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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 1617-es határozat elfogadását követően, 2006-ban az ENSZ Közgyűlése elfogadta az 

ENSZ Globális Terrorellenes Stratégiáját,1 amely mind a mai napig egységes 

referenciakeretbe foglalja a terrorizmus elleni nemzetközi fellépést. A Stratégia természetesen 

maga is foglalkozott az 1267-es határozat szerinti szankciós rezsimmel,2 és ettől kezdve a 

1267-es határozat végrehajtását szolgáló további BT-határozatoknak is tekintettel kellett lenni 

a Stratégiában megfogalmazott elvekre és a konkrét rendelkezésekre egyaránt. Ez első 

alkalommal a 2006. december 22-én elfogadott 1735(2006) ENSZ BT-határozatban 

nyilvánult meg, amely a korábbiakhoz képest több ponton is új megfogalmazásokat 

tartalmazott. Rögtön a preambulumban olvasható egy bekezdés, amelynek a szokványos 

kitételek közé való beillesztését nyilvánvalóan a Stratégia, mint globális közös nevező 

elfogadása ihlette: eszerint a Biztonsági Tanács „[leszögezi, hogy] a terrorizmust csak tartós 

                                                 

1 60/288. számú közgyűlési határozat. 
2 Érdekes módon, a szövegben csak az utazási korlátozások jelennek meg explicit módon, v. ö. a Stratégia 

Akciótervének 15. pontja. 



2 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

és átfogó megközelítés révén lehet legyőzni, amely magában foglalja valamennyi állam és a 

nemzetközi és regionális szervezetek aktív részvételét és közreműködését a terrorista 

fenyegetés leküzdésében, elszigetelésében és ellehetetlenítésében.” Szintén a preambulum 

visszautal az Interpollal való együttműködésre,3 külön kiemelve az Interpol által 2005-től 

alkalmazott speciális körözési kategória bevezetését az 1267-es határozat érdekében.4 

A preambulum egyik mondata korábban nem látott módon megerősíti a szankciós rendszer 

létjogosultságát,5 azonban a következő mondatával egy új és fontos distinkciót is bevezet a 

szöveg: eszerint „[a szankciók] preventív természetűek és nem nyugszanak a nemzeti jog által 

előírt büntetőjogi standardokon.” E mondat újabb lépést jelent a szankciós rendszer 

fejlődésében, elméleti megalapozásában, hiszen ily módon egyértelmű, hogy a listára vétel 

nem jelenti egyben büntetőjogi felelősség tételezését is; másrészt, egy listára vétel során a 

tagállami hatóságok és az 1267-es bizottság részéről is eszerint a büntetőjogi ítélkezésben 

elvárt bizonyosságnál6 alacsonyabb szintű bizonyosság is elegendő- ennek pedig a különböző, 

a szankciók alanyai által indított jogorvoslati és kártérítési eljárásokban is komoly szerepe 

lehet. Mindenesetre maga a preambulum még tartalmaz egy külön utalást az 1452-es határozat 

által intézményesített mentesítési lehetőségekre, mintegy aláhúzva ezek gyakorlati 

alkalmazásának jelentőségét is, ezzel is erősítve a határozat és a szankciós rendszer egyre 

kifinomultabb és „jogiasabb” szemléletét. Új elemként a preambulum szól az internet 

terroristák általi bűnös felhasználásának veszélyéről is, ám a szöveg mindössze a 

terrorcselekmények véghezvitele7 kapcsán fejezi ki a BT aggodalmát, tehát e kitétel nem 

értelmezhető a terrorista propaganda tilalmának szemszögéből.8 A szöveg reflektál az Al-

Kaida és Oszama bin Laden, illetve a Talibán által jelentett fenyegetésre, „változó 

természetűnek” minősítve azt, különösen a terrorista ideológia terjesztésének eszközei 

szempontjából leszögezi azonban, hogy a fenyegetés valamennyi aspektusára reagálni kell. 

A határozat érdemi rendelkezései közül több is említésre méltó. Mindenek előtt, meg kell 

jegyezni, hogy e határozatban alkalmazták először a pontok alcímekkel való tagolását, amik a 

                                                 

3 E tárgyban néhány hónappal korábban külön határozat is elfogadásra került, l. 1699(2006) BT-határozat. 
4 Az Interpol 2005-től a mai napig több, mint 350 speciális körözést (UN Security Council Special Notice) 

bocsátott ki az 1267-es bizottság által listázott személyek és szervezetek ellen, amelyek a vagyonbefagyasztás, 
a beutazási korlátozások és a fegyverembargó érvényesítésében segítik a tagállamokat. L: http://interpol.org/ 

5 „Jelentős eszköz a terrorista tevékenység leküzdésében”. 
6 „Beyond reasonable doubt” standardja. 
7 Furtherance. 
8 Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a terrorista propaganda tilalma kapcsán ekkor már külön határozat került 

elfogadásra, l. 1624(2005) BT-határozat.  
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szöveg áttekinthetőségét, érthetőségét segítik. Az első alcím a szankciós intézkedésekről9 szól. 

A szöveg itt a korábbi rendelkezéseket ismétli, de a 3. pontban külön megerősítésre kerül, 

hogy a vagyonbefagyasztási kötelezettség „bármilyen fajta gazdasági erőforrásra” egyaránt 

kiterjed.  

A következő alcím a listázással10 foglalkozik. Az 5. pont tovább specifikálja a listára vétel 

során a tagállamok részéről teendő indokolás előírt tartalmát. Eszerint az indokolásban a 

„lehető legtöbb részletet” be kell mutatni a listára vétel alapjáról, ideértve „(i) specifikus 

információt, amely alátámasztja, hogy a személy vagy entitás megfelel a listára vétel 

kritériumainak;
11 (ii) ezen információ természetét;

12 (iii) az átadható megerősítő 

információkat vagy dokumentumokat.” Az államoknak az indokolásban külön ki kell térniük a 

listára vételre javasolt személy vagy entitás és a korábban már listára vett alanyok közötti 

bármilyen kapcsolatra. A 6. pont az indokolás felhasználhatósága szempontjából is tovább 

lépett az 1617-es határozat rendelkezéseinél: eszerint az indokolásban meg kell jelölni 

mindazon részleteket, amelyek a listára vett személy vagy entitás tájékoztatása céljából 

nyilvánosságra hozhatók, illetve azokat, amelyek az érintett államok kérésére átadhatók. A 

határozat 7. pontja pedig a korábbi checklist helyett már egy részletes és „felhasználóbarát” 

formanyomtatvány használatát írja elő a listára vételre irányuló javaslat megtételéhez, amely a 

határozat I. függelékét képezi. 

A 10. pont fontos előrelépést hozott a szankció alanyainak tájékoztatása során. Mint láttuk, 

korábban ez a kötelezettség opcionális volt, és nem állt rendelkezésre semmilyen fogódzó a 

végrehajtása mikéntjéről. Az 1735-ös határozat előírja, hogy a listára vétel nyilvánosságra 

hozatalát követő két héten belül a Főtitkárság értesíti azon állam ENSZ-misszióját, amelynek 

területén a listázott alany tartózkodását, illetve hollétét feltételezik, természetes személyek 

esetében pedig az ismert állampolgárságuk szerinti tagállam(ok) misszióját is. A 

megkereséshez csatolni kell mindazt az információt, amely a listára vételt javasoló tagállam 

által adott indokolásból felhasználható, valamint a joghatásokról szóló tájékoztatót is. A 11. 

pont szerint az érintett tagállamoknak az értesítés kézhezvételét követően nemzeti joguk és 

gyakorlatuk szerinti „ésszerű lépéseket” kell tenniük annak érdekében, hogy a listázott 

                                                 

9 Measures. 
10 Listing. 
11 Vagyis be kell mutatni, milyen kapcsolatban áll Oszama bin Ladennel,. az Al-Kaidával vagy a Talibánnal. 
12 Vagyis hogy mire alapozzák ezt az értékelést, pl. hírszerzési forrás, büntető ítélet, stb. 



4 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

személyt vagy szervezetet tájékoztassák a listára vételről, mindezen információk átadásával 

együtt.  

A 12. pont külön aláhúzza, hogy mindazok a személyek és szervezetek is a szankciók hatálya 

alá esnek, amelyek a terroristák támogatását az Afganisztánból származó kábítószerek és 

prekurzoraik illegális termesztéséből, gyártásából és kereskedelméből származó javakkal 

valósítják meg. 

Teljesen új rendelkezésekként külön alcím foglalkozik a listáról való levétellel,13 amelynek 

korábban egyáltalán nem volt szabályozva a gyakorlata. A 13. pont szerint az 1267-es 

bizottságnak iránymutatásokat kell kidolgoznia e kérdésben. A 14. pont a listáról való 

törlésről szóló döntést expressis verbis az 1267-es bizottság hatáskörébe utalta, és támpontot 

ad ennek indokaihoz is: eszerint a bizottság a döntés során többek között a következőket 

veheti figyelembe: (i) a személy vagy szervezet a (személy)azonosságának téves 

megállapítása miatt került a listára vagy (ii) már nem felel meg a listára vételt megalapozó 

kritériumoknak- ennek értékelése során a bizottság többek között figyelembe veheti, ha egy 

adott személy már elhunyt, vagy megerősítést nyert, hogy az adott személy vagy entitás 

megszüntette a kapcsolatot az Al-Kaidával, Oszama bin Ladennel, a Talibánnal, vagy 

támogatóikkal (ideértve a velük kapcsolatban álló, a konszolidált listán szereplő valamennyi 

személyt vagy entitást is). A listáról való levétel kérdése kapcsán említést érdemel, hogy az 

1735-ös határozat előtt mindössze három nappal, 2006. december 19-én fogadta el a BT az 

1730(2006) határozatot, amely valamennyi szankciós rezsim (tehát nemcsak az Al-

Kaida/Talibán) vonatkozásában rögzített általános szabályokat a delisting kapcsán: e határozat 

függeléke alapján az ENSZ Főtitkárságán belül felállításra került egy „fókuszpont”,14 

amelyhez a szankciós listákról való levétel iránti kérelmek intézhetők:15 a fókuszpont a 

kérelmet annak a szankciós bizottságnak továbbítja, amely döntött az adott alany listázásáról, 

egyben gondoskodva az érintett tagállamok kormányai véleményének kikéréséről. A 

szankciós bizottság döntését a fókuszpont kommunikálja a kérelmezőnek. Az 1730-as 

határozat 2. pontja alapján valamennyi szankciós bizottságnak felül kellett vizsgálnia 

működési szabályait ezekre a rendelkezésekre tekintettel. A delisting kapcsán tehát az 1730-as 

                                                 

13 Delisting. 
14 Focal Point. 
15 Ezenkívül a kérelmező honossága szerinti államon keresztül is be lehet nyújtani a kérelmet. 
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határozat általános szabályai és az 1267-es határozat nyomán elfogadott határozatok idevágó 

rendelkezései (amelyek először az 1735-ös határozatban jelentek meg) együtt alkalmazandók. 

Külön alcímbe sorolták a mentesítési eljárással16 kapcsolatos rendelkezéseket, és a 2002-ben, 

az 1452-es határozattal bevezetett 48 óráról 3 munkanapra nőtt az a periódus, amely alatt az 

1267-es bizottságnak állást kell foglalnia a tagállamok mentesítési szándékot jelző 

értesítéseiről.17 

A szankciós intézkedések tagállamok általi végrehajtása körében a további kötelezettségekkel 

a végrehajtási intézkedések18 alcím alatt foglalkozik a határozat. Említést érdemel a 20. pont, 

amely szerint a vagyonbefagyasztási kötelezettség kifejezetten vonatkozik az olyan pénzügyi 

erőforrásokra is, amelyeket internetes tartalomszolgáltatásra vagy ehhez kapcsolódó, a 

szankciók alanyainak nyújtott szolgáltatásokra fordítanak.  

A további rendelkezések közül kiemelendő a 27. pont, amely változatlanul előírta a 

terrorizmus körében hozott BT-határozatok19 által felállított bizottságok és ezek szakértői 

csoportjai közötti szoros együttműködést és információcserét, ideértve a tagállamokba teendő 

látogatások és a technikai segítségnyújtás koordinációját is. A 32. pontban a BT további 18 

hónappal meghosszabbította a felállított Monitoring Csoport mandátumát, amelynek 

feladatjegyzékét ezúttal is csatolták a határozathoz.20 

Megállapítható tehát, hogy kb. 2006-ra a 1267-es határozat által bevezetett szankciós rendszer 

intézményesedett, és egyben diverzifikálódott. Az 1999-ben precedens nélkül létrehozott, 

majd a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásokat követően a nemzetközi figyelem 

középpontjába került és jelentős politikai nyomás alatt rövid időn belül, a rövidtávú operatív 

eredmények szem előtt tartásával kialakított szankciók kiszabása, folyamatos monitoringja és 

feloldása az évek során egy körültekintő, az alapjogi szempontokat szem előtt tartó, és a 

szankciók végrehajtásáért elsődlegesen felelős ENSZ-tagállamokat ennek során segítő 

szervezetrendszer keretében, a tagállamokkal folyamatos együttműködésben valósul meg. 

Ennek példájaként megemlíthető a 2008. március 20-án elfogadott, 1806(2008) BT-határozat, 

                                                 

16 Exemptions. 
17 15. pont. 
18 Measure Implementation. 
19 1267-es, 1373-as és 1540-es határozatok. 
20 II. függelék. 
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amely alapvetően az ENSZ afganisztáni segítségnyújtási missziója21 mandátumának 

meghosszabbításáról szól; 30. pontja azonban kifejezetten üdvözli az afgán kormány és az 

UNAMA együttműködését az 1267-es bizottsággal az 1735-ös BT-határozat végrehajtása 

során, amely egyebek között az olyan személyek és entitások azonosításában nyilvánul meg, 

akik vagy amelyek az Al-Kaida és a Talibán cselekményeit finanszírozzák vagy támogatják a 

kábítószerek vagy prekurzoraik illegális termesztéséből, gyártásából és kereskedelméből 

származó javak révén.22 

Magának az 1267-es határozat szerinti szankciós rezsimnek a felülvizsgálatára az 1735-ös 

határozat által előírt 18 hónapos monitoring időszak leteltével került sor ismét, ennek nyomán 

fogadta el a Tanács 2008. június 30-án az 1822(2008) BT-határozatot. E határozat 

preambuluma első ízben említi meg az 1267-es bizottság és az ENSZ Kábítószerek és 

Bűnözés Elleni Hivatala23 közötti együttműködés fontosságát, különösen a tagállamoknak 

nyújtandó technikai támogatás és kapacitás-építés tekintetében.24 

A határozat 13. pontja a listára vétel eljárásának transzparenciáját kívánja növelni. Eszerint a 

Tanács arra utasította az 1267-es bizottságot, hogy a Monitoring Csoport támogatásával és a 

listára vételt kezdeményező tagállamokkal összefüggésben hozza nyilvánosságra honlapján a 

listára vétel okainak leíró összefoglalását, mind az e határozat elfogadását megelőző, mind az 

azt követő esetekben. Ehhez kapcsolódóan a 15. pont az 1735-ös határozat 10. pontja szerinti 

értesítési határidőt két hétről egy hétre csökkentette, a 17. pont pedig az érintett tagállamok 

értesítési kötelezettségét annyiban konkretizálta, hogy az 1735-ös határozat 11. pontja szerinti 

„ésszerű lépésekkel” szemben már „minden lehetséges intézkedést” meg kell tenniük a 

szankció alanyainak tájékoztatása érdekében. A listáról való levétel körében a határozat 20. 

pontja arra utasította az 1267-es bizottságot, hogy a lista naprakészsége érdekében fontolja 

meg a Konszolidált Lista éves felülvizsgálatát abból a szempontból, hogy törlésre kerüljenek 

mindazon személyek, akiknek a halálát jelentették. A határozat egy teljesen új alcímet is 

bevezetett „a Konszolidált Lista felülvizsgálata és fenntartása” szöveggel, és ennek keretében 

2010. június 30-ig a listán szereplő természetes személyek jegyzékének átfogó felülvizsgálatát 
                                                 

21 UNAMA. 
22 V. ö. 1735-ös határozat 12. pontja. 
23 UNODC. 
24 A határozat 36. pontja külön kiemeli ebben a körben a szubregionális workshopok szervezését: 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 együttműködés 
tárgyában, l. http://www.un.org/disarmament/WMD/SGReport_Terrorism/Docs/Report%20of%20the 
%20UN%20Office%20on%20Drugs%20and%20Crime.pdf 



7 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

rendelte el,25 valamint azt is, hogy ezt követően évente felül kell vizsgálni mindazon neveket, 

amelyeket legalább három éve nem vizsgáltak felül:26 látható, hogy ezek a lehetőségek csak a 

természetes személyeket érintik, a szervezeteket, illetve egyéb entitásokat nem, egyértelmű 

tehát a rendelkezések mögött rejlő alapjogi megfontolás. 

A határozat 39-40. pontjai végül a Monitoring Csoport mandátumát újabb 18 hónappal 

hosszabbították meg,27 és magának a szankciós intézkedéseknek a felülvizsgálatára is 

(ismételten) 18 hónapos határidőt adtak. 

E határidő lejárta előtt, 2009. december 17-én fogadta el a BT az 1904(2009) határozatot, 

amely két szempontból is jelentős. Egyrészt ez az utolsó olyan határozat, amely együtt kezeli 

a Talibán, illetve az Oszama bin Laden és az Al-Kaida elleni szankciókat.28 Másrészt, mint azt 

alább részletesen taglaljuk, az ombudsman funkciójának bevezetésével az intézményi térképet 

is újabb szereplővel gazdagította. 

A határozat preambuluma reflektál a szankciós intézményrendszer fejlődésére és megadja a 

rendelkezések mögött rejlő szándék kontextusát, amikor így szól: „[a Biztonsági Tanács] 

nyugtázza mindazokat a jogi és egyéb kihívásokat, amelyek a tagállamok által az e határozat 

1. pontja29 alapján alkalmazott intézkedéseket érintik, üdvözli a Bizottság30 eljárásaiban és a 

Konszolidált Lista minőségében elért javulást, és kifejezi szándékát annak biztosítására, hogy 

ezen eljárások tisztességesek és világosak.” Maga a normaszöveg egy ponton fejleszti tovább 

maguknak a szankcióknak az alkalmazását, ugyanis a határozat 5. pontja a befagyasztás alá 

eső gazdasági erőforrások közé sorolja (vagyis implicit módon megtiltja) a Konszolidált 

Listán szereplő személyek és entitások számára váltságdíj fizetését is.31 A listázás kapcsán 

jelentősen bővültek és finomodtak az eljárás szabályai: a határozat 8. pontja további előírást 

tartalmaz a tagállamok részére, mivel úgy rendelkezik,32 hogy ki kell jelölniük egy nemzeti 

kontaktpontot a Konszolidált Lista kapcsán. A 11. pont a transzparencia további erősítése 

érdekében megfordította a tagállamok által a listára vétel iránti kezdeményezést kísérő 

                                                 

25 25. pont. 
26 26. pont. 
27 A mandátumot ezúttal is a határozathoz csatolt függelékben rögzítették. 
28 L. bővebben a továbbiakban. 
29 Vagyis a változatlan tartalommal rögzített szankciók. 
30 Ti. az 1267-es bizottság. 
31 A preambulumban található egy bekezdés, amely reflektál a haszonszerzés vagy politikai engedmények 

kicsikarása érdekében elkövetett emberrablások és túszszedések számának megnövekedésére. 
32 Bár nem abszolút kötelező módon megfogalmazva. 
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indokolásra vonatkozó adatkezelési szabályokat: mint láttuk, a korábbi határozatok az 1617-es 

óta abból indultak ki, hogy az alanyok tájékoztatására szolgáló részeket kifejezetten meg kell 

jelölni az indokolásban, a többi rész pedig nem adható ki. Ezzel szemben az 1904-es határozat 

11. pontja szerint az indokolás kérésre kiadható, kivéve azokat a részeket, amelyeket maga a 

tagállam a Bizottság számára bizalmasként jelöl meg. A 12. pont azt is egyértelműen rögzíti, 

hogy amennyiben a listára vételt kezdeményező tagállam nem rendelkezik másként, az a tény, 

hogy mely tagállam kezdeményezte a listázást, szintén a nyilvánosságra hozható és hozandó 

adatok közé tartozik. A 13. pont úgy rendelkezik, hogy a 1267-es bizottságnak ki kell 

dolgoznia egy standard formanyomtatványt a listára vétel iránti kezdeményezéshez, és a 

tagállamoknak ennek elkészülte után ezt kell majd használniuk a korábbi, az 1735-ös 

határozat I. függeléke szerinti formanyomtatvány helyett.33 A 15. pont szerint a tagállamoknak 

és a releváns nemzetközi szervezeteknek minden vonatkozó bírósági határozatról és eljárásról 

tájékoztatniuk kell a Bizottságot annak érdekében, hogy az a lista tartalmának vagy a leíró 

összefoglalásoknak a felülvizsgálata során azt figyelembe vehesse. A 17. pont szerint a 

Bizottság tagjainak elegendő időt kell hagyni a listára vétel iránti kezdeményezések érdemi 

vizsgálatára, kivéve, ha a Bizottság elnöke úgy ítéli meg, hogy sürgősségi listázásra van 

szükség. A 18. pont tovább csökkentette a listára vételt követően az érintett tagállamok felé a 

szankciók alanyának tájékoztatása érdekében szükséges értesítés határidejét,34 új elemként 

pedig kimondta, hogy a listára vételt követően valamennyi nyilvánosságra hozható adatot 

haladéktalanul meg kell jelentetni az 1267-es bizottság honlapján.  

A határozat 20. pontja úgy rendelkezik, hogy a listáról való levétel iránti kérelmek vizsgálata 

során a Bizottságot az ombudsman hivatala segíti, amelyet egy kezdeti 18 hónapos időszakra 

hoznak létre.35 Az ombudsmant a főtitkár nevezi ki, a határozat szerint kiváló, magas erkölcsi 

karakterrel rendelkező, pártatlan, befolyásolástól mentes, az érintett területeken magas 

végzettséggel és jártassággal rendelkező személynek kell lennie. Feladatait a határozat II. 

függeléke sorolja fel: eszerint a listáról való levétel iránti kérelmek vizsgálata során két 

hónapig információt gyűjthet és kapcsolatba léphet a kérelmezővel, valamint az érintett 

államokkal és szervezetekkel, majd ennek alapján további két hónapon belül átfogó jelentést 

                                                 

33 A gyakorlatban két formanyomtatvány került kidolgozásra, egy a természetes személyek, egy pedig a 
szervezetek kapcsán: az érdemi újítás, hogy a tagállami kezdeményezés egészét a formanyomtatvány 
kitöltésével kell megtenni, míg az 1735-ös határozat szerinti formanyomtatvány (cover sheet) csak 
kiegészítette a tagállam által tett, formakényszer alá nem eső javaslatot. 

34 Egy hétről három munkanapra. 
35 A szöveg a semleges ombudsperson szót használja, a magyarban azonban a hímnemű személyre utaló 

ombudsman gyökeresedett meg. 
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terjeszt az 1267-es bizottság elé, és ajánlást tesz a Bizottság részére a kérelemmel 

kapcsolatban. A Bizottság további két hónapon belül dönt: ha az ajánlás a listáról való 

levételre irányul, a Bizottság csak egyhangúlag hozhat ettől eltérő döntést: egyhangúság 

hiányában bármelyik tag kezdeményezheti, hogy a kérdés a Biztonsági Tanács elé kerüljön. A 

Bizottság döntését az ombudsman közli a kérelmezővel. Feladatait függetlenül és pártatlanul 

kell ellátnia, egyetlen tagállam kormányától sem kaphat és nem is kérhet utasítást ennek 

során.36 A határozat 21. pontja rögzíti, hogy az 1730-as határozat alapján a Főtitkárságon belül 

létrejött, a szankciókkal kapcsolatos kérvényeket fogadó fókuszpont a továbbiakban csak az 

egyéb szankciós listák vonatkozásában járhat el, tehát az ombudsmani eljárás egy, kizárólag 

az 1267-es határozat vonatkozásában alkalmazható lex specialis-ként került megfogalmazásra. 

A listáról való levétel kapcsán a határozat 23. pontja arra bátorítja a tagállamokat, hogy 

maguk kezdeményezzék a hivatalosan megerősítetten immár elhunyt személyek,37 illetve 

megszűnt szervezetek törlését a listáról, ugyanakkor a szöveg minden ésszerű intézkedés 

megtételére szólít fel annak megakadályozása érdekében, hogy az így “felszabaduló” 

gazdasági erőforrások ne kerülhessenek más, a listán szereplő személy vagy szervezet 

rendelkezése alá, illetve a 24. pont általánosságban utal vissza az 1373-as határozatra, ti. hogy 

a tagállamok tartsák szem előtt, hogy a befagyasztás alól kikerült vagyont ne használhassák 

fel terrorista célokra. A 26. pont új kötelezettségként, jelentősen továbblépve az 1822-es 

határozat 20. pontjának szövegén, immár kifejezetten arra utasítja a Monitoring Csoportot, 

hogy félévente közölje az 1267-es bizottsággal mindazon listázott személyek jegyzékét, 

akiknek a halálát jelentették, a Bizottságnak pedig ezeket az eseteket soron kívül felül kell 

vizsgálnia abból a szempontból, hogy lehetséges-e a listáról való levétel. A 31. pont ezen 

túlmenően arra is utasítja a Monitoring Csoportot, hogy évente állítsa össze azon, a listán 

szereplő személyek és szervezetek jegyzékét, akik vagy amelyek esetében hiányoznak a 

hatékony végrehajtáshoz szükséges azonosító adatok, az 1267-es bizottságnak pedig ennek 

alapján felül kell vizsgálnia a listán való szerepeltetésüket.  

A 41.pont alapján a Bizottságnak működési szabályai felülvizsgálata révén el kell érnie, hogy 

az elé kerülő ügyek hat hónapon belül ne maradjanak eldöntetlenek, kivéve, ha maga a 

Bizottság eseti alapon úgy nem határoz, hogy rendkívüli körülmények merültek fel. A 42. 

                                                 

36 A pozíciót 2010. június 3-a óta folyamatosan a kanadai Kimberly Prost, az egykori Jugoszlávia területén 
elkövetett emberiesség elleni bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Büntető Törvényszék (ICTY) korábbi 
bírája tölti be. L. http://www.un.org/en/sc/ombudsperson/bio.shtml 

37 Különösen, akik vonatkozásában nem azonosítottak befagyasztási kötelezettség alá eső vagyont. 
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pont továbbá valamennyi függőben lévő ügy 2010. december 31-ig történő felülvizsgálatát 

írta elő.  

A határozat 43. pontja az 1267-es bizottság, az 1373-as bizottság és az 1540-es bizottság 

együttműködése tárgyában a korábbi fordulatok megismétlése mellett felhívta a Főtitkárt, 

hogy a lehető leghamarabb gondoskodjon ezen testületek közös elhelyezéséről.38 A záró 

rendelkezések immár szokásosan a Monitoring Csoport mandátumát újabb 18 hónappal 

hosszabbították meg,39 és magának a szankciós intézkedéseknek a felülvizsgálatára is 

(ismételten) 18 hónapos határidőt adtak. 

Ezen időszak leteltének idejére, 2011. közepére alapvető változások történtek a szankciós 

rendszerben, természetesen nem függetlenül a nemzetközi politikai és biztonsági környezet 

alakulásától. Mint az közismert, 2011. május 2-án, Pakisztánban az Egyesült Államok 

különleges erői végeztek Oszama bin Ladennel.40 Noha nem teljesen világos, hogy 

személyében még mekkora fenyegetést jelentett, az azonban bizonyos, hogy az általa alapított 

Al-Kaida csoport ideológiájának élő szimbólumává vált, halála pedig nem jelenti egyben az 

Al-Kaida szervezet végét is, és még sokkal kevésbé az ahhoz kapcsolódó, a világ különböző 

pontjain működő szervezetek megszűnését. Az Al-Kaida által képviselt fenyegetés tehát 

továbbra is fennáll.41 Ez az esemény viszont arra a folyamatra is rávilágított, és egyben 

katalizátorként is hatott annak további fejlődése szempontjából, hogy az Al-Kaida (illetve 

annak 2001 vége- 2002 eleje óta az afgán-pakisztáni határvidékre szorított magja) és a Talibán 

közötti korábbi szoros együttműködés jelentősen mérséklődött. A Talibán, amely, mint 

láthattuk, eredetileg egy afgán iszlamista politikai mozgalomként (és a dolog természetéből 

adódóan egyben fegyveres csoportként is) kezdte pályafutását, az afgán polgárháborúban az 

Al-Kaida által elkövetett 2001-es terrorcselekményekkel kiváltott nemzetközi beavatkozás 

nyomán elszenvedett katonai vereséget követően egyre inkább önálló „agendát” kezdett 

követni, amely a hatalomra került új afgán kormánnyal szembeni ellenállásra koncentrált: az 

évtizedes fegyveres ellenállást követően azonban mind az afgán kormány, mind a Talibán 

részéről felerősödtek a kiegyezésre és a politikai megoldásra való törekvések. Az Al-Kaida 

(amely harcosainak többsége és vezetői sem afganisztáni származásúak) ezzel szemben 
                                                 

38 Meg kell jegyezni, hogy a szövegek tanulsága szerint ez 2012. végéig nem valósult meg, mivel e felhívás az 
1989(2011) és a 2083(2012) BT-határozatokban is változatlan tartalommal szerepelt. 

39 A mandátumot ezúttal is a határozathoz csatolt I. függelékben rögzítették. 
40 L. az USA külügyminisztériumának közleményét: http://www.state.gov/secretary/rm/2011/05/162339.htm. 
41 L. Gilles de Kerchove-nak, az Európai Unió terrorizmus elleni koordinátorának vonatkozó jelentését: 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/11/st10/st10622-re01.hu11.pdf. 
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megmaradt globális irányultságú terrorista szervezetnek, amelynek az afganisztáni konfliktus 

csupán egy hátország megteremtésének lehetőségét kínálta, ezáltal szinte lehetetlenné is téve 

bármifajta kompromisszumot. Ennek következtében a Talibán számos tagja immár elutasítja 

az Al-Kaida által képviselt terrorista ideológiát, és késznek mutatkozik az afgán konfliktus 

békés rendezésében való közreműködésre, a központi kormányzat által felkínált amnesztia 

elfogadásával. 

A Biztonsági Tanács erre a helyzetre reagálva 2011. június 17-én két határozatot fogadott el, 

az 1988(2011) és az 1989(2011) számúakat, amelyek teljesen újraszabályozták a szankciós 

rezsimet. Az 1988(2011) határozat a Talibánnal szembeni szankciókat leválasztotta az Al 

Kaidával szembeni szankciókról, önálló szankciós listát és külön szankciós bizottságot állítva 

fel ennek kezelésére. Ezzel a lépéssel42 a BT a Talibánt gyakorlatilag mentesítette a 

terrorszervezet minősítése alól: noha a szervezettel kapcsolatban álló személyekkel és egyéb 

entitásokkal szembeni büntetőintézkedések fennmaradtak, ezeket (a határozat szövegét és 

kontextusát figyelembe véve) már nem kifejezetten a terrorizmussal szembeni, hanem a 

nemzetközi béke és biztonság megóvása érdekében szükséges intézkedések során 

szokásosnak tekinthető szankciók közé sorolhatjuk, amelyeket pl. diktatórikus rezsimekkel 

szemben is alkalmaz a nemzetközi közösség. Ennek megfelelően az 1988(2011) határozat 

által intézményesített szankciós rezsim a továbbiakban nem képezi vizsgálódásunk tárgyát.43 

Az 1989(2011) BT határozat ugyanakkor az Al-Kaidával és a vele kapcsolatban álló 

személyekkel és entitásokkal szemben fenntartotta a terrorista tevékenység miatt 1999 óta 

bevezetett szankciókat, teszi ezt minden korábbinál részletesebb, kimunkáltabb és több 

biztosítékot tartalmazó módon. A határozat preambuluma rögzíti Oszama bin Laden halálának 

tényét. Az egyéb preambulum-bekezdések gyakorlatilag a korábbi határozatok szövegét 

ismétlik, új elemként jelenik meg azonban az a fordulat, amely BT-határozatokban eddig nem, 

de pl. az ENSZ Közgyűlés határozataiban már korábban is rendszeresen ismétlődött, ti. hogy 

a terrorizmust nem lehet, és nem is szabad valamely vallással, nemzetiséggel vagy 

civilizációval azonosítani. A preambulum nyugtázza a Konszolidált Listán szereplő személyek 

az 1822(2008) határozat 25. pontja által előírt, átfogó felülvizsgálatának befejezését, mint 

amely jelentősen előmozdította a Konszolidált Lista integritását. A preambulum utolsó előtti 

                                                 

42 Amely az 1267-es bizottság javaslatainak és az afgán kormány kérésének is megfelelt. 
43 E határozatot a 2012. december 17-én elfogadott 2082(2012) határozat váltotta fel, amely egyben a 

szankciókat is megújította. 
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bekezdése megadja a határozat megszületésének és az 1988(2011) határozathoz való 

viszonyának összefüggéseit: eszerint a Biztonsági Tanács [a határozat meghozatala során] 

„ fontolóra vette az 1267-es bizottság álláspontját az 1267-es Monitoring Csoport tizenegyedik 

jelentésében foglalt ajánlásokról, miszerint a tagállamoknak a listára vett tálibokat és az Al-

Kaidához és az ahhoz kötődő csoportokhoz tartozó, listára vett személyeket és entitásokat 

eltérően kellene kezelniük.” 

A határozat 1. pontjának felvezető szövege rendelkezik a korábban egységes Konszolidált 

Listához való kapcsolódásról, eszerint a Konszolidált Listán felsorolt, korábban az Al-

Kaidához kötődő személyek, illetve az Al-Kaidához kötődő entitások és egyéb csoportok és 

vállalkozások, valamint mindazok, akik e határozat elfogadását követően kerülnek 

megjelölésre, a továbbiakban az „Al-Kaida Szankciós Listán” fognak szerepelni. A határozat 

1 a)-c) alpontjai tartalmi változtatás nélkül vették át a korábbi szankciós intézkedéseket, 

vagyis a tagállamoknak változatlanul a vagyonbefagyasztás, az utazási korlátozások, valamint 

a fegyver- és hadianyag-embargó körében kell végrehajtaniuk a részletesen felsorolt korlátozó 

intézkedéseket. A 2. pont reflektál a párhuzamosan elfogadott 1988(2011) határozat szerinti 

külön szankciós rezsim létrehozására, rögzítve, hogy ennek értelmében jelen határozat nem 

vonatkozik a Talibánra és a hozzá kötődő egyéb személyekre, csoportokra, vállalkozásokra és 

entitásokra, és ennek megfelelően az Al-Kaida Szankciós Lista csak az Al-Kaidához kötődő 

személyek, csoportok, vállalkozások és entitások neveit tartalmazhatja. A 3. pont értelmében 

az 1267-es bizottságnak át kell adnia az 1988-as határozat által felállított bizottság részére 

mindazokat a folyamatban lévő ügyeket, amelyek olyan alanyokat érintettek, akik vagy 

amelyek a továbbiakban az 1988(2011) határozat alapján elfogadott listán szerepelnek. A 11. 

pont expressis verbis rögzíti a két szankciós bizottság közti együttműködési kötelezettséget 

A 4-10. pontok érdemi változtatás nélkül vették át a korábbi határozatok értelmező definícióit 

az Al-Kaidához való kötődés, a befagyasztás alá eső pénzügyi és gazdasági erőforrások 

meghatározása, a kamatok és a mentesítési lehetőségek kapcsán. A listára vételi eljárás 

kapcsán szintén a korábban irányadó rendelkezések kerültek rögzítésre, de a határozat 15. 

pontja egy új kötelezettséget is meghatározott: mint láttuk, már az 1735(2006) határozatban 

megjelent az igény az Interpol speciális körözéseinek használatára, ezúttal azonban ez már 

normatív megfogalmazást is nyert. Eszerint a tagállamoknak a listára vétel 

kezdeményezésekor a lehetséges mértékig azt az információt is közölniük kell, amit az 

Interpol a speciális körözés kibocsátásához megkövetel. A határozat 19. pontja annyiban 
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bővítette a listára vétel kapcsán a nyilvánosságra hozatal követelményeit, hogy a leíró 

összefoglalást immár az ENSZ valamennyi hivatalos nyelvén44 közzé kell tenni az 1267-es 

bizottság honlapján.  

A határozat 21. pontja 18 hónappal meghosszabbította az 1904(2009) határozat által felállított 

ombudsman és hivatalának mandátumát. Az ombudsman eljárását a határozat II. függeléke a 

korábbihoz hasonló szabályok szerint rögzítette, azonban a vizsgálati szakasz határidejét 

kettőről négy hónapra növelte. A Bizottságnak az ombudsman jelentésének kézhezvételét 

követően pedig két hónap helyett legfeljebb 30 nap alatt döntenie kell az ombudsmani 

ajánlásban foglaltakról. A határozat 23. pontja egyértelműsíti az eljárási szabályokat a 

tekintetben, hogy amennyiben az ombudsmani ajánlást követően a 1267-es bizottság a listáról 

való levétel mellett dönt, a tagállamoknak az ettől számított 60 napon belül kell 

megszüntetniük a szankciós intézkedések foganatosítását. Az ombudsmani hivatal gyakorlati 

működési tapasztalatai motiválhatták a 24-25. pontokat, amelyek szerint egyrészt a Főtitkárt 

felszólították, hogy erősítse meg az ombudsmani hivatal kapacitásait mandátumának hatékony 

és időszerű végrehajtása érdekében, másrészt a tagállamokat „erőteljesen sürgette” a Tanács, 

hogy minden releváns információt, így a bizalmas információkat is osszák meg az 

ombudsmannal. Leszögezve ugyanakkor, hogy a tagállamok által meghatározott bizalmassági 

szabályok az ombudsmant is kötik. Ugyancsak idesorolható a 29. pont, amely arra is 

„erőteljesen sürgeti” a tagállamokat, hogy hatalmazzák fel az ombudsmant arra, hogy a 

listáról való levételt kérelmező személyekkel és entitásokkal megoszthassa azt az információt, 

amely arra vonatkozik, hogy a listára vételt az adott tagállam kezdeményezte.  

A 27-28. pontok a listáról való levétel új eljárását szabályozták. Mint láttuk, korábban nem 

vonatkozott konkrét szabály arra, hogyan kell eljárni a listáról való törlésre vonatkozó 

tagállami kezdeményezésekkel kapcsolatban, noha a határozatok folyamatosan ösztönözték a 

tagállamokat a listák naprakészen tartására, és a listázás megfelelő megalapozását lehetővé 

tévő információszolgáltatásra. Kiemelt figyelmet fordítva az olyan törlések 

kezdeményezésnek, ha egy, a listán szereplő személy haláláról vagy szervezet megszűnéséről 

rendelkeztek információval.45 A tagállamok minden ilyen esetben a Bizottsághoz fordulhattak, 

de a Bizottság diszkréciójára volt bízva, hogy napirendre tűzi-e a kérdést. Ezen kívül maga az 

érintett személy vagy szervezet kezdeményezhette, legalábbis formálisan, a listáról való 

                                                 

44 Angol, francia, orosz, spanyol, kínai, arab. 
45 V. ö. 1904-es határozat 23. pont. 
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levételt a 1267-es bizottságnál.46 A 27. pont értelmében viszont, ha maga a listára vételt 

kezdeményező tagállam kezdeményezi a listáról való törlést, az 1267-es bizottság 60 napon 

belül csak konszenzussal dönthet a szankciók hatályban tartásáról, ennek hiányában pedig a 

törlés iránti kérelem benyújtását követő 60 nappal a szankciók megszűnnek, hacsak a 

Bizottság elnöke valamely tag kezdeményezésére nem viszi az ügyet a Biztonsági Tanács elé 

(az eljárás tehát sokban emlékeztet az ombudsmanon keresztül benyújtott kérelmekkel 

kapcsolatos eljárásra).47   

A lista naprakészen tartása körében a határozat 37. pontja arra utasítja a Bizottságot, hogy a 

Monitoring Csoport előterjesztése alapján hathavonta vizsgálja felül mindazon személyek és 

entitások listán tartását, akikről, illetve amelyekről nem állnak rendelkezésre a szankciós 

intézkedések hatékony végrehajtását szolgáló azonosító adatok. A 38. pont megismétli az 

elhunyt személyek kapcsán a féléves felülvizsgálat kötelezettségét, amit a 39. pont kiegészít a 

megszűnt szervezetek féléves felülvizsgálatával is. A 40. pont az 1822(2008) határozat által 

bevezetett metódushoz hasonlóan ismét rögzíti mindazon nevek évenkénti felülvizsgálatának 

kötelezettségét, amelyeket a megelőző három évben nem vizsgáltak felül, de ezt a 

kötelezettséget a természetes személyek mellett a szervezetekre is kiterjeszti. 

A végrehajtás körében a határozat szövege48 az 1617(2005) határozatra visszautalva ismét 

felhívja a Pénzügyi Akciócsoport által összefoglalt átfogó nemzetközi standardokat, 

kiegészítve és specifikálva e kötelezettséget azzal, hogy a célzott terrorellenes szankciók 

hatékony végrehajtása kapcsán a tagállamoknak a III. speciális ajánlás által nyújtott 

iránymutatást kell alkalmazniuk.  

A Monitoring Csoport mandátumának és a határozat felülvizsgálatának vonatkozásában ismét 

18 hónapos határidők kerültek megállapításra, a Monitoring Csoport feladatkörét a határozat 

I. függeléke foglalta újra össze. Említést érdemel ugyanakkor a határozat 57. pontja, amely 

kifejezetten az 1452(2003) határozat alapján lehetővé tett mentesítés tárgyában írta elő a 

Monitoring Csoport számára az 1267-es bizottság eljárásainak áttekintését.  

                                                 

46 Az adott tagállam nemzeti joga szerint természetesen nyitva állhattak megfelelő eljárások pl. bíróság előtt a 
listára vétel kezdeményezésével szembeni jogorvoslatra. 

47 A 28. pont szerint, ha a listára vételt több tagállam kezdeményezte, konszenzusnak kell fennállnia köztük a 
levétel kezdeményezéséhez. 

48 41. pont. 
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Az 1267-es határozathoz kapcsolódó BT-határozatok közül eddig az utolsó a Biztonsági 

Tanács által 2012. december 17-én elfogadott 2083(2012) határozat. A határozat érdemi 

rendelkezései jórészt a korábbiakat ismétlik. Kiemelendő ugyanakkor a határozat 8. pontja, 

amely egyértelműsíti az ombudsman és az 1730-as határozat alapján a Főtitkárságon belül 

létrejött, a szankciókkal kapcsolatos kérvényeket fogadó fókuszpont közötti 

feladatmegosztást. Mint láttuk, az 1904(2009) határozat 21. pontja szerint az ombudsman járt 

el az 1267-es határozat szerinti szankciókkal kapcsolatos kérelmeket illetően, míg a 

fókuszpont az egyéb szankciós listák vonatkozásában. A 2083-as határozat említett 

rendelkezése azonban, minden bizonnyal az ombudsmani eljárás természetét szem előtt tartva, 

illetve az ombudsman munkaterhének csökkentése érdekében visszautalta a fókuszpont 

hatáskörébe a szankciók alóli eseti mentesítés iránti kérelmek fogadását. Ezzel szemben a 

listáról való levétel iránti kérelmek fogadása és vizsgálata megmaradt az ombudsman 

hatáskörében. A határozat 12. pontja tovább finomítja a listára vétel eljárását a még teljesebb 

transzparencia érdekében: eszerint a listára vételt kezdeményező tagállamnak kifejezetten 

meg kell jelölnie, ha az 1267-es bizottság vagy az ombudsman nem említheti meg e tényt. 

Ezzel szemben a korábbi szöveg (1989-es határozat 14. pont) úgy fogalmazott, hogy a 

tagállamnak azt kell megjelölnie, ha az 1267-es bizottság, az ombudsman a Főtitkárság vagy a 

Monitoring Csoport említheti a tagállam ilyen voltát: vagyis, ha igen szofisztikáltan is, de az 

újabb határozat immár a nyilvánosságot tekinti főszabálynak. A 13. pont az Interpol speciális 

körözései kapcsán célként tűzi ki, hogy valamennyi, a listán szereplő személy vagy szervezet 

vonatkozásában kibocsátásra kerüljenek ezek: ez implicite azt is magával hozná, hogy a listán 

szereplő minden egyes alanyról rendelkezésre áll annyi információ, amely lehetővé teszi a 

körözés kibocsátását: mint láttuk, ez expressis verbis csak a listára vétel iránti új 

kezdeményezések kapcsán került kimondásra 2011 óta.49 

A határozat 19. pontja újabb 30 hónappal hosszabbította meg az ombudsman mandátumát. Az 

ombudsman szerepe a listáról való levétel iránti kérelmekkel kapcsolatban, és a delisting 

eljárása egyebekben változatlan maradt. Érdekes ugyanakkor a határozat 32. pontja, amely 

kifejezetten az Oszama bin Laden halálát követő helyzetre reflektál: eszerint bin Laden 

befagyasztott javainak felszabadítása előtt a tagállamoknak külön kérelmet kell benyújtaniuk 

az 1267-es bizottsághoz, és biztosítékokat nyújtani a bizottság számára, hogy az 1373(2001) 

határozattal összhangban a hozzáférhetővé tett vagyon nem kerül közvetve vagy közvetlenül a 

                                                 

49 És ebben a vonatkozásban a 2083-as határozat megfogalmazása sem ment tovább. 
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listán szereplő személyhez vagy szervezethez, illetve nem kerül más módon terrorista célra 

felhasználásra. Az 1267-es bizottság bármely tagja a kérelem beérkezését követő 30 napon 

belül ellenvetéssel élhet, a kérdéses vagyont pedig csak ennek hiányában lehet hozzáférhetővé 

tenni. A határozat szövege maga erősíti meg e rendelkezés kivételes jellegét, és hogy ezt nem 

lehet precedensként értelmezni. A rendelkezés létjogosultságát nyilván az adja, hogy bin 

Laden vagyona messze kiemelkedik a listán szereplő személyek közül, hiszen a 

terroristavezér szaúdi építési vállalkozó milliárdos volt, és az Al-Kaidát lényegében a saját 

vagyonából hozta létre:50 halálával tehát, noha örökösei jogosan követelhetik vagyonát, mégis 

fokozott körültekintés indokolt, hogy e vagyon valóban legitim célokat szolgáljon.  

A 36-37. pontok 2006 óta először ismét új alcímet képeznek, kivételek51 megjelöléssel. Mint 

láthattuk, a mentesítési lehetőségeket az 1452(2002) határozat teremtette meg, és a szóba 

jöhető jogcímek azóta is változatlanok. A 36. pont az utazási korlátozások kapcsán egy újabb 

mentesítési jogcímet teremt meg, amikor úgy rendelkezik, hogy az ombudsman kérheti, hogy 

a listáról való levétel iránti kérelem vizsgálata során az 1267-es bizottság adjon eseti 

mentesítést abból a célból, hogy ha a tartózkodási helye szerinti államban az ombudsman nem 

tudja meghallgatni a kérelmezőt, az másik államba utazhasson ebből a célból.  

A végrehajtás körében a határozat tovább pontosítja az FATF iránymutatásainak 

alkalmazására vonatkozó kötelezettség körét, mivel 44. pontja felhívja a tagállamokat, hogy 

alkalmazzák az FATF 6. ajánlásához készített értelmező feljegyzést,52 és ismerjék meg a 

terrorizmussal és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos célzott pénzügyi szankciók 

hatékony végrehajtásához az abban foglalt bevált gyakorlatokat.53 A határozat szövege 

ugyanitt nyugtázza, hogy megfelelő jogi hatóságokra és eljárásokra van szükség a célzott 

pénzügyi szankciók alkalmazásához és érvényesítéséhez. Ezek során olyan bizonyítási 

standardot kell alkalmazni, amely „ésszerű alapokon” nyugszik, valamint képesnek kell lennie 

minden releváns forrásból a lehető legtöbb információ összegyűjtésére.54 Ez újabb fontos 

lépés a szankciók emberi jogi standardoknak való megfelelése érdekében: mint láthattuk, az 

1735(2006) BT határozat elfogadása óta egyértelmű volt, hogy a szankciók nem büntetőjogi 

                                                 

50 L. The 9/11 Report. The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. St. Martin’s Press, 
New York, 2004. 82-87. o. 

51 Exemptions. 
52 Interpretive Note. 
53 Az Interpretive Note jelenlegi verzióját l. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ 

recommendations/BPP-Fin-Sanctions-TF-R6.pdf . 
54 L. az előző lábjegyzetben hivatkozott dokumentum I.C fejezetét. 
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természetűek, és ennek megfelelően a büntetőjogi ítélkezésben elvárt bizonyosságnál55 

alacsonyabb szintű bizonyosság is elegendő alkalmazásukhoz: azonban a szövegek ezen 

túlmenően nem adtak eddig támaszt a tekintetben, hogy milyen fokú valószínűség 

érvényesítendő a listázás során.  

Az utazási korlátozások végrehajtására vonatkozó rendelkezések között új elemként 

emelhetjük ki a határozat 52. pontját, amely szerint azon tagállamoknak, amelyek útiokmányt 

bocsátanak ki a listázott személyek részére, a „megfelelő módon” jelölniük kell az 

okmányban, hogy a birtokosa az utazási korlátozások és a kapcsolódó mentesítési eljárások 

hatálya alatt áll. Ennek a pontnak értelemszerűen tehát az utazási korlátozás alóli eseti 

mentesítés végrehajtása során lehet jelentősége, ennek gyakorlati megvalósításában ad 

további fogódzót a tagállamoknak.  

A határozat 59. pontja szerint a BT kifejezi azon szándékát, hogy legalább évente egyszer 

informális konzultációt tartson az 1267-es bizottság munkájáról, a Bizottság elnökének a 

Tanács részére tett jelentései alapján. Ez az újítás szintén a transzparencia növelése irányába 

tett lépésként értékelhető. A záró rendelkezések a Monitoring Csoport mandátumát ezúttal 30 

hónappal hosszabbították meg, a felülvizsgálatra azonban ismét 18 hónapos határidő került 

kitűzésre: ennek alapján az 1267-es határozat nyomán kiadandó újabb határozat megszületése 

2014 közepére várható. 

A fentiekben bemutattuk az 1267-es határozat által megteremtett szankciós rendszer 

kialakulását és immár közel 15 éves fejlődését. Láthattuk, hogy a kezdetben ad hoc módon, 

bizonytalan jogi alapokon és megfogalmazással, napi politikai megfontolások nyomán 

bevezetett intézkedések hogyan intézményesedtek, milyen bonyolult és kifinomult eljárások 

és szervezetrendszer alakult ki a hatékony, ugyanakkor a nemzetközi emberi jogi 

standardoknak megfelelő végrehajtás érdekében. Ma már aligha vitatható az ilyen típusú, a 

büntetőjogtól független, elsődlegesen vagyoni jellegű szankciók elengedhetetlen volta a 

terrorizmus elleni globális küzdelemben. Jelenlegi tudásunk alapján a belátható jövőben e 

szankcióknak továbbra is létjogosultsága van a globális terrorizmust szimbolizáló, Al-Kaida 

elleni harcban. Ugyanakkor, amennyiben a jövőben bármely más terrorszervezet elleni 

fellépés igényelne effajta globális, a nemzetközi politika legmagasabb szintjén 

megfogalmazott választ, bizton állíthatjuk, hogy ennek kidolgozása érdekében az 1267-es 

                                                 

55 „Beyond reasonable doubt” standardja. 
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határozat nyomán mostanra kiforrott megoldások ekkor is aggálytalanul alkalmazhatóak 

lesznek.  


