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Ádány Tamás Vince: • 

A komplementaritás elve a gyakorlatban 

 

Az  ügyek  elfogadhatóságának  Római  statútumba  foglalt  rendszere,  a  komplementaritás 
fontosságához  képest  viszonylag  sok  kérdés  eldöntését  bízta  a  későbbi  gyakorlatra.  Az  e  kérdésekre 
adható  válaszok  egy  része  az  elmúlt  tíz  év  tapasztalatai  alapján  határozott  körvonalat  öltött. Mára 
egyértelmű,  hogy  a  pozitív  komplementaritásnak  hívott  rendszerben  az  államok  és  a  civil  szervezetek 
vezető  szerepével  a  nemzeti  eljárások  fejlesztése az  ICC  egyik  elsődleges  feladata  lett. A mégis  ICC  elé 
kerülő helyzetekben viszont a komplementaritásra vonatkozó szabályokat nem értelmezik és alkalmazzák 
oly módon, hogy a szuverenitás védelme mindenáron és mechanikusan érvényesüljön, az eljárás kezdeti 
szakaszában  azonban  még  egyértelműen  az  állami  eljárások  –  nemzetközi  jogban  meghatározott 
minőségi feltételekhez kötött – prioritása érvényesül. 

Az  alábbi  munka  a  komplementaritás  statútumbeli  szabályozásának  rövid  leírása  után 
bemutatja  a  pozitív  komplementaritásnak  nevezett  tevékenység  kibontakozását,  majd  a 
komplementaritás rendszerét  illető kritikai észrevételek  tükrében vizsgálja az ügyek elfogadhatóságára 
vonatkozó ICC gyakorlat egyes példáit. 

 

 

A  büntető  hatalom  gyakorlása  a  Jean  Bodin  és  Hugo  Grotius  munkáira 
visszamutató modern szuverenitás fogalom immanens része, az erről való – akár csak 
részleges  –  lemondást  ezért  okkal  tekinthetjük  az  állami  szuverenitás  olyan 
korlátozásának, amely az állandó büntetőbíróság  joghatósága alá kerülő valamennyi 
államot  érinti.  A  legsúlyosabb  bűncselekményeket  üldözni  hivatott  Nemzetközi 
Büntetőbíróság  felállítása  során  ezért  elengedhetetlen  volt  egy  olyan  megoldás 
kialakítása,  amely  ezt  a  szuverenitás‐korlátot  az  államok  számára  elfogadhatóvá 
teszi.1 

A  bíróság  joghatóságának  fennállásához  az  szükséges,  hogy  annak  tárgyi, 
időbeli  és  területi  vagy  személyi  feltételei  fennálljanak,  azaz  a  statútumban 
meghatározott  tartozó  bűncselekményt  (tárgyi)  kövessen  el  valaki,  részes  állam 
területén  vagy  annak  állampolgáraként  (területi  és  személyi  joghatóság)  annak  az 

                                                 
•  Egyetemi  adjunktus,  PPKE  JÁK  Nemzetközi  Közjogi  Tanszék.  Jogi  diplomája  után  nemzetközi  kapcsolatok MA 
fokozatot  a  milánói  ASERI  képzésén  szerzett.  A  komplementaritás  nemzetközi  jogrendben  betöltött  szerepéről 
szóló PhD dolgozatát 2011‐ben védte meg. Az egyetemi oktatás mellett dolgozott az Igazságügyi Minisztériumban 
és a Miniszterelnöki Hivatalban. 
1 Roy S. Lee: The Making of the Rome Statute; Kluwer Law International, 1999. Hága 130‐137. o.  
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adott  helyzetre  vonatkozó  hatályba  lépése  után  (időbeli).  A  bíróság  e  joghatóságát 
akkor gyakorolhatja, ha a helyzetről megfelelő  formában értesült. Az erre vonatkozó 
szabályok  alapján  az  értesülés  módja  különböző  eljárási  garanciákat  vonhat  be  az 
eljárásba, attól függően, hogy a Biztonsági Tanács vagy egy állam utalja‐e a helyzetet a 
bíróság  elé,  esetleg  az  Ügyész  saját  hatáskörében  eljárva  kezdeményezi  az  eljárás 
megindítását.  

A  jogalkotási  folyamatban  néhány  javaslat  a  joghatóság  gyakorlásának  eseti 
elfogadásához kötésével kívánta megvalósítani az államok szuverentisának megfelelő 
védelmét,2 de a többségi álláspont végül az ún. automatikus joghatóságot emelte be a 
Római  statútum  rendszerébe.3  Ennek  megfelelően  az  államok  részes  féli  minősége, 
azaz  az  alapító  szerződés  kötelező  erejének  elfogadása  egyben  a  bíróság  fenti 
feltételekkel  értendő  joghatóságának  való  alávetést  is  jelenti,  így  a  szuverenitás 
védelmét  szolgáló  eszközök meghatározó  része  a  joghatóság  létezése  helyett  annak 
elfogadásához kapcsolódik. A Statútum szóhasználatában a  joghatóság az 5.  cikkben 
felsorolt  bűncselekmények  tágabb  kontextusát  adó  helyzetekre  is  vonatkozik,4 
amelyből  azonban  az  egyéni  felelősség  elve  miatt  konkrét  elkövetőkkel  szembeni 
ügyeket kell kibontani. A konkrét ügy csak akkor  juthat el a  tárgyalási szakba, ha az 
elfogadhatóság  feltételeinek  is  eleget  tesz,  ezeket  a  feltételeket  a  Statútumot 
magyarázó  irodalom  komplementaritásnak  hívja,  ami  az  ICC  eljárásának  egyik 
legismertebb jellegzetessége lett.5  

A  komplementaritás  szabályait  a  Statútum  17.  cikke  tartalmazza,  azonban  a 
jogszabály  szövege  számos  értelmezési  lehetőséget  hagyott  nyitva.  A  korai 
tervezetekben nehéz egységes előképeket találni, ami a történeti értelmezést nagyban 
megnehezíti,6  ugyanakkor  néhány  koncepcionális  probléma  pusztán  a 
jogszabályszöveg szintjén – gyakorlat hiányában – továbbra sem volt megnyugtatóan 
megválaszolható. A 17. cikk szerint nem elfogadható egy ügy, ha: 

„(a)  Az  ügyben  joghatósággal  rendelkező  Állam  nyomozást  vagy 
büntetőeljárást indított, kivéve, ha az Állam nem hajlandó vagy nem 
képes a nyomozás vagy a büntetőeljárás érdemi lefolytatására; 

                                                 
2 L. az ún. opt  in / opt out rendszer szabályait. Yearbook of  the  International Law Commission [a  továbbiakban: 
YILC], 1994. vol. II (Part Two) 41‐45. o. 
3  L.  Római  statútum,  12.  cikk  (1),  kivéve  a  háborús  bűncselekmények  tekintetében  alkalmazandó  hét  éves 
lehetséges derogációs  időt, amely a részes  féli minőség kezdetétől számítandó. Római statútum 124. cikk,  illetve 
Hans‐Peter  Kaul:  Special  Note:  The  Struggle  for  the  International  Criminal  Court's  Jurisdiction,  (1998.)  in.: 
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice; Vol. 6. No. 4. 49‐56. o. 
4 Jelenleg ilyen helyzetek: Kongói Demokratikus Köztársaság, Uganda, Közép Afrikai Köztársaság, Szudán (Darfúr), 
Kenya, Elefántcsontpart, Líbia, Mali 
5 L. pl.: Hans‐Peter Kaul, i.m. 49. o. Antonio Casses: International Criminal Law, OUP, 2001. 351. o., Michael Newton: 
Comparative  Complementarity:  Domestic  Juridiction  Consistent  with  the  Rome  Statute  of  the  International 
Criminal Court, in Military Law Review, 2001.  29. o. 
6 Pl. Opcionális  joghatósági rendszer,  strukturális különbségek  (joghatóság helyett a kétszeres eljárás  tilalmához 
fűzött szabályozás). Vö. ILC statútum tervezete, 35. és 42. cikkeit, YILC 1994, vol. II. Part 2, 27. o. 3. bek. és 52. o. 
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(b) Az ügyben joghatósággal rendelkező Állam nyomozást indított, és 
az Állam úgy határozott, hogy nem  indít büntetőeljárást az érintett 
személy ellen, kivéve, ha a határozatot azért hozták, mert az Állam 
nem hajlandó vagy nem képes érdemi büntetőeljárás lefolytatására; 
(c) Az  érintett  személyt  a  feljelentés  tárgyául  szolgáló magatartás 
miatt már  felelősségre vonták, és a Bíróság a 20. cikk 3. bekezdése 
szerint nem járhat el; 
(d) Az ügy súlya nem indokolja a Bíróság további eljárását.”7 

A  szöveg  nem  említi  kifejezetten,  de  nyilvánvalóan magában  foglalja,  hogy  a 
nemzeti  eljárások  teljes  hiánya  az  elfogadhatóságot  megalapozza,  tehát  ha  érintett 
állam  egyáltalán  nem  folytat  érdemi  eljárást,  az  ügy  elfogadható.8  Ha  viszont  zajlik 
valamifajta  nemzeti  eljárás,  akkor  annak  minőségét  kell  vizsgálni,  az  eljárásnak 
érdeminek  kell  lennie,  amely  minőséget  a  Statútum  nem  határozza  meg  pontosan, 
jelentése  egyéb  eszközök  használatával  tárható  fel.  Az  elfogadhatóság  három 
kulcsszava  az  eredeti  angol  szöveg  szerint:  1.  nem  képes  (unable)  vagy  2.  nem 
hajlandó  (unwilling)  a  vonatkozó  eljárási  cselekmény  3.  megfelelő  (genuine) 
lefolytatására. A  feltételrendszer első két eleme egymással vagylagos viszonyban áll: 
bármelyik  teljesülése  esetén  elfogadhatóvá  válhat  az  ügy  –  még  mindig 
hangsúlyozottan  feltételes  módban.  A  harmadik  feltétel  azonban  már  konjunktívan 
kapcsolódik az első kettő bármelyikéhez: megfelelő/érdemi eljárást kell lefolytatni.  

A komplementaritás elve tehát már a jogszabály szövegéből következően is azt 
hivatott hangsúlyozni, hogy az ICC kiegészíti a nemzeti hatóságokat, de nem lép azok 
helyébe.9  Az  erre  vonatkozó  szabályok  üzenetét  röviden,  technikai  elemeket 
nélkülözve  úgy  foglalhatjuk  össze,  hogy  a  Nemzetközi  Büntetőbíróság  egyfajta 
garanciális  intézmény, amelynek célja az egyes államok súlyos eljárási defektusaiból 
fakadó  egyéni  büntetlenség  kiküszöbölése,  részben  azáltal,  hogy  az  állam 
szuverenitását  tisztelő  módon  a  hatékonyabb  nemzeti  eljárások  lefolytatását  segíti 
elő.10 

A  joghatóságba  tartozó  bűncselekmények  (népirtás,  emberiesség  elleni 
bűncselekmény,  háborús  bűncselekmény  és  korlátozott  módon  az  agresszió) 
kétségkívül a legsúlyosabbak minden pönalizált tényállás között, következésképpen e 
bűncselekmények  üldözése  az  államoknak  nemcsak  joga,  hanem  olykor  egyenesen 

                                                 
7 Az itt közölt fordítás a T/4490. Számú törvényjavaslatot követi, egyetlen eltéréssel, a törvényjavaslatban használt 
„megfelelő” eljárás helyett az „érdemi” eljárás használata indokolt.  
8 Daryl Robinson: The Inaction Controversy: Neglected Words and New Opportunities, The International Criminal 
Court and Complementarity: From Theory to Practice, (eds: Stahn ‐ Zeidy) Cambridge University Press 2010 vagy  
Kaveri Vaid: State Action under Article 17 of the Rome Statute, NYU Journal of International Law and Politics, 2011. 
601. o.  
9 A nemzeti eljárások prioritásának okairól l. pl.: Varga Réka: Háborús bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások 
nemzeti bíróságok előtt,,  (2009.)  in.: Egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban (ed: Kirs Eszter); 
91. o. 
10 Hans Peter Kaul: im. 353. o. 
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kötelessége is:11 az ICC tehát pusztán jogtechnikai oldalról vizsgálva sem vonhatja el 
az államok erre vonatkozó hatáskörét. Továbbá nyilvánvaló politikai abszurditás lett 
volna  egy  olyan  Bíróság  felállítására  törekedni,  amely  az  ENSZ  két  ad  hoc 
törvényszékének mintáját követve elsődleges joghatósággal bír – ezúttal viszont már 
minden állam felett. Tehát már a részletek vizsgálata előtt is megállapíthatjuk, hogy az 
ICC  joghatóságába  tartozó  bűncselekmények  üldözése  elsődlegesen  a  joghatósággal 
rendelkező állam feladata,12 és amennyiben egyetlen  ilyen állam sem akar vagy nem 
képes  érdemi  eljárást  lefolytatni,  akkor,  és  csak  akkor  gyakorolhatja  az  ICC  saját 
joghatóságát.13 

A fentiek azonban sokkal inkább magyarázzák meg a komplementaritás súlyát, 
mint tényleges mibenlétét. Jogbiztonsági szempontból mind az érintett államok, mind 
az  áldozatok  és  az  elkövetők  szempontjából  is  fontos  a  képesség  illetve  akarat 
hiányának  pontos  meghatározása:  ennek  szabályozási  kereteit  a  Római  statútum 
tartalmazza.14  A  jogbiztonság  iránti  igény  a  büntetéskiszabással  kapcsolatban  a 
legszembetűnőbb:15  Az  eljárások  hozzávetőleges  kiszámíthatósága  ugyanakkor 
megkövetelne  egy  olyan  feltételrendszert  is,  amely  tisztázza  egyrészt,  hogy  milyen 
feltételek  vizsgálata  szükséges  egy  eljárás  érdemi  voltának  megállapításához, 
másrészt hol a határ érdemi és nem érdemi eljárások között.  

Az  újabb  keletű  jogirodalmi  értelmezések  egyre  inkább  egyetértenek  abban, 
hogy  a  Statútum keretei  képesség  és  akarat  hiányát  illetően  taxatívnak  tekinthetők. 
Ezzel  a  megállapítással  a  szöveg  ismeretében  nehéz  nem  egyetérteni,  viszont  a 
normatív feltételrendszer tartalmi vizsgálata alapján megállapítható, hogy a Statútum 
a  komplementaritás  részletes  szabályaiban  is  olyan  tág  fogalmakat  használ 
(véleményem  szerint  tudatosan),  amelyek  alapján  valószínűsíthető,  hogy  a  nemzeti 
szinten zajló eljárások megítélése – azok prioritását  tiszteletben  tartva – eseti bírói, 
mégpedig nemzetközi bírói mérlegelés tárgya lesz.16  

                                                 
11  A  Római  statútum  preambulumbeli  hivatkozásán  túl  tételes  jogi  kötelezettséget  tartalmaz  A  Genocídium 
egyezmény  I.  és  különösen  V.  cikke.  Szokásjogi  kötelezettség  létezése  mellett  is  szólnak  érvek,  l.  Diane  F. 
Orentlicher: Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime 2540. és 2593‐
2594.  o. Yale Law  Journal; Vol. 100. No. 8. Ugyanakkor még mindig  vitatható  egy  általános  kötelezettség  léte,  a 
problémákat illetően l. pl. Robert Cryer: Prosecuting International Crimes: selectivity and the international criminal 
law regime; CUP, 2005. Cambridge 101. o.  
12  Ténylegesen  jóval  erősebb  kapacitással  is  rendelkeznek  a  nemzeti  hatóságok,  mint  a  nemzetközi  közösség. 
Antonio Cassese, International Criminal Law, 351. o. 
13 Római statútum 17. cikk 
14 uo. 
15 Daniel B. Pickard: Proposed Sentencing Guidelines for the International Criminal Court, (1997.) in.: Loyola of Los 
Angeles International and Comparative Law Journal; Vol. 20. No. 1. 127. o.  
16  L.  Római  statútum  17.  cikk  és  az  1994.  évi  ILC  Draft  az  ügyek  elfogadhatóságáról  szóló  35.  cikkéhez  fűzött 
kommentár:  „az  egyes  esetek  körülményei  olyan  mértékű  változatosságot  mutathatnak,  hogy  preambulumban 
foglalt  célok megvalósításához a  jelen cikkben  leírt hatalom bírósághoz rendelése szükségesnek  látszik.” Vö.  ICC 
Case No. ICC‐01/04‐01/07, ICC‐01/04‐01/07‐T‐67‐ENG  
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Az eljárás megindításával kapcsolatos kérdések a Bíróságon belül szervezetileg 
az Ügyészi Hivatal és a Tárgyalás Előkészítő Tanács hatáskörébe tartoznak. Az Ügyészi 
Hivatal szemszögéből ezek a kérdések gyakorlatilag a beavatkozás módjára és idejére 
vonatkoznak:  magyarul  a  kérdés  úgy  merül  fel,  hogy  mikor  kell  közbelépnie  az 
Ügyészi  Hivatalnak,  és  ezt  milyen  formában  tegye  (pozitív  komplementaritás).17  A 
2003.  decemberében  megnevezett  célok  egyértelművé  tették,  hogy  az  Ügyészség 
értelmezésében a Statútum célja –  így  saját célja  is – az, hogy a  legsúlyosabb bűnök 
elkövetői ne kerülhessék el a felelősségre vonást; nem feltétlenül az, hogy maga az ICC 
folytassa  le  az  ehhez  szükséges  büntetőeljárásokat.18  Ez  a  szemlélet  „pozitív 
komplementaritás” néven  terjedt  el,  és  vált  a  kampalai  konferencia  után  az Ügyészi 
Hivatal által szabott iránymutatásból a Bíróság részes felek többsége által támogatott 
jellegzetességévé.19  Ahhoz,  hogy  ez  a  gyakorlat  sikeres  lehessen,  a  nemzeti 
hatóságokkal  való  együttműködésnek  sokkal  kimunkáltabbá  kell  válnia.  Ennek 
keretében  az  Ügyészi  Hivatal  ahol  lehet,  az  érdemi  nemzeti  eljárások  lefolytatását 
támogatja,  nemzeti  és  nemzetközi  hálózatokra  számítva  és  egy  nemzetközi 
együttműködési rendszer részeként.20 

A pozitív komplementaritás elve és gyakorlata 

A kampalai konferencia előkészítő folyamatától kezdve zajlott – Dánia és a Dél‐
Afrikai  Köztársaság  vezetésével  –  az  ún.  komplementaritási  állapotfelmérés 
(stocktaking),21 amelynek részeként készült egy Kampalában egyhangúlag elfogadott 
munkaanyag, amely a pozitív komplementaritást az alábbiak szerint határozta meg: 

„minden  olyan  tevékenység,  amelyek  által  a  nemzeti  joghatóság 
erősödik,  és képessé  válik arra, hogy  érdemi nemzeti nyomozást  és 
tárgyalást  folytasson  le  a  Római  statútumban  foglalt 
bűncselekmények  esetén,  anélkül,  hogy  a  Bíróságot  a 
képességfejlesztés,  a  pénzügyi  támogatás  vagy  technikai 

                                                 
17 Cedric Rygaert: International Criminal Court and Universal Jurisdiction: A Fraught Relationship, (2009.) in.: New 
Criminal Law Review; Vol. 12. No. 4. 508. o.; David Tolbert: International Criminal Law: Past and Future, (2009.) in.: 
University of Pennsylvania Journal of International Law; Vol. 30. No. 4. 1281‐1294. 
18  Ezt  példázza  az  Oroszországgal  kötött  2010.  március‐i  megállapodás.  L.  ICC  Prosecutor  is  working  with  the 
Russian Federation to promote justice for all victims of Georgian conflict ‐ OTP and Russian Federation pledge co‐
operation at conclusion of Moscow visit ICC‐OTP‐20100310‐PR505 sajtóközlemény  
19 Morten Bergsmo, Olympia Bekou & Annika  Jones: Complementarity After Kampala: Capacity Building and  the 
ICC's Legal Tools, Goettingen Journal of International Law (2010), 797. o. 
20 uo. 796. o.  
21  Taking  stock  of  the  principle  of  complementarity:  bridging  the  impunity  gap  ICC‐ASP/8/51,  http://www.icc‐
cpi.int/iccdocs/asp_docs/asp8r/icc‐asp‐8‐51‐eng.pdf (letöltve: 2013. február 4.) 
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segítségnyújtás  területein  bevonná,  ezeket  a  tevékenységeket  az 
államokra bízva, hogy egymást önkéntes alapon segíthessék.”22 

A  meghatározás  első  szembeszökő  eleme,  hogy  a  pozitív  komplementaritás 
fenti értelmezése a bíróságot kihagyja az együttműködésből, főszereplővé az államok 
vállnak.  Ennek  oka,  hogy  a  pozitív  komplementaritás  három  fő  eleme  –  a 
képességfejlesztés, a pénzügyi támogatás illetve a technikai segítségnyújtás – jelentős 
költségvonzattal  bír,  illetve  a  bírói  funkcióktól  részben  vagy  egészben  idegen. 
Ugyanakkor  az  ICC  holdudvarában  megtalálható  kiterjedt  civil  mozgalmak  szerepe 
már eddig is meghatározó volt, ezért vélhetően az államok mellett a civil szervezetek 
is  aktív  részesei  lesznek  az  ide  sorolt  tevékenységeknek,23  elsősorban  minden 
bizonnyal a képességfejlesztés és a technikai segítségnyújtás területén. 

A  kampalai  konferencián  elhangzott  olyan  javaslat  is,  amely  ezt  a 
szemléletmódot  a  „technikai  segítségnyújtás”  fogalmával  írta  volna  le,  hiszen  a 
jelenlegi megoldásban  egy  tulajdonképpeni  képességfejlesztési  intézkedés‐csomagra 
használunk  egy  eredetileg  –  és  jelenleg  is  elsősorban  –  a  joghatóság  gyakorlására 
alkalmazott kifejezést. Ez a kontinentális dogmatikai  tisztaságot  célzó –  jelen szerző 
számára meglehetősen szimpatikus – javaslat azonban a kampalai konferencián nem 
szerezte  meg  az  államok  többségének  támogatását,  vélhetően  azért,  mert  a  pozitív 
komplementaritás mára úgy látszik meggyökeresedett a szakmai zsargonban.24  

A korábbi fogalmi zavart jelzi egyebekben, hogy a pozitív komplementaritással 
szemben  az  olvasó  hajlamos  lehet  –  okkal  –  egyfajta  negatív  komplementaritásról 
szóló ismertetőt is elvárni. Ez az ellentétpár azonban nem releváns, a „pozitív” értelme 
a  fenti  kontextus  alapján  „tevékeny”  komplementaritásként  lehet  értelmezhető. 
Található  ugyan  ezzel  ellentétes  vélemény,  de  a  gyakorlat  próbáját  a  fogalompár 
véleményem  szerint  nem  állja  ki.  Negatív  értelemben  a  komplementaritás  azt 
jelentette volna, hogy az ICC akkor, és csak akkor helyettesíti a nemzeti eljárásokat, ha 
az érintett nemzeti jogrendszer általi felelősségre vonás nem valósul meg, míg pozitív 
értelemben  a  17.  cikk  csak  akkor  korlátozza  a  joghatóságot  az  akarat  illetve  a 
képesség hiánya esetén, ha a nemzeti eljárás és az ICC között konfliktus áll fenn.25 Ez a 
fajta  fogalmi kettősség véleményem szerint öncélú dogmatizmus, mivel  az  ICC és az 
államok szempontjából  is ugyanazon vizsgálat különböző elemeiről van szó  (zajlik‐e 
érdemi  eljárás  érintett  államban,  vagy  van‐e  olyan  állam,  amelyik  ilyen  eljárás 
lefolytatására képes és azt akarja is), nem egymástól lényegesen eltérő jelenségekről, 
amelyek  új  fogalmak  bevezetését  indokolnák.  Ha  nincs  nemzeti  szintű  eljárás, 

                                                 
22 Review Conference, Resolution ICC‐ASP/8/Res.9 
23 Morten Bergsmo, Olympia Bekou & Annika Jones, im. 798. o. 
24 uo. 802. o. 
25 Nidal Nabil Jurdi: The Prosecutorial Interpretation of the Complementarity Principle: Does It Really Contribute 
to Ending Impunity on the National Level? in: International Criminal Law Review, 2010. 77‐78. o. 
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nyilvánvalóan  az  érdemiségre  épülő  vizsgálatot  felesleges  folytatni,  hiszen  egy 
egyszerű  és  nyilvánvaló  ténykérdésről  lévén  szó  (~nincs  eljárás)  indifferens,  hogy 
azért  nincs‐e,  mert  az  állam  azt  nem  akarja  vagy  nem  tudja  lefolytatni.  Ha  viszont 
bármely  érintett  állam  az  ügyben  eljár  vagy  el  kíván  járni,  a  vizsgálatot  le  kell 
folytatni. Mindazonáltal még ezekben az utóbbi esetekben sem a joghatósági rendszer 
olyan  újraértelmezéséről  lesz  szó,  amely  a  komplementaritás  új  kategóriára 
vonatkozó kifejezések bevezetését indokolná.  

A  joghatóság  ilyen  értelemben  nem  csak  hatalmi  kérdésként  jelenik  meg, 
hanem  az  ügyek  elosztására  vonatkozó  szabályozásként.26  Az  ügyek  elosztásában 
prioritással  tehát  az  állami  hatóságok  bírnak,  azonban  a  komplementaritás  lényege 
miatt  ez  a  prioritás  feltételekhez  kötött.  Pozitív  komplementaritás  alatt  olyan 
tevékeny, képességfejlesztő magatartást értünk, amely a komplementaritással, vagyis 
a  joghatósággal  kapcsolatos,  ugyanakkor  elsődleges  tevékeny  szereplője 
költséghatékonysági és bírói funkciójából eredő okokból nem lehet az ICC.  

Elsődleges  szerepének  kampalai  háttérbe  szorulása  ellenére  a  pozitív 
komplementaritásban  a  bíróság  részvétele  távolról  sem  elhanyagolható:  kiemelt 
szerepet kell kapnia a minden jogi eljárás alapját jelentő információk biztosításában. 
Ez  alatt  nyilvánvalóan  nem  az  adott  ügy  tényállásszerű  körülményeit  kell  érteni, 
hiszen azokat a helyi hatóságok jellemzően sokkal jobban ismerhetik, mint bármilyen 
nemzetközi  szervezet.  A  Nemzetközi  Büntetőbíróságon  felhalmozott  szaktudás 
egyrészt  a  nemzetközi  büntetőjogi  jogszabályok  és  bírói  gyakorlat  formájában  válik 
ilyen  szempontból  relevánssá,  másrészt  az  ügykezelés  gyakorlata  is  példamutató 
lehet,  hiszen  a  tényállások  viszonylag  limitált  száma  és  nemzetközi  jogi  előírtsága 
miatt  a  jellemzően  előforduló  bizonyítékok,  tanúvédelmi  igények  stb.  az  egyes 
esetekben nagymértékű hasonlóságot mutathatnak.  

Azáltal, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság működése 10 éve alatt bekerült a 
nemzetközi  köztudatba,  a  nemzeti  eljárások  sürgetésére  új  eszközei  is  lettek.  A 
nyomozás megindítását megelőzően szükséges, hogy az ügyész, ha saját hatáskörében 
akar  eljárni,  ún.  előzetes  vizsgálatot  folytasson,  amely  során  megállapítja,  hogy  a 
joghatóság  gyakorlásának  a  bevezetőben  említett  tárgyi,  időbeli  és  személyi  vagy 
területi  feltételei  az  adott  helyzetben  fennállnak‐e.  Eleinte  e  vizsgálatok  bizalmas 
jellegűek  voltak,  azonban  néhány  esetben  már  Louis  Moreno  Occampo  ügyészsége 
alatt  is  nyilvánosan  zajlottak,  ezzel  nyíltan  megüzenve  az  államoknak  az  ICC 
„érdeklődését”,  ami  önmagában  nyomást  gyakorolt  rájuk,  hogy  saját  maguk  is 
mozdítsák meg rendészeti és igazságszolgáltatási szerveiket.27  

                                                 
26 Vö. Tremmel Flórián: Magyar büntetőeljárás, Dialóg Campus, 2001. 113. o.  
27 ICC Ügyészi Hivatal: Prosecutorial Strategy 2009‐2012 10 (2009) 
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A  civil  szervezetek  között  különbség  tehető  aszerint,  hogy  nemzeti  vagy 
nemzetközi szinten működnek‐e. Jól dokumentált empirikus kutatások ilyen irányban 
Kenyában zajlottak, ahol megállapították, hogy a nemzetközi jellegű civil szervezetek 
a  bizalomhiány  és  a  kormányzati‐civil  párbeszéd  jellemzően  alacsony  intenzitása 
ellenére jobban együtt tudtak dolgozni az állami szervekkel, például részt vettek (nem 
kizárólagosan)28 bírák és ügyészek emberi jogi továbbképzésében.29 Minél szorosabb 
kapcsolatokat  ápolt  egy  szervezet  az  állami  szervekkel,  annál  inkább  tartotta 
elsődlegesnek az államon belüli felelősségre vonást a nemzetközi eljárással szemben. 
Megjegyzendő  ugyanakkor,  hogy  valamennyi  civil  szervezett  az  ICC  beavatkozás 
pártján  állt,30  sőt,  összességében  még  azok  a  szervezetek  is,  amelyek  tényleges 
befolyással  rendelkezhettek  volna  a  kenyai  nemzeti  eljárások  fejlesztésében,  inkább 
az  ICC  beavatkozását  pártolták,31  mert  az  az  államot  meggyőzhetné,  hogy  akarja  a 
felelősségre  vonást  saját  maga  lefolytatni.32  Jól  érzékelteti  ugyanakkor  a  pozitív 
komplementaritás mögötti megfontolások megalapozottságát, a kutatás azon meglepő 
eredménye,  hogy  néhány  helyi  civil  szervezet  azért  nem  kezdett  bele  az  ICC 
beavatkozás  előtt  a  kenyai  jogrendszer  reformját  célzó  tevékenységébe,  mert  attól 
tartott, hogy egy helyi erők által véghezvitt reformfolyamat után az  ICC beavatkozás 
elmaradna, és az atrocitások tényleges felelősei elkerülhetnék a felelősségre vonást.33 

A  szakmai  és  a  laikus  közvélemény  számára  is  informatív  tevékenységeit  a 
Bíróság leglátványosabban az ún. Legal Tools nevű számítógépes alkalmazás‐csomag 
segítségével  valósítja  meg.34  A  Legal  Tools  eredetileg  az  ICC  belső  használatára 
készült, néhány egyetem és kutatóintézet partnerségével. Az  ICC weblapján  történet 
közlését  követően  az  alkalmazások  széleskörűen  elterjedtek,  az  akadémiai  és  a 
gyakorlati  életben  is  jelentős  tudás‐transzfert  eredményezve.  Szerkezete  jól 
követhető,  alapvető  ICC  eljárásjogi  ismeretek  és  angol  vagy  francia  nyelvtudás 
birtokában minimális  idejű  használat  után  is  egyértelművé,  könnyen  használhatóvá 
válik,  bár  néhány  technikai  jellegű  kényelmetlenséggel  –  keresések  nehézkessége, 
találatok görgetése stb. – számolnia kell a felhasználónak.  

A Legal Tools három eleme közül az első egy nyilvános hozzáférésű jogszabályi 
adatbázis, amely tartalmazza az ICC saját anyagait, a peranyagokon kívül itt található 
meg  legegyszerűbben  a  Statútum,  a  Részes  Államok  Gyűlésének  határozatai  (az 
                                                 
28 Christine Bjorkt & Juanita Goebertustt: Complementarity in Action: The Role of Civil Society and the ICC in Rule 
of Law Strengthening in Kenya, in: Yale Human Rights and Development Law Journal, 2011, 218. o. 
29 uo. 216 o. 
30 uo. 217. o. 
31 uo. 218. o.  
32 uo. 219. o. 
33 uo. 224. o. 
34 Hasonló értelmezést kaphatna látszólag az ún. „Outreach” program. Ez az ICC tevékenység az érintett társadalom 
tájékoztatását  szolgálja  az  eljárásról,  csökkenteni  akarja  a  távolságot,  amelyet  az  érintett  társadalom  érezhet  a 
nemzetközi  jellegű  eljárás  miatt.  A  program  közvetlen  és  érdemi  hatása  a  joghatóságra  és  annak  gyakorlására 
elenyésző, ezért a jelen rövid írás nem részletezi a komplementaritás bírói eszközeként. 
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Eljárási  és bizonyítási  szabályzat,  a Tényállások  elemei). Az  ICC  előkészítő  iratainak 
nyilvános  gyűjteménye  közel  tízezer  tételével  a  nyilvános  levéltári  anyagokhoz 
mérhető alaposságú ismeretanyagot biztosít, szabadon hozzáférhető formában. Külön 
adatbázis  tartalmazza  a  nemzetközi  büntetőjog  határterületeihez  tartozó 
legfontosabb  egyezményeket;  a  korábbi  nemzetközi  és  hibrid  törvényszékek 
legfontosabb  dokumentumait;  az  összehasonlító  büntetőjogi  eszközöket;  a 
Statútummal  kapcsolatos  nemzeti  inkorporációs  szabályokat  illetve  a  nemzeti 
hatóságok előtt hasonló ügyekben zajló esetekre vonatkozó iratokat; egy jogirodalmi 
válogatást;  egy  linkgyűjteményt;  a  nemzetközi  emberi  jogi  fórumok  legfontosabb, 
nemzetközi  bűncselekményekkel  kapcsolatos  döntéseit.  Az  adatbázisok  együttesen 
közel hatvanezer tételnyi iratot tartalmaznak.35  

A Római statútumról közismert, hogy csak a tényállások kereteit tartalmazza, a 
részletes  tényállás‐elemeket  az  azonos  című,  részes  államok  által  elfogadott, 
szerződés  mellékletnek  minősülő  dokumentum  tartalmazza.36  Ennek 
kommentárszerű  magyarázatát  tartalmazza  az  Elements  Digest,  amely  már  nem 
nyilvános  hozzáférésű,  az  alább  tárgyalandó  Case Matrix‐on  keresztül  ,  regisztráció 
után  hozzáférhető  az  ilyen  bűncselekményekkel  foglalkozó  gyakorló  jogászok 
számára.  Hasonló  módon  érhető  el  az  ún.  Means  of  Proof  Digest,  amely  a  bíróság 
joghatóságába  tartozó bűncselekményekkel  és  a  statútum szerinti  sajátos bűnösségi 
alakzatokkal  kapcsolatban  felmerülő  tipikus  tárgyi  bizonyítékok  kategorizálását 
hivatott  segíteni.  Létezik  egy  eljárási  kommentár  is,  ez  azonban  csak  az  ICC‐n  belül 
hozzáférhető, ezért komplementaritást segítő eszközként aligha vehető figyelembe. 

A  Legal  Tools  harmadik  eleme  a  már  említett  a  Case  Matrix,  amely  egy  a 
nemzetközi  büntetőjog  hatálya  alá  tartozó  ügyek  speciális  körülményeinek 
megfelelően  kialakított  ügykezelési  szoftver.  A  használata  e‐mailben  történő 
regisztrációhoz kötött, (ki, milyen céllal  igényli a hozzáférést) de azt követően ICC‐n 
kívüli  felhasználók  is  elérhetik.  A  nemzetközi  büntetőjoggal  foglalkozó  különböző 
potenciális  felhasználók  (bírák,  ügyészek,  ügyvédek  stb.  saját  igényeiknek 
megfelelően  személyre  szabhatják  a  mátrixot,  amely  elsődleges  funkciói  között 
tartalmaz egy válogatást a szabadon  is hozzáférhető  jogi adatbázisból; a  tényállások 
kommentárját;  a  bizonyítási  módszerek  kommentárját;  valamint  egy  adott  üggyel 
kapcsolatos  információk  és  bizonyítékok  rendszerezésre  szolgáló  adatbázis  alapú 
keretrendszert, amely a tényállás‐elemek jogi minősítését könnyíti meg. 

                                                 
35 http://www.legal‐tools.org/en/current‐status‐of‐the‐database/ (letöltve: 2013. február 4.) 
36  Elements  of  Crimes,  CC‐ASP/1/3,  l.  http://www.legal‐tools.org/en/go‐to‐database/record/3c0e2d/  (letöltve: 
2013. február 4.) 
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A komplementaritás garanciális oldala: az elfogadhatóság megtámadása 

A  komplementaritás  elve  tehát  az  államok  szuverenitását  és  a  nemzetközi 
bűncselekmények  üldözéséhez  fűződő  érdeket  egyszerre  hivatott  érvényre  juttatni. 
Kompromisszumos megoldásról lévén szó, nem meglepő, hogy a rendszernek számos 
kritikusa is fellelhető a nemzetközi jogirodalomban.  

A  megfogalmazott  kritikák  jelentős  része  az  állami  szuverenitás  elégtelen 
védelmét rója fel a rendszer legnagyobb hibájának,37 figyelemre méltó azonban, hogy 
általában nem magát a komplementaritás mögött álló eszmét érik kritikák,38 hanem a 
Statútum szövegének jogtechnikai megoldásait, a komplementaritás beépített eljárási 
garanciáit találják sokan – jellemzően az amerikai szerzők némelyike – elégtelennek, 
és  ezért  hipotéziseikben  egy  saját  hatáskörét  az  államok  szuverenitásának  rovására 
mindenáron kibővíteni igyekvő ügyész illetve bíróság szerepel.39  

A kritikák egy részére – az ICC eljárásának felülvizsgálhatatlanságára – részben 
választ  ad  a  komplementaritáshoz  szorosan  kapcsolódó,  attól  gyakorlatilag 
elválaszthatatlan  intézmény,  a  joghatóság  vagy  az  ügy  elfogadhatóságának 
megtámadása  a  Római  statútum  19.  cikke  alapján.  Az  ezekre  vonatkozó  döntést 
megtámadhatja  a  terhelt,  az  eljárásban  beidézett  magánszemély,  vagy  az  ügyben 
egyébként  joghatósággal  rendelkező  részes  fél  vagy  a  joghatóságot  az  adott  ügyre 
elfogadó más  állam. A Római  statútumban  részes  fél  csak  akkor  támadhatja meg  az 
ICC  joghatóságát  vagy  az  ügy  elfogadhatóságát,  ha  saját maga  kívánja  lefolytatni  az 
eljárást,  és  a  nyomozást  már  legalább  megkezdte.40  A  joghatóság  vitatása  esetén 
lefolytatott  eljárásban  annak  kezdeményezőin  kívül  kifejtheti  álláspontját  az,  aki  az 
ügyet eredetileg a Bíróság elé utalta, és végül, de nem utolsósorban a sértettek is.41  

A  joghatóság  vagy  az  elfogadhatóság  megtámadásának  jogát  minden, 
fentiekben  felsorolt  személy  csak  egyszer  gyakorolhatja  egy  eljárás  keretében, 
mégpedig legkésőbb a tárgyalási szakasz megkezdésekor.42 A joghatósággal szemben 

                                                 
37 Lee A. Casey: The Case Against the International Criminal Court, Fordham International Law Journal, 2002. 840. 
o.  vagy  Ruth  Wedgewood:  The  International  Criminal  Court:  An  American  View,  in  European  Journal  of 
International Law, 1999. 99. o.  
38 Micheal A. Newton: The Complementarity Conundrum: Are We Watching Evolution or Evisceration?  in: Santa 
Clara Law Journal, 2010. 144. o. 
39  Michael  Scharf  USA  szenátusi  meghallgatásán  használta  a  „nemzetközi  Ken  Starr”  leírást,  hűen  tükrözve  az 
ügyészi karrierizmus miatti félelmeket, utalva a Bill Clinton szexbotránya kapcsán eljáró ügyész magatartására. (L. 
Mark A. Summers: A Fresh Look at the Jurisdictional Provisions of the Statute of the International Criminal Court: 
The Case for Scrapping the Treaty, (2002.) in.: Wisconsin International Law Journal; Vol. 20. No. 1. 67. o.) William 
Schabas  tankönyvében hasonló  összefüggésben Dr.  Strangelove‐hoz hasonlítva mutatta  be  a  szkeptikus  államok 
félelmeiben  szereplő  ügyészt,  az  1964‐es  Stanley  Kubrick  film  őrült  tudósára  utalva.  L.  William  Schabas:  An 
Introduction to the International Criminal Court, Cambridge, 2004. 121. o. 
40 Római statútum, 19. cikk (2) b. (it is investigating or prosecuting the case or has investigated or prosecuted) 
41 Eljárási és bizonyítási szabályzat, 59. szabály, 1. (a)‐(b)  
42 Római statútum, 19. cikk, 4. 
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ennél későbbi vagy megismételt kifogásokra, kivételes esetben és csak a Bíróság külön 
engedélyével  kerülhet  sor.  Az  elfogadhatóság  a  tárgyalási  szak  megkezdése  utáni 
megtámadása  csak  akkor  engedélyezhető,  ha  az  elkövető  ügyét  már  más  fórumon 
jogerősen  lezárták,  és  ezért  az  ICC  eljárás  lefolytatása  a  kétszeres  ítélet  tilalmába 
ütközne.43  Ez  a  rendszer  egyes  ICC  kritikusok  szerint  azt  jelzi,  hogy  az  ICC  eljárása 
nincs  alávetve  külső  kontrollnak.44  Ez  a  megfigyelés  az  ICC  egészére  nézve  igaz, 
azonban egyes szervezeti egységei között az ellenőrzés megvalósul. Tény, hogy ezek a 
szervezeti  egységek  egy  közös  cél  érdekében  jöttek  létre,  azonban  a  kritikusok 
állításával szemben ez a közös cél nem az, hogy ők büntessék meg az elkövetőt, hanem 
az, hogy az elkövető – ha bűnös – ne maradjon büntetlen.  

A  belső  jogi  garanciák  hiánya  miatti  kritikákra  (pl.  hogy  az  amerikai  Bill  of 
Rights  értelmében  az  Egyesült  Államok  minden  polgárának  joga  van  ahhoz,  hogy 
ügyét pártatlan  esküdtszék  tárgyalja) maga  a  komplementaritás  jelentheti  a  választ, 
amennyiben  az  ICC  nem  járhat  el,  ha  bármely  érintett  állam  érdemi  eljárást  folytat 
vagy  folytatott  azonos  ügyben,  azonos  elkövetővel  szemben.45  Az  ICC  semmilyen 
formában  nem  tiltja,  hogy  a  joghatóságába  tartozó  bűncselekményeket  esküdtszék 
tárgyalja;  mint  ahogy  kötelezővé  sem  teszi  azt.  A  nemzeti  eljárások  minősítésének 
egyedüli kérdése, hogy érdemi eljárás zajlik vagy zajlott‐e. 

Az  azonos  elkövetővel  szembeni  eljárás  az  egyéni  felelősség  elvéből  fakadó, 
egyértelmű és nyilvánvaló követelmény. Következményeként az ügy elfogadhatósága 
akkor  támadható  az  ICC  előtt,  ha  a  nemzeti  hatóságok  eljárásainak  és  az  ICC 
potenciális  eljárásának  alanyi  köre  fedi  egymást.  A  kenyai  helyzet  vizsgálata  során 
például  a  kenyai  hatóságok  tettek  ugyan  bizonyos  lépéseket,  de  azokat  az  ICC  nem 
találta  elégségesnek  ahhoz,  hogy  az ügy  elfogadhatóságát megtámadhassák miattuk, 
mivel az állami eljárási cselekmények csak alacsony rangú elkövetőkre koncentráltak, 
és  így  nem  alakult  ki  átfedés  a  nemzeti  és  az  ICC  eljárásának  potenciális  alanyai 
között.46 

Az „azonos ügyben” fordulat azonban számos, a komplementaritás anyagi jogi 
feltételrendszeréhez  tartozó  kihívást  rejt magában.  A  Római  statútum  ugyanis  nem 
írja  elő  közvetlenül,  hogy  az  államoknak  a  Statútum  tényállásait  kell‐e,  és  ha  igen, 
hogyan  kell  átültetniük  saját  jogrendszerükbe,  a  nemzeti  szintű  alkotmányos  és 
anyagi  büntetőjogi  szabályozások  sokfélesége  miatt  ez  aligha  lenne  lehetséges. 
Alapvetően  a  kérdés  három  módon  kezelhető:    (1)  az  állam  szó  szerint  átemeli  a 
Statútum  tényállásait  saját  jogába;  (2)  az  állam  saját  büntetőjogában  üldözi  a 
Statútumban  szereplő  bűncselekményeket,  de  nem  a  Statútum  megfogalmazását 

                                                 
43 ibid. 
44 Lee A. Casey: im. l. 840. o.  
45 Kaveri Vaid: im. 601. o.  
46 uo. 604. o. 
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követi,  attól  szövegszerűen  vagy  strukturálisan  eltér;  (3)  az  állam  egyáltalán  nem 
veszi  át  a  Statútum  tényállásait. Mindhárom eset  elégséges megoldását  jelentheti  az 
érdemi  eljárások  előfeltételeként  jelentkező  megfelelő  anyagi  jogi  minősítésnek, 
ugyanakkor  mindhárom  eset  tökéletesen  alkalmatlan  anyagi  jogi  kereteket  is 
teremthet az adott ország jogalkalmazói számára.  

Az első esetben – szó szerinti átültetés esetén – gondot okozhat, hogy a Római 
statútum tényállásai keretszabályozások, a pontos tényállásszerű magatartásokat sok 
esetben  Tényállások  elemei  című  melléklet  tartalmazza,  amelynek  szó  szerinti 
átültetése  a  legtöbb  nemzeti  büntetőkódex  méretét  megduplázná,  ezért  legjobb 
megoldása egy önálló törvényben történő kihirdetés. Önmagában ráadásul a módszer 
ez utóbbi kiegészítéssel is elégtelen lehet számos országban (így Magyarországon is), 
mivel a  tényállások büntetési  tételek nem tartalmaznak, a nemzetközi szabályozás e 
kérdésben  legalábbis  kiegészítendő.  A  mechanikus  átvétel  tehát  bármennyire  is 
biztonsági megoldásnak tűnik, kellő megfontolás nélkül nem eredményezi a megfelelő 
anyagi  jogi  minősítés  lehetőségét.  A  szó  szerinti  átvétel  valósult  meg  az  Egyesült 
Királyságban,  ahol  ennek  köszönhetően  az  Abu  Gharib  incidensben  érintett  brit 
katonákkal szembeni nemzeti eljárás sikeresen kiváltotta az ICC eljárását,47 egy erre 
vonatkozó beadvány alapján az ICC elfogadhatatlannak minősítette az ügyet, mivel az 
ügyben érintett részes fél (az Egyesült Királyság) érdemi eljárást folytatott le.48  

A második eset veti fel minden bizonnyal a legtöbb problémát, ugyanakkor az 
államok  számára  a  legrugalmasabb  átültetési  lehetőségeket  tartalmazza.  Az  új  Btk. 
szövegének ismeretében úgy tűnik, Magyarország ezt a modellt kívánja alkalmazni.49 
A  magyar  példa  alapján  is  releváns,  hogy  az  átültetés  ilyen  módja  során  a 
megfelelőségi  mérce  a  nemzetközi  jogi  kötelezettség,  és  nem  kizárólag  a  nemzeti 
büntetőjog  belső  koherenciája,  a  jogalkalmazónak  tehát  a  mögöttes  nemzetközi 
joganyagot is figyelembe kell majd vennie az ilyen ügyekben zajló eljárások esetén. 

A harmadik eset hagyományosan monista alkotmányú országok esetében lehet 
működőképes, amennyiben a nemzetközi jog közvetlen alkalmazása a nemzeti szinten 
eljáró bíróság számára sem elméleti, sem gyakorlati kihívást nem jelent. (Jellemzően) 
dualista  hagyományú  országokban  a  nemzetközi  jog,  és  annak  különösen  komplex 
részterülete,  a  nemzetközi  büntetőjog  megfelelő  és  közvetlen  alkalmazása  komoly 
kihívások elé állítja a nemzeti jogalkalmazót, amit legutóbb Magyarországon a Biszku‐
ügy megkérdőjelezhető kezelése példáz.50 

                                                 
47 Micheal A. Newton: The Complementarity Conundrum, 144. o. 
48 uo. 148. o., különösen 110. jegyzet. 
49 L. 2012. évi C. tv. 142‐159. §, Magyar Közlöny, 2012. évi 92. szám 13478‐13482. o.  
50 Vö. Lattmann Tamás: A múlt árnyai a jelen homályában, ÉS, 2011. november 25., Gellért Ádám: A Biszku‐ügyhöz, 
ÉS, LV. évfolyam 50. szám, 2011. december 16., Hoffmann Tamás: A jelen árnyai, ÉS, LVI. évfolyam, 4. szám, 2012. 
január  27.  A  három  idézett  cikk  rávilágít  az  ilyen  jogalkalmazási  helyzetekben  felmerülő  alapvető  problémára, 
Hoffmann  Tamás  megfogalmazásával  egyetértve:  „a  nemzetközi  szokásjog  tartalmának  pontos  megállapítása 
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Az „azonos ügy”  fordulatot  is  felvetette az  ICC előtt az Ügyészi Hivatal kontra 
Germain  Katanga  és  Mathieu  Ngudjolo  Chui  ügyben,51  egy  elfogadhatóságot 
megtámadó ügyvédi beadvány vizsgálata.52 Az ügyben a vád hétrendbeli háborús és 
háromrendbeli  emberiesség  elleni  bűncselekmény,  amelyeket  a  vád  szerint 
jellemzően a Kongói Demokratikus Köztársaságban található Bogoro nevű falu elleni 
2003‐as támadás alatt, majd az azt követő másfél éves megszállás alatt követtek el.53 
Germain Katanga ügyvédei az ügy elfogadhatósága elleni kifogással éltek, mivel ellene 
a Kongói Demokratikus Köztársaság már (nyomozati szakban járó) eljárást indított a 
bogoroi feltételezett bűncselekmények miatt, és erről az ügyész nem adott megfelelő 
tájékoztatást a Tárgyalás Előkészítő Tanácsnak.54 

Az  ügyvédek  szerint  ilyen  eljárás  létezésére  utaló  bizonyíték  lett  volna,  hogy 
2007‐ben,  a  vádlott  akkori  kinsasha‐i  előzetes  letartóztatásának meghosszabbítását 
célzó javaslat tíz egyéb település mellett már említette Bogoro‐t, mint olyan helyszínt, 
ahol  a  „polgári  lakosság  elleni  széleskörű  támadást”  hajtottak  végre,  ami  pedig  az 
emberiesség  elleni  bűncselekmények  tényállásszerű  elkövetési  magatartása.55  Az 
ügyben  eljáró  bírák  szerint  azonban  ez  nem  olyan meghatározó  értesülés  (decisive 
information), amely érdemben befolyásolta volna az ügy elfogadhatóságára vonatkozó 
korábbi döntést, így a folyamodványt elutasították.   

A  Katanga  védelmét  ellátó  ügyvédek  beadványára  adott  bírói  reakció  a 
beadvány  elutasítása  ellenére  is  figyelemre méltó,  részben  a  vizsgálat módszertana 
miatt,  részben  az  obiter  dictumként  kifejtett,  komplementaritásra  vonatkozó 
értelmezése okán.  

Az  eljáró  tanács  először  az  elfogadhatósággal  szembeni  kifogás 
elfogadhatóságát vizsgálta meg, és azt minden feltételben kielégítőnek találta;56 csak 
ezután  került  sor  a  beadvány  érdemének  vizsgálatára.  Látható  tehát,  hogy  a 
joghatósággal  szembeni  kifogások  obstrukciós  használatát  a  bíróság  igyekszik 
megelőzni.  

                                                                                                                                                     
nehézkes  és  könnyen  téves  eredményre  vezethet  akkor,  ha  a  nemzetközi  jogban  járatlan  fórum  próbálja  azt 
véghezvinni”  A  konkrét  ügyben  ennek  sajnálatos  következménye  volt,  hogy  „az  ügyészség  […]  nem  létezőnek 
tekintette a nemzetközi szokásjogot, egyszerűen egy rendes tényállást vett alapul, és érdemben még csak meg sem 
vizsgálta,  hogy  a  feljelentésben  szereplő  cselekmények  beleeshetnek‐e  az  emberiesség  elleni  bűncselekmények 
kategóriájába.” Varga Réka: A nemzetközi jog által büntetni rendelt cselekmények magyarországi alkalmazása. (A 
Biszku‐ügy margójára.) Iustum Aequum Salutare, 2011/4. 22. o.  
51 Reasons for the Oral Decision on the Motion Challenging the Admissibility of the Case (Article 19 of the Statute) 
ICC‐01/04‐01/07‐1213‐tENG, 8‐9. o 11‐13. bek.  
52  Végül  ebben  a  kérdésben nem  született  döntés. Reasons  for  the Oral Decision on  the Motion Challenging  the 
Admissibility of the Case (Article 19 of the Statute) ICC‐01/04‐01/07‐1213‐tENG, 37. o. 98. bek.  
53  Peter  Eichstaedt  és  Jacques  Kahorha  (AR  No.  176,  23‐Jun‐08):  DRC:  Ituri  case  revives  village  horrors,  l.: 
http://reliefweb.int/report/democratic‐republic‐congo/drc‐ituri‐case‐revives‐village‐horrors 
54 Tárgyalási jegyzőkönyv, 2009. június 12. ICC Case No. ICC‐01/04‐01/07, ICC‐01/04‐01/07‐T‐67‐ENG 5. o. 7‐17. 
55 Tárgyalási jegyzőkönyv, 2009. június 12. ICC Case No. ICC‐01/04‐01/07, ICC‐01/04‐01/07‐T‐67‐ENG 6. o. 20‐25. 
56 Reasons for the Oral Decision on the Motion Challenging the Admissibility of the Case (Article 19 of the Statute) 
ICC‐01/04‐01/07‐1213‐tENG, 13‐25. o.  
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A  komplementaritás  rendszeréről  általánosságban  a  tanács  megállapította, 
hogy  az  elsőbbség  a  nemzeti  eljárásokat  illeti meg;  a  képesség  és  az  akarat  hiánya 
vagylagos  feltételek,  az  egyik  teljesülése  esetén  szükségtelen  a másik  vizsgálata;  az 
ICC eljáró  tanácsa nincs abban a helyzetben, hogy megállapítsa, az állam miért dönt 
úgy,  hogy  nem  folytat  eljárást;  az  akarat  hiánya  az  eljárás  lefolytatására  vonatkozó 
szándék  hiányaként  értelmezhető,  amely  eseti  alapú  mérlegeléssel  dönthető  el 
kizárólag;  az  akarat  hiányával  kapcsolatban  „különösen  fontos”  lehet,  hogy  az  adott 
ügyben az állam maga utalta a helyzetet az ICC elé, maga adta át a vádlottat, és nem 
emelt kifogást az ügy elfogadhatóságával szemben.57 

A  Kongói  Demokratikus  Köztársaság  akaratának  hiányát  az  adott  ügyben  a 
tanács  bizonyítottnak  látta,  nagyrészt  az  állam  képviselőinek  az  adott  kérdés 
vizsgálata során tett nyilatkozatai alapján.58  

Ez a döntés  jelzi, hogy bár az elsőség az állami hatóságokat  illeti meg, az  ICC 
joganyagában  foglalt  garanciák  és  eljárási  megoldások  nem  üresítik  ki  a  bíróság 
joghatóságát.  A  nemzeti  hatóságok  érdemi  eljárása  elsőbbséget  élvez,  az  ügy 
elfogadhatóságáról szóló döntés megtámadható, azonban az elsőbbség érvényesülése 
nem feltétel nélküli. Az ICC ilyen esetekben – a Katanga ügyben hozott döntés példája 
szerint – megvizsgálja a komplementaritás feltételeit, és azoknak megfelelően dönt  

A kritikusok szerint azokban az esetekben, amikor az állam saját maga utal egy 
helyzetet  az  ICC  elé,  a  joghatóság  és  az  elfogadhatóság  megtámadása  puszta 
formalitás, és ezekben az esetekben az ICC primátusa érvényesül. Ez általánosításként 
véleményem szerint nem állja meg a helyét, bár tagadhatatlanul valószínűsíthető egy 
– a Katanga ügyben tapasztalthoz – hasonló  forgatókönyv, vagyis az, hogy egy állam 
akkor  utal  egy  ügyet  a  Bíróság  elé,  ha  nem  akar  eljárást  lefolytatni.  Ha  ez  irányú 
akarata  időközben megváltozik, a  tárgyalás megkezdése előtt megtámadhatja az ügy 
elfogadhatóságát.  

Fontos  azonban  belátni,  hogy  a  kiegészítő  jelleg  nem  teszi  az  ICC‐t  az  állami 
akaratnak mindenkor kiszolgáltatottá. Az ICC, nemzetközi jogi beágyazottsága folytán 
természetesen  erősen  függ  a  szuverén  államok  akaratától,  de  ez  az  akarat  nem 
korlátlanul  visszavonható.  Az  alapvető  célkitűzés  –  a  büntetlenség  kultúrájának 
felszámolása – miatt az ICC joghatósága előbb‐utóbb meg kell, hogy előzze az államok 
joghatóságát. A  fordulópontot általában a vádak megerősítésével kezdődő  tárgyalási 
szakasz jelenti, amikortól az ICC elsősége már elvitathatatlan.  

A komplementaritás hatálya alá tartozó tárgyalás‐előkészítési ügyszakban sem 
marad  minden  körülmények  között  másodlagos  az  ICC,  hiszen  ekkor  a  bizonyítási 

                                                 
57 Tárgyalási jegyzőkönyv, 2009. június 12. ICC Case No. ICC‐01/04‐01/07, ICC‐01/04‐01/07‐T‐67‐ENG 10. o. 2‐3. 
58 Reasons for the Oral Decision on the Motion Challenging the Admissibility of the Case (Article 19 of the Statute) 
ICC‐01/04‐01/07‐1213‐tENG, 36‐37. o 92‐94. bek. 
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teher  büntető  eljárásokban  kissé  szokatlan  dinamizmusa  figyelhető  meg.  Ennek 
lehetősége abban keresendő, hogy az ártatlanság vélelme csak a bűnösség kérdésében 
helyezi a bizonyítási terhet a vádhatóságra, egyéb esetekben a klasszikus jogelvekben 
rejlő  főszabály  szerint  az  bizonyít,  aki  állít,  nem  az  aki  tagad.  Az  ügyek 
elfogadhatóságával  kapcsolatban  pedig  a  tagadás  az  Ügyészi  Hivatal  oldalán 
jelentkezik: tagadják, hogy az érintett állam képes lenne megfelelő eljárást lefolytatni. 
Ezért a bizonyítás ebben a kérdésben csak akkor lehet a Bíróság szerveinek feladata, 
ha egy vélelem megfordítja a bizonyítási terhet. Az eddigi ügyekben látható volt, hogy 
az Ügyészi Hivatal minden esetben szükségesnek tartotta annak bizonyítását is, hogy 
az  állam  képessége  vagy  hajlandósága  hiányzik.  Ez  tehát  egy  olyan,  a  Statútumban 
nem  kifejezetten  szereplő  és  szükségszerűen  megdönthető  vélelem  létezésére  utal, 
amely  szerint  minden  állam  hatóságai  képesek  és  hajlandóak  a  legsúlyosabb 
bűncselekmények  elkövetőivel  szemben  eljárni.  E  vélelem  felállítása  egyébként  az 
államok  ilyen  bűncselekmények  üldözésére  vonatkozó  nemzetközi  kötelezettsége 
miatt egyúttal az ICC jóhiszeműség elvéből fakadó kötelességeként is értelmezhető.  

Az  elfogadhatóságról  szóló  pozitív  döntés  ezt  a  vélelmet  megdönti.  Okkal 
állíthatja  tehát  az ügyész,  hogy az  ilyen döntések megtámadása  esetén a bizonyítási 
teher  a megtámadó  félre  száll  át,59 hiszen ezekben az  esetekben az  állam azt  állítja, 
hogy érdemi eljárás lefolytatására képes, és azt akarja is, korábbi döntésénél fogva a 
bíróság  és  az  ügyészi  hivatal  ezt  nyilvánvalóan  –  ekkor  már  –  tagadja.  Bár  ez  a 
dinamika a statútum szövegéből nem olvasható ki,60 a  jog általánosan elismert elvei 
alapján, a fenti gondolatmenet mentén igazolható. 

Összegzés 

A komplementaritás gyakorlati alkalmazása során tehát különös jelentősséget 
nyer az időtényező. Ezzel kiegészítve tehát az alábbiak szerint foglalható össze az ICC 
első tíz éve alapján a komplementaritásra vonatkozó gyakorlat. 

A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága a szűk értelemben vett előfeltételek 
megléte  esetén  is  kiegészítő  jellegű,  ennek  megfelelően  a  joghatóságba  tartozó 
bűncselekmények üldözése elsősorban az érintett államok joga és egyben kötelessége. 
Az ICC védőháló szerepe akkor kerül előtérbe, ha az állam bármilyen oknál fogva nem 
képes, vagy nem akar érdemi eljárást lefolytatni ezekben az ügyekben. Ha egyáltalán 
nem  folytat  eljárást,  az  nyilvánvalóan  ilyen  eset,  egyszerű  ténykérdésként 
bizonyítható. Ha folytat eljárást, az eset összes körülményeinek fényében eldönthető, 

                                                 
59  ICC  Ügyészi  Hivatal:  Informal  Expert  Paper,  The  Principle  of  Complementarity  in  Practice  (2003)  17.  o.  L. 
http://www.icc‐cpi.int/iccdocs/doc/doc654724.PDF (letöltve 2012. február 4.)  
60 Michael A. Newton: im. 162. o.  



Ádány Tamás Vince: 
A komplementaritás elve a gyakorlatban  

 
 

 
Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 

IX. évfolyam 2012/4. szám 
www.kul-vilag.hu 

- 75 - 
 

hogy az  eljárás  az  ICC kívánalmainak megfelelően érdemi  eljárásnak  tekinthető‐e. A 
joghatóság  gyakorlásában  az  elsőbbség  az  államokat  illeti  meg,  ennek  megfelelően 
egyrészt  a  komplementaritás  alapja  annak  vélelme,  hogy  az  államok  ilyen  eljárások 
lefolytatására képesek és az akarják. A konkrét ügyre nézve ez a vélelem megdőlhet, 
ettől  lesz  az  ügy  az  ICC  számára  elfogadható,  az  állam  azonban  ekkor  még 
visszakövetelheti  az  eljárást,  ha  bizonyítja,  hogy  az  ügy  eldöntésére  képes  és  azt 
akarja. A két időpont között egy jellemzően konfliktusban érintett állam esetében több 
olyan  esemény  is  történhet,  amelyek  könnyen  elképzelhetővé  teszik,  hogy  az  állam 
mintegy  „meggondolja  magát”.  Az  ügyelfogadhatóságát  megtámadhatják  az  eljárás 
egyéb szereplői is, ám az eddigi gyakorlat alapján úgy tűnik, a döntő mérce az állami 
akarat vizsgálata marad.61 

                                                 
61  Vö.  Reasons  for  the Oral  Decision  on  the Motion  Challenging  the  Admissibility  of  the  Case  (Article  19  of  the 
Statute) ICC‐01/04‐01/07‐1213‐tENG 35. o. 88. bek.  


