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I. A KUTATÁSI FELADAT ÖSSZEFOGLALÁSA, A KUTATÁS CÉLKITŐZÉSEI 

 

 

A világ tavaly ünnepelte az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 

születésének hatvanadik évfordulóját. Az akkori, 1948 körüli utópisztikus 

elképzelések szerint mára sem háborúknak, sem emberi jogsértéseknek 

nem szabadna elıfordulniuk. Mint tudjuk, ez nem valósult meg. Az emberi 

jogok védelmének szükségességét és aktualitását mind a mai napig nem 

tagadhatjuk: a közelmúltban nagyobb nemzetközi sajtót kapott burmai, 

kínai, darfouri események elrettentı példái ennek, mindazonáltal csak a 

jéghegy csúcsát képviselik. A guatemalai ún. „nıi genocídiumról”, a 

közép- és dél-amerikai törzsek olykor második világháborúra emlékeztetı 

megpróbáltatásairól már jóval kevesebb szó esik, a törökországi (és iraki) 

kurdok helyzete pedig hol felbukkan, hol eltőnik a nemzetközi figyelem 

elıterébıl.  

Az Egyetemes Nyilatkozat óta mindazonáltal hatalmas pályát futott 

be az emberi jogok védelmének fejlıdése is. Az értekezés két regionális 

rendszert, az amerikaközit és az európait helyezi vizsgálata középpontjába, 

nem tagadva ugyanakkor, hogy máshol is építettek ki védelmi rendszert; 

ám hatékonysága és a nemzetközi bíráskodásban betöltött jelentısége 

alapján jogosan emelkedik ki e két egység. A dolgozat – Európában talán 

kevéssé megszokott módon – nemcsak a strasbourgi, valóban rendkívüli 

jelentıségő ítélkezési gyakorlat vívmányaival és árnyoldalaival 

foglalkozik, hanem megpróbálja az európai olvasó figyelmét ráirányítani 



4 
 

 

egy másik földrészre is. Teszi mindezt annak érdekében, hogy 

megmutassa: máshol is nagymérvő fejlıdés zajlott le, sıt, az amerikai 

földrész eredményeit megvizsgálva olykor az lesz az érzésünk, mintha le is 

maradt volna Európa. Korántsem biztos, hogy minden területen annyit 

fejlıdött, mint amennyit fejlıdhetett volna... 

Ennek bemutatása érdekében a disszertáció a két bíróság, az 

Emberi Jogok Amerikaközi (EJAB) és Európai Bíróságának (EJEB) 

egymásra hatásával foglalkozik; ezen egymásra hatás egyik legfıbb eleme 

az egymásra történı hivatkozás megjelenése a bírósági ítéletekben. E két 

fórum kölcsönhatásának jelentıségét mutatja, hogy egyre nı azon bírósági 

ítéletek száma, mindkét oldalon, ahol a másik gyakorlatának valamely 

szegmensére történik utalás. A nemzetközi bíróságok kölcsönhatása 

önmagában is rendkívül aktuális kérdés, fıleg akkor, amikor – hatvan év 

után elıször – 2007-ben maga a Nemzetközi Bíróság is hivatkozott az Ex-

Jugoszláv Törvényszék (ICTY) ítélkezési gyakorlatára. Az eddig 

gyakorlatilag pusztán a hivatkozási hierarchia csúcsán álló Nemzetközi 

Bíróság álláspontom szerint ezzel lökést adott az – egyesek szerint pusztán 

„elharapódzó” – gyakorlatnak, amely a nemzetközi bírósági fórumok 

közötti teoretikus „átjárhatóságot” mutatja, és mások szerint egyenesen egy 

új ius gentiumhoz vezet. 

A nemzetközi fórumok, s ezen belül az amerikaközi és európai 

emberi jogi bíróságok egymásra hatásának puszta tényén túl, a kérdés 

aktualitását több más tényezı, nevezetes évforduló is mutatja. 

Mindenekelıtt mintegy húsz éve hozta meg elsı ítéletét az Emberi Jogok 
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Amerikaközi Bírósága (Velásquez-Rodríguez kontra Honduras ügy), 

mintegy harminc esztendeje lépett hatályba és negyven esztendeje köttetett 

az Emberi Jogok Amerikai Egyezménye, (és körülbelül fél évszázada 

mőködik az Emberi Jogok Európai Bírósága). Ez a sor azonban még 

folytatható, 2008-2009-ben újabb évfordulókat találhatunk mind az 

amerikai, mind az európai rendszerrel kapcsolatban. Ami a puszta 

számoknál sokkal lényegesebb, az az a fejlıdés, mondhatjuk jogfejlıdés, 

amelyet ez az amerikaközi rendszer az elmúlt évtizedekben megtett.  

Az aktualitás és jelentıség következı pontját magában az európai 

rendszerben kereshetjük. Habár a dolgozat keretei között adottnak veszem 

az európai rendszer ismeretét, néhány érdekes-aktuális-problematikus 

kérdésre röviden kitérek. Mindenekelıtt arra, hogy mára nem lehet 

kétséges: az emberi jogok európa tanácsi védelme reformra szorul. Az 

európai rendszer problémáit egyrészrıl a hihetetlen mennyiségő kérelem 

adja. Az évi több tízezres számot elérı kérelemhalmazzal egy negyvenhét 

fıs bíróságnak kell megbirkóznia. Az eljárásjogi kérdések újragondolása 

mellett az esetlegesen a san joséi rendszerbıl kapott, egyes jogkérdésekre 

ott már kifejlesztett válaszok bizonyos tekintetben a gyorsítást is 

szolgálhatják, bár az idıtényezı szempontjából mindenféleképpen az 

eljárási reformok jelenthetik a választ. A reformok tehát idıszerőek, a 

kölcsönhatás bizonyos szinten fennáll, képes és hajlandó lesz-e az európai 

rendszer nyilvánvaló amerikaközi megoldásokat alkalmazni a továbblépés 

érdekében? A közeljövı jelentıs kérdése ez. Bevezetésre kerül-e továbbá 

valamifajta olyan tanácsadó véleményezési vagy elızetes döntéshozatali 
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rendszer, amely terhet vehetne le az EJEB válláról? Avagy minden ilyen 

kísérlet pusztán a munkateher növekedésével jár? Hogyan tud reagálni az 

EJEB a már így is szaporodó, és meggyızıdésem szerint a jövı egyik 

kulcskérdésévé váló környezetvédelmi-emberi jogi kapcsolt problémákra? 

Átveszi-e e tekintetben például a San Joséban már – a bennszülött ügyek 

kapcsán – kialakított egyes kész megoldásokat? Egyáltalán – hiszen ez nem 

csak a negyvenhét strasbourgi bírán múlik – hajlandóak-e az európai 

államok felvállalni egy olyan reform költségeit, amelynek szinte kizárólag 

hosszú távú hasznai lennének?  

Ugyanakkor – és ez immár inkább az egyes szabadságjogokkal 

kapcsolatos elméleti megoldásokra vonatkozik – hasznos és kívánatos-e 

egyáltalán a vizsgált kölcsönhatás, interakció? Lényeges és idıszerő kérdés 

ennek eldöntése is. Az elismert szerzık egy része ugyanis aktuális, de 

nyugtalanító jelenségnek tekinti a dolgozatban bemutatott kölcsönhatást, a 

sokasodó egymásra történı hivatkozásokat (legalábbis azok egy részét). 

Míg az interakció Luxembourg és Strasbourg között egyértelmővé válik, 

(bár, mint említettem, ez sem mindenki szerint szerencsés; de 

tagadhatatlanul befolyással bír), felmerül a kérdés: ugyanígy lehet, hogy 

figyelhetjük az amerikaközi gyakorlatot is, ha az EJEB elıtt akarunk 

érvelni? 

A kölcsönhatás – az egyes szabadságjogokkal kapcsolatos jogi 

megoldások tekintetében – az emberi jogok más területén felmerülı, ismét 

újra aktuális kérdésekre is rámutat: a két, eltérı egyezményes alapon 

mőködı bíróság kölcsönhatása ugyanis az emberi jogok – vagy legalábbis 
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azok egy része – mindmáig hevesen vitatott univerzalitásának is jele lehet. 

Ez ma sem kevésbé idıszerő, mint hatvan éve, az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatának megszületésekor; ezt mutatják a már korábban is 

hivatkozott kínai, burmai, guatemalai, darfouri vagy pakisztáni és még 

számos országban zajló események. A kérdés megnyugtató tisztázása – 

megfelelı nemzetközi politikai keretek között – hozzájárulhat az adott 

helyzet javításához. 

A dolgozat felépítését alapvetıen befolyásolja a választott témakör 

természete. Habár a disszertáció az amerikaközi és az európai rendszer, 

azon belül is azok bíróságai – fıként azok joggyakorlatában megjelenı – 

kölcsönhatását mutatja be, néhány elsı látásra talán marginálisnak tőnı 

kérdéskörre is ki kell térnie. 

Így például – a fent kifejtettekbıl következıen – a bevezetést 

követıen teret enged a Magyarországon az európaihoz képest jóval 

kevésbé ismert amerikaközi emberi jogvédelmi rendszer – összefogott – 

bemutatásának (I.1.); itt kitér az emberi jogok amerikai fejlıdéstörténetére, 

valamint vázolja a jogszabályi és szervezeti kereteket. A dolgozat 

dogmatikai alapvetésével foglalkozó elsı részének második fejezete pedig 

a nemzetközi fórumok egymásra hatásával általában foglalkozik, kitérve 

speciálisan az emberi jogi interakcióra, illetve ennek az emberi jogok 

egyetemlegességével való összefüggéseire (I.2.).  

A másik két fı rész szorosan összefügg egymással, mégis, 

nemcsak didaktikai, de logikai okokból is bizonyos mértékő 

szétválasztásukra kényszerülök. Ez utóbbi két fı rész ugyanis az ítélkezési 



8 
 

 

gyakorlatok két fı aspektusát vizsgálja: az eljárásjogi és az anyagi jogi 

oldalt. Az eljárásjogi rész három gondolatkört emel ki: a tanácsadó 

vélemények (II.1.), az ideiglenes intézkedések (II.2.) és az áldozatok 

helyzetének kérdését (II.3.). Az anyagi jogi rész pedig két, eltérı funkciójú 

fejezetre oszlik: elıször is részletesen kerül elemzésre az élethez való jog 

kérdése (III.1.), majd összefoglalóan – az értekezés terjedelmi kereteit 

megtartva – foglalkozom az egyéb jogok kapcsán létrejött interakcióval 

(III.2.). Minden fejezet – a kölcsönhatás rendszerezett bemutatásán túl – 

természetesen reflektál, és érvelési rendszert dolgoz ki a tekintetben, hogy 

helyénvaló-e a kölcsönhatás, illetve hol lenne szükség hatékonyabb 

interakcióra. Az értekezés ugyanis azt kívánta bemutatni, hogy i. a 

kölcsönhatás kétirányú, ii. hatása pozitív, adott esetben akár az 

egyetemlegességet is erısítheti, iii. a jövıben szélesebb körben való 

alkalmazása – például a megjelölt területeken – pedig hozzájárulna az 

emberi jogok hatékonyabb védelméhez. 

 

 

II. A KUTATÁS MÓDSZEREI, FORRÁSAI 

 

Kutatásom tehát az amerikaközi és európai emberi jogi bíróságok 

gyakorlatát teszi vizsgálata tárgyává, azokat hasonlítja össze, különös 

tekintettel az egymás közötti kölcsönhatásra. A kutatás tárgya éppen ezért 

meghatározza a kutatás módszerét is. Mivel figyelemmel kell lenni a 

vizsgált társadalmi, gazdasági, politikai viszonyokra, a történelmi háttérre, 
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sıt, bizonyos tekintetben még a geográfiára és a természetrajzra is, a 

kutatás módszere bizonyos mértékig interdiszciplináris: a témakör alapos 

kutatásának elengedhetetlen feltétele a szociológia, a politikatudomány és a 

történelemtudomány egyes eredményeinek felhasználása is; mindezt persze 

a legszükségesebb mértékre korlátozva. A jogtudományon belül több jogág 

is szerephez jut: kiemelten természetesen a nemzetközi jog, de emellett az 

adott országok polgári joga, alkotmányjoga, büntetı- és közigazgatási joga, 

valamint környezetjoga is, olykor összehasonlító jogi tekintetben is; a 

disszertációban korlátozottan jogtörténeti és jogelméleti vizsgálattal is 

találkozunk. A nemzetközi jogon belül is számos jogterülettel 

foglalkozom: az emberi jogok, a humanitárius jog mellett érintem a 

diplomáciai, konzuli jogot, az állami felelısséget, a nemzetközi 

környezetjogot, a nemzetközi büntetıjogot, a nemzetközi szerzıdések 

jogát, a nemzetközi szervezetek jogát. A jogösszehasonlítás a témából 

adódóan különösen fontos szerephez jut. Olykor megfigyelhetı, hogy az 

értekezés részletesebben mutatja be az amerikaközi gyakorlatot, mint az a 

vizsgált kölcsönhatás kapcsán feltétlenül szükséges lenne – mindez az 

érthetıséget és a teljesebb képet szolgálja.  

Az értekezés forrását képezi a külföldi és hazai jogirodalom, 

amelyben a témakör sajátosságából adódóan az elıbbi rendelkezik a 

nagyobb súllyal, ezenfelül kiemelt szerephez jutnak az amerikaközi és 

európai emberi jogi bírósági ítéletek, amelyeket e dolgozatnak alaposan 

meg kellett vizsgálnia; részben pedig egyéb bírósági ítélkezési gyakorlat is 

(például a Nemzetközi Bíróságé) az értekezés tárgyát képezi. 
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III. A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA  

 

Európa számos emberi jogvédelemmel összefüggı gondolat vagy 

kezdeményezés bölcsıje volt, és az mind a mai napig. Bizonyítandó, hogy 

a fejlıdés nem állt meg, elég arra emlékeztetni, hogy mára az Európában 

mőködı, majd’ az egész kontinenst átfogó, alapvetıen politikai jellegő 

nemzetközi szervezetek mindegyike (!) foglalkozik – így vagy úgy – az 

emberi jogok védelmével (Európa Tanács, Európai Biztonsági és 

Együttmőködési Szervezet, Európai Unió). Ez természetesen példaként 

szolgálhat más kontinensek számára is. Mindazonáltal – részben az eltérı 

társadalmi adottságokból következıen – más regionális rendszerek is 

jelentékeny jogfejlesztést hajthatnak és hajtanak végre az emberi jogok 

területén. Az értekezésben az európai mellett a másik legkiforrottabb 

regionális emberi jogvédelmi rendszer, az amerikaközi került figyelmem 

középpontjába.  

A dolgozatban foglalkozom a nemzetközi bírói fórumok egymásra 

hatásának általános kérdéseivel is, ám felhívom a figyelmet arra, mennyire 

különleges a jelen értekezésben vizsgált kölcsönhatás, interakció: 

egyértelmőnek tőnik például ugyanis, hogy ugyanazon kontinensen részben 

azonos jogforrási alapon mőködı különbözı bíróságok figyeljenek egymás 

gyakorlatára (mint például Strasbourg-Luxembourg esetén). Az sem 

meglepı, ha például az univerzális szintő bíróság ítéletei, döntései 

megjelennek a regionális bíróságok gyakorlatában (mint például az Emberi 
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Jogok Európai Bíróságánál a Nemzetközi Bíróság vagy az Emberi Jogi 

Bizottság döntései). Az értekezésben azonban olyan jelenségre hívom fel a 

figyelmet, amely a fenti példáktól eltérıen a klasszikus jogforrási logika 

határait feszegeti: két, eltérı kontinensen (azaz különbözı területi és 

személyi hatállyal), eltérı egyezményes alapon mőködı regionális bíróság 

között áll fenn kölcsönhatás – mégpedig mind anyagi jogi, mind eljárásjogi 

kérdésekben. A dolgozatban kétféleképpen közelítek: részben – 

elkerülhetetlenül – összehasonlítom a két rendszert, részben pedig a két 

bíróság, az Emberi Jogok Európai és Amerikaközi Bíróságának 

kölcsönhatását vizsgálom. Kölcsönhatás, egymásra hatás, interakció alatt 

azt értem, hogy a két bíróság egymás gyakorlatát ismerve, abból bizonyos 

elemeket – kifejezetten vagy anélkül – saját gyakorlatába, érvelésébe 

átemel.  

E kölcsönhatás megvalósulásának kiváló – de nem kizárólagos – 

bizonyítékának tekintem azt, amikor az adott bíróságok kifejezetten 

hivatkoznak egymás ítélkezési gyakorlatára, általánosságban, avagy átvéve 

a másik egy-egy specifikus gondolatmenetét, és mindezt saját érvelésük, 

eredményük alátámasztására használják fel. Ami az értekezés által vizsgált 

két bíróságot illeti, az Emberi Jogok Amerikaközi Bíróságának ítéleteinek 

szinte pontosan felében (97) jelenik meg az európai gyakorlat, míg fordított 

irányban közel félszáz, amerikaközi hivatkozást tartalmazó döntésrıl 

beszélhetünk (csaknem százezer európai ítélet mellett). Habár az értekezés 

elsıdleges tárgyát ezen ítéletek és az azokban foglalt utalások, idézetek 
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vizsgálata képezi, a kifejezett, nyilvánvaló egymásra hatás mellett azonban 

esetenként egy-egy rejtett kölcsönhatási elem lehetısége is szóba kerül. 

Elsıként azt igyekszem bizonyítani az értekezésben, hogy létezik 

kölcsönhatás a két bíróság között, és e kölcsönhatás, ha nem is egyenlı 

erısségő, de mindenféleképpen kétirányú. Dolgozatomban igyekeztem 

minden fejezetben, minden témakör kapcsán bemutatni a befolyás mindkét 

irányát: az EJEB hatását az Amerikaközi Bíróságra, illetıleg az 

Amerikaközi Bíróság hatását Strasbourgra. Habár általában San José többet 

hivatkozott az EJEB-re, mint fordítva, arra is megkíséreltem rámutatni, 

hogy ez adott esetben inkább a receptor intézményre vet kevésbé elınyös 

fényt. Természetesen mindvégig tisztában kell lennünk azzal a fent már 

említett ténnyel, hogy két olyan bíróság interakciójáról beszélünk, amely 

eltérı földrészen, eltérı egyezményes alappal (eltérı területi hatállyal, stb.) 

rendelkezik, ám mégis utat-módot, lehetıséget talált arra, hogy figyelembe 

vegye az óceán túlpartján mőködı társbíróság vívmányait. A tanácsadó 

vélemények kapcsán például feltétlenül ki kell emelni, hogy tizenkilenc 

amerikai tanácsadó véleménybıl tizenegy említi az európai rendszert. Az 

ideiglenes intézkedések kapcsán pedig – például a Mamatkulov és Askarov 

kontra Törökország ítéletben – egyértelmő a strasbourgi bíróságra 

gyakorolt amerikaközi hatás, a lényegesen különbözı egyezményes háttér 

ellenére; és itt esetleg a jövıben Strasbourgnak a kötelezı erıvel 

kapcsolatos – az Emberi Jogok Európai Egyezményének 34. cikkére 

alapozott – szankciója még szerephez juthat az amerikai kontinensen is. 

Kiváló példákkal szolgál a kölcsönhatásra (mindkét irányban) az élethez 



13 
 

 

való jog, vagy a személyes szabadsághoz és biztonsághoz való jog, 

illetıleg (nyugati irányban, azaz Európából Amerikába) a kínzás, 

embertelen, megalázó bánásmód tilalma, a tulajdonjog védelme vagy a 

véleménynyilvánítás szabadsága. E körben külön kiemelést érdemel az 

erıszakos eltőnések kérdése, amelynek kapcsán nemcsak az élethez való 

jog, hanem a személyes szabadsághoz és biztonsághoz való jog, illetve 

igen gyakran a kínzás, embertelen bánásmód tilalma megsértése is 

megállapítható – e kérdéskör vonatkozásában például erıteljes kétirányú 

kölcsönhatásról beszélhetünk; például az európai Kurt- vagy Timurtaş 

kontra Törökország ügyek felhasználják az amerikaközi eredményeket. E 

fogalomkörtıl független témakörök kölcsönhatását is tárgyalom azonban a 

dolgozatban, például az amerikaközi gyakorlatban (többek között a Hilaire, 

Constantine és Benjamin kontra Trinidad és Tobago, valamint a Montero-

Aranguren kontra Venezuela ügyekben) visszaköszönnek a siralomház-

jelenség vagy a börtönviszonyok kapcsán tett európai megállapítások. Az 

ezzel kapcsolatos ítéletek alapján nemcsak azt kívántam bemutatni, hogy a 

kölcsönhatás létezik, hanem hogy az átvett elméletek minden alkalommal 

bizonyos minta szerint rendszerezhetık is. 

Másodsorban arra kerestem a választ, hogy ez a kölcsönhatás 

pozitív hatásokkal bír-e. Amint arra az interakcióról szóló I.2. fejezetben 

utaltam, a nemzetközi jog általános fejlıdéséhez, illetıleg egységének 

megırzéséhez egyébként is elengedhetetlenül fontos a nemzetközi 

bíróságok, fórumok gyakorlatának bizonyos szintő egyeztetése. Ezen 

általános célon túl azonban az emberi jogok nemzetközi jogának területén 
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– ahol kifejezetten ügyelni kell egyrészt arra, hogy feleslegesen ne 

biztosítsunk (dogmatikai) támadási felületet az államok számára, másrészt 

meg kell ragadni a jogfejlesztésre adódó minden alkalmat – különösen 

hasznos a két regionális bíróság egymásra hatása. Azon túl, hogy 

biztosítják tehát az összhangot, az eljárási és az anyagi joggal foglalkozó 

részben is kitértem azon kérdésekre, ahol ez a kölcsönhatás termékeny, 

hasznos, és hozzájárul az emberi jogok nemzetközi fejlıdéséhez; adott 

esetben nehezen cáfolható érvként szolgálva egyik-másik jog 

univerzalitása mellett. Kiemeltem a kölcsönhatás rendkívül pozitív 

következményeit például a III. részben az erıszakos eltőnések, illetıleg a 

folytatólagos helyzet elmélet kapcsán, illetıleg a II. részben a ius standi-

locus standi problémájának vizsgálatakor. Az erıszakos eltőnésekhez 

kötıdı (amerikaközi) hipotézisek átvétele nagyban meggyorsította a 

vonatkozó európai (török, orosz) ügyeket, míg a folytatólagos helyzet 

elmélet, amely Európából származott, Amerikában továbbfejlesztették, és – 

ahogyan már korábban is sejthetı volt – visszatért Európába, olyan 

jogsértések meg- és elítélését téve lehetıvé, amelyek az elmélet nélkül csak 

tátongó őrt és az igazságtalanság érzését hagyták volna maguk mögött, így 

azonban anélkül nyújtanak lehetıséget az ítélkezésre, hogy csorbítanák a 

visszaható hatály tilalmának elvét. Az egyén számára a nemzetközi emberi 

jogvédelmi bírói fórumhoz történı fordulás (Európából ismert) joga pedig 

olyan cél, amelyhez – lehetıségeihez mérten – mind közelebb és közelebb 

kerül az Amerikaközi Bíróság. 
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Harmadik kérdéskörként pedig az értekezés arra is kereste a 

választ, melyek azok a területek, ahol ezt az immár bizonyítottnak 

tekinthetı interakciót – az emberi jogok védelmére gyakorolt – jótékony 

hatása miatt a jövıben még jobban ki kellene terjeszteni. Az eljárási 

kérdések közül itt mindenekelıtt természetesen a jóvátételt kell említeni, 

mint olyan területet, ahol Európának sürgıs fejlesztésre lenne szüksége, és 

ahol e fejlesztés – az államok bevonása nélkül, pusztán az EJEB által – 

megvalósítható lenne (például alkalmazhatná az életprojekt-elméletet, vagy 

megvizsgálhatná esetleg pénzügyi alap létrehozásának lehetıségét). A 

dolgozat ezenfelül foglalkozott a tanácsadó vélemények kérdésével is, itt 

azonban – az európai viszonyok sajátosságaira tekintettel – már sokkal 

nehezebb nyilvánvalóan elıremutató és kevéssé vitatható javaslatokat 

tenni. Egyébiránt az anyagi jogok tekintetében az interakció Európában 

szinte minden jog kapcsán fejleszthetı lenne, például az erıszakos 

eltőnéseknek az élethez való jog megsértésével kapcsolatos szegmensében 

a bizonyítottság kérdésében (néhány esetben, hiszen e tekintetben az EJEB 

gyakorlata nem teljesen egységes), vagy a véleménynyilvánítás szabadsága 

keretei között a válaszadás vonatkozásában, illetve egyes 

környezetvédelemmel is összefüggı kérdésekben (lásd a bennszülött 

ügyeket). 

E kérdések vizsgálatát tehát egyrészt az emberi jogok nemzetközi 

védelme általános jobbításának szándéka motiválta, az az elképzelés, hogy 

a san joséi és strasbourgi interakció olyan pontokra mutathat rá, amelyek 

eltérı kulturális, társadalmi, gazdasági és politikai háttér mellett is 
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képviselhetı – ezek szerint univerzális – értékek, másrészt nem titkoltan az 

a gondolat is, hogy e kölcsönhatás vizsgálata, az új irányok kiemelése az 

európai védelemhez is hozzájárulhat. Hiszen a tervezett európai reform, 

amelynek szükségességét a strasbourgi rendszer ismerıi, szereplıi közül 

aligha tagadja bárki is, eredeti formájában nem valósul meg. A – sokat 

vitatott – tizennegyedik kiegészítı jegyzıkönyv hatályba lépését immáron 

évek óta gátolja (vagy mondhatjuk: meggátolta) Oroszország; politikailag 

az elnökváltást követıen sincs remény arra, hogy az orosz hozzáállás 

megváltozzon. Vannak szerzık, akik már évekkel ezelıtt az ún. 

„tizenötödik jegyzıkönyv” szükségességét hangsúlyozták, kidolgozva 

annak lehetséges vagy várható elemeit. Minden bizonnyal ık sem 

számoltak azonban a tizennegyedik jegyzıkönyv ilyenfajta bukásával. 

(Dolgozatom lezárását követıen, 2009. május 27-én nyílt meg aláírásra a 

14bis jegyzıkönyv, amely orvosolni igyekszik ezt a helyzetet: külön-külön, 

az egyes aláíró államok tekintetében lépteti hatályba a tizennegyedik 

jegyzıkönyv néhány rendelkezését.) 

Bár a kiegészítı jegyzıkönyvekkel történı módosítás Európában 

kifulladni látszik, mégsem mondható az, hogy az európai rendszer a mai 

formájában elégtelenül mőködne. Egy hatékony reformot követıen, amely 

immáron hatékonyan képes az ítélkezés hatékonyságát gátló, fıként 

mennyiségi és idıtényezık ellen hatni, a rendszer természetesen mőködhet 

sokkal jobban is. Azonban a nemzetközi jog, és azon belül különösen az 

emberi jogok végrehajtása mindig is a nemzetközi politikai realitások 

függvénye volt. A jelenkor nemzetközi politikai realitása pedig nem 
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kedvez az emberi jogok védelme jelentıs fejlıdésének. Nem szabad 

erıltetni tehát a lehetetlent, és az európai védelmet ott és úgy kell erısíteni, 

ahol a nemzetközi politika a legkevésbé szólhat bele: a jól ismert, és 

Európában általában bátran alkalmazott bírói jogfejlesztés intézménye, és – 

többek között – a tárgyalt interakció által. Hiszen a jogfejlesztés – ésszerő 

keretek között – bátran meríthet a san joséi eredményekbıl. 

A fent már említett statisztikából is kiderül, hogy mind 

számszerőleg, mind arányában többet hivatkozik az Amerikaközi Bíróság 

Strasbourgra, mint fordítva. A dolgozat érvelése értelmében azonban – 

habár az arányokon az elkövetkezendıkben jelentısen változtatni 

nyilvánvalóan nem lehet – az európai oldalon is további területekre kellene 

kiterjeszteni e kölcsönhatást. Az értekezésben – az amerikaközi rendszer 

olykor részletesebb bemutatásával – éppen erre kívánom felhívni a 

figyelmet, európai szemszögbıl minden bizonnyal kissé meglepı módon: 

az egyébként valóban hihetetlenül értékes strasbourgi gyakorlat lehet, hogy 

nem minden tekintetben fejlıdött optimálisan; vannak olyan kérdések, 

amelyek megoldásában a san joséi bíróság meghaladta azt. 

Az értekezés ezenfelül az amerikaközi és európai rendszerek 

összevetésével és kölcsönhatásának bemutatásával fel kívánta hívni a 

figyelmet az Amerikai és Európai Emberi Jogi Bíróságoknak a nemzetközi 

jog általános fejlıdésében – de különösen az emberi jogok (egyetemes) 

fejlıdésében – betöltött szerepére, amelynek jelentısége annál nagyobb, 

hiszen regionális szervekrıl van szó, amelyek eredeti rendeltetése saját, 

körülhatárolt földrajzi területére szólt. Az emberi jogokhoz való ilyen 
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nagymértékő hozzájárulás valószínőleg emberközpontú hozzáállásuk 

eredménye. Ez az, amely sikerre vitte – egyesek szerint csaknem végzetes 

sikerre – az Emberi Jogok Európai Bíróságát, és ez az, amely szembetőnı 

az Amerikaközi Bíróság erıfeszítéseit figyelve. A két bíróság az 

értekezésben bemutatott és további kölcsönhatása lesz pedig reményeim 

szerint az az eszköz, amellyel e fórumok átvészelhetik a kevésbé kedvezı 

nemzetközi politikai folyamatokat, mindvégig biztosítva René Cassin és 

sokan mások régi álmának megvalósulását: olyan térség létrehozását, 

amely az emberi jogok és alapvetı szabadságok védelmére épül, és 

rugalmasan alkalmazkodik a változó körülményekhez, az új kihívásokhoz. 
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