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Balogh Flóra: 
Terrorizmus Európában 

 

 

Egyre több hírt hallunk a médiából valamilyen terrorista merénylettel 

kapcsolatban, amely nem egy másik kontinensen történik, hanem akár egy közeli, 

európai országban. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy ténylegesen mekkora 

veszélyben vagyunk itt, Európában? Milyen eszközeink vannak a terrorizmus 

megfékezésére? Többek között a fenyegetettségről, egységes terrorizmus-fogalomról 

és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepéről beszélgettünk Dr. Ádány Tamás 

Vincével, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nemzetközi közjogi tanszékének 

docensével. 

 

 

A januári Franciaországban történt események óta talán közelebb érezzük a 

terrorizmus veszélyét, mint valaha. Mióta tart ez a probléma, mi eredményezte? 
Ha a mai európai problémát nézzük, ebben a formában olyan 15-20 éve tart, de maga a 

terrorizmus azért Európán belül egy sokkal régebbi jelenség. Abban a formában 

egyébként, ahogy ma is létezik, a 19. századi európai nacionalista mozgalmak is 

fordultak ehhez az eszközhöz. Gavrilo Princip és szerbiai „Fekete Kéz”
2
 egy 

közismertnek nevezhető példa az első világháború kitöréséhez kötődő merénylettel, 

amelynek már a 100 éves évfordulójára emlékeztünk tavaly. Ez a módszer új lángra 

kapott például az ír függetlenedési törekvésekkel, a baszk szeparatista mozgalmakkal a 

60-as, 70-es években. A Vörös Hadsereg Frakció különböző német szélsőbaloldali 

terrorszervezetekből állt, és emellett robbant a közel-keleti eredetű terrorizmus, először a 

palesztin függetlenedési törekvésekkel, amelyből kinőtt például a Hamas
3
 is. A 

joggyakorlatban is megvoltak ennek az első reakciói. 1973-as az a mai napig hatályban 

levő ENSZ egyezmény, ami egyik akkor tipikus terrorcselekmény, az emberrablások 

ellen született, és diplomáciai és egyéb védett személyek biztonságát volt hivatott 

garantálni. A terrorizmus másik, tipikusnak nevezhető eszköze már akkor is a gépeltérítés 

volt, erre is reagált nemzetközi egyezmény. Ma már nem titok, hogy több kommunista 

titkosszolgálat ezek közül a szervezetek közül jó néhányat támogatott. Az egyik 

legsúlyosabb merénylet a Lockerbie-katasztrófa
4
 volt, vagyis a Pan Am 103 gép lelövése 

Skócia fölött. Erről utólag bebizonyosodott, hogy a líbiai titkosszolgálat két embere 

követte el. Ahogy a kommunista blokk összeomlott, a terrorizmus is megtorpant kicsit, és 

onnantól kezdve került előtérbe a terrorizmus egy másik fajtája, a vallási szélsőségesek 

által elkövetett cselekmények. A terrorizmus e mai formájának erősödése a 80-as évek 

végére, 90-es évek elejére tehető, amit egyes szakértők már előre láttak. 1989-ben 

publikáltak egy tanulmányt, ami gyakorlatilag a mai biztonságpolitikai helyzetet, a ma 

aszimmetrikusnak nevezett hadviselést már „megjósolta”. Újszerűsége abban áll, hogy 
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egyrészt méretében, intenzitásában, céljaiban más, mint a korábbiak voltak. Van, aki 

amellett érvel, hogy ez egy újfajta hadviselés, és van, aki attól nagyon ódzkodik, hogy ezt 

a humanitárius jog hatálya alá tartozó hadviselésként elfogadja. Ilyen előzmények után 

mégis szinte egyik pillanatról a másikra megváltoztatta a terrorizmusról alkotott képet a 

2001. szeptember 11-ei támadás. Ilyen jellegű, méretű támadás korábban elképzelhetetlen 

volt. A terroristák igyekeztek korábban is „látványos” akciókat végrehajtani, de a 9/11-es 

merényletekhez képest viszonylag alacsony volt az áldozatok száma. Az, hogy több 

utasszállító gépet gyakorlatilag fegyverként használva belerepültek épületekbe, teljesen 

átalakította a terrorizmusról vallott nézeteinket. Olyan dolog történt, olyan fokú kárt 

okoztak, amire korábban tényleg úgy gondoltuk, hogy csak államok lesznek képesek, 

magánszervezetek nem. Ez az a felismerés 2001. után, amire próbál reagálni a jog utólag: 

ma már tényleg láthatóak bizonyos fejlődési irányok a jogalkotásban, joggyakorlatban. 

 

Lehet különbséget tenni terrorizmus és terrorizmus között?  
Van, aki tesz különbséget, és ugyanakkor van, aki egy huszárvágással megoldja: 

eredendően a terrorizmus nem jogi, hanem egy biztonsági kérdés, és ennek megfelelően a 

kezelése sem biztos, hogy jogi eszközöket igényel. Okok szerint meg lehet különböztetni 

vallási, nacionalista, egyéb ideológiai alapú terrorizmust. Ez utóbbi az, ami Európában 

szinte teljesen visszaszorult mára. Egy negyedik kategóriaként szokták emlegetni az 

állami terrorizmust. Ez gyakorlatilag bármi, ami a lakosságban félelmet kelt. Például, ha 

úgy megyek haza a munkahelyemről, hogy tudom, hogy bármikor elrabolhatnak az utcán, 

és nem fogom többet látni Isten szép napvilágát, akkor az én nézőpontomból mindegy, 

hogy ezt azért teszik, mert szélsőbaloldali, szélsőjobboldali nézeteik vannak, mert vallási 

fanatikusok, vagy azért, mert az állam egy elnyomó diktatúra, és éppen ezt szorgalmazza. 

Jogi oldalról viszont próbálunk egységes terrorizmus-fogalmat találni jó pár évtizede. 

Közös nevezőt kell találni, ami a terrorizmusnak minden részére igaz, és üldözhetővé 

teszi. A jogi eszköztár megteremtése fontos. 

 

Hogyan lehet megteremteni ezt a jogi eszköztárat, és megelőzni egy-egy ilyen akciót? 

Milyen eszközöket lehet igénybe venni? 
Erre nem csak uniós eszközök léteznek. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának például egy 

speciális albizottsága jött létre, ez a Counter Terrorism Comittee
5
, ami a megelőzést is 

próbálja koordinálni. A jog feladata elsősorban az, hogy ezeket a megelőzési eszközöket 

használhatóvá tudjuk tenni a gyakorlatban is, és ez egy borzasztóan nehéz feladat. 

Egyszerűen azért, mert a hagyományos háborúval, fegyveres erőszakkal kapcsolatos 

nemzetközi jogi fogalmaink arra a koncepcióra épültek, hogy egyik állam harcol egy 

másik állam ellen. És a terrorizmusnál ez nem működik. Többek között ezért van 

átalakulóban az önvédelem fogalma, vagyis hogy egy állam mit tehet meg az önvédelem 

jegyében, és mit nem. Ehhez hagyományosan kellett egy támadás, amit elhárítunk. 

Viszont ha egy terrorista támadást észleltünk, akkor az már nagyjából végbe is ment. 

Ezenkívül össze kell hangolni a fegyveres erőket, a rendőri, titkosszolgálati 

együttműködést, a tengerészetet, légierőt. Talán ez a könnyebbik része a dolgoknak, bár 

ez sem egy kihívásmentes feladat. Ami számomra a legnagyobb nehézségnek tűnik, az 

az, hogy jogi oldalról a terrorizmus megelőzésével kapcsolatban gyakorlatilag minden 

megelőzési eszközünk arra épül, hogy egyéni szankciókat alkalmaznak alapvetően egy 
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gyanú alapján. Hiszen egy terrorista támadás, ha már végbement, ha már büntetjük, akkor 

már késő. Ha megelőzni akarjuk, annak az a módja, hogy az egyén bizonyos 

jogosítványait korlátozzuk egy vélelem alapján. Ebből ered egy komoly dilemma, amely 

a hatékony terrorizmusellenes intézkedéseket egy emberi jogi jogvédelmi rendszerrel 

állítja szembe. Itt elég olyanokra gondolni, hogy magánélethez való jog, tulajdonhoz való 

jog, szabad véleménynyilvánításhoz való jog, esetenként tisztességes eljáráshoz való jog, 

és az élethez való jog. Ezek többek között azok az értékeink, amelyeket a terroristák 

támadnak: a terrorizmus elleni harc során tehát ezeket a jogokat is védeni kell. Ezek nem 

új dilemmák. A McCann kontra Írország ügy, ami alapján a strasbourgi joggyakorlatban 

az élethez való jog kinőtt, az IRA terroristákról szólt, akiket egy ilyen akció során öltek 

meg a brit különleges erők tagjai.
6
 

 

Ugyanakkor részben szintén alapjogi problémát okozhat, részben pedig a hétköznapi 

életünkben okoz néha kényelmetlenséget: az új szabályokkal együtt járó megnövekszik 

az adminisztratív teher, nehezebbé válik a banki szolgáltatások igénybevétele. Ennek az 

az oka, hogy a pénzmosás elleni küzdelem szorosan összefonódik a terrorizmus elleni 

harccal annak érdekében, hogy a terrorista finanszírozást elvágjuk. Az ebből eredő 

emberi jogi probléma katedrapéldája például a Kadi-ügy az Európai Unió Bíróságáról. A 

Biztonsági Tanács terroristalistájára került Yassin Abdullah Kadi szaúdi 

állampolgárságú, francia lakos, és az ő alapítványa, az Al Barakaat International 

Foundation. Befagyasztották a vagyonukat egy terroristaellenes intézkedés jegyében, és a 

Kadi az Európai Unió Bíróságához fordult, lévén hogy a Biztonsági Tanácsi határozatot a 

Francia Állam hajtotta vége. Az volt Kadi panasza, hogy ezzel őt a tulajdonhoz való 

alapvető jogában korlátozzák. Közel 10 évig húzódott az ügy, mert az első ítéletben azt 

mondták – még a 2011. szeptember 11-i sokkhatás miatt – hogy ez nem büntető jellegű 

intézkedés, hanem átmeneti korlátozás, és a terrorizmus elleni fellépés indokolja. Emiatt 

mentek a fellebbezések, és a végén a Bíróság azt állapította meg, hogy ez a közel 10 év 

egy ember életében azért már elég jelentős idő ahhoz, hogy ezt ne tekintsük átmenetinek, 

és Kadi kártérítést kapott. Ez az ügy tényleg ékesen példázza, hogy mennyire komoly 

emberi jogi kérdéseket vet fel az az egyszerű tény, hogy egy bírói jogorvoslat nélküli 

rendszerben alkalmazunk akár még ideiglenes jelleggel is személyre szabott szankciókat. 

 

Brüsszelben az Uniós intézmények körül, és igazából Brüsszel egész belvárosában 

katonákat lehet látni. Ez azért egy nagyobb fajta védelmi készültséget jelent. 

Vannak Európán belül különösen veszélyeztetett régiók, országok, amik kiemelt 

figyelmet kapnak? 
Igazából Európa összes fővárosában magasabb a rendvédelmi készültség. Az viszont egy 

érdekes kérdés, hogy mennyire teszi célponttá az államot a terrorizmus elleni aktív harc, 

és mennyi támadást szenved el. Itt nagyon érdekes érveket lehet hallani. Hogyha egy 

állam aktívan részt vesz ebben a küzdelemben fegyveresen is, akkor tisztában van vele, 

hogy ezzel a hátországát, tehát a saját területét is veszélynek teszi ki, ezért fokozottabban 

figyel. Fokozott veszélynek vannak kitéve a klasszikus volt gyarmattartó országok. 
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Például az Egyesült Királyság is évtizedek óta, már az ír terrorizmus óta együtt él ezzel a 

jelenséggel. Látható most Franciaországban a nagyon nagy létszámú bevándorló-kolónia. 

Belgiumban szintén, ahol elég erős feszültség maradt a második generációs bevándorlók, 

és a helyi lakosok között. Németországban is lehet hallani, hogy létezik egy ilyen 

probléma, de úgy tűnik, hogy ott egyelőre még nem realizálódott konkrét támadás 

formájában. Hollandia is ebből a szempontból inkább Németországhoz hasonlít. Aztán ott 

van Spanyolország, Olaszország, a déli régiók, ahol a terrorizmus inkább egyfajta 

közvetett fenyegetést jelent, hiszen oda érkezik ez a döbbenetes méretű menekülthullám, 

ami miatt az elmúlt hónapokban pár nap alatt többen vesztek a Földközi-tengerbe, mint a 

Titanic elsüllyedésekor. Ez nyilván generálni fog egy óriási fokú gyűlölethullámot, és 

hogy ez kin csapódik le, az még nehezen kalkulálható. 

 

Magyarországgal kapcsolatban mik a tendenciák?  
Egyértelműen részesei vagyunk ennek a szövetségi rendszernek, és ezt mások is tudják. 

Sokkal jobb szövetségi rendszeren belül élvezni ezt a védettséget, mintha rendszeren 

kívül lennénk. Bármennyire is ijesztő és félelmetes, de azt nem mondhatjuk, hogy 

Európában napi, heti rendszerességgel történnének súlyos terrortámadások, míg a Közel-

Keleten még az iszlám állam előtti időkben is, Irakban, Pakisztánban, Afganisztánban 

valóban napi, heti rendszerességgel lehetett hallani, hogy piacon, mecsetnél, iskolánál 

robbantottak. Most ehhez képest az a védelem, amit mi élvezünk Európában, 

Magyarországon, szerintem szignifikánsan érezhető. 

 

Amikor a Nemzetközi Büntetőbíróságot felállították, volt arról szó, hogy foglalkozni 

fog a terrorizmussal, és gyakorolhatja a joghatóságát ezek felett a bűncselekmények 

felett. Manapság mennyire tud szerepet vállalni ebben a terrorizmus-ellenes 

harcban? Mik a joghatóságának az előfeltételei? 
A terrorizmussal ők nem foglalkozhatnak közvetlenül, mert nincs azok között a 

bűncselekmények között, amikre nézve a Bíróságnak joghatósága van. Ez a lista 

meglehetősen szűkre szabott, jelen pillanatban a népirtást, emberiesség elleni 

bűncselekményt és háborús bűncselekményt foglalja magába. A terrorizmussal csak 

akkor foglalkoznak, ha ebbe a három fogalmi kategóriába belefér. Ott van negyedik 

bűncselekményként az agresszió bűncselekménye, de arra nézve még nem gyakorolhatja 

joghatóságát a Büntetőbíróság. Ez egy 2011-es módosítás után legkorábban 2017-ben lép 

hatályba. Amikor a bíróságot felállították, akkor volt arra terv, hogy terrorizmussal is 

foglalkozzon, de több dolog miatt nem sikerült ez a próbálkozás. A legkomolyabb 

ellenérv az volt, hogy nincs a terrorizmusnak egységes definíciója. Amit most az Iszlám 

Állam csinál, amit hallunk a hírekben, az tényállásszerűen már nagyon sok 

bűncselekményt megvalósít az emlegetett három közül, de hogy ott lehet-e joghatóságot 

gyakorolni, az sok mindentől függ: az elkövető állampolgárságától, az elkövetés pontos 

helyszínétől. 

 

Ennél a kérdésnél megemlíteném a Különleges Libanoni Törvényszéket, ami egy hágai 

székhelyű ad hoc törvényszék, és a Hariri-merénylet miatt állítottak fel. Rafic Hariri egy 

meglehetősen népszerű libanoni miniszterelnök volt, és nagyon sokat vártak tőle, mivel 

Libanon a világon a terrorizmustól leginkább sújtott országok közé tartozik évtizedek óta. 

Úgy tűnt, hogy sikerül rendeznie a libanoni helyzetet, de a mai napig jogi értelemben 
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tisztázatlan körülmények között merénylet áldozata lett. Látható volt, hogy a Hariri-

merényletet nem fogja tudni a libanoni igazságszolgáltatás önmagában kivizsgálni, 

például olyan egyszerű okoknál fogva, hogy ha egy tanút megkérdezett egy libanoni 

ügyész, rendőr, az már önmagában a tanú életét fenyegetette. Ezt az egész eljárást ki 

kellett venni Libanonból, és egy különleges nemzetközi törvényszék elé vinni. 

Libanonban ugyanis négy fajta felekezet él együtt: a libanoni bázisú Hezbollah 

alapvetően síita, ezenkívül van egy meglehetősen nagy szunnita  lakosság, egy kis 

létszámú, de nagyon erősen meghatározott identitással rendelkező alavita kisebbség, és 

egy nagyobb létszámú keresztény kolónia. A Hezbollah innen támadja Izraelt. A 

helyzetet körülbelül úgy kell elképzelni, hogy Bejrútban, a fővárosban az egyik dombról 

az alaviták, velük szemben pedig a szunniták, nagyjából folyamatosan lövik egymást. E 

között a négy nagy csoport között úgy tűnt, hogy Hariri tud valamiféle enyhülést hozni, 

viszont ez az iráni síita vezetés érdekeivel állt ellentétben. Az az általánosan elterjedt 

vélekedés, hogy valószínűleg vagy Irán, közvetlenül, vagy a Hezbollah végeztette őt ki. 

Ilyen körülmények között ott egy független, pártatlan vizsgálatot lefolytatni egy libanoni 

ember nem tud, mert vagy ő, vagy valakije síita, szunnita, alavita vagy keresztény. Azért 

említem meg őket külön, mert 2011-ben itt született érdekes körülmények között egy 

döntés. Ebben azt kellett eldönteni, hogy egyáltalán milyen szempontok alapján vizsgálja 

az elsőfokú tanács az ügyet, milyen bűncselekmény-fogalmat használjon, hogy libanoni 

jogból induljon-e ki, vagy nemzetközi jogot használhat. Ez a kérdés előkérdése az 

eljárásnak, ezért felkerült a Fellebbviteli Tanácsig, a bíróságon belül.  Ebben az ügyben 

Antonio Cassese, a korszakos jelentőségű nemzetközi büntetőjogász volt a büntetőbíró. 

Az ő hozzájárulása a nemzetközi büntetőjoghoz az elmúlt 20 évben egészen kiemelkedő. 

Itt például ő volt az, aki felvállalta, hogy egy huszáros érveléssel áttette az egész kérdést 

a nemzetközi jog mezejére. Azzal érvelt, hogy libanoni jogot kell alkalmazni, viszont a 

libanoni jog részei azok a nemzetközi kötelezettségek, amelyeket Libanon elfogadott, 

következésképpen ezeket lehet használni úgy, mintha libanoni jog lennének. Ezáltal a 

nemzetközi jogot, és az ahhoz tartozó nemzetközi szokásjogot is lehet vizsgálni. 

 

A következő kérdés az, hogy a nemzetközi szokásjog milyen definíciót tartalmaz ma a 

terrorizmusra. Az a definíció, amit ma leginkább el tudunk fogadni, azt a Cassese vezette 

tanács ebben az ügyben mondta ki, és ez nagyjából egyébként egybecseng azzal a 

terrorcselekmény-definíció néhány elemével, amit az új Btk.-ban találunk. Tehát egy 

erőszakos bűncselekmény elkövetése azért, hogy a társadalomban félelmet keltsen, vagy 

az államot arra kényszerítse, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön, és ennek van 

valamilyen határokon átnyúló, transznacionális eleme. Ezt a definíciót tehát végső soron 

a Libanoni Törvényszékre hivatkozással fogjuk a jövőben alkalmazni. 

 

A Törvényszék munkája azt is megmutatja, hogy milyen veszélyei vannak, ha a 

terrorizmus elleni fellépést a Nemzetközi Büntetőbíróságra próbáljuk bízni. Előnye az, 

hogy távol van az ügytől, tehát tud független és pártatlan lenni, viszont azáltal, hogy távol 

van, nem képes olyan gyorsan reagálni, kevésbé látja át a helyi viszonyokat, nyelvi 

kérdések merülnek fel, lényegesen drágább az eljárás stb. Nagyon sok fontos bizonyíték 

egyszerűen időveszteség miatt elvész. 
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Mi alapján lehet meghatározni az illetékességet egy-egy ilyen határokon átnyúló 

bűncselekmény kapcsán? 
Elsősorban a nemzetközi jog szerintem egy mérhetetlenül praktikus jogág, mert nálunk, 

hogyha valami nem működik, akkor az előbb-utóbb ki fog veszni a jogszabályok közül. 

Egy rossz szabályt nem lehet hosszútávon kényszerrel végrehajtatni. A territorialitás 

elsődlegessége meglehetősen praktikus, vagyis hogy annak az államnak a 

nyomozóhatóságai járjanak el, ahol a cselekmény történt, lévén hogy ők érnek oda 

leghamarabb, ők beszélik a helyi nyelvet, tehát nagyon sok minden szól emellett. 

Hagyományosan a magyar Btk. is használ bizonyos elveket, az egyik az emlegetett 

területi alapú joghatóság. Felmerül a személyi alapú joghatóság, itt elsősorban az 

elkövető állampolgárságáról beszélhetünk. Ugyanakkor az is egy érezhető tendencia, 

hogy az áldozatok állampolgársága is releváns, méghozzá egy olyan logika mentén, hogy 

egy emberrablási helyzetben ki a felelős azért az állampolgárért, akit elraboltak. Nyilván 

az az állam is köteles megvédeni az életét, amelyik területén van, de az is, akinek az 

állampolgára. Tehát az élethez való jognak az abszolút védettsége a világ szinte minden 

jogrendszerében megköveteli azt, hogy ilyenkor reagáljon az állam. Vagyis az áldozatok 

állampolgársága is releváns lehet megelőzés szempontjából inkább, mint a büntetőjogi 

megtorlás szempontjából. És ott van az a kérdés is, hogy mennyiben lehet a terrorizmust 

egyetemes joghatóság alá tartozónak nevezni? Ezt mindig nemzetközi egyezmények 

határozzák meg. Bizonyos esetekben van egyébként egyetemes joghatóság, aminek 

alapján gyakorlatilag bármely állam, amely őrizetbe tudja venni az elkövetőt, jogosult és 

esetenként akár köteles is lehet eljárni vele szemben. 

Milyen hatékonysággal működik az együttműködés az államok között ma ezekkel a 

határokon átnyúló bűncselekményekkel kapcsolatban? 
Az EU tagországok a Lisszaboni Szerződésbe beemelték az egykori bel-és igazságügyi 

együttműködést a szupranacionális hatáskörök közé. Tehát vitathatatlan, hogy ez sokkal 

hatékonyabb ma Európában, lényegesen fejlettebb a tagállamok szervei közötti 

együttműködés, mint akár 10 évvel ezelőtt is volt. Az Europol, Eurojust nevű 

szervezeteken keresztül is zajlik egy nagyon szoros együttműködés. Az Unió egy vezető 

gazdasági hatalom, tehát nagyon nehéz úgy pénzt mozgatni a globális piacon, hogy az ne 

szaladjon át valamilyen uniós szem előtt vagy uniós kéz alatt. És ezért a terrorizmus 

finanszírozása ellen nagyon jó eszközökkel tudunk fellépni. Viszont nálunk a közös 

alkotmányos hagyományok, az erős emberi jogi jogvédelmi rendszer miatt néha nagyon 

komoly viták vannak ebből. Most egy ideje már húzódik, de még nem teljesen rendezett 

az utasforgalmi adatokkal kapcsolatos rendelkezés, vagyis hogy a repülőgépre felszálló 

utasokról milyen adatokat lehet cserélni és kivel. Itt nem csak egyszerű 

kényelmetlenségről van szó, hanem valóban érdemi emberi jogi kérdésekről. 

 

Említette, hogy nincs a terrorizmusnak egységes definíciója. De mégis mennyire 

fontos a nemzetközi büntetőjog egységessége ebben a terrorizmus elleni harcban? 
Egy közel egységes definíció mindenképpen szükséges, hiszen minden fajta államközi 

együttműködésben a nemzetközi bűnügyi együttműködésnek az egyik előfeltétele az 

úgynevezett kettős inkrimináció elve. Ez alapján akkor tud egyik ország a másiknak 

bűnügyi jogsegélyt nyújtani, ha az adott cselekmény mindkét országban büntetendő. 

Tehát ha az egyik ország joga szerint nem bűncselekmény, akkor ott a bűnügyi jogsegély, 

és ezáltal az együttműködés tulajdonképpen minden formája ki van zárva, pedig a 
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terrorizmus ellen az adatcsere, a nyomozati cselekmények átadása, átvétele különösen 

fontos. Ehhez mindenképpen kell egyfajta közös egyetértés a főbb vonalakban. A 

Cassese-féle definíció arra a célra tényleg jó, hogy a főbb vonalakban egyetértsünk. Ha 

viszont egy valóban globális definíciót szeretnénk alkotni, hogy az kikényszeríthető 

legyen, az rettenetesen nehéz lesz. Hatalmas bizalmatlanság, sőt gyűlölet van egyes 

csoportok és közösségek között, ami egy ilyen kötelező széles körben elfogadott 

egyezmény elfogadását, elkészítését nagyon nehézzé, szinte lehetetlenné teszi. Ez még 

egy olyan része a nemzetközi jognak, ami megoldásra vár. 

 


