus kérelmet72 nyújtott be 
a virginiai szövetségi kerületi bíróságon, amelyben 
azt állította, hogy Hamdi nem harcolt a tálibok ol-
dalán, hanem önkéntes segítőnek ment Afganisztán-
ba, ahol a 2001. szeptember 11-i eseményeket meg-
előzően kevesebb mint két hónapig tartózkodott.  
A kérelem szerint az amerikai kormány megsértette 
Hamdi tisztességes eljáráshoz való alkotmányos jo-
gát azáltal, hogy alkotmányos eljárás nélkül, határo-
zatlan ideig tartották fogva, és nem biztosítottak szá-

mára védőügyvédet sem. A kormány álláspontja ez-
zel szemben az volt, hogy a végrehajtó hatalomnak 
kivételes állapotban joga van nemzetiségtől, állam-
polgárságtól függetlenül arra, hogy az Egyesült ál-
lamok ellen harcoló embereket ellenséges hadvise-
lőnek minősítse, és így korlátozza a bírói fórumhoz 
való hozzájutásuk lehetőségét. A kormányzati intéz-
kedés alátámasztására a hadsereg egy alacsonyabb 
 beosztású minisztériumi tisztviselőjének bizonyíté-
kokkal alá nem támasztott feljegyzése szolgált, 
amellyel összefüggésben a virginiai bíróság kifejtet-
te, hogy az önmagában nem nyújt elégséges  igazolást 
a fogva tartás jogszerűségére. Ezért felhívta a kor-
mányzatot olyan részletesebb adatok szolgáltatására, 
amelyek egyébként egy rendes büntetőeljárásban is 
szükségesek lennének. Ezt követően a ne gyedik ke-
rületi fellebbviteli bíróság az elsőfokú határozat meg-
változtatásáról döntött, egyúttal hangsúlyozta, hogy 
az elnöknek alkotmányos joga a háborús területen el-
fogott személyeket ellenséges hadviselőkké nyilvání-
tani, függetlenül azok állampolgárságától. A legfel-
ső bíróság hivatkozott az ex parte Quirin-döntésre is,73 
amelyben arra a megállapításra jutott, hogy állam-
polgárságától függetlenül ellenséges hadviselőnek te-
kintendő az a személy, aki az Egyesült államokkal 
szemben lép fel külső háborús színtéren. Ebből a té-
telből a bíróság azt a következtetést vonta le, hogy a 
bírósági felülvizsgálat lehetősége korlátozott, még-
hozzá annyiban, hogy az csak a letartóztatásnak mint 
kivételes intézkedésnek a törvényességére vonatkoz-
hat. Vitathatatlan, hogy Hamdi hadműveleti terüle-
ten tevékenykedett, ezért a bíróság megítélése szerint 
a konkrét helyzet alkotmányos értelmezése az, ha a 
további körülményeket nem vizsgálja.74 Ebből egye-
nesen következik, hogy az elnöknek a haderő főpa-
rancsnokaként alkotmányban biztosított joga van 
bármely hadműveleti területen elfogott személy el-
lenséges hadviselővé nyilvánítására (így az ehhez kap-
csolódó jogkorlátozások alkalmazására). Az ilyen el-
nöki döntés felülbírálatára egyetlen rendes bíróság 
sem jogosult.75

Az ügy ezt követően került a legfelső bíróság elé, 
amely kimondta, hogy bár lehet alkotmányos olvasa-
ta egy amerikai állampolgár ellenséges hadviselővé 
nyilvánításának, ugyanakkor még ebben az esetben 
sem fosztható meg a tisztességes eljáráshoz való jo-
gától. A bíróság mindenekelőtt a kormányzat definí-
cióját alapul véve tisztázta, hogy mit jelent az ellen-
séges hadviselő fogalma. Ellenséges hadviselőnek az 
a személy tekinthető, aki Afganisztánban tagja vagy 
segítője volt az Egyesült államok vagy annak szö-
vetségesei ellen harcoló erőknek, és akit ezen a terü-
leten a fegyveres harcok során ejtettek foglyul. A fen-
tieket alapul véve a bíróság előtt álló elsődleges kér-
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dés az volt, hogy az ellenséges hadviselő fogalmába 
tartozó állampolgár határozatlan ideig tartó letartóz-
tatása alkotmányos-e.76 A kiindulópont jelen ügyben 
is a 2001-es felhatalmazás volt, amelyről a bíróság 
megállapította, hogy az ennek keretében elfogott el-
lenséges hadviselők határozatlan ideig (vagyis az af-
ganisztáni harcok befejezéséig) tartó letartóztatása és 
fogva tartása olyan intézkedés, amely az adott körül-
mények között szükségesnek és arányosnak tekint-
hető.77 A bíróság szerint azonban a konkrét ügyben 
arról kell dönteni, hogy lehet-e amerikai állampol-
gár ellenséges hadviselő. Az ame-
rikai állampolgárság nem zárja ki, 
hogy valaki tagja vagy támogató-
ja legyen ellenséges haderőnek, 
ekként hadműveleti területen 
 történő foglyul ejtése ugyanúgy 
 lehetséges, mint egy külföldi ál-
lampolgárnak; sőt, szabadon bo-
csá  tása a még folyamatban lévő 
fegyveres konfliktus során a visz-
szatérés lehetősége miatt ugyan-
olyan veszélyekkel járhat, mint a 
külföldiek esetében.78 Fontos ugyanakkor hangsú-
lyozni, hogy ezek az észrevételek egy „klasszikus” há-
borúban érvényesülnek, vagyis amikor a harci ese-
mények vége ésszerűen előre látható, tehát egy adott 
eseményhez, például tűzszünet aláírásához köthető. 
Ezzel szemben a „terrorizmus elleni háború” nem te-
kinthető klasszikus háborúnak (ha egyáltalán hábo-
rúnak tekinthető79), az esemény végének bizonyta-
lanságát ráadásul maga a kormány is elismerte.80 
Ezért mérlegre kell tenni az időbeli korlátozás és bí-
rói döntés nélkül fogvatartott személy számára oko-
zott károkat, összevetve a biztonságra gyakorolt ha-
tással, illetőleg azzal a többletkötelezettséggel, amely 
a hadsereget a kötelező bírósági eljárás biztosítása mi-
att terhelné.81 A kérdés tehát innentől kettős: megil-
leti-e az ellenséges hadviselő állampolgárt a habeas 
corpus kérelem előterjesztésének joga, illetőleg en-
nek keretében lehet-e szerepe a bírósági kontrollnak 
a végrehajtó hatalom kivételes állapoti intézkedésé-
vel szemben? A bíróság szerint az a fogvatartott ál-
lampolgár, aki vitatja ellenséges hadviselői minősé-
gét, jogosult arra, hogy megfelelő védelmet kapjon, 
illetőleg ennek keretében pártatlan döntéshozó tes-
tület bírálhassa felül a kormányzat állításait. A konk-
rét ügy szerinti fogva tartás pedig csak akkor jogsze-
rű, ha az az ellenséges katonát megakadályozza a 
harcok folytatásában, vagyis a harcok megszűnésével 
egyetlen állampolgár sem tartható fogva.82

A kormány többek között amellett érvelt, hogy a 
hadműveleti területen történő bírósági felülvizsgálat 

jelentős többletköltséget jelenthet, nem mellesleg pe-
dig kontraproduktívvá teszi az elnöki intézkedést, hi-
szen valamennyi fogvatartott élni fog ezzel a lehető-
séggel. A bíróság szerint ugyanakkor egy független 
felülvizsgálati rendszer a katonai műveletek szem-
pontjából nem eredményezhet olyan jelentős fenn-
akadást, mint amekkora sérelem az állampolgár al-
kotmányos jogait érhetné az érdemi felülvizsgálat hi-
ányában.83 A bíróság végül a hatalommegosztás 
elvének kivételes állapoti felfogásával kapcsolatban is 
kifejtette álláspontját. Ennek értelmében bármilyen 

hatalommal is ruházza fel az al-
kotmány a végre hajtó hatalmat, ez 
a hatalom csak mindhárom hatal-
mi ág szereplésével gyakorolható, 
főként akkor, ha az állampolgá rok 
alapvető jogairól van szó,84 a kivé-
teles állapot ugyanis nem „biankó 
csekk” az elnök kezében.85 A ha-
talommegosztás elvéből követke-
zik, hogy amíg a Kongresszus a 
habeas corpus alkalmazásának fel-
függesztéséről nem rendelkezik, 

addig az igazságszolgáltatási hatalmi ág maradékta-
lanul ellátja a feladatát, fontos bírói kontrollt képez-
ve a végrehajtó hatalom által elrendelt letartóztatá-
sok vonatkozásában.86 Azt láthatjuk tehát, hogy az 
állampolgárokkal szembeni jogkorlátozások kapcsán 
a legfelső bíróság szakított a Korematsu-ügyben ki-
fejtett álláspontjával, vagyis hogy a különleges hely-
zet megkövetelheti az egyébként alkotmányellenes 
jogkorlátozások elviselését még az amerikai állam-
polgároktól is. Ennél jóval összetettebb kérdés volt 
az, hogy vajon ez a jog a nem amerikai állampolgá-
rokat is megilleti-e.

Meddig terjed az alkotmányos jogvédelem  
személyi hatálya?

A legfelső bíróságnak nem sokkal a Hamdi-ügyben 
hozott döntését követően arra a kérdésre is választ 
kellett adnia, hogy a Guantánamón, vagyis az Egye-
sült államok határain kívüli területen fogvatartott 
külföldiekkel szemben alkalmazott eljárás és bánás-
mód jogszerűségét felülvizsgálhatja-e az Egyesült 
államok területén működő kerületi bíróságok va-
lamelyike. A kérdés azért volt nagyon fontos, mert 
ezeknek a személyeknek semmilyen jogi eljárásra 
nem volt lehetőségük, és pusztán a terrorizmus el-
leni küzdelem során kerültek az amerikai hatósá-
gok látóterébe. Az Afganisztánban hadjáratot foly-
tató amerikai hadsereg mintegy 640 külföldit ejtett 

a legFelsõ bíróság (...) kI-
monDTa, hogy bár leheT 
alkoTmányos olvasaTa 
egy amerIkaI állampol-
gár ellenséges haDvIselõvé 
nyIlváníTásának, ugyan-

akkor még ebben aZ eseT-
ben sem FosZThaTó meg a 
TIsZTességes elJáráshoZ 

való JogáTól 
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foglyul. Az Egyesült államok guantánamói tevé-
kenységének jogalapját egyébként egy Kubával kö-
tött 1903-as bérleti szerződés képezi, amelynek 
 értelmében elismerték a Kubai Köztársaság kizáró-
lagos szuverenitását a terület felett, de utóbbi hoz-
zájárult annak amerikai használatához.87 1934-ben 
a szerződést kiegészítették azzal, hogy a használa-
ti jog mindaddig érvényben marad, amíg az Egye-
sült államok el nem hagyja a guantánamói hadi-
tengerészeti állomást.88 

A konkrét ügyek ismertetése előtt arra is indokolt 
felhívni a figyelmet, hogy a szövetségi habeas corpus 
törvény tartalmaz egy olyan rendelkezést, amely sze-
rint a szövetségi kerületi bíróságok a habeas corpus 
kérelmek elbírálásáról a „saját hatáskörükbe tartozó 
ügyekben döntenek”.89 A Bush-kormányzat a fenti 
jogi háttér ismeretében hozta létre a guantánamói fo-
golytábort; azzal a jogértelmezés-
sel, hogy ez a rendelkezés kizárja 
a habeas corpus kérelmeket az itt 
fogva tartottak számára, tekintet-
tel arra, hogy a területen a szuve-
renitást nem az Egyesült államok 
gyakorolja, vagyis a szövetségi bí-
róságok joghatósága a habeas 
corpus törvény alapján rájuk nem 
terjed ki.90 Ennek ellenére két 
ausztrál és tizenkét kuvaiti állam-
polgár habeas corpus kérelemmel 
fordult a Columbia Szövetségi Kerületi Bírósághoz, 
elsődlegesen szabadon bocsátásukat kérve, de egyút-
tal hivatkoztak a védelemhez való jogukra is, vala-
mint arra, hogy a táborban kényszervallatásnak  voltak 
kitéve. A kérelmeket a legfelső bíróság a Rasul-ügy-
ben bírálta el, amelynek eljárási előzményeit érdemes 
röviden összefoglalni.91 Mindenekelőtt az eljáró ke-
rületi bíróság a habeas corpus kérelmeket a legfelső 
bíróság Johnson kontra Eisentrager92 döntésében (a to-
vábbiakban: Eisentrager-ügy) megfogalmazottak alap-
ján utasította el. Ebben az ügyben a bíróság arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy az Egyesült államok terü-
letén kívül foglyul ejtett külföldiek számára kizárt a 
habeas kérelem lehetősége. Az eljárás megindításá-
nak lehetősége ugyanis nem terjed ki azon külföldi-
ekre, akik katonai őrizetbe vételére az Egyesült ál-
lamok szuverenitása alá nem tartozó területen került 
sor.93 A legfelső bíróságot megelőzően eljáró szövet-
ségi kerületi bíróság joghatóságának hiányát állapí-
totta meg 21 német állampolgár habeas kérelme 
ügyében, akiket az amerikai hadsereg Kínában fogott 
el, vont eljárás alá, majd ítélt el háborús bűncselek-
mények miatt. A fellebbviteli bíróság ugyanakkor 
megállapította az amerikai joghatóságot; azzal érvel-

ve, hogy minden embert megillet az alkotmány által 
biztosított habeas corpus kérelem joga, amennyiben 
szabadságától kormányzati felhatalmazás alapján el-
járó amerikai hatóság fosztotta meg. Ennek feltétele 
pusztán annyi, hogy a fogva tartás kö  rülményeiből 
egyértelműen lehessen következtetni az alkotmányos 
tilalom megsértésére. Az Eisentrager-teszt94 tehát az 
ilyen és ehhez hasonló ügyek elbírálásánál jelenthet 
segítséget. A teszt tulajdonképpen egy hat pontból 
álló feltételrendszer; valamennyi pontjának teljesül-
nie kell ahhoz, hogy az amerikai katonai szervek ál-
tal fogva tartott személy élhessen a ha beas corpus ké-
relem alkotmányos lehetőségével. Ennek értelmében 
tehát a kérelmezőnek: 1. külföldinek kell lennie, aki 
2. soha nem lakott vagy tartózkodott az Egyesült ál-
lamokban, 3. Amerikai területen kívül fogták el, és 
hadifogolyként tartják katonai őrizet alatt, 4. a vele 

szembeni eljárás lefolytatására, il-
letve elítélésére olyan katonai ta-
nács jogosult, amely az Egyesült 
államok területén kívül található, 
5. a büntetés kiszabására a hábo-
rús jog megsértése miatt került 
sor, amely cselekményeket az 
Egyesült államok területén kívül 
követett el, továbbá, 6. mindvégig 
az Egyesült államokon kívül volt 
fogva tartva. A legfelső bíróság a 
Rasul-ügyben már módosított a 

teszten, és amellett érvelt, hogy a kérdés eldöntése-
kor nem az állampolgárság, hanem a tartózkodás he-
lye az irányadó. Vagyis azt a kérdést kell megvála-
szolni, hogy az adott személy az Egyesült államok 
által ellenőrzött területen tartózkodik-e vagy sem.  
A többség szerint egyébként Guantánamo felett – 
függetlenül Kuba szuverenitásától – az Egyesült ál-
lamok teljes igazságszolgáltatási joghatósággal ren-
delkezik, vagyis a kérelmezők szabadon vitathatták 
fog va  tartásuk alkotmányosságát amerikai bíróság 
előtt.A többségi véleményt Stevens bíró jegyezte, aki-
hez O’Connor, Souter, Ginsburg, Kennedy, valamint 
Breyer bírák is csatlakoztak. A döntés az Eisentrager-
ügyet és az abban foglalt tesztet hívta segítségül, az-
zal a kiegészítéssel, hogy az ügyben szereplő habeas 
corpus kérelmezők az Eisentrager-ügy fogva tar-
tottjaitól eltérnek egy nagyon fontos aspektusban.  
A kérelmezők szerint ugyanis ők nem az Egyesült 
államokkal hadban álló ország állampolgárai, egyút-
tal vitatták azt is, hogy részt vettek volna bármilyen, 
az Egyesült államokkal szembeni katonai cselek-
ményben. Hivatkoztak továbbá arra is, hogy egyikük 
számára sem biztosították a bírósághoz való hozzá-
férés lehetőségét, vagyis semmilyen formális jogi el-

a bíróság sZerInT aZ a Fog
vaTarToTT állampolgár, 
akI vITaTJa ellenséges 
haDvIselõI mInõségéT, Jo-

gosulT arra, hogy meg Fe
le lõ véDelmeT kapJon, Il
leTõleg ennek kereTében 
párTaTlan DönTéshoZó 
TesTüleT bírálhassa Felül 
a kormányZaT állíTásaIT
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járást nem folytattak le velük szemben. Továbbá, több 
mint két éve olyan területen vannak bebörtönözve, 
amely felett az Egyesült államok kizárólagos jogha-
tósággal rendelkezik.95 

A bíróság döntése hangsúlyozta, hogy az Eisen-
tra ger-ügy érvelése, bár a habeas corpus törvényen 
alapult, azt a későbbi bírósági gyakorlat meghaladta, 
a teszt így nem alkalmazható a kérelmezőkre. Ezzel 
összefüggésben a habeas törvény „saját hatáskörükbe 
tartozó esetekben” szövegrésze nem a fogva tartás 
helye szerinti bíróságra utal, hanem arra a bíróságra, 
ahol azon állami tisztségviselők találhatók, akik a 
jogellenes fogva tartás elrendeléséért és fenntartásá-
ért felelősek.96 A bíróság továbbá hangsúlyozta, hogy 
a Kubai Köztársaság és az Egyesült államok között 
fennálló szerződés értelmében Guantánamo felett az 
Egyesült államokat kizárólagos igazságszolgáltatá-
si joghatóság illeti meg. Ezzel összefüggésben pedig 
a hasonló helyzetben lévő amerikai állampolgárokat 
megilleti az a jog, hogy habeas corpus kérelmükkel 
szövetségi bírósághoz forduljanak. Mivel pedig a 
habeas corpus törvény semmilyen különbséget nem 
tesz az Egyesült államok által fogva tartott külföl-
diek és az amerikai állampolgár-
ok között, ezért nem is ésszerű azt 
gondolni, hogy a Kongresszus a 
törvény hatályát a fogva tartott ál-
lampolgárságától tenné függővé. 
Ebből következően az itt fog va  
tar tott külföldieket nem illeti meg 
kevésbé a habeas corpus kérelem 
szövetségi bírósághoz történő be-
nyújtásának joga, mint az ameri-
kai állampolgárokat.97 

A döntésből többek között az a következtetés is 
levonható, hogy a kormányzat közreműködésével 
külföldön fogva tartott személyek a habeas corpus 
kérelmet az Egyesült államok azon szövetségi bíró-
ságán nyújthatják be, amelynek az elnökkel kapcso-
latos ügyekben is hatásköre van.98 Ez a megállapítás 
egyébként a legfelső bíróság nem sokkal korábban 
hozott határozatának kiterjesztő értelmezésén ala-
pult. A bíróság ugyanis a Rumsfeld kontra Padilla ügy-
ben99 helyezkedett arra az álláspontra, hogy az alsóbb 
fokú bírósági eljárásokban Padilla védője nem a meg-
felelő helyen nyújtotta be a letartóztatás jogszerűsé-
gének felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet. A habeas 
corpus törvény szerint ugyanis az Egyesült államok-
ban fogvatartottaknak közvetlenül az őket fogva tar-
tó ellen kellene megindítaniuk az eljárást. Ez a konk-
rét ügyben azt jelentette, hogy Padillának a haditen-
gerészeti támaszpont parancsnokát mint a fogva 
tartást foganatosító állami tisztségviselőt kellett von-
na perbe vonnia. A fogvatartóval szembeni eljárást 

továbbá a fogva tartás helye szerint illetékes szövet-
ségi kerületi bíróság előtt kell megindítani.100

Ki a végső döntésre jogosult?

Elemzésem utolsó főbb szakasza a Boumediene-
ügyre101 irányul, melynek vizsgálata során a kivételes 
állapoti hatalom birtokosával kapcsolatos kérdésre is 
választ kaphatunk. Ahogy az eddigiekben láthattuk, 
a bírósági felülvizsgálat lehetősége kivételes állapot-
ban is biztosított. A döntések elemzése során eddig 
meglehetősen kevés szó esett ugyanakkor a hatalom-
megosztás egyik nagyon fontos eleméről, a törvény-
hozásról. A Kongresszus ugyanis jogalkotás útján ké-
pes hatást gyakorolni a végrehajtó hatalomra és az 
igazságszolgáltatásra is. A Boumediene-ügy és elem-
zése során erre is utalni fogok.

Az ügy közvetlen előzménye, hogy a Rasul-ügyben 
hozott döntésre válaszul a kormány létrehozta a Had-
viselői Státusz Felülvizsgálatának Tanácsát (Com ba-
tant Status Review Tribunal, a továbbiakban: CSRT), 
amelynek feladata annak eldöntése volt, hogy a fog-

lyul ejtett személyek ellenséges 
hadviselőknek tekintendők-e. Ez-
zel összefüggésben a Kongresszus 
2005. december 30. napján elfo-
gadta, majd az elnök aláírta az el-
lenséges hadviselő fog va tar tot tak-
kal szembeni bánásmódról szóló 
törvényt (De tainee Treatment 
Act of 2005, a továbbiakban: 
DTA). A DTA egyúttal kizárta 
a szö vetségi bíróságok hatáskörét 

azon ellenséges hadviselőkkel kapcsolatos habeas 
corpus kérelmek vo nat kozásában, amelyeket a Guan-
tánamón fogva tartott, nem amerikai állampolgárok 
nyújtanak be, egyúttal pedig kizárólagos hatáskörrel 
ruházta fel a Kolumbiai Kerületi Fellebbviteli Bíró-
ságot a CSRT által hozott döntések felülvizsgála-
tára.102

A legfelső bíróság mindenekelőtt a Hamdan kontra 
Rumsfeld103 döntésében értékelte a kialakult helyzet 
alkotmányosságát. Hamdant jemeni állampolgárként 
fogták el Afganisztánban, és az eljáró katonai tanács 
összeesküvéssel vádolta meg, majd elrendelték a hatá-
rozatlan ideig tartó fogva tartását. Ezt követően ame-
rikai bíróság előtt nyújtott be habeas corpus kérelmet, 
amelyben többek között arra hivatkozott, hogy a ka-
tonai tanácsnak nem volt hatásköre eljárni vele szem-
ben, hiszen az összeesküvés önmagában nem elegendő 
érv az eljárás lefolytatására. Hivatkozott arra is, hogy 
a katonai tanács eljárása a nemzetközi jogot sértette. 
Az ügy végül a legfelső bírósághoz került, amely 

bármIlyen haTalommal Is 
ruháZZa Fel aZ alkoT-
mány a végrehaJTó ha-

TalmaT, eZ a haTalom csak 
mInDhárom haTalmI ág 
sZereplésével gyakorolha-

Tó, FõkénT akkor, ha aZ 
állampolgárok alapveTõ 

JogaIról van sZó
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Ham dannak adott igazat. A testület a DTA hatáskör-
kizárást előíró szabályai ellenére megállapította hatás-
körét arra hivatkozással, hogy a vonatkozó DTA-
rendelkezés a már folyamatban lévő ügyekben nem al-
kalmazható.104 A bíróság ezt követően rámutatott, 
hogy sem a 2001-es felhatalmazás, sem a DTA nem 
tette lehetővé az elnök számára, hogy katonai tanácsot 
hozzon létre. Így a CSRT létrehozása, valamint az el-
lenséges hadviselőkkel szemben folytatott eljárása al-
kotmányellenes volt, egyúttal pedig sértette a harma-
dik Genfi Egyezmény 3. cikkét.105 A Kongresszus a 
legfelső bíróság Hamdan-ügyben hozott döntésére vá-
laszul elfo gadta a Katonai Tanácsokról szóló törvényt 
(a továb bi ak ban: MCA.)106 Az MCA megerősítette a 
DTA-ban foglaltakat azáltal, hogy előírta: a Guan tá-
na món fog vatar tot tak nem nyújthatnak be habeas 
cor pus kérelmet az amerikai bíró-
ságokon. Ez alól kivételre csak 
rendkívül korlátozott feltételekkel 
és a katonai tanács előzetes dön-
tése nyomán van lehetőség.107 A 
Hamdan-ügyben elfoglalt bírósá-
gi álláspontra reagálva a törvényhozás – mintegy 
együttműködve a kormányzati hatalommal – megte-
remtette az elnöki intézkedésekre vonatkozó kizáróla-
gos törvényi hatáskört. A legfelső bíróság végül a 
Boume diene-ügyben reagált erre a sajátos, „ki a szu-
verén?” kérdésre.

Az ügy kérelmezői Guantánamón fogva tartott, 
külföldi ellenséges hadviselők voltak, a bíróság pedig 
azzal az alkotmányossági kérdéssel szembesült, hogy 
vajon azon külföldi állampolgárokat, akiket külföld-
ön fogtak el és tartanak fogva, megilleti-e a habeas 
corpus alkotmányos kiváltságának joga; ráadásul 
olyan időszakban, amikor az ország biztonságát sú-
lyos veszély fenyegeti.108 A kormányzat álláspontja az 
volt, hogy ellenséges hadviselőnek minősített, nem 
amerikai állampolgárok, akiket határon kívül tarta-
nak fogva, nem rendelkeznek alkotmányos jogokkal, 
ekként a habeas corpus sem illeti meg őket. A kérel-
mezők ezzel szemben amellett érveltek, hogy meg-
illeti őket ez a jog, ráadásul a Kongresszus megsér-
tette a felfüggesztési klauzulát azzal, hogy a habeas 
corpus lehetőségét ki kívánta zárni.109

A bíróság mindenekelőtt vizsgálta, hogy vajon az 
MCA vonatkozó rendelkezése a hatálybalépéskor fo-
lyamatban lévő ügyekben is kizárja-e a szövetségi bí-
róságok joghatóságát a habeas corpus kérelmek vo-
natkozásában. Mivel az MCA kizárja ezt, ezért ha 
az a konkrét ügyben is alkalmazandó, akkor a kérel-
meket el kellene utasítani.110 A döntés előzetesen 
megállapította, hogy nem hagyható figyelmen az 
MCA-nak a legfelső bíróság Hamdan-ügyben ho-
zott döntésére adott válasza, amely szerint a DTA 

bírósági joghatóság elvonásáról szóló rendelkezése a 
folyamatban lévő ügyekben nem alkalmazható.111

A testület a habeas corpus intézményének történe-
ti fejlődését áttekintve két dolgot állapított meg. Egy-
részt, a habeas corpus kiváltságának (meglehetősen 
széles) védelme a szabadság kevés biztosítékának 
egyike volt egy olyan alkotmányban, amely nem tar-
talmazta az alapvető jogok katalógusát. Másrészt 
utalt arra, hogy ha vannak precedensek a kiváltság 
határon átnyúló hatályára vagy külföldiekkel össze-
függő alkalmazására, akkor ezek a konkrét ügyben is 
irányadóak.112 A felfüggesztési klauzula létrehozásá-
nak célja megítélésük szerint az volt, hogy a kor-
mányzati visszaéléseket megakadályozza, vagyis – a 
formális felfüggesztés időtartamát kivéve – a bíróság-
nak rendelkezésére álljon egy eszköz (t.i. a habeas 

corpus érvényesítésének lehetősé-
ge), hogy fenntartsa a kormány-
zás kényes egyensúlyát, a szabad-
ság egyik legbiztosabb garanciá-
jával.113 Boumediene és társai 
szerint kérelmük azért is megala-

pozott, mert fogva tartásuk analóg azzal az angol 
gyakorlattal, amely a jogot kiterjesztette az olyan jog-
hatósága alá tartozó területekre, mint például a Csa-
torna-szigetek vagy korábban India.114 Az ellenérv 
szerint ugyanakkor számos különbség mutatható ki 
Guantánamo és a hivatkozott területek között, hi-
szen az Egyesült államok formálisan nem rendelke-
zik szuverenitással a Guantánamo-öböl felett, ahol 
ráadásul amerikai bíróság sem működik.115 Guan tá-
namo tehát sokkal inkább Skóciához vagy Hanno-
verhez hasonlítható, vagyis olyan területekhez, ame-
lyek nem voltak részei Angliának; sőt, amelyeket az 
uralkodó sem irányított közvetlenül. Ezeken a terü-
leteken az angol bíróságok nem rendel keztek a habeas 
kibocsátásának lehetőségével.116 A bíróság ezzel ösz-
szefüggésben felhívta a figyelmet arra, hogy egyetlen 
kubai bíróság sem rendelkezik joghatósággal a kérel-
mezők kifogásainak elbírálására. Ráadásul az Egye-
sült államok jogán kívül nincsen olyan jog, amely al-
kalmazható lenne a bázison, így a kormányzat által 
felhívott analógia nem alkalmazható jelen helyzet-
re.117 A bíróság ugyanakkor megkülönböztette a de 
jure és a de facto szuverenitást, előbbi esetében Kuba, 
míg utóbbi vonatkozásában az Egyesült államok 
fennhatóságát állapítva meg.118 A bíróság a korábbi-
akban már vizsgálta az alkotmány alkalmazásának 
ebbéli lehetőségét, és ezek az eredmények azt mutat-
ják, hogy nem fogadható el az az álláspont, amely 
szerint a de iure szuverenitás megszűnésével az alkot-
mány alkalmazhatósága is szükségszerűen véget ér.119 
Az alkotmány előkészítői is látták, hogy az Egyesült 
államok terjeszkedhet új területekre, ezért amikor a 

a guanTánamón Fog va Tar
ToTTak nem nyúJThaTnak 
be habeas corpus kérelmeT 
aZ amerIkaI bíróságokon
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Kongresszus döntött új területek elfogadásáról, azok 
lakosai részére törvénnyel biztosította az alkotmányos 
védelmet. A bíróság már számos döntésében120 meg-
állapította, hogy az alkotmány hatálya kiterjedhet 
olyan területekre is, amelyek nem részei az Egyesült 
államoknak. Az alkotmány területi hatálya pedig 
nem függhet véletlenszerű jogalkotástól.121 Ezekben 
a korábbi döntésekben nem az volt a kérdés tehát, 
hogy az alkotmány hatálya kiterjed-e a területekre, 
ahová az amerikaiak eljutottak, hanem hogy mely 
rendelkezései alkalmazhatók.122 A bíróság ráadásul 
egy korábbi döntésében azt is megállapította, hogy a 
még nem egyesült területeken a kormányzat köteles 
a nem állampolgár lakosok részére biztosítani bi-
zonyos alkotmányban foglalt alapvető egyéni jogo-
kat.123 A bíróság a fenti érvek alapján meghozott 5:4 
arányú döntésében végül azt a következtetést vonta 
le, hogy az MCA alkotmányellenesen korlátozta a 
fogva tartottak független bírósági felülvizsgálatához 
való jogát. 

A Boumediene-ügyben hozott többségi döntés a 
habeas corpus alkalmazhatósága szempontjából alap-
vető fontosságú elveket fektetett le, az úgynevezett 
funkcionális teszt124 alkalmazásával. 
Ennek értelmében az olyan alap-
vető alkotmányos jogok felfüg-
gesztésére, mint amilyen a habeas 
corpus, csak akkor van lehetőség, 
ha azok érvényesíthetősége a gya-
korlatban indokolatlanná és rend-
hagyóvá válna, vagyis az alkotmá-
nyos jog eredeti funkciójától ide-
gen, indokolatlan eredményhez 
vezetne. A funkcionális teszt al-
kalmazása egyúttal új kivételes ál-
lapoti teszt kidolgozását is jelenti. 
A Bou me diene-ügyben alkalma-
zott funkcionális teszt értelmezé-
sével eljuthatunk arra a megállapításra is, hogy az al-
kotmányos jogok valamennyi amerikai fogvatartottra 
kiterjesztendők, függetlenül a helyszíntől és a körül-
ményektől.125 Ugyanakkor nem állítható, hogy a vilá-
gon bárhol fogságba ejtett külföldi személynek joga 
lenne arra, hogy indokolatlan költségek mellett az 
Egyesült államok valamely bírósága elé állítsák. 
Amennyiben egy ilyen körülmény a katonai cselek-
mények hatékonyságát veszélyezteti, avagy indoko-
latlan költségekkel jár, az már kimerítheti az indoko-
latlan és rendhagyó jelleg követelményét. Azonban a 
teszt következetes alkalmazásával meg akadályoz - 
ható, hogy az elnök „egy térképen talált helyszínre 
mutatva” mentesüljön az alkotmányos kötöttségek 
alól, ezáltal mesterséges kivételes állapotot hozzon 
létre.126

köveTkeZTeTések

Tanulmányom elején azt a kérdést javasoltam kiin-
dulópontként, hogy vajon a kivételes állapot dichotóm 
vagy monista jellege determinálja az alkotmányos de-
mokrácia különleges helyzetekkel szembeni hatékony 
védelmét. Úgy gondolom, hogy a kormányzati haté-
konyság szempontjából lényegtelen, hogy melyik mo-
dellt alkalmazza egy demokrácia, hiszen a külön leges 
helyzettel szembeni védekezés lehetőségét a speciá-
lis alkotmányi szabályok vagy pedig ad hoc intézke-
dések útján mindenképpen biztosítottnak tekinthet-
jük. Az alkotmányos demokrácia számára nem ez a 
legfontosabb kérdés, hanem hogy a különleges hely-
zettel szembeni védekezés és az ezzel sokszor szük-
ségszerűen járó túlhatalom mellett biztosítható-e az 
alapvető jogvédelem minimális szintje, avagy végső 
soron biztosított-e az alkotmányos demokrácia hely-
reállítása. A dichotóm modellek a beépített eljárási 
garanciák útján ezt a célt kívánják szolgálni. Éppen 
ezért felvethető a kérdés, hogy azok a modellek, ame-
lyek nem szabályoznak részletesen a különleges hely-
zetekre, kiállják-e az alkotmányosság eme sajátos 

próbáját.
Az amerikai monista modell 

több mint százévet áttekintő elem-
zése során azt a következtetést 
mindenképpen levonhatjuk, hogy 
egyetlen relatíve rövid periódust 
tekinthetünk aggályosnak, leg-
alábbis az alkotmányosság, az 
alapjogvédelem garanciái tekinte-
tében. A Korematsu-ügyben ho-
zott döntés rámutat a modell 
diszfunkciójának lehetőségére kö-
zép vagy hosszú távon. Ettől füg-
getlenül a modell összességében 
képes volt az önkorrekcióra, és az 

amerikai állampolgárok nem maradnak hatékony 
jogvédelem nélkül. Végső soron ugyanis a rendes bí-
rói felülvizsgálat lehetősége a legnagyobb krízis so-
rán is biztosított. A Boumediene-ügyben meghozott 
5:4 arányú döntés az amerikai történelemben először 
mondta ki, hogy az Egyesült államok által fog va  tar-
tott külföldi ellenséges hadviselőkre az amerikai al-
kotmány garanciális szabályai kiterjedhetnek. Vagyis 
a jogvédelem lehetősége a különleges helyzetre tör-
ténő hivatkozás ellenére a külföldi fogvatartottak 
számára is biztosított. Joggal állítható tehát, hogy 
„Guantánamo” mérföldkőnek nevezhető döntést 
ered ményezett az amerikai alkotmányos gyakorlat-
ban.127 A bíróság ugyanis kivételes állapotban az al-
kotmányos jogok személyi és területi hatályának ki-
terjesztéséről is rendelkezett. Bár ez a megállapítás 

aZ olyan alapveTõ al-
koTmányos Jogok FelFüg-

gesZTésére, mInT amIlyen 
a habeas corpus, csak ak-
kor van leheTõség, ha 
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a gyakorlaTban InDoko-

laTlanná és renDhagyó-

vá válna, vagyIs aZ al-
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DokolaTlan ereDményheZ 
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meglehetősen túlzónak tekinthető, ugyanakkor az 
értékelésnél figyelembe kell venni a 2001. szeptem-
ber 11-ét követő kormányzati és kongresszusi intéz-
kedések, jogalkotások irányát, amely a bírói felülvizs-
gálat háttérbe szorításának irányába mutatott. 2001 
után a Bush-kormányzat a „terrorizmus elleni harc” 
keretében új tartalmat adott egy speciális fogvatartotti 
kategóriának, az ellenséges hadviselőkének, egyúttal 
„tábort” is létrehozott számukra, egy nemzetközi jo-
gi szempontból is kérdéses szuverenitású területen. 
Ezen a területen a fogvatartottakat nem illették meg 
sem a klasszikus büntetőeljárási garanciák, sem pe-
dig a nemzetközi jog alapján biztosított hadifoglyo-
kat általában megillető jogok. Az amerikai kormány-
zat tehát létrehozta az olasz filozófus Giorgio Agam-
ben „tábor” fogalmához128 hasonlítható kivételes 
állapotot, amelyben a fogvatartottakra semmilyen jog 
nem vonatkozott. A bíróságnak tehát azt kellett vizs-
gálnia, hogy alkalmazható-e bármilyen jog a fogva-
tar   tottakra, illetve ha igen, akkor a bíróság jogosult-e 
állásfoglalásra a kérdésben. A kérdés egyértelmű volt: 
az Egyesült államok által, határain túl fogva tartott 
személyeknek biztosított-e bármilyen jog, avagy min-
den joguktól megfosztva kell létezniük egy jogi fe-
kete lyukban.129 Ez utóbbi a teljes jogfosztottságot je-
lentette volna, amelynek keretében az egyén teljesen 
kiszolgáltatottá válik a hatalomnak. Bő hét évig tar-
tó harc végére tett pontot a Bou me diene-ügyben ho-
zott döntés, amely elvi éllel megállapította, hogy a 
jogvédelem teljes kizárása, egyúttal külföldi állam-
polgárok tárgyiasítása még kivételes állapotban sem 
fogadható el. 

Az elemzés végén megállapítható tehát, hogy a 
monista kivételes állapoti modell semmi esetre sem 
jelent kevesebb jogvédelmet, mint dichotóm társa.  
A bírói felülvizsgálat lehetőségének széles értelme-
zésével az amerikai kivételes állapoti modell teljes 
mértékben megfelel a modern kor legújabb kihívása-
inak, teszi ezt úgy, hogy nem él az alkotmány mó-
dosításának eszközével, ellentétben például hazánk-
kal. Az írás ezzel együtt nem kíván a hazai alkotmá-
nyi szabályokra nézve semmilyen javaslatot tenni, 
különösen azért nem, mert az Alaptörvény módo-
sításának gyakorlata egyre inkább napi politikai cé-
lokat szolgál. Egy ilyen háttérrel rendelkező, az al-
kotmányos demokrácia alapvető elveit egyre inkább 
teherként kezelő jogalkotói és kormányzati környe-
zetben a „szabályozatlan” kivételes állapot, a rendel-
kezésre álló gyengébb bírósági modellel karöltve az 
alkotmányos demokrácia visszafordíthatatlan buká-
sát jelentené. Ehelyett tanulmányomban arra kíván-
tam választ keresni, hogy a kivételes állapotra vonat-
kozó részletes alkotmányi szabályok hiányában mi-
ként maradhat stabil egy alkotmányos demokrácia 

úgy, hogy történelme során számos különleges hely-
zettel, így a demokráciát fenyegető veszéllyel kellett 
megküzdenie. Az amerikai modell eddigi történeté-
nek rövid bemutatása, úgy gondolom, meggyőző 
eredményre vezetett: a kivételes állapot monista mo-
dellje hosszú távon képes az alkotmányos demokrá-
cia védelmére, egyúttal a különleges helyzetek haté-
kony kezelésére is.
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