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Abstract 

This paper aims at analysing the development of the mechanisms of counter terrorism sanctions 
established by UNSCR 1267(1999). This Resolution has greatly contributed to the development of the 
counter terrorism toolbox of the international community. It has imposed restrictive measures ordered 
by the UN Security Council against non-state actors (the Taliban and later Al-Qaeda and Usama bin 
Laden) for the first time while also creating a standing enforcement and oversight mechanism. The 
paper seeks to present this Resolution and all subsequent Resolutions, pointing out how their 
provisions became more and more complex, what effect of the relevant events can be traced back in the 
texts and how the whole mechanism of sanctions reached its current state where effective enforcement 
and respect for human right standards are not contradictory requirements any more. 

 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT), főként a minden ENSZ-tagállamra kötelező határozatok1 

elfogadása révén kulcsszerepet játszik a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában, és 

ennek megfelelően a terrorizmus elleni küzdelemben is. A nemzetközi politikai viszonyok 

alakulása azonban csak a kétpólusú világrend megszűnése kapcsán tette lehetővé, hogy a BT 

valóban hatékony eszközöket vethessen be ennek során, tekintettel arra, hogy az állandó tagok 

vétójoga miatt csak 1989-ben kerülhetett sor az első kifejezetten terrorellenes határozat 

megalkotására.2 Azóta viszont összesen 44 ilyennek tekinthető BT határozat elfogadására 

került sor, ami tükrözi a nagyhatalmak között a terrorizmus elítélése és az ellene való 

                                                 

1 Az ENSZ Alapokmány 24. cikk. 1 bekezdése szerint: „A Szervezet gyors és hathatós cselekvésének 
biztosítása érdekében a tagok a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért a fő felelősséget a Biztonsági 
Tanácsra ruházzák és elismerik, hogy a Biztonsági Tanács e felelősségből folyó kötelességeinek teljesítésekor 
az ő nevükben jár el.” 39. cikke szerint pedig: „A Biztonsági Tanács megállapítja a béke bárminő 
veszélyeztetésének vagy megszegésének, vagy bárminő támadó cselekménynek fennforgását és vagy megfelelő 
ajánlásokat tesz, vagy határoz a felett, hogy milyen rendszabályokat kell a nemzetközi béke és biztonság 
fenntartása vagy helyreállítása érdekében … foganatosítania.”  

2 S/RES/635(1989) a plasztikus robbanóanyagok felderítés céljára szolgáló megjelöléséről. 
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küzdelem támogatása terén kialakult konszenzusát. E határozatok egy része konkrét 

nemzetközi politikai eseményekhez kapcsolódik, néhány azonban elvi éllel fogalmazta meg a 

nemzetközi közösség terrorizmusra vonatkozó álláspontját, rögzítette a tagállamok ebből 

adódó kötelezettségét, és ily módon jelentősen hozzájárult a jelenlegi intézményi és jogi 

keretek kialakulásához.  

A BT terrorizmus elleni küzdelemben játszott szerepe több okból is kiemelkedő jelentőségű. 

Egyrészt működése gyors, akár azonnali reagálást tesz lehetővé, másrészt a Közgyűléssel és a 

közgyűlési határozatokkal szemben az ENSZ BT-határozatok általában konkrétabb 

elvárásokat fogalmaznak meg, amelyeknek különös nyomatékot ad, hogy kikényszerítésük 

érdekében nem egyszer erő alkalmazására is felhatalmazást ad.3 Harmadrészt éppen a 

terrorizmus elleni fellépés kapcsán állandó struktúrákat hozott létre a határozatok végrehajtása 

érdekében: megkerülhetetlenek ebből a szempontból a BT-határozatok által felállított 

bizottságok, illetve azok folyamatos és egyre inkább intézményesedő tevékenysége. 

A BT-határozatokon kívül meg kell említeni, hogy a BT elnöki posztját ellátó tagállam 

részéről e minőségében rendszeresen kiadásra kerülnek konkrét terrorcselekményekre, a 

terrorizmushoz köthető politikai eseményekre reagáló nyilatkozatok is, amelyeknek azonban 

inkább csak szimbolikus jelentősége van. 

A BT-határozatok elfogadásuk körülményei, illetve a rendelkezéseik tárgya szerint több 

csoportra oszthatók, figyelembe véve azt is, hogy a határozatok jó része egy-egy 

alaphatározathoz kapcsolódik, azt fejleszti tovább vagy annak végrehajtását szolgálja.  

1989 óta az ENSZ BT több határozatban foglalkozott terrorellenes kérdésekkel, azonban 

mindig konkrét cselekményekhez kapcsolódó, ad hoc politikai reagálásként. Az 1999. október 

15-én elfogadott 1267-es BT-határozat volt az első, amely hosszú távú, rendszerszintű, a 

végrehajtást is szem előtt tartó megoldásokat alakított ki, amelyek a továbbiakban is 

mintaként szolgáltak a terrorellenes küzdelemben a BT későbbi fellépéseihez, sőt pl. az 

Európai Unió számára is.4 Az 1267-es határozat és az ezt későbbiekben módosító, illetve 

végrehajtását érintő határozatok a mai napig a legterjedelmesebb korpuszát adják a 

                                                 

3 L. bővebben Prandler Árpád: Az ENSZ Biztonsági Tanácsa. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1974., valamint l. ENSZ Alapokmány 41-42. cikkek. 

4 l. az 1267 (1999) BT határozat végrehajtását szolgáló 881/2002/EK rendeletet. 
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terrorellenes BT-határozatoknak, és közel 15 éve írnak elő kötelezettségeket a nemzetközi 

közösség számára.   

Az 1267-es határozat meghozatala előtt a BT már több határozatban foglalkozott az 

afganisztáni helyzettel, ahol a polgárháború nyomán 1996-ban a Talibán nevű szervezet5 

ragadta magához a hatalmat, és iszlám teokratikus diktatúrát vezetett be, ezzel egyidejűleg 

pedig menedéket nyújtott az Oszama bin Laden által létrehozott nemzetközi 

terrorszervezetnek, az Al-Kaidának, amely 1998. augusztus 7-én robbantásos merényleteket 

hajtott végre a Kenyában és Tanzániában található amerikai nagykövetségek ellen. Az 

amerikai hatóságok ezért hivatalosan kérték is bin Laden kiadatását a Talibántól. Mindennek 

nyomán az 1214 (1998) BT-határozat, amelyet a Biztonsági Tanács 1998. december 8-án 

fogadott el, már követelte, hogy a Talibán szüntesse be a nemzetközi terroristák és 

szervezeteik számára a menedék és a kiképzés nyújtását, és hogy minden afgán frakció 

működjön együtt abban, hogy a vád alá helyezett nemzetközi terroristák az 

igazságszolgáltatás elé kerüljenek. Az 1267-es határozat meghozatalának közvetlen kiváltó 

oka ezen követelések teljesítésének megtagadása volt, amelyhez a nemzetközi szervezetek és 

külföldi diplomaták ellen a Talibán részéről elkövetett, halálos áldozatokkal járó atrocitások is 

társultak. Az Amerikai Egyesült Államok már ezt megelőzően is egyoldalú büntető 

intézkedéseket foganatosított a tálib rezsimmel szemben.6  

Az 1267-es BT-határozat újítása, hogy a Biztonsági Tanács először alkalmazta az ENSZ 

alapokmány VII. fejezete által lehetővé tett rendszabályokat7 nem állami szereplők ellen. 

Ezeket a szankciókat korábban csak államok ellen alkalmazták. Ebből a szempontból érdekes 

körülmény, hogy a Talibán a határozat elfogadásakor Afganisztán területének nagy részét 

tényleges uralma alatt tartotta, és állami struktúrákat működtetett ott. Ennek megfelelően az 

ellenük foganatosított intézkedések de facto Afganisztán ellen is irányultak, azonban mivel a 

tálib rendszer nem nyert sem az ENSZ, sem a tagállamok döntő többsége részéről elismerést, 

a határozat de iure kizárólag a szervezetet, és nem az afgán államot sújtotta. A határozat 

másik jelentős vívmánya, hogy a meghozott intézkedések végrehajtásának külön struktúrája 

és eljárásrendje felállításra került, amelyek a végrehajtást szolgáló további határozatok 

                                                 

5 A Talibán pastu nyelven „diákokat” jelent. A szervezet tagjait angolul szintén Talibannak, magyarul általában 
táliboknak nevezik. 

6 Elnöki rendelettel: Executive Order 13129 of July 4, 1999. 
7 L. ENSZ Alapokmány 41. cikk: a gazdasági kapcsolatok, a vasúti, tengeri, légi, postai, távírói, rádió és egyéb 

forgalom teljes vagy részleges felfüggesztése, valamint a diplomáciai kapcsolatok megszakítása. 
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nyomán, mint azt látni fogjuk, a következő években egyre tagoltabbakká és 

kifinomultabbakká váltak.  

A határozat preambulumában rögzíti az elfogadásához vezető körülményeket. A BT ebben 

elítéli az afgán terület, különösen a Talibán által ellenőrzött régiók folyamatos felhasználását 

a terroristák számára menedék és kiképzés biztosítására, valamint terrorcselekmények 

megtervezésére. Megállapítja, hogy a Talibán változatlanul hátországot biztosít Oszama bin 

Laden számára, és lehetővé teszi, hogy ő és társai terrorista kiképzőtáborok hálózatát 

működtessék, és hogy Afganisztánt bázisként használják a nemzetközi terrorista 

műveletekben. A BT szintén rögzíti, hogy a tálibok nem tettek eleget a bin Laden kiadatására 

vonatkozó követelésnek. Mindezek alapján talán meglepő, de bin Laden ekkor még nem lett 

alanya a határozat által bevezetett szankcióknak, azok a határozat elfogadásakor még csak a 

Talibán ellen irányultak. 

A határozat 4. pontja a következő büntetőintézkedéseket léptette életbe 30 nappal az 

elfogadása után, miután a bin Laden kiadatására vonatkozó követelés továbbra sem teljesült: 

- a légiközlekedési kapcsolatok megszakítása; 

- vagyonbefagyasztás: vagyis a közvetve vagy közvetlenül a Talibán vagy az általa 

tulajdonolt vagy ellenőrzött vállalkozások tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló 

pénzeszközök és egyéb pénzügyi erőforrások befagyasztása és annak 

megakadályozása, hogy ezek vagy bármely más pénzeszköz vagy egyéb pénzügyi 

erőforrás hozzáférhetővé váljon az előbbiek számára vagy javára.  

A szankciók végrehajtására a határozat 6. pontjával létrehozott egy bizottságot8. A Bizottság a 

BT bizottságaként a BT tagjaiból áll, és a BT-nek tartozik beszámolási kötelezettséggel. A 

határozat a Bizottság feladatául szabta a tagállamok részére a határozatban foglalt 

kötelezettségek végrehajtásáról szóló jelentések beszerzését a tagállamoktól, valamint a 4. 

pont hatálya alá tartozó légijárművek és pénzeszközök, pénzügyi erőforrások kijelölését a 

tagállamok javaslatai alapján; a szankciók megsértésének figyelemmel kísérését és az erről 

való jelentést a BT számára, valamint a szankciók alóli eseti mentesítést: erre a 4. pont 

humanitárius okokból, valamint a légijárművek esetében vallási kötelezettségek teljesítése 

érdekében adott lehetőséget. A határozat 9. pontja az államokat a 1267-es bizottsággal való 

                                                 

8 A továbbiakban: 1267-es bizottság vagy Bizottság. 
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teljes együttműködésre9 kötelezte, 8. pontja pedig azt is előírta, hogy a szankciók megsértői 

ellen az államoknak eljárást kell indítani és „megfelelő” büntetéssel sújtani őket. 

Az 1267-es határozat meghozatala az akkori viszonyok között nem járt kézzelfogható 

eredménnyel, ezért egy évvel később a BT újabb határozatot fogadott el a tárgyban. A 2000. 

december 19-én meghozott 1333(2000) BT határozat megismételte az egy évvel korábbi 

követeléseket, de már a terrorista kiképzőtáborok gyors bezárását is előírta a Talibánnak,10 a 

szankciók körét pedig a fegyverembargóval egészítette ki,11 amely alól csak a humanitárius és 

védelmi célra szolgáló, nem halálos katonai felszerelést vette ki. Előírta az államoknak a 

Talibánnak nyújtott katonai tanácsadás megszüntetését, és a fennálló diplomáciai kapcsolatok 

jelentős visszafogását,12 a Talibán és az afgán légitársaság külföldi irodáinak pedig teljes 

bezárását rendelte el.13 Figyelemmel arra, hogy a Talibán adót vetett ki az ópium termelésére 

és kereskedelmére, és az ebből származó bevételeket is a terroristák támogatására fordította, a 

határozat előírta a máktermesztés és a kábítószer-előállítás beszüntetését, valamint az ezt 

elősegítő ecetsav-anhidrid tálib ellenőrzés alatt álló területre való szállítását is megtiltotta.14 

A határozat talán a legfontosabb, az akkori politikai helyzeten túlmutató rendelkezése 

azonban az volt, hogy az 1267-es határozat által bevezetett vagyonbefagyasztást kiterjesztette 

bin Laden személyére, valamint a hozzá kötődő személyekre és entitásokra, külön nevesítve 

az Al-Kaidát, mint szervezetet. Az 1267-es bizottság pedig felhatalmazást kapott az egy évvel 

korábban felállított, a szankciók hatálya alá eső személyeket és entitásokat rögzítő lista 

megfelelő aktualizálására, kibővítésére.15 Érdekes terminológiai változással az 1267-es 

határozat 4. b) alpontja még a befagyasztandó vagyon bizottság általi kijelölését írta elő,16 

addig az 1333-as határozat 8. c) alpontja már kifejezetten a személyek és szervezetek 

listájának elkészítését írja elő,17 amelyhez a tagállamoknak kellett tájékoztatást nyújtani a 

bizottság számára. A mentesítési eljárás megkönnyítése érdekében az 1267-es bizottság 

feladatául kapta az Afganisztánban ténykedő humanitárius szervezetek listájának vezetését is, 

                                                 

9 Ezen belül a 10. pont a végrehajtásról való jelentéstételre. 
10 3. pont. 
11 5. pont. 
12 5. c), 7. és 14. pontok. 
13 8. a)-b) alpontok. 
14 9-10. pontok. 
15 8. c) alpont. 
16 Funds and other financial resources…as designated by the Committee. 
17 An updated list… of the individuals and entities as being associated with Usama bin Laden, including those in 

the Al-Quaida organization. 
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tekintettel arra, hogy az 1333-as határozat fenntartotta az 1267-es által bevezetett mentesítés 

lehetőségét.  

Az 1267-es és az 1333-as határozatok meghozatala után a rendelkezések gyakorlatba való 

átültetése igen nehéz feladatnak bizonyult. Ennek egyik oka az volt, hogy 2001 végéig, a tálib 

uralom összeomlásáig Afganisztán biztos menedéket jelentett az érintetteknek. Arról sem 

szabad elfeledkezni, hogy  az Al-Kaida tevékenységét jelentős mértékben a szankciók által 

érintett pénzügyi-gazdasági rendszerek megkerülésével fejtette ki. Azonban a legfőbb 

nehézséget, amellyel számos államnak, még a nyugati világban is, meg kellett küzdenie, a 

magas absztrakciós szinten megfogalmazott határozatok és az azokban nem specifikált 

intézkedések („befagyasztás”) nemzeti szintű végrehajtásához szükséges intézményi kapacitás 

és jogi környezet megteremtése jelentette. Éppen ezért a BT és az 1267-es bizottság 

mindvégig kiemelt figyelmet fordított a szankciók gyakorlati végrehajtásának biztosítására és 

az államok támogatására. Már a sorrendben következő, 1363(2001) BT határozat, amelyet 

2001. július 30-án fogadtak el, felhívja az ENSZ főtitkárát, hogy monitorozza a két 

alaphatározatban rögzített intézkedések végrehajtását, és ajánljon segítséget az Afganisztán 

tálib ellenőrzés alatt álló területeivel szomszédos államoknak, és amennyire csak lehetséges, 

más államoknak is annak érdekében, hogy növeljék a végrehajtást szolgáló kapacitásaikat.18 A 

főtitkárt ennek megfelelően azzal bízta a meg a BT, hogy a határozat 4. pontja szerint egy 

monitoring mechanizmust hozzon létre, amely a következőkből áll: 

- egy öt szakértőből álló, New Yorkban székelő Monitoring Csoport,19 amely az 1267-

es és 1333-as határozatokban meghozott valamennyi intézkedés végrehajtását 

figyelemmel követi, és az 5. pont szerint az 1267-es bizottságnak tartozik beszámolási 

kötelezettséggel;20 

- a Monitoring Csoport koordinációja alatt egy tizenöt tagból álló, a Szankciók 

Végrehajtását Támogató Csoport,21 amely különösen a vámügy, a határigazgatás és a 

terrorizmus leküzdése terén rendelkezik szakértelemmel, és amelyet az Afganisztánnal 

szomszédos országokban helyeznek el. A Csoportnak az 5. pont alapján havonta 

legalább egyszer jelentenie kell a Monitoring Csoportnak. 

                                                 

18 3. a)-b) pontok. 
19 Monitoring Group. 
20 A Monitoring Csoport mandátumát az 1390(2002) és az 1455(2003) BT határozatok meghosszabbították, és ez 

az első csoport végül három évig, 2004. júliusáig működött.  
21 Sanctions Enforcement Support Team. 
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A mechanizmus működését a főtitkár a 9. pont értelmében egy külön erre célra létrehozott 

pénzalapból22 biztosítja, a tagállamokat pedig ugyanitt „bátorítja” a határozat, hogy 

eszközöljenek befizetéseket ebbe az alapba, valamint személyzet, felszerelés és szolgáltatások 

biztosításával járuljanak hozzá a monitoring mechanizmushoz.  

Az 1363-as határozatot követően az 1267-es határozat végrehajtását szolgáló további ENSZ 

határozatok vizsgálatakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kontextust, ti. a 2001. 

szeptember 11-ei terrortámadások bekövetkeztét, amely a terrorizmus elleni küzdelmet a 

globális politika központi elemévé tette. Az ENSZ BT részéről ennek során elfogadásra került 

a terrorellenes állami kötelezettségeket általános szinten megfogalmazó 1373(2001) határozat, 

amelynek rendelkezései sok tekintetben az 1267-es logikáját követik, kiváltképpen a 

vagyonbefagyasztás vonatkozásában. Éppen ezért a következő években az ENSZ BT és a 

végrehajtást szolgáló struktúrák egyik fő feladata volt ebben a vonatkozásban a két határozat 

és a belőlük fakadó feladatok egymáshoz való viszonyának tisztázása. Mindezt politikai 

szinten, a napi események nyomása alatt elfogadott, éppen ezért sokszor kevéssé előkészített 

és végiggondolt rendelkezések dogmatikájának lefektetése, a felmerült gyakorlati problémák 

megoldása és a tagállamok támogatása mellett szükséges megtenni. 

Ez az aspektus már a következő, 2002. január 16-án elfogadott, 1390(2002) BT-határozatban 

megjelent. E határozat megismételte a korábbi határozatok szankciós rendelkezéseit, kivéve a 

légiközlekedési embargót, amelyet 1. pontja megszüntetett, tekintettel arra, hogy ebben az 

időpontban Afganisztán nagy része felett a tálib uralom a velük szembenálló erők23 

ellentámadása és az USA vezette nemzetközi koalíció beavatkozása24 miatt összeomlott, a 

nemzetközi elismerést nyert új afgán kormánnyal szemben pedig nem volt indok az embargó 

hatályban tartására. Új elemként 2. pontja egyrészt előírta, hogy a szankciók alá eső 

személyek és entitások listáját az 1267-es bizottságnak „rendszeresen” felül kell vizsgálnia, 3. 

c) alpontja pedig igen szélesen meghatározott fegyverembargót25 vezetett be az 1267-es és 

1333-as határozatokban meghatározott személyi körrel, vagyis a Talibánnal, Oszama bin 

Ladennel és az Al-Kaidával szemben.  
                                                 

22 United Nations Trust Fund. 
23 Az ún. „Északi Szövetség.” 
24 Tartós Szabadság hadművelet. 
25 A határozat szövege ennek tekinti az ENSZ-tagállamok területéről vagy területükön kívül állampolgáraik 

részéről, vagy hajóik, illetve légi járműveik felhasználásával fegyverek és bármilyen kapcsolódó anyag 
közvetett vagy közvetlen átadását, eladását és szállítását, ideértve a kézifegyvereket, a lőszereket, a katonai 
járműveket és felszereléseket, a paramilitáris felszerelést, mindezek alkatrészeit, valamint a technikai 
tanácsadást, segítségnyújtást és a katonai tevékenységhez kapcsolódó kiképzést. 
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A határozat 4. pontja azonban már kísérletet tett az 1373-as határozattal való viszony 

meghatározására és az összhang biztosítására, amikor úgy rendelkezett, hogy „minden 

tagállamot terhelő kötelezettség, hogy teljes mértékben alkalmazza az 1373(2001) 

határozatot, a Talibán és az Al-Kaida szervezet bármely tagja, valamint a Talibánnal és az 

Al-Kaida szervezettel kapcsolatban álló bármely személy, csoport, vállalkozás vagy entitás  

vonatkozásában is, akik részt vettek terrorcselekmények finanszírozásában, megtervezésében, 

elősegítésében és előkészítésében, vagy terrorcselekmények támogatásában.” Összevetve ezt 

a rendelkezést az 1373-as határozat 1-2. pontjaival, ez úgy értelmezhető, hogy valamennyi 

ENSZ-tagállam kötelezettségévé vált a vagyonbefagyasztáson26 és a Talibán, bin Laden és az 

Al-Kaida részére nyújtandó anyagi támogatás megakadályozásán27 kívül az ilyen magatartás 

kriminalizálása,28 valamint a támogatók megakadályozása abban, hogy területüket 

használják29, illetve igazságszolgáltatás általi felelősségre vonásuk megtörténjen.30 Az 1373-

as határozat 1. c) és d) alpontjai kapcsán azonban az általános-különös viszonya alapján a 

szűkebb személyi hatályú 1267-es és 1333-as határozatok által előírt, azonos tárgyú 

kötelezettségek az irányadók. Az 1390-es határozat 5. f) alpontja felhívta továbbá az 1267-es 

bizottságot, hogy működjön együtt az egyéb releváns Biztonsági tanácsi szankciós 

bizottságokkal és az 1373(2001) BT határozat 6. pontja alapján létrehozott bizottsággal.31 

Említést érdemel még, hogy az 1390-es határozat az 1267-es bizottság feladatai közé emelte, 

hogy közzétegye a szankciók alkalmazását segítő irányelveket és kritériumokat,32 valamint 

hogy az általa szükségesnek ítélt információkat, így a szankció alá vont személyek és 

szervezetek listáját is, a megfelelő média útján közzétegye. Minderre egyrészt a 

vagyonbefagyasztás és a terrorista listák készítésének addig kialakult gyakorlatát érő egyre 

hevesebb, alapjogi szempontokat szem előtt tartó bírálatok miatt volt szükség, másrészt a 

tagállamok részére is szükséges volt a határozatok értelmezéséhez és alkalmazásához ez a 

fajta támogatás és információ. Így vagy úgy, de ezek a rendelkezések jelentős lépést 

jelentettek a határozatok által előírt intézkedések transzparens, a jogbiztonság elvének 

megfelelő, jogállami alkalmazása felé, ami néhány hónappal a szeptember 11-ei támadások 

                                                 

26 1. c) alpont. 
27 1. d) alpont. 
28 1. b) alpont. 
29 2. c) és d) alpontok. 
30 2.e) alpont. 
31 A továbbiakban: 1373-as bizottság. 
32 5. d) alpont. 
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után, a felfokozott nemzetközi politikai légkörben igen figyelemreméltó, és a nemzetközi 

intézményrendszer emberi jogi kontrollmechanizmusának bizonyítéka.  

A 2002-es évben még egy határozat elfogadására került sor, amely ugyancsak a fenti 

megfontolások alapján, vagyis az alapjogok érvényesülése és a jogbiztonság szempontjából 

lényegesen továbbfejlesztette a „1267-es” szankciók szabályozását. A Biztonsági Tanács által 

2002. december 20-án elfogadott 1452(2002) határozat ugyanis a pénzügyi és vagyoni 

szankciók vonatkozásában jelentősen kibővítette a mentesítés lehetőségét. Mint láttuk, 

elfogadásakor az 1267-es határozat ezt pontosabban nem részletezett „humanitárius okokból” 

tette lehetővé. Az 1452-es határozat ezt a meglehetősen bizonytalan és visszaélésekre 

lehetőséget adó rendelkezést részletes definícióval egészítette ki. Az 1. pontja a következő 

pénzeszközökre és gazdasági erőforrásokra teszi lehetővé a tagállamok részéről a 

befagyasztás alóli mentesítés megadását: 

- azokra, amelyek alapvető kiadásokra szükségesek, ideértve az élelmiszer-vásárlást, 

bérleti díj vagy törlesztőrészlet fizetését, gyógyszerek és orvosi kezelés árát, adókat, 

biztosítási díjakat és közszolgáltatások díjait, vagy a kizárólag ésszerűen indokolható, 

jogi szolgáltatással kapcsolatos munkadíjakat és költségtérítést, vagy a befagyasztott 

javak rutinszerű megőrzéséhez és karbantartásához szükséges díjakat. A mentesítési 

szándékról az érintett államnak az 1267-es bizottságot előzetesen értesíteni kell, a 

bizottságnak pedig 48 órán belül döntenie kell, megtiltja-e azt. Ilyen döntés hiányában 

a mentesítés megadható. 

- rendkívüli kiadásokra, amennyiben az érintett tagállam a mentesítést kifejezetten ilyen 

kiadásra kéri: ebben az esetben viszont az 1267-es bizottságnak expressis verbis 

engedélyeznie kell a mentesítést, és ennek nincs az előző esethez hasonló határideje. 

A határozat másik fontos újítása pedig az volt, hogy a 2. pontja a befagyasztási kötelezettség 

alá eső vagyon körét illetően is pontosításokat vezetett be. Ennek értelmében a tagállamok 

engedélyezhetik, hogy a befagyasztott számlákon a befagyasztás ideje alatt is jóváírják a 

kamatot, valamint az olyan szerződéses viszony alapján történő jóváírást, amelyek azelőtt 

keletkeztek, hogy az adott számlát befagyasztották volna, amennyiben mindezek a 

jövedelmek szintén befagyasztásra kerülnek a jóváírás után.33 Ennek rögzítése implicite 

                                                 

33 Ilyenre került sor pl. Budapesten is, 2008. november 12-13-án, az Európai Biztonsági és Együttműködési 
Szervezettel közösen, a közép- és délkelet-európai tagállamok számára a terrorizmus elleni nemzetközi 
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rávilágított arra, hogy a szankció, a befagyasztás nem büntetőjogi természetű: nem ítélet, nem 

teremt res iudicata-t, célja nem a befagyasztott erőforrás feletti tulajdon megszüntetése, 

hanem a rendelkezési jog átmeneti megakadályozása. A befagyasztás alá pedig elsődlegesen 

legitim módon szerzett és tulajdonolt javak tartoznak- a szankció alapja nem a szerzés módja, 

vagy önmagában a tulajdonos, illetve jogosult személye, hanem az a megalapozott 

feltételezés, hogy az erőforrásokkal tulajdonosuk vagy jogosultjuk a terrorizmust támogatja. 

Alapvető jogelvekkel lenne ellentétes tehát pl. kizárni, hogy egy listázott személy halála 

esetén örökösei, vagy a listáról való levétel esetén maga a korábban listázott személy ne a 

teljes gazdasági erőforrás felett szerezze meg, illetve nyerje vissza az azzal való rendelkezés 

jogát- márpedig ez adott esetben jelenti a befagyasztás tartama alatt elért kamatot vagy más 

jogszerű módon szerzett jövedelmet is. A tulajdon elvonására csak abban az esetben van 

lehetőség, ha jogerős büntetőítélet34 születik, ez azonban jogelvileg nem a szankciók 

végrehajtásának területére tartozik.  

A határozat 5. pontja itt is az 1373-as határozattal való viszonyt rendezte, amikor úgy 

rendelkezett, hogy a tagállamok az 1373-as határozat végrehajtása során teljes mértékben 

vegyék figyelembe az 1452-es határozat rendelkezéseit is. 

Szinte ezzel egy időben, 2003. január 17-én fogadta el a Biztonsági Tanács a szankciók 

végrehajtásának javítását célzó intézkedéseket tartalmazó 1455(2003) határozatot, amely 

elsősorban az 1267-es bizottság és a tagállamok együttműködése terén hozott újításokat. 

Innentől kezdve az egymást követő határozatok már nem annyira a szankciók tényének és a 

kötelezettségek rögzítésének tételezése céljával születnek (jórészt szó szerint átveszik a 

korábbi rendelkezéseket), hanem a végrehajtásuk mikéntje kerül a középpontba, elfogadásuk 

pedig kevésbé ad hoc módon történik. A 1455(2003) határozat első alkalommal rendelkezett 

arról, hogy a végrehajtási rezsimet periodikus felülvizsgálatnak vetik alá, amely az 

intézményesülés és a jogi garanciák kiszélesítése irányába hatott: az első felülvizsgálatra 12 

hónapos időszakot írt elő,35 másrészt 12 hónappal és a tagok újbóli kinevezésével 

meghosszabbította a Monitoring Csoport mandátumát.36 Ezen túlmenően azonban a szankciók 

végrehajtásának javítása érdekében, amelynek szükségességét az 1. pont általánosságban 
                                                                                                                                                         

együttműködés tárgyában, L. http://www.un.org/disarmament/WMD/SGReport_Terrorism/Docs/Report%20 
of%20the%20UN%20Office%20on%20Drugs%20and%20Crime.pdf 

34 Common law jogrendszerekben ez nem szükségszerű, de mindenképpen jogerős bírói ítéletre van szükség. 
35 2. pont, egyaránt vonatkoztatva azt az 1267-es, az 1333-as és az 1390-es határozatok által bevezetett, ekkor 

még hatályos szankciókra. 
36 8. pont. 
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rögzítette, további intézkedéseket is tartalmazott: a 3. pont úgy rendelkezett, hogy jobb 

koordinációra van szükség az 1267-es és 1373-as bizottságok között. A 4. pont jelentős 

előrelépésként előírta, hogy az 1267-es bizottságnak a szankciók alá eső személyek és 

entitások felülvizsgált listáját legalább háromhavonta közölnie kell az államokkal, szemben az 

1390-es határozatban előírt „rendszeres” felülvizsgálattal. A másik oldalon ugyanakkor 

felhívta a tagállamokat az Al-Kaida és a Talibán tagjai és az egyéb, velük kapcsolatban álló 

személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek kapcsán a nevek és az azonosításra 

alkalmas információ lehető legnagyobb mértékű közlésére, annak érdekében, hogy az 1267-es 

bizottság bővíthesse a listát, hacsak ez a tájékoztatás nem veszélyeztetné a folyamatban levő 

nyomozásokat és rendészeti műveleteket. Ez a rendelkezés az 1333-as határozatban előírt 

tagállami tájékoztatási kötelezettséget nagymértékben pontosította, ily módon az alkalmazását 

is könnyebbé tette. Az 5. pont pedig egyrészt ismét felhívta a tagállamokat a szankciók 

megsértőivel szemben a megfelelő intézkedések meghozatalára és a bizottság erről való 

tájékoztatására, másrészt ezen túlmenően arra is, hogy a szankciók megsértése miatt indult 

minden egyes eljárásról tájékoztassák a bizottságot. Ez tartalmilag új elem a tagállamok 

számára a bizottság felé előírt együttműködési és tájékoztatási kötelezettségek körében.37 

Az 1455(2003) határozat által előírt 12 hónap után lefolytatott felülvizsgálat eredményeként 

egy évvel később újabb elemekkel bővült a szankciók és végrehajtási mechanizmusuk köre. A 

Biztonsági Tanács által 2004. január 30-án elfogadott 1526(2004) határozat fő célkitűzése 

szintén a szankciók végrehajtásának javítása volt.38 A korábban elfogadott szankciós 

rendelkezések megismétlése mellett ezért a határozat 2. pontja az 1267-es bizottság 

mandátumának bővítéséről rendelkezett, miszerint „foglaljon magába a [szankciós] 

intézkedések állami végrehajtásának felügyeletén túl egy központi szerepet az információk 

értékelésében, abból a célból, hogy a Tanács felülvizsgálja az intézkedések hatékony 

végrehajtását, és hogy az intézkedések tökéletesítését javasolja.” Az újabb felülvizsgálatra 18 

hónapos határidőt szabtak.39 A 4. pont új tagállami kötelezettségként előírta, hogy 

erőteljesebben és eltökéltebben lépjenek fel, és vágják el a szankciók alanyai felé irányuló 

pénzeszközök és egyéb gazdasági erőforrások áramlását, figyelembe véve a terrorizmus 

finanszírozásának leküzdéséhez szükséges nemzetközi kódexeket és standardokat, ideértve 

                                                 

37 Ugyancsak megengedve azt, hogy a folyamatban lévő nyomozások, műveletek érdekében el lehessen tekinteni 
ettől. 

38 1. pont. 
39 3. pont. 
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azokat is, amelyek a nonprofit szervezetekkel és az informális vagy alternatív átutalási 

rendszerekkel való visszaélések megelőzését célozzák. Ez egyértelmű reagálás volt a 2001. 

szeptember 11-ei terrortámadás és az 1373(2001) BT-határozat elfogadását követően a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szakértői közösségben megindult munkára,  

amely révén általánosan elfogadott nemzetközi előírások jöttek létre, mint pl. a Pénzügyi 

Akciócsoport40 9 speciális ajánlása.41 Ennek jegyében az 5. pont mind az államokat, mind a 

regionális szervezeteket sürgette, hogy hozzanak létre bejelentési kötelezettséget és 

eljárásokat a nemzetközi pénzmozgások tekintetében.42 A határozat 6. pontja az 1267-es 

bizottság támogatása érdekében és irányítása alatt New York-i székhellyel 18 hónapra 

felállított egy nyolctagú Elemzési Támogató és Szankciós Monitoring Csoportot.43 A Csoport 

hatásköreit a határozat függeléke sorolta fel, kiemelendő, hogy a beérkező jelentések 

elemzése, ajánlások megtétele, stb. mellett kifejezetten szólt a szöveg az 1373-as bizottsággal 

való együttműködésről és információ-megosztásról. Ez az 1267-es bizottság kapcsán is 

megjelenik a határozatban,44 „szoros koordinációra és konkrét információcserére” van 

szükség eszerint az 1373-as bizottsággal. Említést érdemel továbbá a határozat 17-18. pontja, 

amely újabb lépést tett a listázással kapcsolatos alapjogi aggályok kezelésére: a 17. pont 

egyrészt felhívta a tagállamokat, hogy amikor újabb neveket javasolnak listára vételre, a 

lehetséges legnagyobb mértékben közöljék azon azonosítást lehetővé tévő és 

háttérinformációkat, amelyek alátámasztják az adott személy vagy szervezet kapcsolatát 

Oszama bin Ladennel, az Al Kaidával vagy a Talibánnal. A 18. pont pedig „erőteljesen 

bátorítja” a tagállamokat, hogy a lehetséges mértékben tájékoztassák a listára kerülő 

személyeket és szervezeteket erről a tényről, illetve ennek következményeiről. Ez a fajta 

indokolási és tájékoztatási kötelezettség abból a felismerésből született, hogy a BT-

határozatok által előírt vagyonbefagyasztás nem szükségképpen jár együtt büntetőeljárással, 

ezért a büntetőeljárás garanciái is hiányoztak az ilyen intézkedések mellől- mindez a tévedés 

lehetőségét is magában hordozza, nem beszélve a jogorvoslati lehetőségek korlátozott voltáról 

vagy hiányáról.45 

                                                 

40 Financial Action Task Force, FATF. 
41 Különösen a VI. és VIII. speciális ajánlás, L. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF% 

20St.andards%20-%20IX%20Special%20Recommendations%20and%20IN%20rc.pdf 
42 V.ö. FATF IV. és IX. különleges ajánlása. 
43 Analytical Support and Sanctions Monitoring Team. 
44 15. pont. 
45 Tekintettel pl. az esetleges névazonosságokra vagy arra, hogy a listára vétel számos esetben hiányos vagy nem 

kommunikálható hírszerzési információkon alapult. 
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Az 1267-es határozat végrehajtását szolgáló ENSZ BT határozatok sorában a következő a 

2005. július 29-én elfogadott 1617(2005) számú határozat. Ennek elfogadását az 1526(2004) 

határozat által előírt 18 hónapos felülvizsgálati periódus lejárta előzte meg, a határozat immár 

rutinszerűen, egy kialakultnak tekinthető eljárásrend alapján ennek a felülvizsgálatnak a 

fentebb említett Monitoring Csoport és az 1267-es bizottság által levont következtetéseire 

épített. Az 1617-es határozat egyrészt újabb előrelépést hozott a szankciós rendelkezések 

szövegének konszolidálásában, a politikai felől a jogi megközelítés erősödésében, másrészt 

további segítséget jelentett a tagállamoknak a végrehajthatóság érdekében. Harmadrészt, a 

szöveg reflektált az időközben elfogadott, a terrorizmus elleni küzdelem jegyében született, de 

nem az 1267-es és 1373-as határozatokra felfűzhető BT-határozatokra. Ennek megfelelően ki 

kell emelni a preambulumban a terrorista propagandára való utalást, amely az 1566(2004) 

BT-határozatot hivatkozza meg, míg a határozat 13. pontja a tömegpusztító fegyverek 

terroristák általi felhasználhatóságával foglalkozó 1540(2004) BT-határozat alapján létrejött 

bizottságra46 is kiterjesztette az 1267-es és 1373-as bizottságok között kialakult 

együttműködést.47  

A határozat fontos újítása, hogy definiálta48 az 1333-as határozat elfogadása óta, tehát ekkor 

már öt éve minden releváns határozatban szereplő, a bin Ladennel, az Al-Kaidával vagy a 

Talibánnal „kapcsolatban álló”49 személy vagy szervezet fogalmát. A határozat 2. pontja 

szerint azon cselekmények vagy tevékenységek, amelyek arra utalnak, hogy egy személy 

vagy szervezet „kapcsolatban áll” az említettekkel, a következőket tartalmazzák: 

- részvétel cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, 

elősegítésében, előkészületében vagy elkövetésében, az említettek nevében, javára 

vagy támogatására; 

- fegyverek és kapcsolódó anyagok átadása, eladása az említettek számára; 

- toborzás az említettek érdekében 

- más támogató cselekmények és tevékenységek. 

                                                 

46 A továbbiakban: 1540-es bizottság. 
47 Az 1373-as bizottság működését segítendő eddigre létrejött az ENSZ apparátusában a Terrorizmus Elleni 

Végrehajtó Igazgatóság (CTED). Az ezzel és az 1540-es határozat alapján működő szakértői csoporttal való 
együttműködési kötelezettség a Monitoring Csoport kibővített mandátumában is megjelenik, l. 1617(2005) 
ENSZ BT-határozat, I. függelék e) pont. 

48 Még ha ez a definíció nem is tekinthető maximálisan egzaktnak. 
49 „associated with” 
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A definíció végül egyértelműen rögzíti, hogy az Al Kaida és a Talibán bármely sejtje, társult 

vagy szakadár csoportja, vagy belőle kivált csoport50 részére nyújtott fenti tevékenységek is a 

határozat hatálya alá tartoznak. A 3. pont a kapcsolatban álló személyek vagy szervezetek 

által tulajdonolt, illetve közvetve vagy közvetlenül ellenőrzött vállalkozások vagy entitások 

kapcsán is rögzíti, hogy ezek listára kerülhetnek. 

A definíciót elemezve, egyrészt meg kell állapítani, hogy a fogalomhasználat némiképp 

homályos és bizonytalan,51 így a meghatározás aligha felelne meg pl. nemzeti szinten a 

(büntető)jogi normavilágosság követelményeinek. Az sem egyértelmű, hogy a fenti felsorolás 

taxatív-e, mivel a szöveg az include52 igét használja, ami viszont nem szükségképpen jelent 

kizárólagos megfeleltetést; másrészről, nem jelenik meg olyan fordulat a szövegben,53 amely 

egyértelművé tenné, hogy példálózó felsorolásról van szó. Ezzel együtt, a definiálás ténye 

önmagában jelentős fejlemény, amely nagyban megkönnyíti a szankciók alkalmazását és 

végrehajtását, egyben fontos körülmény az alapjogi szempontok érvényesülése során is. 

A határozat tovább bővítette a listára vételi eljárás során a tagállamok részéről szolgáltatásra 

kerülő információ körét. 4. pontja, amellett, hogy visszautalt az 1526(2004) BT-határozat 17. 

pontjában megfogalmazottakra, előírta, hogy a tagállamoknak indokolást54 (kell szolgáltatni a 

Bizottság számára, amelyben leírják a javaslatuk alapjául szolgáló körülményeket, az 5. pont 

pedig a szankciók alanyai felé előírt tájékoztatási kötelezettséget toldotta meg annyival, hogy 

ennek, amennyiben lehetséges, írásban kell megtörténnie. Az indokolás kapcsán a határozat 6. 

pontja úgy rendelkezett, hogy ezt az 1267-es bizottság használhatja fel, olyan tagállami 

megkeresések megválaszolására, amelyek állampolgárai, vagy ott tartózkodó személyek, vagy 

ottani honosságú szervezetek felkerültek a konszolidált listára; az indokolásban foglalt 

információt más feleknek csak eseti alapon, az azt szolgáltató tagállam engedélyével adhatja 

ki a bizottság.  

A 7. pont kifejezetten előírta a tagállamok számára a Pénzügyi Akciócsoport pénzmosás elleni 

negyven ajánlásának55 és a terrorizmus finanszírozása elleni kilenc speciális ajánlásának 

végrehajtását, elismerve ezzel, hogy ezen dokumentumok foglalják össze legátfogóbban a 

                                                 

50 „derivative”  
51 Különös tekintettel az utolsó franciabekezdésre, ami lényegében egy „gumiklauzula”. 
52 Tartalmaz, magában foglal. 
53 Pl. „különösen” vagy „úgy, mint.” 
54 „statement” 
55 L. http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/the40recommendationspublishedoctober2004.html 
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vonatkozó állami feladatokat, és így közvetve erga omnes nemzetközi jogi kötőerővel is 

felruházta ezeket az ajánlásokat, amelyek egyébként csak ebben az együttműködésben56 részt 

vevő államokat köteleznék. A 8. pont az Interpol által az 1267-es bizottság számára nyújtandó 

támogatásról rendelkezett, ami jelentősen bővítette a szankciók elrendelése és végrehajtása 

érdekében felhasználható információforrások körét, a 9. pontban külön kiemelve az Interpol 

elveszett és ellopott útleveleket tartalmazó adatbázisának használatát és az adatok feltöltését a 

tagállamok részéről.   

A felülvizsgálat körében a határozat ezúttal 17 hónappal hosszabbította meg a Monitoring 

Csoport mandátumát,57 és a szokásos felülvizsgálati klauzula mellett egy átfogóbb 

rendelkezést is tartalmazott. A 10. pont értelmében valamennyi tagállamnak jelentést kellett 

tennie 2006. március 1-ig a bizottság számára arról, hogy mely személyekkel és 

szervezetekkel szemben alkalmazták az előírt szankciókat, amihez a határozat II. függeléke 

meghatározta a szükséges adattartalmat is egy ellenőrző lista58 formájában. 

                                                 

56 Amely eleinte informális volt. 
57 Amelyet a határozat I. függeléke szabályozott újra. 
58 „checklist”  


