Halmai Gábor

a bÍrÓsÁgi mÚltfeltÁr Ás n eh ÉzsÉgei
n e m z e t i c s op ortot a l kot ta k-e a l i t vÁ n pa rt i z Á nok ?

Litvánia 1941 és 1944 közötti német megszállása
amelybe például a nemzeti felszabadításért harcoló
alatt a nácik és helyi kollaboránsaik elpusztították a
partizánok is tartoztak. Vagyis, míg az előbbi, első208 ezres zsidó közösség 90 százalékát. A litvániai
sorban nyugati holokausztkutatók számára a civiliholokauszt a nemzetközi jog szerint egyértelműen
záció, az utóbbi csoportba tartozó, főleg kelet-eurónépirtás volt.1 Az ország 1940–1941-es és 1944 utáni
pai történészeknek a nemzeti szuverenitás a kulcsfoszovjet megszállása mintegy 275 ezer litván bebörgalom.3 Snyder maga több munkájában foglalkozott
tönzése vagy száműzetése mellett 20 ezer partizán
annak a területnek – 2010-es könyvének címében ezt
és támogatóik megölésével járt. Az Emberi Jogok
nevezi ‘Bloodlands’-nek4 – a népirtásaival, amelyeEurópai Bírósága Nagykamarájának a Vasiliauskas
ket az 1941 és 1945 közötti német–szovjet háború
Litvánia elleni ügyében 2015. október 20-án szüleidején a két háborús fél felváltva tartott megszállás
tett döntése értelmében utóbbi, tehát az, hogy a szovalatt, és amelyek a legveszélyesebbek voltak mind a
jetek tömegesen ölték meg a litván partizánokat, nem
zsidók, mind más helyi lakosok számára. A szovjeminősül népirtásnak.2 A tizenhét fős testület kilenc
tek – érvel Snyder –, miközben nem állították meg
a holokausztot, maguk is mintegy négymillió embert
tagja nyolc ellenében úgy ítélte meg, hogy a szintén
öltek meg azokban az országokban, amelyekben a
litván származású panaszos vezetése alatt álló szovhitleri holokauszt végbement. Legújabb könyvében
jet csapatok által levadászott két partizán nem a litennek a többes népirtásnak a legfőbb előfeltételeként
ván nép, hanem csupán egy politikai csoport képviSnyder Hitler „ökológiai pánikja” mellett – ez lényeselőjeként vesztette életét. A bírák ezzel a döntéssel
óhatatlanul állást foglaltak abban a történészi vitágében az élelmiszerellátás biztosítását jelentené – az
ban, amely a körül alakult ki, hogy mi is a népirtás,
adott országok államszervezetének szétrombolását
és ennek megfelelően a második
nevezi meg.5 A többes népirtásvilágháború során hány genocídi- a bÍrÁk ezzel a dÖntÉssel felfogás úgy érvel, hogy a zsidók
Óhatatlanul ÁllÁst fog- németek általi tömeges kiírtása a
um történt.
Az egyik álláspont szerint ki- laltak abban a tÖrtÉnÉ- szovjetek által korábban megszállt
zárólag a holokauszt tekinthető szi vitÁban, amely a kÖ- területeken lényegében a szovjenépirtásnak, míg mások úgy gon- rÜl alakult ki, hogy mi is tek tömeges deportálási politikájádolják, hogy a szovjetek által el- a nÉpirtÁs, És ennek meg- nak és a valós és feltételezett helyi
követett bűncselekmények ugyan- felelõen a mÁsodik vilÁg- ellenség általuk történő kiírtásának
csak ide tartoznak, megint mások h Á b o r Ú s o r Á n h Á n y volt a következménye. Ezzel tulagenocÍdium tÖrtÉnt
jdonképpen azt állítja, hogy a
pedig azon a véleményen vannak,
hogy a népirtás nemzetközi jogi
szovjetekre komoly felelősséget
fogalma alapján mind a németek, mind a szovjetek
viselnek a holokausztért, figyelmen kívül hagyva azt
több genocídiumért felelősek 1939 és 1945 között;
a tényt, hogy a gyilkosságok – ahogy azt a litván parsőt, az utóbbiak – miként a litván eset is igazolja –
tizánok esete is demonstrálja – jelentős részben a
még ezt követően is. Timothy Snyder, a Yale törtéVörös Hadseregnek a Wehrmacht feleltt aratott, sok
nésze, aki maga az utóbbi felfogást követi, civilizááldozattal járó győzelmét követően történtek.6
toroknak (’Zivilisierer’) nevezi azokat, akik Auschwitz felszabadítása – mint a civilizáció visszatértének
lehetővé tétele – miatt a szovjetek bűntetteit kizára s t r a s b ou rgi d Ön t É s
ják a népirtás fogalmi köréből, ugyanakkor nacionae l õz m É n y e i
lizálóknak (’Nationalisierer’) azokat, akik a Szovjetuniót nem a civilizáció megmentőjének, hanem
A független litván államot először az 1939. auguszagresszornak tekintik, amely nemcsak állami szuvetus 23-án megkötött Molotov–Ribbentrop-paktum
renitásokat szüntetett meg, hanem azok jövőbeni visznyomán 1940. június 15-én a szovjet hadsereg szállszaállítását megakadályozandó likvidálta az elitet,
ta meg, és tette a Szovjetunió részévé, majd az 1941
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és 1944 közötti náci megszállást követően ismét viszmint ilyenek az egyezmény védelme alatt állnak. Haszaállt a szovjet uralom. Ezzel szemben jött létre a
sonlóan az első fokú döntéshez, a másodfokú bíróLitvániai Felszabadítási Mozgalom (LKKS) elneság is elutasította a testvérpár dezertálására vonatkovezésű partizánszervezet, amely egészen az 1950-es
zó érvelést.
évek közepéig illegalitásban harcolt a nemzeti fügA litván legfelső bíróság mint semmisségi fórum
getlenségért. A strasbourgi ügy panaszosának – mint
2005. február 22-én helybenhagyta a panaszos és
a Litván Szocialista Köztársaság állambiztonsági
vádlott-társa elítélését. A legfőbb bírói fórum sem
minisztériuma (MGB) kerületi egysége munkatártartotta az elítélést kizáró oknak, hogy a litván büntető törvénykönyv kiegészítette a genocídium-egyezsának – feladata volt a litván partizánok felkutatása
és megölése. Ennek keretében 1953. szeptember 1-jén
mény népirtás fogalmát a társadalmi és politikai csorészt vett egy akcióban, amelynek során lelőttek egy
porttal mint védett körrel. A legfelső bíróság elutapartizán testvérpárt, és ezért a panaszos dicséretet
sította a panaszos vádlottnak azt a védekezését is,
és 500 rubel jutalmat kapott, valamint felvételt nyert
hogy a megölt testvérpár a német megszállás idején
a Szovjetunió Kommunista Pártkollaboránsként részt vett szovjet
2014 mÁrciusÁban a litvÁn párttagok és zsidók letartóztatájába.
A Szovjetunió felbomlását és alkotmÁnybÍrÓsÁg dÖn- sában, bebörtönzésében és deporLitvánia függetlenné válását kö- t É s e m e g Á l l a p Í t o t t a , tálásában, és ezzel maguk is emvetően az ügyészség 2001 áprili- hogy a nÉpirtÁsÉrt valÓ beriesség elleni bűncselekményesában a litván büntető törvény- visszamenõleges elÍtÉlÉs ket követtek el. A legfőbb bírák
könyv akkor hatályos rendelkezé- politikai vagy tÁrsadal- ezzel kapcsolatban elfogadták bisei alapján megvádolta a panaszost m i csoporthoz ta rtozÓ zonyítékként azt a tényt, hogy a
és egy társát népirtás bűncselek- Áldozatok esetÉben sÉrti Litván Népirtási és Ellenállási Kua jogÁllamisÁg elvÉt
ményének elkövetésével, mert részt
tatóközpont 1998-ban, illetve
vettek a litván lakosság egy meg2001-ben önkéntes harcosoknak
határozott csoportja tagjainak, nevezetesen a szovminősítette a testvéreket, amely státusz nem adomájet megszállás ellen harcoló partizánoknak a megnyozható olyan személyeknek, akik emberiesség elölésében. Az első fokon eljárt Kaunasi Regionális Bíleni bűncselekményeket követtek el, vagy részt vetróság 2004. február 4-én hozott ítéletében helyt adott
tek civil lakosok megölésében. Végül a bíróság nem
a vádnak, elutasítva a védelemnek azt az érvelését,
ítélte mentő körülménynek azt sem, hogy az első fokú
miszerint a testvérek megölésük időpontjában már
bíróság nem tudta bizonyítani, hogy a panaszos maga
dezertáltak a partizánoktól, így nem voltak tagjai a
ölte volna meg a testvéreket, mondván, hogy a bűnbüntető törvénykönyv 1992 áprilisa óta hatályos népcselekmény megvalósul a feltételek megteremtésével
irtási rendelkezése által védett politikai csoportnak.
is, amihez járult – a népirtás szubjektív elemeként –
A bíróság megállapította azt is, hogy az 1992-ben alaz elkövetőnek az áldozatok halálára irányuló szánkotott törvény lehetővé tette annak visszamenőleges
déka.
alkalmazását, ezért a panaszost hat év szabadságA testvérpár hozzátartozója által 2004-ben kezvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását az elítélt
deményezett polgári keresetet az elsőfokú bíróság
egészségi állapotára tekintettel felfüggesztette. Az
2006-ban elutasította azzal az indokolással, hogy a
elsőfokú bíróság helyt adott az áldozatok hozzátarfelperes már kapott kártérítést a litván államtól. Ezt
tozója polgári jogi igényének is; azzal, hogy a kár
az ítéletet azonban a másodfok 2007-ben a hozzátarmértékét külön polgári eljárás keretében kell megáltozó súlyos érzelmi szenvedésére tekintettel megváltoztatta, majd a legfelső bíróság 2011-ben ugyancsak
lapítani.
A másodfokú bíróság 2004. szeptember 21-én
jogosnak ítélte a kártérítést, még ha annak összegét
helybenhagyta az első fokú ítéletet, elutasítva azt a
csökkentette is a másodfokú ítélethez képest.
vádlotti védekezést, hogy a litván büntető törvény2014 márciusában a litván alkotmánybíróság dönkönyv népirtás fogalma ellentmond a népirtás bűntése megállapította, hogy a népirtásért való visszatettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló
menőleges elítélés politikai vagy társadalmi csoport1948-as ENSZ-egyezmény II. cikkében foglalt dehoz tartozó áldozatok esetében sérti a jogállamiság
finíciónak, miután az előbbi védett csoportként tarelvét. Ugyanakkor a legfőbb ügyész 2014 májusában
talmazza a genocídium-egyezményben nem szerepúgy foglalt állást, hogy az alkotmánybíróság döntélő társadalmi és politikai csoportokat is. A bíróság
se a jogszabály értelmezését jelentette – és nem új
érvelése szerint a partizánok mint politikai csoport
tényállásbeli körülményt –, ezért az nem lehet alapegyszersmind nemzeti és etnikai jelleggel is bírt, és
ja a vádlott perújításának a legfelső bíróság előtt.
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letően, amelyben felhívta a figyelmet a népirtás
elkövetési körülményeinek fontosságára. Ennek lényege, hogy a népirtás mint szándékos bűncselekmény esetében az elkövető szándékának ki kell terjednie a védett csoport egészének vagy egyes tagjaiAz EJEB a döntés indokolásában hosszasan elemzi
nak megölésére, amire következtetni lehet abból a
az alkalmazandó litván, szovjet és orosz nemzeti, vatényből, hogy az elkövető tagja volt annak az elnyolamint a nemzetközi joganyagot és joggyakorlatot,
mó szervezetnek, amelynek közvetlen célja például
illetve a jogösszehasonlítás eredményeit.
a partizánok elleni akciók végrehajtása volt.
Az alkotmánybíróság már idézett 2014-es döntésében úgy ítélte meg, hogy az államok mérlegelési
szabadsága körébe tartozik, hogy bővítsék a népirtás
A litván, szovjet és orosz jog és joggyakorlat
nemzetközi jogban foglalt definícióját az adott tör1990. március 11-én a litván Legfelső Tanács történelmi, politikai, társadalmi és kulturális helyzetre
vényt fogadott el Litvánia 1938. május 12-i alkotmávaló tekintettel, például a társadalmi és politikai csonyának visszaállításáról és ezzel a Szovjetunió 1977portok védelmével. A különleges litvániai körülmées és a Litván Szocialista Köztársaság 1978-as alkotnyek közé sorolták az alkotmánybírák, hogy a szovmányainak hatályon kívül helyezéséről, valamint a
jet megszállók az általuk „megbízhatatlannak” ítélt
Litván Köztársaság átmeneti alkotmányáról, amely
hazai lakosok (az alkotmánybíróság szóhasználata
1992-ig, a végleges alkotmány
szerint: a „politikai nép”) megsemmegalkotásáig volt hatályban. a z e j e b tÖbb sÉgi Á l l Á s- misítésével – egyebek között erőA szovjet időszakban, illetve egé- pontja megengedi az 1948- szakos áttelepítés, illetve elviselszen 1992-ig a népirtás nem sze- as definÍciÓ nemzeti ki- hetetlen életkörülmények kialakírepelt a litvániai büntetőjogban. t e r j e s z t É s É t, v i s s z a m e- tása révén – népirtást követtek el
1992. április 9-én Litvánia csatla- nõleges alkalmazÁsÁt vi- a nemzetközi jog általánosan elszont nem
kozott az 1948-as genocídiumfogadott normái szerinti. Az alegyezményhez és a háborús és emkotmánybírák világossá tették,
beriesség elleni bűntettek elévülésének kizárásáról az
hogy a két szovjet megszállás következtében LitváEgyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által
nia elveszítette lakosságának közel egyötödét, és a
New Yorkban 1968. november 26-án elfogadott nemtörténtek a nemzetközi jog által szabályozott embezetközi egyezményhez. Ugyanezen a napon fogadriesség elleni bűncselekménynek minősülnek, ahogy
ták el a litván lakosság elleni népirtásért való felelősezt még az Orosz Föderáció által 1991 áprilisában az
ségről szóló törvényt. A törvény 3. cikkelye lehetővé
elnyomott népek rehabilitálásáról elfogadott törvény
preambuluma is elismerte. Az alkotmánybíróság letette annak visszamenőleges alkalmazását, és kizárta az elévülést. 1998-ban a törvény hatályon kívül
szögezte, hogy a büntető törvénykönyv 95. cikkének
helyezése mellett annak rendelkezéseit beépítették a
az elévülést népirtás esetében kizáró rendelkezése
összhangban van az alkotmánnyal. Másfelől a bírák
büntető törvénykönyv 49. és 71. paragrafusaiba. Az
előbbi tartalmazta az elévülés kizárását népirtás esehangsúlyozták, hogy Litvánia nem állapíthat meg a
tében, az utóbbi – korábban említett – rendelkezés
nemzetközi jog által meghatározottnál alacsonyabb
kiterjesztette a népirtás által védett kört a társadalsztenderdeket, ezért a jogállamiság és a nullum crimen
mi és politikai csoportokra. A büntető törvénykönyvsine lege és a nulla poena lege elvét sértené, ha a litván
nek a panaszos megvádolásának időpontjában hatábüntetőjog lehetővé tenné olyan, kizárólag a hazai
lyos szövege ugyan általánosságban kizárta a törvény
jogban megállapított bűncselekmények visszamenővisszamenőleges alkalmazását, és előírta az elévülést,
leges büntetését, mint amilyen a politikai és társade mindkét rendelkezés alól kivételt tett népirtás esedalmi csoportok sérelmére elkövetett emberölés volt
tében.
a büntető törvénykönyv 1998. évi módosítását megA kivételeket az litván alkotmánybíróság egy 2010előzően.
es döntése alkotmányosnak ítélte, mondván, hogy a
litván lakosság sérelmére a megszálló németek és
Nemzetközi jog, joggyakorlat
szovjetek által elkövetett genocídiumok üldözésére a
és jogösszehasonlítás
megszállás időszakaiban nem volt lehetőség. A legfelső bíróság pedig 2012 júniusában irányelvet boA bíróság elsőként a Nürnbergben ülésező Nemzetcsátott ki a bíróságok részére a háborús és az embeközi Katonai Törvényszék alapokmányára hivatkoriesség elleni bűntettekkel kapcsolatos ítélkezést ilzik, melyet 1945. augusztus 8-án Londonban írtak
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alá az Egyesült Államok, a Szovjetunió, Franciaor1949 decemberében írt alá, majd 1954 májusában ratifikált, a függetlenné vált Litván Köztársaság voszág és Nagy-Britannia. Ennek 6. cikk c) pontja – a
népirtás fogalmának nem ismeretében – a követkenatkozásában pedig 1992 áprilisában lépett hatályzőképpen definiálja az emberiesség elleni bűncselekba. Az egyezmény 2. cikkelye a következőképpen haményeket: emberölés, kiirtás, rabszolgaságba taszítározta meg a népirtás elkövetési magatartásait: „a)
tás, kitelepítés vagy más, a polgári lakosság ellen ela csoport tagjainak megölése; b) a csoport tagjainak
követetett embertelen cselekmények háború alatti
súlyos testi vagy lelki sérelem okozása; c) a csoportvagy előtti időszakban, illetve politikai, faji vagy valra megfontolva oly életfeltételek ráerőszakolása, melási alapon való üldözés a törvényszék hatáskörébe
lyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai eltartozó bármelyik cselekménnyel kapcsolatban, fügpusztulásának előidézése; d) oly intézkedések tétele,
getlenül attól, hogy az elkövetés országának törvéamelyek célja a csoporton belül a születések meggányei szerint miként értékelendő. A „nürnbergi elvektolása; e) a csoport gyermekeinek más csoporthoz
nek” az ítéletben idézett másik fontos eleme az „álvaló erőszakos átvitele.”
lami cselekmény” és a „feljebbvaló parancsa” mint
E cselekmények bármelyikének elkövetése akkor
büntethetőséget kizáró körülmény elvetése; az elvek
büntetendő, ha azt egy nemzeti, etnikai, faji vagy
vallási csoport egészének vagy egy részének elpuszez által „átütötték a totalitariánus rezsimek alatt elkövetett bűncselekményekért való megosztott feletítása szándékával követték el. A többséget alkotó
lősség falát”.7
strasbourgi bírák a csoport „részével” kapcsolatban
A „nürnbergi elvek” megfogalmazását a nácizmus
hivatkoznak kommentárokra, melyek szerint a szánemberi értelemmel nehezen felfogható, a korabeli
déknak a védett csoport tagjainak mennyiségileg jenémet pozitív joggal azonban nem ellentétes, és az
lentős része megölésére kell irányulnia.12 Ugyanenakkori nemzetközi jog által nehezen kezelhető jellenek az értelmezésnek az alátámasztására a többségi
ge tette indokolttá. Ez a körülmény tág teret adott a
indokolás hivatkozik a volt Jugoszlávia területén 1991
pozitív jogon túli természetjogi felfogásoknak és megóta elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súoldásoknak. 1945-ben Németország amerikai meglyosan sértő cselekményekért felelős személyek megszállási övezetében törvényben kimondták, hogy
büntetésére létrejött nemzetközi törvényszék (angol
„azok a cselekmények, amelyek a nácizmus ellen iránevén International Criminal Tribunal for the former
nyultak, nem büntethetőek”.8 Gustav Radbruch alYugoslavia, ICTY) esetjogára. Például, a Jelesičkalmazta a náci bűnökre a törügyben13 az elsőfokú bíróság ítévényes jogtalanság (’gesetzliches sÉrti a jogÁllamisÁg el- lete megállapítja, hogy a szándékUn recht’) fogalmát az illegitim vÉt, hogy a cselekmÉny nak a csoport en masse elpusztítánemzetiszocialista rezsim legali- elkÖvetÉse utÁn a bÜn te- sára kell irányulnia, ugyanakkor
tásának megkérdőjelezésére. Han- tõ tÖrvÉnykÖnyvbe fog- a csoport tagjainak „szelektív”
nah Arendt, a nácik elől az Egye- lalt kÉt Új vÉdett cso- megölésére vonatkozó közvetlen
sült Államokba emigrált német port tagjainak megÖlÉse szándék is elegendő. Az 1995-ös
társadalomtudós 1946-ban a kö- m i at t i n d u l n É p i rtÁ s srebrenicai mészárlás kapcsán a
vetkezőket írta egykori tanárának, ÜgyÉben bÜntetõeljÁrÁs Kristič-ügyben14 eljáró elsőfokú
Karl Jaspersnek: „a náci bűnök,
bíróság úgy ítélte meg, hogy a kaúgy tűnik számomra, lerombolják a jog kereteit, éppen
tonakorú férfiak megölése mögött a srebrenicai bosebben áll szörnyűségük: Göring felkötése szükséges,
nyák muszlimok elpusztításának szándéka állt. Az
ám nem elégséges. E bűn, minden más büntetőjogi
ugyanebben az ügyben hozott másodfokú döntés azt
bűnnel szemben, meghalad és összerombol minden
hangsúlyozza, hogy a csoport része kapcsán nem kijogrendet.” 9 Arendt – Jaspers kritikája10 ellenére –
zárólag az emberek száma, hanem a csoporton belümég Az emberi természet és A totalitarizmus gyökerei
li szerepük fontossága is mérvadó. Hasonlóan, a Tocímű, az 1950-es években írott munkáiban is fennlomir-ügyben15 az elsőfokú ítélet azt állapította meg,
tartja, hogy a „radikális gonosz” büntethetetlen, mert
hogy bár összesen három áldozatot öltek meg, az ő
semmilyen büntetés nem érhet fel vele; megbocsátszerepük meghatározó volt a védett bosnyák muszlim
hatatlan; és mivel az emberi lényeg legmélyéről ered,
közösség vezetésében.
meghaladja a megérthetőség határait.11
A védett csoport „része” fogalma kapcsán hasonA strasbourgi döntés értelemszerűen hivatkozik a
ló következtetésekre jutott a Nemzetközi Bíróság
népirtás nemzetközi jogi fogalmát bevezető, a nép(International Court of Justice) is. A Bosznia és Hercegovina kontra Szerbia és Montenegró ügyben 2007
irtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről
szóló, az ENSZ Közgyűlése által 1948. december
februárjában született ítélet a srebrenicai mészárlás9-én elfogadott egyezményre, amelyet a Szovjetunió
sal összefüggésben – hasonlóan az ICTY idézett
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Kristič-döntéséhez – szintén alkalmazta az egyes,
folytatódik a bírósági érvelés – a nemzetközi jog nem
csoporton belüli személyek fontosságának „minősécsak lehetővé teszi minden ország igazságszolgáltagi” szempontját.16
tása számára, hogy eljárjon ezeknek a szörnyű bűnA népirtás egyetemes joghatóság alapján történő
tetteknek az elkövetőivel szemben, hanem meg is kömegítélésének – amit az egyezmény 2. cikke szabáveteli azt, mert a nemzetközi jogot sértő bűncselekmények elbírálásával kapcsolatos igény egyetemes. Az
lyoz, és ami ugyanakkor nemzetközi szokásjoggá is
vált – legkiemelkedőbb precedense volt az Eichmannizraeli legfelső bíróság még azzal is alátámasztotta az
per, amelyre szintén hivatkozik a strasbourgi ítélet.
egyetemes joghatóságra vonatkozó érvelését, hogy az
Az izraeli titkosszolgálat 1960-ban Buenos Airesben
elbírálandó cselekmény emberiesség elleni bűntett.
foglyul ejtette a családjával álnéven ott élő Adolf
Arra az ellenvetésre, hogy az egyetemes joghatóság alEichmannt, majd titokban Jeruzsálembe szállította
kalmazását megelőzően fel kellett volna ajánlani az elaz SS egykori magas rangú tisztjét, a Gestapo zsidójárás lefolytatásának lehetőségét vagy annak az országügyi osztályának vezetőjét.17 A jeruzsálemi perben
nak, amelynek a gyanúsított állampolgára, vagy ahol
Eichmannt a nácik és kollaboránelfogták, a bíróságok felhívták a fisaik megbüntetéséről szóló 1950. a tÖbb s É g Á l l Á s p on tja gyelmet arra a tényre, hogy sem
évi izraeli törvény alapján az ‘End- sz e r i n t a k É r e l m e zõ a Németország, sem Argentína nem
lösung’ kidolgozásában és végre- pa rt i z Á n o k m e g Ö l É s e - kezdeményezte Eichmann kiadahajtásában játszott meghatározó kor nem lÁthatta elõre, tását.20
szerepe miatt vádolták meg. Ez a hogy cselekmÉnye miatt
Az EJEB az izraeli legfelső bínemzeti jogszabály, amely az 1948. nÉp ÍrtÁ sÉrt felelõssÉgre róság ítéletéből a jelen ügy szemvonhatjÁk
évi népirtási egyezmény alapján
pontjából releváns elemként emeli
született, a zsidóság elleni népirki, hogy a „nürnbergi elvek” már
tás felelőseinek megbüntetését célozta. Izrael tehát
a Nemzetközi Katonai Törvényszék alapokmánya
ebben az esetben egy olyan bűncselekménnyel kapóta a nemzetközi szokásjog részét képezték, és ezért
az annak alapján megalkotott 1950-es izraeli törvény
csolatban érvényesítette joghatóságát, amelyet terünem tekinthető a nullum crimen és a nulla poena sine
letén kívül, sőt, az állam létrejöttét megelőzően követett el valaki, aki sem állampolgára, sem lakosa
lege, vagyis a visszamenőleges igazságszolgáltatás tinem volt az országnak.
lalma elvei megsértésének.
Az eljárás során két bírósági döntés született. Az
A bíróság szintén hivatkozik a háborús és embeelsőt 1961. december 12-én a jeruzsálemi kerületi bíriesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéróság, a másodikat 1962. május 29-én az izraeli legről szóló 1968-as ENSZ-egyezményre, amelyet a Litfelső bíróság hozta.18 Az eljárás során Eichmann nem
ván Köztársaság 1996-ban ratifikált, ugyanakkor az
vitatta az ellene emelt vád fő megállapításait, viszont
Európa Tanács parlamenti közgyűlésének 1481-es
határozottan kétségbe vonta az izraeli bíróságok jogszámú, 2006-ban született határozatát idézve azt is
hatóságát; mondván, hogy az jogellenes elrablásán
megállapítja, hogy a nácizmus által elkövetett bűalapult. A kerületi bíróság elismerte, hogy a gyanúnökkel ellentétben a kommunizmus bűneit elkövesított Izraelbe szállítása felvethet nemzetközi jogi kétőket a nemzetközi közösség nem vonta felelősségtelyeket, mindazonáltal úgy ítélte meg, hogy ez a vita
re. Így a parlamenti közgyűlés egy korábbi, 1096-os
a két érintett országra tartozik, és nem érinti a vádszámú, 1996-os határozata azt ajánlja a tagállamokemelési eljárást.19 A védelem ugyancsak kifogásolta
nak, hogy az egyének által a kommunista totalitária törvény visszamenőleges alkalmazását, de a bíróus rezsimek keretei között elkövetett bűncselekméság ezt az ellenvetést is elutasította, és három különnyeket a sztenderd büntető törvénykönyvek alapján
böző alapon hagyta jóvá a bíróság joghatóságát az
büntessék; amennyiben ezek a törvények szabályozügyben: a zsidó áldozatok passzív állampolgárságázák az elévülést, akkor annak időtartamát kiterjeszthetik, de büntető jogszabályok visszamenőleges alnak szempontja, Izraelnek a nácik és kollaboránsaik
megbüntetéséről szóló törvény megalkotásakor fennkotása és alkalmazása nem megengedett.
álló nemzetbiztonsági védelmi szempontja, valamint
A nemzetközi joggyakorlatot összefoglalva, illetaz egyetemes joghatóság alapján.
ve a hágai Nemzetközi Bíróság (International Court
of Justice, ICJ), valamint a Ruandai Nemzetközi TörAz egyetemes joghatósággal kapcsolatban mindkét bíróság hangsúlyozta, hogy az említett nemzeti
vényszék (International Tribunal for Rwanda, ICTR)
jogszabályban szabályozott bűncselekmények nem
esetjogát 21 idézve a strasbourgi bírák megállapítják,
csak az izraeli, hanem a nemzetközi jog megsértését
hogy a népirtás tilalma a nemzetközi jog feltétlen érvényesülést követelő, ius cogens normája.
is jelentik. Nemzetközi büntetőbíróság hiányában –
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miatt elítélték. Az EJEB héttagú kamarájának 2008
júliusában hozott – nem végleges – döntése megállapította, hogy a panaszos 1944-ben ésszerűen nem
A panaszos állítása szerint az őt elítélő litván bíróláthatta előre, hogy cselekménye háborús bűncselekságok oly módon értelmezték a népirtás fogalmát,
ménynek számít a nemzetközi jog alapján, és 2004amely ellentétes a nemzetközi közjogban elfogadott
ben a belső jog nem szolgálhatott alapul a büntetőértelmezéssel, és sérti az Emberi Jogok Európai
jogi felelősség megállapításához. Ezért a lett bírósáEgyezménye 7. cikkét, amely kizárja a visszamenőgok döntése sértette az egyezmény 7. cikkében foglalt
leges büntető igazságszolgáltatást az általa elkövetilalmat.23 A Nagykamara azonban – és ezt kifogátett bűncselekmény miatt, amely megítélése szerint
solta az orosz kormány – 2010 májusában három künem minősül népirtásnak. Érvelése szerint ugyanis
lönvélemény mellett úgy foglalt állást, hogy LettorLitvánia fenntartás nélkül csatlakozott a genocídiszág nem követett el egyezménysértést.24 A többséum-egyezményhez, ami nem teszi lehetővé a népirgi indokolás lényege, hogy bár formailag a vádlottat
a lett büntető törvénykönyvnek a háborús bűncselektásért való felelősségre vonást társadalmi vagy poliményekről szóló, az elkövetés idején még nem létetikai csoport tagjainak megölése miatt, amit a litván
büntető törvénykönyv 1998-as kiegészítése viszont
ző rendelkezései alapján ítélték el, azok viszont a „vomegenged.
natkozó egyezményekre”, például az 1949-es IV. genfi
Ezzel szemben a litván kormány szerint a panaegyezményre hivatkozva születtek, így az elítélés –
szos szándékosan részt vett annak a szovjet akciónak
mind a bűntett meghatározása, mind pedig az elévüa megvalósításában, amelynek célja a litván nemzet
lés kizárt volta szempontjából – inkább a nemzetkörészét alkotó partizánok elpusztítása volt, így tehát
zi, mint a nemzeti jogon alapult.
tette a genocídium-egyezményben szereplő nemzeAz orosz kormány mostani beavatkozó irata azzal
is érvelt, hogy Raphael Lemkin, aki 1944-ben megti csoport tagjainak megölését jelenti.
Az Orosz Föderáció kormánya mint a panaszos
jelent, Axis Rule in Occupied Europe című monográérdekében beavatkozó harmadik fél emlékeztetett rá,
fiájában elsőként körvonalazta a népirtás fogalmát,
hogy a jelen ügy nem az első eset, amikor az EJEB
és akinek munkájára a litván kormány is hivatkozott
egy balti államból származó panaszos büntetőjogi elbeadványában, védett csoportokként csak nemzeteítélését vizsgálja az Egyezmény 7. cikkének fényéket és etnikai csoportokat említ, és a politikai csoben. Az orosz kormány szerint ezeknek az ügyeknek
portokat sem ő, sem a nemzetközi jogi gyakorlat soha
az a közös eleme, hogy a panaszosokat olyan tettenem vonta be a védelmi körbe.
kért ítélték el, amelyeket az 1940-es, illetve 1950-es
Az EJEB értékelése az elvek számbavételével kezévekben követtek el, amikor a balti
dődik. Eszerint az Egyezmény 7.
államok a Szovjetunió integráns az ejeb nagykamarÁja ki- cikke nem kizárólag a vádlott hátrészét képezték. Kolk és Kislying l enc bÍ rÓ szava zatÁva l rányára történő visszamenőleges
Észtország elleni, 2006-ban el- nyolc ellenÉben megÁlla- jogalkalmazást tiltja, hanem a nuldöntött ügyében az EJEB a civil pÍtotta az egyezmÉny 7. lum crimen és a nulla poena sine lege
lakosok 1949-es deportálásáért cikkÉnek litvÁnia Általi elveinek érvényesítését, valamint
mint emberiesség elleni bűntett- m egsÉrt É sÉt, É s vagyon i az analógia alkalmazásának tilalért történő elítélést nem tartotta a kÁrtÉrÍtÉskÉnt 10 ezer eu- mát is a vádlott kárára. Az ilyen
visszamenőleges igazságszolgál- rÓ kÁrtÉrÍtÉst ÍtÉlt meg a büntetőjogi szabályozással szemkÉrelmezõnek.
tatás tilalmába ütközőnek.22 Koben fontos követelmény a megisnonov Lettország elleni ügyének
merhetőség és az előre láthatóság.
egy 1944. májusi cselekmény volt az alapja, amikor
Mindez nem zárja ki a jogszabályi rendelkezések elegy német megszállás alatt lévő területen vörös parengedhetetlen bírói értelmezését. A bíróság szerint
tizánok egy csoportja, a kérelmező vezénylete melnem legitimálja a vádlottak nemzeti és nemzetközi
lett, rajtaütött egy falun, amelynek lakosait azzal gyajog által jogellenesnek minősített magatartását az,
núsították, hogy egy másik partizánegységet kiszolhogy államilag elfogadott gyakorlatról van szó. Ezt
gáltattak a németeknek. A partizánok hat férfit
az elvet alkalmazták a nyugat-berlini falnál lelőtt
kivégeztek, majd két házat felgyújtottak, az egyikNDK-állampolgárok kapcsán; mind a parancsot végben egy férfi és három nő (egyikük várandós anya),
rehajtó katonák, mind pedig a parancsot kiadó vezea másikban egy házaspár égett benn. A falusiak nem
tők tekintetében. A kelet-német katonák esetében a
voltak felfegyverezve, bár házaikban találtak fegybíróság rámutatott, hogy ők sem lehetnek vak végvert. A későbbi strasbourgi kérelmezőt a lett bírósárehajtói olyan parancsoknak, amelyek nyilvánvalóan
gok 2004-ben háborús bűncselekmény elkövetése
sértenek nemzetközileg elismert emberi jogokat, mint
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például az emberi jogok hierarchiájának élén álló,
A bíróság rámutatott, hogy álláspontja lényegében
élethez való jogot.25 A politikai vezetők tekintetében
megegyezik a litván alkotmánybíróság döntésének
pedig a bíróság azt állapította meg, hogy a menekütartalmával, amely úgy ítélte meg, hogy sérti a joglők lelövésére vonatkozó utasítások kibocsátásakor
államiság elvét, hogy a cselekmény elkövetése után a
azok jogellenessége már az NDK joga szerint is megbüntető törvénykönyvbe foglalt két új védett csoport
ismerhető és előre látható volt, ezért a két német állam
tagjainak megölése miatt indul népirtás ügyében bünújraegyesítése utáni elítélésük nem sértette a 7. ciktetőeljárás. Mindezek alapján a többség álláspontja
ket.26 Vagyis, ezek az esetek annak az elvnek az érszerint a kérelmező a partizánok megölésekor nem
vényesítését is illusztrálják, hogy egy jogállam minláthatta előre, hogy cselekménye miatt népirtásért
felelősségre vonhatják. Ezért az EJEB Nagykamaden további nélkül indíthat büntetőeljárásokat olyan
cselekmények ügyében, amelyeket az előző nem jográja kilenc bíró szavazatával nyolc ellenében megálállami rendszerben követtek el.
lapította az Egyezmény 7. cikkének Litvánia általi
A bíróság feladata tehát annak megállapítása volt,
megsértését, és vagyoni kártérítésként 10 ezer euró
hogy vajon 1953 januárjában, a cselekmény elkövekártérítést ítélt meg a kérelmezőnek.
tésekor volt-e kellően egyértelmű és az elkövető által
ésszerűen előre látható jogi alap a kérelmező vád alá
a kÜ l Ön v É l e m É n y e k
helyezésére, azzal, hogy a kérelmező büntetőjogi felelősségének megállapítása alapvetően a nemzeti bíróság megítélési körébe tartozik. Ahhoz nem fér kétA kisebbséget alkotó nyolc bíró összesen öt különség, hogy a panaszos elleni vád olyan jogszabályi renvéleményt jegyez. Ezek közül Sajó magyar, Vučinič
delkezéseken alapul, amelyek 1953-ban az elkövetés
montenegrói és Turkovič szerb bírók közös véleméhelyszínén nem voltak hatályban. Ugyanakkor a Szovnye nem foglal állást a kérelem érdeméről, vagyis az
jetunió az egyik aláírója volt a Nemzetközi Katonai
egyezménysértésről, mert úgy ítélik meg, hogy miután a litván Alkotmánybíróság 2014. márciusi dönTörvényszék 1945-ös alapokmányának, amely büntetni rendelte az emberiesség elleni bűncselekményetése által kínált jogorvoslati lehetőséget nem biztoket, és 1949-ben ugyancsak aláírta az ENSZ 1948sították a kérelmező számára, továbbra is módja lenne
as genocídium-egyezményét, amely 1951 elején haennek a jogorvoslatnak a kieszközlésére egy nemzetályba is lépett. Vagyis, a népirtás
ti panasz benyújtásával az egyeznyilvánvalóan – a nemzetközi té- a z egy kor i szoc i a l i s ta mény végre nem hajtására hiteles és szokásjog, valamint a jog- blokk orszÁgaiban sem a vatkozva. A négy másik különvéirodalom által is elismerten – ius perek, sem az ÁtvilÁgÍtÁs, le mény egyikét összesen négy
cogens jellegű, és a kérelmező szá- sem pedig a kÁrpÓtlÁsok (három nyugat-európai és a litván)
mára is kellőképpen ismerhető nem segÍtettÉk a diktatÓ- bíró írta alá. Ketten közülük – az
bűncselekmény volt 1953-ban. rikus mÚlt feltÁrÁsÁt És Egyesült Királyság bírája, PowerUgyanakkor az ez által védett kör kÜlÖnÖsen nem az azzal Forde és a litván bíró, Kūris – önvalÓ szembenÉzÉst
álló különvéleményt is jegyeznek,
nem terjedt ki társadalmi és poliés kizárólag önálló különvéletikai csoportokra; függetlenül atményt csatolt a többségi döntéshez Ziemele, a lett
tól, hogy egyes szerzők szerint éppen a Szovjetunibíró. Nehéz bármiféle következtetést levonni önmaónak volt köszönhető a politikai csoportok elhagyágában a különvéleményen lévő bírák nemzeti hovasa az egyezmény szövegéből.
tartozásából, de annyi megállapítható, hogy azok a
Ami a népirtás által védett körnek a Litván Köztársaság törvényhozása általi 1998-as kiterjesztését
bírák, akiknek országa felszabadult a szovjet megilleti a társadalmi, politikai csoportokra, azzal kapszállás alól (Azerbajdzsán ugyan önálló, de továbbcsolatban az EJEB többségi álláspontja megengedi
ra is autokratikus berendezkedésű, szoros orosz kapaz 1948-as definíció nemzeti kiterjesztését, visszacsolatokkal) valamennyien ellenezték a népirtásért
menőleges alkalmazását viszont nem. Ugyanakkor –
hazájában elítélt kérelmező kapcsán az egyezménykellő indokolás hiányában – a bíróság nem fogadta
sértés megállapítását. (Ebből a szempontból ide soel a másodfokú nemzeti bíróságnak azt az álláspontrolom a magyar Sajó Andrást is, aki bár formai inját, mely szerint a partizánok 1953-ban a litván nemdokok alapján, de szintén nem csatlakozott az egyezzet részének lettek volna tekinthetőek. Ehelyett a
ménysértést megállapító többséghez.) Hozzájuk
többség inkább a kérelmező érvelését fogadta el, mihárom nyugat-európai – a lichtensteini, az Egyesült
szerint cselekménye a partizánok mint a szovjet haKirályság-beli és a portugál –bíró csatlakozott; akik
közül, mint látni fogjuk, Power-Forde különösen szítalommal szemben fegyveres ellenállást tanúsító, jól
körülhatárolható csoport megsemmisítését célozta.
vén viseli a szovjet népirtás elítélést. A többséget al-
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kotó hat nyugat-európai és két, szovjet megszállás
tozták. A népirtás-egyezmény viszont már kiterjed a
által nem érintett országból – Törökországból és Szerbékeidőben az állam által saját polgárai ellen elkövebiából – származó bírót láthatóan kevésbé hatotta
tett súlyos bűncselekményekre is. Arra is emlékeztet
meg a szovjet népirtások problematikája. (Mint ema – szintén egy balti államból való – bíró, hogy a két
lítettem, az ugyancsak a többséghez csatlakozott azeri
nagyhatalom, a Szovjetunió és az Egyesült Államok
bíró országának helyzete sajátos.)
egyaránt érdekelt volt abban, hogy a népirtás nemzetközi és egyetemes joghatóság alapján történő megítéA négy, közös különvéleményt jegyző bíró sem a
lését korlátozzák, és hogy a védelmet ne terjesszék ki
tények, sem az alkalmazandó jog értelmezése tekintetében nem ért egyet a többséggel, és ezek alapján
a politikai csoportokra. A bíró szerint az ügy túlmuúgy gondolják, hogy nem sérült az Egyezmény 7.
tat a kérelmező jogain, és a balti államoknak a szovcikke, mert a kérelmező népirtás miatti elítélése az
jet elnyomással szembeni ellenállási háborúja kapcsán
elkövetéskor hatályos nemzetközi jog alapján történt,
ezen társadalmak számára a múltnak és annak fájó
és mint ilyen előre látható volt. Ami a tényeket illeeseményeinek feltárására, valamint az igazság megti, a kisebbségi vélemény hivatkozik az EJEB-nek
állapítására való jogát is érinti.
arra az állandó gyakorlatára, mely szerint a nemzeti
A brit Power-Forde bíró különvéleményében ugyanbíróságok kedvezőbb helyzetben vannak a rendelkecsak az EJEB történelmi lehetőségéről tesz említést,
zésre álló anyagok és bizonyítékok értékelésére, ezért
hogy ítéletet mondjon a sztálini szovjet rendszer népa Bíróság általában tartózkodik azok átértékelésétől.
irtó jellege felett, amely a kioltott emberi életek száEz a helyzet a szovjet megszállók 1940-es és 1950mát illetően még a hitleri népirtáson is túltett.29 Kūris,
es években tanúsított magatartásával kapcsolatban
a leginkább érintett litván bíró szintén rendkívüli csais, és noha a történtek ma is vita tárgyát képezik Litlódottságának ad hangot amiatt, hogy a bírósági többséget a minden iskolás gyerek által ismert tények
vánia és Oroszország mint beavatkozó fél között, az
Orosz Föderáció elismeri, hogy a szovjet érában a
– húszezer halálos áldozat, valamint százezres nagymegszállt területek lakossága elnyomás és népirtás
ságrendű deportált, bebörtönzött és megkínzott áláldozata volt.
dozat – sem győzték meg arról,
Az alkalmazandó jog tekinte- az Átmeneti igazsÁgszol- hogy a litván partizánok a nemzet
tében a négy bíró értelmezése gÁltatÁs eszkÖzei kÖzÜl képviselői voltak. Úgy gondolja,
abban tér el a többségétől, hogy ők kizÁrÓlag a diktatÓrikus hogy a többség indokolatlanul
– a litván fellebbezési bírósághoz rendszer titkosszolgÁla- várja el a nemzeti bíróságoktól
és alkotmánybírósághoz hasonló- ti És egyÉb aktÁinak tel- annak leírását és megmagyarázáan – úgy látják, hogy a partizánok jes nyilvÁnossÁga segÍt- sát, hogy mi történt Litvániában
politikai jellegük mellett, mint a heti a mÚltfeldolgozÁst (és a többi balti országban) az
nemzet fegyveres ellenállói, egy1940-es és 1950-es években, és
szersmind a genocídium-egyezmény által védett csohogy a partizánok vajon valóban a litván népet képportot is alkottak. Ezt igazolja szerintük, hogy a szovviselték-e. Ez nem a nemzeti vagy nemzetközi bírójet állami politika kimondott célja a „nacionalista eleságok, hanem történészek dolga.
mek”, a „banditák és nacionalista földalatti harcosok”
***
megölése volt, ami viszonylag alacsony létszámuk ellenére fontosságukat jelzi, és ez (a többség által is elA kommentátor, aki maga is a Szovjetunió befolyáfogadott értelmezés szerint) arra utal, hogy lényeges
si övezetébe tartozó – még ha államiságát a balti álrészét képezték az akkor hárommilliós nemzetnek.
lamokkal ellentétben formálisan meg is tartó – orA partizánok a szovjet katonai akciók kiemelkedő
szágban élte le élete eddigi nagyobbik részét, hajlacélpontjai voltak, és ebből a központi szerepből kömos azonosulni a különvélemények itt kifejtett
érveivel. Ugyanakkor – miközben elismeri, hogy sem
vetkeztetnek a bírák arra, hogy a kérelmező feltehetően előre láthatta, hogy a litván nép meghatározó
a nemzeti, sem pedig a transznacionális bíróságok
része elpusztításának szándéka miatt felelősségre vonnem vonhatják ki magukat az eléjük vitt ügyek elható népirtás ügyében.
döntésétől – a büntetőjogi pereknek a múlt általános
A lett bíró, Ziemele mind a jogirodalomra, 27 mind
feltárásában játszott szerepét illetően inkább szkepa nemzetközi bírósági esetjogra 28 hivatkozva ameltikus, és azokkal a történészekkel ért egyet, akik az
lett érvel, hogy a genocídium-egyezmény népirtás fointézményes-jogi megoldások helyett a történelemgalma többféle értelmezést tesz lehetővé. Az 1948-as
kutatások fontosságát hangsúlyozzák a múltfeldolgenocídium-egyezmény nem kis részben reagálást jegozás szempontjából.30 A kelet-európai átmeneti igazlentett a nürnbergi perekre, hiszen azok az emberiesságszolgáltatás különböző módszereinek tanulmáség elleni bűntettek elkövetését háború idejére korlányozása azzal a tapasztalattal járt, hogy az egykori
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szocialista blokk országaiban sem a perek, sem az átvilágítás, sem pedig a kárpótlások nem segítették a
diktatórikus múlt feltárását és különösen nem az azzal
való szembenézést. Ehhez a kudarchoz persze hozzájárult az alkotmányos kultúra alacsony foka is ezekben az országokban, ezért azután az egyetlen többékevésbé sikeresnek mondható kivétel az egykori
NDK, ahol ez a folyamat az NSZK négy évtizede
működő alkotmányos rendszere keretében ment végbe.31 Az átmeneti igazságszolgáltatás eszközei közül
kizárólag a diktatórikus rendszer titkosszolgálati és
egyéb aktáinak teljes nyilvánossága segítheti a múltfeldolgozást; azonban, sajnos, ez is számos kompromisszummal valósult meg a szovjet befolyás alá tartozott országokban,32 ami korlátozza mind a nagyközönség, mind a történészek hozzáférését a történelmi
tényekhez. Ezért várják sokan az igazságot a bíróságoktól, amelyek persze nem tudnak megfelelni ennek
a tőlük idegen szerepnek. Mindez nem jelenti azt –
ebben a konkrét esetben sem –, hogy a bíróságoknak
saját lehetőségeik keretei között ne kellene mindent
elkövetniük az adott eset történelmi körülményeinek
feltárása érdekében, és ennek alapján tudásuk szerint
igazságot szolgáltatni az eset áldozatainak. Ahogy
Hannah Arendt fogalmaz az Eichmann-per kapcsán
a személyes és a politikai felelősség különbségéről: a
bírósági eljárás feladata a személy felelősségének megállapítása – és nem a történelem, egy adott rendszer
vagy akár egy ideológia megítélése.33 Vagyis a perek
hozzájárulhatnak a múlttal való szembenézéshez, de
a bíróságok nem végezhetik el a társadalom, a politika helyett – különösen nem annak ellenében – ezt
a munkát.
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