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TANULMÁNY 

 

Csapó Zsuzsanna: • 

A Nemzetközi Büntetőbíróság és az ENSZ Biztonsági Tanácsának 

viszonyrendszere a Római Statútum 16. cikkének fényében 

 

Jelen  tanulmány  a  Római  Statútum  16.  cikkének  rövid  kritikai  elemzésére  vállalkozik:  a 
Biztonsági  Tanács  azon  statútumbeli  jogkörén  alapuló  problémákat  felvetve,  amely  alapján  a  BT 
felkérheti  a  Nemzetközi  Büntetőbíróságot,  (megújítható)  12  hónapra  függesszék  fel  az  ICC  előtti 
nyomozás  és/vagy  vádeljárás  elindítását  illetve  folytatását, mégpedig  a  nemzetközi  béke  és  biztonság 
fenntartása  érdekében,  az  ENSZ  Alapokmány  VII.  fejezete  alapján  hozott  határozattal.  A  következő 
kérdésekre  törekszik  választ  keresni  a  szerző.  Mennyiben  rengeti  meg,  vagy  épp  szolgálja  az  ICC 
függetlenségét a politikai alapon működő BT ezen hatásköre? Hogyan egészítik ki egymást a Statútum 
13(b) és a 16. cikkei (azaz a BT jogköre ügyeket az ICC elé utalni, valamint az eljárás megakasztásának 
lehetősége)? Miként  egyeztethetők  össze,  szembeállíthatóke  a  béke  megteremtésének/megtartásának 
követelménye és az  igazságszolgáltatás  igénye? Milyen kísérletek történtek eddig a 16. cikk  felhívására: 
milyen alapon, milyen reakciókat kiváltva? Mely kockázatokkal kell szembesülni – politikai és gyakorlati 
következményekkel – a BT  felfüggesztést kezdeményező  fellépése esetén,  s miként  lehet minimalizálni e 
problémákat? 

I. A RÓMAI STATÚTUM 16. CIKKE 

A  Nemzetközi  Büntetőbíróságot  felállító  Római  Statútum  16.  cikke  a 
következőképp  rendelkezik:  „Miután  a  Biztonsági  Tanács,  az  ENSZ  Alapokmány  VII. 
fejezete  alapján  elfogadott  határozatban,  felkéri  a  Bíróságot,  nyomozás  illetve 
vádeljárás nem  indítható  illetve nem  folytatható 12 hónapig. E  felkérés a Tanács által 
azonos feltételek mellett megújítható.”1 

Ízeire  szedve  a  16.  cikket,  a  következő  részelemekre  bonthatjuk  e 
rendelkezést: 

                                                 
• Csapó Zsuzsanna a Pécsi Tudományegyetem Állam‐ és Jogtudományi Kar Nemzetközi‐ és Európajogi Tanszékének 
adjunktusa.  Jogász  és  európajogi  szakjogász  végzettségét  a  Pécsi  Tudományegyetemen,  míg  szakdiplomáciai 
szakértő diplomáját a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán szerezte. Kutatási területe: a 
természetes személyek nemzetközi jogon alapuló büntetőjogi felelőssége. PhD disszertációját 2009‐ben védte meg 
„Nemzetközi jogi védőháló a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek oltalmára” címmel. 
1 A 16. cikk kizárólag a nyomozásra és a vádeljárásra vonatkozik (a vád megerősítéséig), azaz a tárgyalási szakra 
már nem. (Bizonyos fordítások a „nyomozás vagy a büntetőeljárás” felfüggesztéseként interpretálják a „deferral of 
investigation or prosecution” illetve a „sursis à enquêter ou à poursuivre” formulát, megítélésem szerint helytelenül, 
mert a büntetőeljárásnak egyrészt a nyomozás is része, másrészt ugyanúgy a tárgyalási szak is.) 



Csapó Zsuzsanna: 
A Nemzetközi Büntetőbíróság és az ENSZ Biztonsági Tanácsának viszonyrendszere 

a Római Statútum 16. cikkének fényében  
 
 

 
Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 

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

- 43 - 
 

1. az  ENSZ  Alapokmány  VII.  fejezete  alapján  hozott  határozattal 
terjeszthető elő e felkérés; 

2. melynek  alapján  a  nyomozás  és/vagy  a  vádeljárás  elindítása  illetve 
folytatása is megakasztható, késleltethető, felfüggeszthető; 

3. mégpedig 12 hónapos időintervallumra; 

4. mely  egyszersmind  újabb  (és  újabb)  12  hónapra,  azonos  kondíciók 
mentén megújítható; 

5. egyetlen feltétel tehát: a BT úgy ítéli meg, a felelősségre vonást szolgáló 
eljárás  felfüggesztése  a  nemzetközi  béke  és  biztonság  fenntartásához 
szükséges. 

Annakidején  a  Római  Statútumba  a  16.  cikk  egy  kompromisszum 
eredményeként  került.  (Csakúgy,  mint  a  13(b)  paragrafus,  amely  lehetőséget  ad  a 
Biztonsági  Tanácsnak  arra,  hogy  egy  ügyet,  ügycsoportot  a  Nemzetközi 
Büntetőbíróság  elé  utaljon,  s  így  a  részes  államok  illetve  az  Ügyész  saját 
kezdeményezése mellett  a BT utalása  alapján  is  eljárás  indulhat  az  ICC  előtt.) A  két 
szélsőség,  mely  végül  kiegyezett,  ekként  feszültek  egymásnak:  az  egyik  oldal  a 
Biztonsági  Tanács  számára  az  ICC  „kapuőrzője”  szerepet  szánta,  a  másik  nézőpont 
azonban  az  ICC  teljes mértékben  független  szervként  történő  funkcionálása mellett 
kardoskodott.2 

A „realisták” (BT által kontrollált ICC) és a „legalisták” (apolitikus ICC) közötti3 
kompromisszum eredményeként a Római Statútum egyik legvitatottabb rendelkezése 
született meg. Hiszen a 16.  cikk  lehetőséget ad arra, hogy egy  politikai  testület  (BT) 
beavatkozzon egy bírói szerv (ICC) munkájába. Márpedig egy bírói szervvel szemben 
alapvető  követelmény,  hogy  megfeleljen  a  függetlenség  kritériumának.  Kritikusai 
szerint így a 16. cikk egyenesen megkérdőjelezi az ICC legitimitását.4 

Érdemes számításba venni, hogy milyen koncepciót vázolt fel még 1994‐ben a 
Nemzetközi  Jogi  Bizottság  tervezetében  a Nemzetközi  Büntetőbíróság  Statútumáról. 
Az  akkori  elképzelés  szerint  nem  lehetett  volna  eljárást  indítani  a  Bíróság  előtt  a 
Biztonsági Tanács által a VII.  fejezet keretében tárgyalt ügyek tekintetében, hacsak a 
BT  másként  nem  dönt.5  Azaz  a  NJB  tervezete  szerint  az  ICC  sok  esetben  nem 

                                                 
2 Hemi Mistry  ‐ Deborah Ruiz Verduzco: The UN Security Council and  the  International Criminal Court.  Chatham 
House, 2012. 14. o. 
3 Christopher Gevers: „SA’s bold proposal shows up the flaws in  the Rome compromise”. Business Day Live, 2009. 
december  29.  http://www.bdlive.co.za/articles/2009/12/29/sa‐s‐bold‐proposal‐shows‐up‐the‐flaws‐in‐the‐
rome‐compromise, internetről letöltve: 2012. június 30. 
4 Mistry ‐ Verduzco: i.m. 14. o. 
5 Draft Statute for an International Criminal Court, Yearbook of the International Law Commission, 1994. Vol. II. Part 
Two, Article 23(3) 
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indíthatott  volna  eljárást  a  BT  előzetes  felhatalmazása  nélkül.  Sőt,  SCHABAS  szerint 
minden  potenciális  büntetőeljárás  fennakadt  volna  e  szűrőn,  hiszen  „a  béke 
veszélyeztetése,  megszegése  vagy  támadó  cselekmények”  (Alapokmány  VII.  fejezet) 
körébe  tartozó  események  listája  voltaképpen  többé‐kevésbé  egybeeshet  „a 
humanitárius nemzetközi  jog súlyos megsértése” kategóriája alá vonható események 
körével  (azaz  egy  nemzetközi  büntetőbíróság  figyelmét  felkeltő  esetcsoportokkal).6 
Fentiekből következően már pusztán egy kérdésnek a BT napirendjére tűzése (eljárási 
kérdés!) obstruálhatta volna az ICC eljárását. Ezt az akadályt csak a Biztonsági Tanács 
kifejezett  döntése  háríthatta  volna  el. Márpedig  egyetlen  állandó  tag  vétója  (immár 
érdemi kérdés!) lehetetlenné tette volna e határozat megszületését.7 

Fenti  elgondolás  heves  ellenállásba  ütközött  az  államok  többsége  részéről 
(leszámítva természetesen a BT állandó tagok támogató helyeslését). Azzal érveltek az 
ellenzők:  megengedhetetlen,  hogy  egy  politikai  testületnek  ily  mértékben 
alárendelődjék egy elviekben független bíróság.8 

A Statútum végső változatában szereplő 16. cikk így végül egy kompromisszum 
eredménye  lett:  immár  csak megakasztani, megakadályozni  tudja  a  BT  az  eljárást,  s 
nem az engedélyéhez kötött annak megindítása.9 

II. A BÍRÓSÁG FÜGGETLENSÉGE 

Az  ENSZ  Biztonsági  Tanácsa  és  a  Nemzetközi  Büntetőbíróság  közötti 
viszonyrendszer elvi alapjai két dokumentumból világlanak ki. Egyrészt az ENSZ és az 
ICC közötti együttműködési megállapodás10 hitet tesz a Bíróság függetlensége mellett, 
amikor 2(1) cikke leszögezi, hogy: „az ENSZ a Bíróságot független állandó bíróságként 
ismeri el”. Ugyanezen cikk (3) bekezdése pedig deklarálja, hogy: „az Egyesült Nemzetek 
és  a  Bíróság  tiszteletben  tartják  egymás  státusát  és  mandátumát”.11  E 
kapcsolatrendszer  másik  lényeges  elemét  a  Római  Statútum  domborítja  ki: 
preambuluma  (3.  pont)  elismeri  az  igazságszolgáltatás  és  a  béke  és  biztonság 

                                                 
6  William  A.  Schabas:  „United  States  hostility  to  the  International  Criminal  Court?  It’s  all  about  the  Security 
Council”. European Journal of International Law, Vol. 15. No. 4. (2004), 715. o. 
7 William A.  Schabas: An  Introduction  to  the  International Criminal Court.  Second Edition,  Cambridge University 
Press, 2004. 82. o. 
8 Schabas szerint a Nemzetközi Jogi Bizottság tervezete egy „állandó ad hoc törvényszék” koncepcióját vázolta fel: 
egy bíróságét, amely teljes mértékben alárendelődik a Biztonsági Tanácsnak. 
Schabas: United States hostility to the ICC. 701. o. 
9 Dapo Akande  ‐ Max du Plessis  ‐  Charles  Chernor  Jalloh: An African expert  study on  the African Union concerns 
about article 16 of the Rome Statute of the ICC. Position Paper. Institute for Security Studies, 2010. 8. o. 
10 Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court and the United Nations, 2004. ICC‐
ASP/3/Res.1. 
11 E függetlenséget maga a Római Statútum is hangsúlyozza (preambulumának 9. pontja). 
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fenntartásának  kapcsolatát,  összetartozását,  amikor  rögzíti,  hogy  a  joghatósága  alá 
vont bűncselekmények „fenyegetést jelentenek a békére, biztonságra”. 

Márpedig,  szól  a  konklúzió:  Egy  teljesen  független  Bíróság  képtelen  lenne 
minden esetben önmagában eleget tenni a „béke‐biztonság” mindent átható alapvető 
céljának. Ezért van szükség arra, hogy a BT is szerepet kapjon a folyamatban. 

Ez a képlet  teljesen világos akkor,  amikor a 13(b) paragrafusból  indulunk ki: 
hiszen e rendelkezés alapján a BT olyan ügyet is az ICC elé utalhat, amely – mivel nem 
részes állam érintett – másképp nem kerülhetne a Bíróság elé. De mi a helyzet a 16. 
cikkel? Nem rengeti meg alapjaiban az ICC függetlenségét?!12 

Érdemes  megfontolni  azt  a  felvetést,  szolgálhatja‐e  épp  a  16.  cikk  (a  BT 
felfüggesztés kezdeményezéséhez való joga) az ICC függetlenségét? Akik szerint igen, 
a  következőképp  érvelnek.  Különösen  érzékeny  politikai  szituáció  közepette 
kivételesen érdemes, ha az ICC visszavonulót fúj. Hiszen ha a BT kezdeményezésére a 
Bíróság időlegesen „levonul” a kényes politikai terepről, ez később hozzájárulhat épp 
az ICC által lefolytatni kívánt eljárások sikeréhez. Ugyanis a  felelősségre vonást célzó 
eljárás  átmeneti  felfüggesztése,  elhalasztása  hozzájárulhat  a  béketárgyalások 
eredményességéhez,  elősegítheti  a  fegyveres  csoportok  leszerelését, 
visszavezetésüket (reintegrációjukat) a civil életbe. Így épp hogy nem átpolitizálódik 
az ICC a BT közbeavatkozása hatására, hanem épp ellenkezőleg, mentesül időlegesen a 
kényes politikai környezettől, s annál eredményesebben lép majd fel, ha eljárása már 
biztosan nem fenyegeti a békét és biztonságot.13 

Sokak számára azonban nem meggyőző ez az érvelés. Erős kritika  érte és éri 
mind a mai napig a Római Statútum 16. cikkét. De ne  feledjük! Természetesen a 16. 
cikk se nem fosztja meg az  ICC‐t  joghatóságától, se nem ad amnesztiát az eljárás alá 
vontaknak. Egyszerűen – ahogy HEMI MISTRY és DEBORAH RUIZ VERDUZCO hangsúlyozzák 
tanulmányukban – csak időt ad a nemzetközi békét fenyegető kihívásokra megoldást 
találni.  Ideje  pedig,  mint  állandó  bíróságnak,  van  az  ICC‐nek.  Persze  rögtön  ott  az 
ellenérv:  „justice delayed  is  justice denied”. Vagyis a késlekedő  igazságszolgáltatás az 
igazságszolgáltatás  megtagadásával  egyenlő.  A  halogatott  igazságszolgáltatás 
megtagadott igazságszolgáltatás!14 

                                                 
12  Lawrence  Moss:  The  UN  Security  Council  and  the  International  Criminal  Court.  Towards  a  More  Principled 
Relationship. Friedrich Ebert Stiftung, 2012. 2‐3. o. 
13 Mistry ‐ Verduzco: i.m. 14. o. 
14 Uo. 
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III. A KULCSKÉRDÉS: BÉKE VERSUS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS? 

Kiindulási alap:  a Biztonsági Tanács  csak akkor kérheti  fel  az  ICC‐t  az eljárás 
felfüggesztésére,  ha  úgy  ítéli,  hogy  az  eljárás  megkezdése  vagy  folytatása 
veszélyeztetné  a  nemzetközi  békét.  Kérdés:  tényleg  veszélyeztetheti  a  felelősök 
számonkérése a nemzetközi békét, biztonságot?! Egyesek szerint megalapozatlan ezt 
állítani.  Véleményük  szerint  épp  a  „bűnösök”  kiiktatása  könnyítheti  meg  a  béke 
elérését. Példaként a boszniai háborút lezárni célzó Daytoni Béketárgyalásokat hozzák 
fel,  ahol  is  az  ICTY  –  Richard  Goldstone  főügyész  –  letartóztatási  parancsa  okán  se 
Karadžić  se  Mladić  nem  tudott  részt  venni,  így  befolyással  sem  bírhattak  a 
megegyezésre, mégis sikerült tető alá hozni a megállapodást (bár Milošević jelen volt 
a  tárgyalóasztalnál!).  Vagy  maradva  Jugoszlávia  (korábbi)  példájánál:  a  16.  cikk 
rendeltetését  megalapozatlannak  látó  kritikusok  szerint  –  többek  között  –  a  II. 
világháború  után  elmaradt  felelősségre  vonás,  azaz  a  jugoszláv  háborús  főbűnösök 
bíróság  elé  állításának  elmaradása  számlájára  írhatók  a  ’90‐es  évek  rémtettei.15 
Hiszen, érvelnek: a hosszantartó béke igazságot követel, igazságszolgáltatást igényel! 

Mások  épp  ellenkező  véleményt  osztanak,  miszerint  igenis  vannak  olyan 
helyzetek,  amelyekben  az  ICC  eljárása  megakaszthatja,  akadályozhatja  (legalábbis 
rövid  távon)  a  nemzetközi  béke  és  biztonság  fel‐  vagy  visszaállítását,  ezért  –  ha 
körültekintően  is,  de  –  megalapozott  és  elengedhetetlen  lehet  a  16.  cikkre  történő 
hivatkozás. (Megjegyzendő, hogy India már a Római Konferencián hevesen tiltakozott 
az  ellen,  hogy  elismerést  nyerjen:  az  igazság/szolgáltatás/  alááshatja  a  nemzetközi 
békét,  biztonságot.)16  Plusz  a  Bíróságnak  is  érdeke  lehet  az  erőszak  és  a  káosz 
(fejetlenség) megállítása, még azon az áron is, ha emellett időlegesen késik is ugyan a 
felelősségre  vonás  (s  a  fejek  csak  később  „hullanak”).  A  nemzetközi  büntető 
igazságszolgáltatás  és  a  pragmatikus  diplomácia  érdekei  között  olykor  felmerülő 
feszültséget  SCHABAS  szerint  jól  érzékelteti  a  Charles  Taylor  volt  libériai  elnök  ellen 
2003‐ban  kiadott  letartóztatási  parancs:  a  Sierra  Leone‐i  Speciális  Bíróság  ügyésze 
által  már  korábban megfogalmazott  vádiratot  akkor  hozták  nyilvánosságra,  amikor 
Taylor külföldi útra, Ghánába utazott egy béketárgyalásra. Amellett, hogy Taylort sem 
sikerült  (akkor)17  kézre keríteni, Accrában a békekonferencia dugába dőlt,  a  lezárni 
kívánt fegyveres konfliktus végére (ekkor) nem sikerült pontot tenni.18 

Persze minden szituációt esetről esetre kell megítélni: valóban az ICC eljárása 
akadályozza‐e  a  béke helyreállítását,  vagy más, merőben  eltérő  tényezők  jelentenek 
veszélyt a béke megteremtésére. S ha csakugyan az ICC fellépése tűnik az akadálynak 
                                                 
15 A példák H. Mistry és D. R. Verduzco tanulmányából kerültek átvételre. Mistry ‐ Verduzco: i.m. 15. o. 
16 Schabas: An Introduction to the ICC. 83. o. 
17 Taylort azóta (2012‐ben) az SCSL első fokon 50 év szabadságvesztésre ítélte. 
18 Schabas: United States hostility to the ICC. 715. o. 
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a békemegállapodás  előtt,  ezt  rendkívül  körültekintően kell megítélni,  s  jutni  arra  a 
következtetésre,  hogy  felfüggesztik  az  eljárást.19  S  ami  különösen  hangsúlyozandó: 
amint  elhárul  az  akadály  az  eljárás megkezdése  vagy  folytatása  elől,  haladéktalanul 
mindent meg  kell  tenni  újra  annak  érdekében,  hogy  a  szükséges  felelősségre  vonás 
teljes körűen, mindenre és minden érintettre kiterjedően megtörténjék. 

IV. A 16. CIKK FELHÍVÁSA 

2002 óta  több  kísérlet  is  volt  a  16.  cikk  felhívására:  az  ENSZ  békefenntartók 
(nem részes államok állampolgárainak immunitása) kapcsán; az Afrikai Unió részéről 
Darfur  (Szudán)  vonatkozásában;  továbbá  Kenya  is  hasonló  kísérletet  tett;  illetve 
felmerült  a  kérdés  Uganda,20  Elefántcsontpart  és  a  Közép‐Afrikai  Köztársaság21 
vonatkozásában is. 

Ehelyütt csak a három komolyabb felvetésről szólnék: 1) a békefenntartók, 2) 
Darfur 3) és Kenya példájáról. 

Elöljáróban  annyit:  konkrét  szituációra  vonatkoztatva  eddig még  nem  került 
sor a 16. cikk tényleges felhívására – kizárólag a békefenntartók vonatkozásában. 

S még egy érdekes adalék,  elő‐felvetés – amelyre H. MISTRY és D. R. VERDUZCO 
hívja  fel  a  figyelmet  –  érzékeltetve  a  helyzet  visszásságát:  sokan  azok  közül,  akik 
támadják és kritizálják a Római Statútum 13(b) paragrafusát, azaz amely lehetőséget 
biztosít a BT számára, hogy ügyet utaljon az ICC elé, épp ők hivatkoznak előszeretettel 
a  Statútum  16.  cikkére,  és  szólítják  fel  a  Biztonsági  Tanácsot  az  ICC  eljárásának 
megakasztására.22  Holott  e  két  cikk  kéz  a  kézben  jár:  mindkettő  ugyanazon  elvi 
alapokon  nyugszik,  és mindkettő  a  politikai  alapon működő  BT  és  a  függetlenségre 
törekvő Bíróság kényes viszonyát érinti, szabályozza. 

                                                 
19 Mistry ‐ Verduzco: i.m. 15. o. 
20 2007‐ben az ugandai kormány és az LRA (Lord’s Resistance Army) között zajló ún. Juba tárgyalásokon vetődött 
fel feltételként a BT felkérése a 16. cikk felhívására. 
Barney Afako: Negotiating in the shadow of justice. In: Initiatives to end the violence in northern Uganda: 20022009 
and the Juba peace process. Conciliation Resources, 2010. 23. o. 
21 Hírforrások arról számoltak be 2008 augusztusában, hogy a Közép‐Afrikai Köztársaság elnöke, François Bozizé 
levélben kérte az ENSZ Főtitkárát, Ban Ki‐moont,  járjon közbe a BT‐nél a 16.  cikk alkalmazása érdekében. Hemi 
Mistry  és  Deborah  Ruiz  Verduzco  tanulmánya  (Mistry  ‐  Verduzco:  i.m.  15.  o.)  az  alábbi  linken  elérhető  levélre 
hivatkozik: http://centrafrique‐presse.over‐blog.com/article‐23115615.html  
22 Mistry ‐ Verduzco: i.m. 15. o. 
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1. Békefenntartók immunitása 

Pár nappal  a Római  Statútum hatályba  lépését  követően  (amikor  az  ICC még 
meg  sem  nyitotta  kapuit)  a  Biztonsági  Tanács  elfogadta  1422  (2002)  számú 
határozatát. A határozat kizárta az ICC joghatóságát 1 évre azon ENSZ‐békefenntartók 
vonatkozásában,  akik  a  Római  Statútumban  nem  részes  államok  polgárai.  (A 
határozathozatal  politikai  háttereként  az  Egyesült  Államok  a  boszniai  ENSZ 
békefenntartó  misszió  rutinszerű  meghosszabbításának  megvétózását  helyezte 
kilátásba, ha nem sikerül megállapodni az amerikai békefenntartó katonák ICC előtti 
mentességéről.)23 

Egy  évre  rá  a  BT  1487  (2003)  számú  határozata  megújította  e  kivételt. 
Ráadásul  mindkét  határozat  kifejezte  a  Biztonsági  Tanács  azon  szándékát,  hogy 
azonos feltételek mellett minden év júliusában megújítani kívánja kérését az ICC felé 
„ameddig  szükséges”.  Az  automatikus  korlátlan  újra  és  újra  megújítás  lehetősége 
sokaknál  kiverte  a  biztosítékot.  Az  ENSZ  Főtitkára  kifejtette:  egy  ilyen  gyakorlat 
elfogadása  és  követése  aláásná  mind  az  ICC,  mind  a  BT,  mind  a  békefenntartók 
tekintélyét.24 

2004‐ben  azonban  további  kiterjesztésre  már  nem  kerülhetett  sor,  mivel  az 
Abu  Ghraib  börtönben  történt  visszaélések  felszínre  kerülése  után  nem  sikerült  a 
kellő számú támogatást elérni egy újabb hasonló tartalmú határozathoz.25 

1)  Jogilag  kétséges  megalapozottságúak  voltak  e  határozatok.  Hiszen  ugyan 
formailag a Római Statútum 16. cikkére történt hivatkozás, de valójában nem zajlott 
és  nem  is  volt  kilátásba  helyezve  semmilyen büntetőeljárás,  amit  a  16.  cikk  alapján 
felfüggeszteni illetve elhalasztani lehetett volna. A BT határozatok kritikusai szerint a 
16. cikk nem azt szolgálja, hogy: a) általános immunitást biztosítson, b) jövőbeni még 
nem ismert katonai műveletek, c) nagyszámú résztvevője számára.26 Kizárólag esetről 
esetre,  adott  szituációt  elemezve  lehet  megítélni  a  16.  cikk  felhívásának 
szükségességét,  s  nem  lehet  egy  hipotetikus  ügyre  ex  ante  felhívni  e  paragrafust.27 
Ráadásul  a  16.  cikkre  csak  a  nemzetközi  béke  és  biztonság  veszélyeztetése  esetén 
lehet  hivatkozni,  márpedig  itt  fel  sem  merülhetett  e  jogalap  megléte.28  (Még  ha 
olyannyira  szélesen  is  értelmezi  gyakorlata  alapján  a  BT  a  békére/biztonságra 

                                                 
23 Moss: i.m. 4. o. 
24  Coalition  for  the  International  Criminal  Court:  Compilation  of  Documents  on  UN  Security  Council  Resolution 
1422/1487.  Controversial  resolutions  proposed  by  the  United  States  seeking  immunity  from  the  International 
Criminal Court. May 2004. 25. o. 
25 Mistry ‐ Verduzco: i.m. 15. o. 
26 Moss: i.m. 4. o. 
27 Carsten Stahn: „The Ambiguities of Security Council Resolution 1422 (2002)”. European Journal of International 
Law, Vol. 14. No. 1. (2003), 91. o. 
28 Akande ‐ Plessis ‐ Jalloh: i.m. 9. o. 
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fenyegetést jelentő tényezőket.)29 Hacsak – tehető hozzá – nem veszélyeztette volna a 
nemzetközi béke és biztonság fenntartását, ha az USA beváltja ígéretét, és megvétózza 
a  boszniai  mellett  valamennyi  békefenntartó  misszió  működését  illetve  nem  járul 
hozzá finanszírozásukhoz.30 

Érdemes  e  jogi  kétségek  szempontjából  megfontolni  CARSTEN  STAHN  alábbi 
érvelését  is, miszerint: Minden  államnak  joga  a  területén  külföldiek  által  elkövetett 
bűncselekmények üldözése, tekintet nélkül állampolgárságukra. Nehéz belátni, miért 
kellene  az  ICC  vonatkozásában más  szabályt  alkalmazni  –  azaz  kivonni  joghatósága 
alól  a  Statútumban  nem  részes  államok  (de  részes  államok  területén  szolgálatot 
teljesítő)  békefenntartóit  –  ugyanis  a  Nemzetközi  Büntetőbíróság  a  tagállamok 
delegált területi joghatósága alapján jár el.31 

Szintén  figyelmet érdemel NEHA  JAIN okfejtése  is,  aki  szerint  az 1422‐es majd 
1487‐es  határozat  elfogadásával  a  BT  ultra  vires  cselekedett:  hiszen  e  határozatok, 
amelyek  a  Római  Statútum  részes  államait  szerződésük  következetes  derogációjára 
szólítják  fel,32  megsértik  a  pacta  sunt  servanda  nemzetközi  jogi  axiómát. 
Szerződésmódosítással  érnek  fel,  de  az  1969.  évi  bécsi  egyezmény  releváns 
rendelkezéseinek33 figyelmen kívül hagyásával. JAIN szerint az Alapokmány 103. cikke 
sem  szolgálhat  kimentésül  (miszerint  „ha  az  Egyesült  Nemzetek  tagjainak  az 
Alapokmányból  folyó  és  bármely  egyéb  nemzetközi  megállapodásból  eredő 
kötelezettségei  összeütköznének,  az Alapokmányból  –  s  hozzá  teszem,  az  ún.  derivált 
jogforrásokból,  így  a  BT  határozatokból  –  folyó  kötelezettségeiket  illeti  elsőbbség”), 
mivel ezen alapokmányi rendelkezés nem más nemzetközi megállapodás „felülírását” 
hivatott biztosítani.34 

2) Politikai szempontból is visszás e határozatok megítélése. Hiszen a Biztonsági 
Tanács, amely a 13(b) paragrafus alapján a Római Statútumban nem részes államok 
állampolgárainak  ügyét  is  az  ICC  elé  utalhatja,  első  lépésként  (azaz  az  ICC‐vel 
kapcsolatos  jogkörei  legelső  gyakorlásakor)  épp  egyik  állandó  tagja  számára 
biztosított  az  ICC  joghatóságával  szemben  védelmet  (és  persze  a  többi  nem  részes 
állam  számára,  amely  békefenntartókat  szintén  állomásoztat).35  ÁDÁNY  TAMÁS  e 

                                                 
29 Valamint azt se feledjük: az automatikus évenkénti megújítás lehetőségének kikötése eleve ellentmond a 16. cikk 
által  lefektetett  céloknak,  miszerint  az  eljárások  felfüggesztésére  kizárólag  a  nemzetközi  béke  és  biztonság 
veszélyeztetése esetén kerülhet sor. Automatizmus esetén ugyanis fel sem merül e feltétel meglétének megítélése. 
Neha  Jain:  „A  Separate  law  for  peacekeepers:  The  clash  between  the  Security  Council  and  the  International 
Criminal Court”. European Journal of International Law, Vol. 16. No. 2. (2005), 244. o. és 247. o. 
30 Stahn: i.m. 87. o. 
31 Uo. 86. o. 
32 Kivételt vésve (a békefenntartók vonatkozásában) az ICC – Statútum által rögzített – joghatóságába. 
Jain: i.m. 253. o. 
33 1969. évi bécsi egyezmény a szerződések jogáról, 40. cikk. 
34 Jain: i.m. 250‐251. o. és 253‐254. o. 
35 Moss: i.m. 4. o. 
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visszás,  fonák  helyzetet  JOSEPH  HELLER  nyomán  találóan  az  1422‐es  csapdájaként 
aposztrofálta.36 

Ne  feledjük:  a  BT  állandó  tagok  közül  (akik  bármelyike  megakaszthatja  a 
határozathozatalt)  csak  Franciaország  és  az  Egyesült  Királyság  részese  a  Római 
Statútumnak! Oroszország és az USA aláírta ugyan, de nem ratifikálta az egyezményt 
illetve  visszatáncolt  tőle,37  Kína  pedig  alá  sem  írta  azt.  Ez  márpedig  komolyan 
megkérdőjelezi  sokak  szemében  a  13(b)  és  16.  cikkek  hitelességét.  Holott  már  a 
Római Statútum által biztosított komplementaritás elve is kiolthatná az ellenérzéseket 
(e kérdés elemzése azonban ehelyütt messzire vezetne). 

Összegezve: kritikusai szerint az 1422‐es és 1487‐es határozatával a BT saját 
autoritását és hitelességét ásta alá, visszaélt hatalmával,38  s egyúttal kikezdte a még 
meg  sem  született  ICC  hitelét  is.  De  lássuk,  miként  történtek  egyéb  hivatkozások, 
immár  konkrét  szituációk  vonatkozásában,  a  Statútum  16.  cikkelyére,  s  milyen 
hullámokat vertek ezek a próbálkozások. 

2. Darfur (Szudán) 

Darfur esetében az eljárás felfüggesztésének szükségessége csak azután merült 
fel  bizonyos  körökben,  miután  kiderült:  az  ICC  Ügyésze  Al  Bashir  elnök  vád  alá 
helyezését kezdeményezte.39 A felfüggesztés kérésének indokául szolgáló érv szerint a 
szudáni  elnök  elleni  letartóztatási  parancs  kibocsátása  a  béketárgyalások  sikerét 
veszélyeztetné.  Többek  szerint  azonban  nem  elfogadható  ez  az  érvelés:  egyrészt 
nincsenek  komoly  béketárgyalások,  amelyek  blokkolhatók  lennének  (e  tárgyalások 
elakadtak,  megrekedtek,  olyan  okok  miatt,  amelyeknek  semmi  köze  az  ICC 
eljárásához),40  másrészt  ha  lennének  is,  a  letartóztatási  parancs  nem  képezne 
akadályt a diskurzus előtt.41 

Hangsúlyozandó, hogy a darfuri szituáció kapcsán az Afrikai Unió, annak Béke 
és Biztonság Tanácsa (támogatva az Iszlám Államok Konferenciája, az Arab Liga és az 
El  Nem  Kötelezettek  Mozgalma  által)42  kérte  fel  a  Biztonsági  Tanácsot  az  eljárás 
                                                 
36 Ádány Tamás Vince: A legsúlyosabb jogsértések miatti felelősségre vonhatóság nemzetközi jogi tendenciái, különös 
tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságának előfeltételeire. Doktori értekezés, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, Jog‐ és Államtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2011. 184. o. 
37  Az  USA  Clinton  idején  aláírta  a  Római  Statútumot,  de  nem  erősítették  meg.  Később  Bush  idején  teljesen 
visszaléptek. 
38 Schabas: An Introduction to the International Criminal Court. 84. o. 
39 Al Bashir ellen 2008 júliusában bocsátott ki az Ügyész letartóztatási parancsot. 
40  „Article  16”. Human Rights Watch, 2008.  augusztus  15.  http://www.hrw.org/news/2008/08/15/q‐article‐16, 
internetről letöltve: 2012. június 30. 
41 Mistry ‐ Verduzco: i.m. 15‐16. o. 
42 Vagyis a nemzetközi közösség mintegy 2/3‐át képviselve álltak be e szervezetek a kérés mögé. 
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felfüggesztésére.43  A  BT‐ben  azonban  3  állandó  tag  és  5  nem  állandó  tag  nem 
támogatta a felfüggesztést.44 Márpedig az ICC eljárását felfüggesztő BT határozat csak 
9  egybehangzó  szavazattal  születhet  meg,  köztük  az  állandó  tagok  mindegyikének 
igenével. A végül kompromisszum eredményeként elfogadott 1828 (2008) számú BT 
határozat csupán utalt az AU és egyes BT tagok aggodalmaira, ígérve, hogy a kérdést 
napirenden tartják.45 

Ami  különösen  érdekessé  teszi  e  helyzetet:  Darfur  esetében  az  ügyet  a 
Biztonsági Tanács utalta az ICC elé, 1593 (2005) számú határozatával. Márpedig talán 
alappal  feltételezhető,  hogy  a  16.  cikk  megfogalmazásakor  nem  vagy  csak  kevesen 
gondoltak arra, hogy e paragrafus alapján a Biztonsági Tanács az általa az ICC elé utalt 
ügyet később felfüggeszteni kíván majd. Bár kétségtelen, hogy az elvi lehetőség adott 
rá.  Sőt maga az 1593.  számú BT határozat  is utal bevezető  rendelkezései közt  a 16. 
cikk  által  biztosított  lehetőségre.46  Azonban  az  is  igaz:  alapjaiban  rengetné  meg  a 
Bírósággal  szemben  támasztott  függetlenség  követelményét,  ha  a  BT  hol  elé  utalna, 
hol pedig a  felfüggesztését kérné egyazon ügynek, azaz  „hol be‐, hol kikapcsolná” az 
ICC‐t.47 

(Megfontolásra érdemes vélemény egyébiránt, miszerint azzal, hogy a BT nem 
tesz meg mindent az általa az ICC elé utalt ügyek támogatásáért, nyomon követéséért, 
a  kiadott  letartóztatási  parancs  érvényre  juttatásáért  –  mint  ahogy  az  kritikaként 
megfogalmazódott már a  testülettel szemben Darfur kapcsán – voltaképpen de  facto 
felfüggeszti az eljárást.)48 

S  végül  még  egy  kényes  kérdés:  a  darfuri  helyzetet  az  ICC  elé  utaló  BT 
határozat  6.  pontjában  kizárja  az  ICC  joghatósága  alól  a  Római  Statútumban  nem 
részes  államok  polgárait  (magától  értetődően  Szudánt  kivéve),  akik  vagy  az  ENSZ 
vagy  az  AU  égisze  alatt  Darfurban  teljesítenek  szolgálatot.  (Ismételten  az  USA 
nyomására és megnyugtatására került be e passzus a határozatba.) Ez esetben tehát 
ugyanaz  a  felállás,  mint  a  békefenntartókra  vonatkozó  két  általános  érvényű 
határozatnál,  annyi  különbséggel,  hogy  itt  kizárólag  Szudánra  szólt  az  immunitás 
deklarálása (a 2003‐as határozat által nyújtott 12 hónapos generális mentesség ekkor 
már  lejárt).  Maga  a  BT  határozat  6.  pontja  egyébként  nem  utalt  kifejezetten  a  16. 
cikkre – szemben a két általános határozattal, amely megtette ezt 2002‐ben és 2003‐

                                                 
43 Communiqué of the 142nd meeting of the Peace and Security Council of the the African Union held on 21 July 
2008 (S/2008/481, annex). 
44 Akik nem  támogatták  az  állandó  tagok közül:  Franciaország,  Egyesült Királyság, USA. Akik nem  támogatták  a 
nem állandó tagok közül: Belgium, Costa Rica, Horvátország, Olaszország, Panama. Akik támogatták: Burkina Faso, 
Dél‐Afrika, Indonézia, Kína, Líbia, Oroszország, Vietnam. 
45 Moss: i.m. 7. o. 
46 A preambulum 2. pontja. 
47 Moss: i.m. 13. o. 
48 Uo. 8. o. 
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ban – feltételezhető azonban, hogy a hivatkozási alapot itt  is  a 16. cikk jelentette. Ez 
esetben  azonban  ismét messze  túlnyúlt  a  BT  a  16.  cikk  által  rá  ruházott  hatalmon, 
hiszen egyrészt nem csupán 1 éves, hanem állandó immunitást biztosít a határozat, s 
szintén nem egy‐egy személy, hanem személyek  széles köre  számára.  Sértve ezzel  a 
jogegyenlőség alapelvét, hiszen egyazon szituáció kapcsán máshogy  ítélendők meg a 
különböző szereplők: máshogy egy Római Statútumban részes állam által és máshogy 
egy nem részes által delegált békefenntartó. (Márpedig a nemzetközi büntetőjog egyik 
megkérdőjelezhetetlen  alapelve  a  diszkrimináció  tilalma.)  Persze  szó  szerinti 
„felfüggesztésről” itt sincs szó, hiszen nincs eljárás, amit fel lehetne függeszteni.49 

(Megjegyzendő,  hogy  a  Líbia  ügyét  az  ICC  elé  utaló  1970  (2011)  számú  BT 
határozat szinte szó szerint megegyezően fogalmazott a fentiekkel. Hivatkozott tehát 
Preambulumában a Római Statútum 16. cikkére, illetve 6. pontja immunitást deklarált 
– azonos körben – az ICC joghatósága vonatkozásában.)50 

3. Kenya 

Kenya  (a  szudáni  szituációhoz hasonlóan)  szintén azután  igyekezett  a BT‐nél 
közbenjárni az eljárás felfüggesztése érdekében, miután kiderült, kiket kíván vád alá 
helyezni  az  Ügyész  a  2007‐es  választásokat  követő  erőszak  következményeként. 
Kenya esetében a felfüggesztés kérésének indoka a komplementaritás elvére történő 
hivatkozás  volt,  azaz  hogy  helyi  szinten  állítanák  bíróság  elé  az  elkövetőket. 
(Előzményként  megemlítendő,  hogy  a  kenyai  kormány  és  az  ICC  Ügyésze 
megállapodott:  2009  szeptemberéig  Kenya  felállít  egy  törvényszéket  a  releváns 
eseteket  kivizsgálandó.  Miután  a  határidő  eredménytelenül  letelt,  az  ICC  Ügyésze 
propriu motu indította el – első ízben ily módon – az eljárást.) 

A Nemzetközi Büntetőbíróság – a nemzeti büntető  joghatóságokhoz képesti – 
kiegészítő  jellegére, vagyis a komplementaritás elvére51 történő hivatkozás azonban, 
láthattuk, nem felel meg a 16. cikk jogalapjának: azaz a nemzetközi béke és biztonság 
veszélyeztetéséhez kötődő érvrendszernek. A BT nem is hívta fel – ismételten – a 16. 
cikket (annak ellenére vagy attól függetlenül, hogy Nairobi kérését az Afrikai Unió is 
újfent támogatta). 

Kenya  végül  helyesen  élve  a  Statútum  adta  lehetőségekkel  a  19.  cikkre 
alapozva  az  ügy  elfogadhatatlanságára  hivatkozott,  mégpedig  a  potenciális  helyi 

                                                 
49 Uo. 6. o. 
50  Egy  eltéréssel:  a  határozat  6.  pontja  az  Afrikai  Unióra  nem,  csak  az  ENSZ‐re  (az  ENSZ  égisze  alatt  Líbiában 
szolgálókra) utalt. 
51 A Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma, Preambulum és 1. cikk. 
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felelősségre  vonást  vetve  fel  érvként.  Az  érvelést  azonban  a  Tárgyalás‐előkészítő 
Tanácsok egyike elutasította (2011 májusában).52 

A  Biztonsági  Tanács  tehát  Kenya  esetében,  nem  engedve  az  erős  politikai 
nyomásnak,  helyesen  alkalmazta  –  ahogy  azt  LAWRENCE  MOSS  is  értékeli  –  mind  a 
Római Statútum mind az ENSZ Alapokmány releváns rendelkezéseit.53 

4. Milyen problémákkal, kockázatokkal kell szembesülni a 16. cikk felhívása 

esetén? 

Láthatjuk,  az  ENSZ  Biztonsági  Tanácsa  eleddig,  konkrét  szituációra 
vonatkoztatva, nem élt a 16. cikk által biztosított  jogkörével. Érdemes mégis számba 
venni azon problémákat, kockázatokat, amelyek e cikk  lehetséges  jövőbeni  felhívása 
esetén  potenciálisan  jelentkezhetnek.  Nézzük  e  kihívásokat  egyrészt  politikai, 
másrészt gyakorlati aspektusból. 

1) Politikai következmények: A 16. cikk kritikusai attól tartanak, hogy ha a BT 
valaha kezdeményezni fogja egy ICC előtti eljárás felfüggesztését, állandó zsarolásnak 
teheti ki magát az adott rezsim által, miszerint újítsa meg újra és újra újabb egy évvel 
az eljárás felfüggesztését. Az érintett államok ugyanis azzal fenyegethetik a Biztonsági 
Tanácsot: ismét kezdetét veszi az erőszak, ha nem ismétlik meg a felfüggesztést.54 Így 
nemcsak  a  felelősségre  vonás  halasztódik,  de  könnyen  visszaélésre  adhat  alapot  a 
Római  Statútum  adott  rendelkezése.  Sőt,  többen  attól  tartanak:  ha  egyszer 
felfüggesztik  az  eljárást,  nem  is  folytatják  azt.  Azaz  a  felfüggesztés  végül  az  eljárás 
csendes kimúlásához vezet el. 

2)  Gyakorlati  következmények:  Számtalan  praktikus  kérdés  is  felvetődik  az 
eljárás  felfüggesztése  esetére.  Példának  okáért  folytatódhat‐e  a  bizonyítékok 
összegyűjtése,  illetve  hogyan  őrzik  meg  a  már  feltárt  bizonyítékokat?  Vagy  hogyan 
kezeljék  a  különösen  érzékeny  és  múlandó  bizonyítékokat?  Illetve mi  lesz  azokkal, 
akik  az  ICC  őrizetében  letartóztatásukat  töltik:  maradnak  letartóztatásban,  vagy 
szabadon  engedik  őket,  illetve  mi  lesz  velük,  ha  újrakezdődik  az  eljárás?  (Hiszen 
elvileg  csak  „felfüggesztik”  az  eljárást,  azt  valamikor  tehát  folytatni  kell.) Nem sérül 
esetükben a  tisztességes  eljáráshoz  való  jog,  indokolatlan késedelem miatt?55 Netán 

                                                 
52 Pre‐Trial Chamber II. Decision on the Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of 
the Case Pursuant  to Article 19(2)(b) of  the Statute.  ICC‐01/09‐01/11. Situation  in  the Republic of Kenya  in  the 
Case  of  the  Prosecutor  v.  William  Samoei  Ruto,  Henry  Kiprono  Kosgey  and  Joshua  Arap  Sang.  30  May  2011. 
http://www.icc‐cpi.int/iccdocs/doc/doc1078822.pdf  
53 Moss: i.m. 10‐11. o. 
54 Mistry ‐ Verduzco: i.m. 16. o. 
55 Ádány: i.m. 182‐183. o. 
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mi lesz a tanúzásra kész számtalan tanú védelmével?56 (E csokorba szedett gyakorlati 
problémák  fényében  általánosnak  tekinthető  vélemény  szerint  egyáltalán  nem 
mindegy,  hogy  az  eljárás  mely  szakaszában  dönt  úgy  a  BT,  hogy  felfüggeszti  a 
procedúrát:  a  nyomozás  kezdeti  szakaszában,  vagy  már  a  letartóztatási  parancs 
kibocsátása után? Utóbbi lehetőség legitimitását többen megkérdőjelezik.)57 

Persze  ne  feledjük! Mivel  az  eljárás  felfüggesztését  kérő  BT  határozatnak  az 
Alapokmány  VII.  fejezetén  kell  nyugodnia,  csupán  egy  állandó  tag  vétója  is 
megakaszthatja  a  határozathozatalt,  amennyiben  fenti  kockázatokat  mérvadónak 
találja. 

V. AZ AFRIKAI UNIÓ ÁLLÁSPONTJA 

Mint korábban jeleztük, az Afrikai Unió többször is sikertelenül kérte az ENSZ 
BT‐t  (az  AU  Közgyűlése  is  illetve  Béke  és  Biztonsági  Tanácsa  is),  hogy  a  16.  cikkre 
alapozva  függessze  fel  az Al Bashir  szudáni  elnök  ellen az  ICC  által  indított  eljárást. 
Szintén utaltunk már rá, hogyan „jegelte” a BT e kérést: se nem utasította el, se nem 
támogatta  azt,  csupán  kurtán  konstatálta  a  megkeresést.  A  következményekről 
azonban még nem szóltunk:  

1)  egyrészt  az  Afrikai  Unió  felszólította  tagállamait:  ne működjenek  együtt  a 
Bírósággal, 

2)  másrészt  módosító  javaslatot  terjesztettek  elő  a  Római  Statútum  16. 
cikkéhez.58 

1. Felhívás az együttműködés megtagadására 

A  16.  cikk  alkalmazásával,  pontosabban  nem  alkalmazásával  kapcsolatban 
komoly feszültség keletkezett az AU és a BT között. Az ICC amúgy sem teljes körűen 
elfogadott hitelessége csorbát szenvedett a kontinensen, legitimációs deficitje tovább 
nőtt.  Ráadásul  e  nézeteltérés  veszélyezteti  az  ICC  (más)  fellépéseinek 
eredményességét is: hiszen az eddig kizárólag afrikai ügyeket vizsgáló Bíróság lokális 
támogatás nélkül képtelen eredményesen eljárni. Márpedig fennáll a veszély, hogy Al 

                                                 
56 Mistry ‐ Verduzco: i.m. 16. o. 
57 Uo. 14. o. 
58  Az  előadás  (illetve  e  tanulmány)  jelen  fejezete  az  alábbi  –  korábban  már  hivatkozott  –  szakértői  jelentés 
ismertetésére,  összefoglalására  vállalkozott:  Dapo Akande  ‐ Max  du  Plessis  ‐  Charles  Chernor  Jalloh: An African 
expert study on the African Union concerns about article 16 of the Rome Statute of the ICC. Position Paper. Institute 
for Security Studies, 2010. 3‐24. o. 
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Bashir ügye negatívan befolyásolhatja  az  ICC és  az AU,  illetve  a Római  Statútumban 
részes  afrikai  államok  együttműködését  (s  egyfajta  spill over effektusként  a  szudáni 
helyzettel  kapcsolatos  feszültség  „átcsordul”  és  megmérgezi  a  kooperációt  a  többi 
felelősségre vonást célzó ügyben is). 

Hogyan  reagált  az  Afrikai  Unió  az  ENSZ  BT  passzivitására,  kérésének 
ignorálására?  2009  júliusában  Szirtében,  Líbiában59  az AU  legmagasabb  döntéshozó 
szerve,  az  Államfők  Gyűlése60  felszólította  a  tagállamokat:  tagadják  meg  az 
együttműködést  az  ICC‐vel  Al  Bashir  ügyében,  és  ne  nyújtsanak  segítséget  a 
letartóztatási  parancs  végrehajtásához,  a  szudáni  elnök  kiadásához.  Hivatkozási 
alapul a Római Statútum immunitásra vonatkozó 98. cikke szolgált. (2010 júliusában 
Kampalában, Ugandában61 az államfők megerősítették fenti felhívásukat.) 

Érdekes  aspektus:  az  AU  mind  az  53  részes  államát  az  együttműködés 
megtagadására  szólította  fel,  és nem csupán  a Római  Statútumban  részes 31 afrikai 
államot.62  Mindazonáltal  ez  utóbbiak  tekintetében  merül  fel  kérdésként,  hogyan 
egyeztessék össze a Római Statútumból eredő kötelezettségeiket az AU felhívásával. S 
persze  az  összes  AU  tagállam  vonatkozásában  is  problémát  jelent,  hogy 
mindegyiküket köti a darfuri szituációt az ICC elé utaló 1593. számú BT határozat. 

Az  AU  álláspontja  mögött  meghúzódó  érvelés  alapja:  az  „afrikai  problémára 
afrikai  megoldás”  jelszava.  Hosszú  távon  kell  regionális  megoldást  találni  a  darfuri 
krízisre – vélekedtek többségben az afrikai integrációs szervezet vezetői – s ezt nem 
aknázhatja alá a felelősök számonkérésének rövid távú célkitűzése.63 

2. Módosító javaslat a Római Statútum 16. cikkéhez 

2009  novemberében  az  Afrikai  Unió  az  ICC  Részes  Államok  Közgyűlésén  (8. 
ülésén)  a  16.  cikkhez  kapcsolódó  módosító  javaslatot  terjesztett  elő.  A  módosító 
javaslat  lényege:  ha  a  Biztonsági  Tanács  6  hónapon  belül  nem  dönt  az  eljárás 
felfüggesztéséről, az ENSZ Közgyűlését kell felhatalmazni a cselekvésre. 

A  javaslat részleteiben: első körben az AU elképzelései szerint  is a Biztonsági 
Tanács dönthet arról, hogy az Alapokmány VII. fejezete alapján felfüggeszti‐e 1 évre az 
ICC eljárását, illetve megújítja‐e kérését újabb 12 hónapra. A javasolt változás: az ICC 
előtti  szituáció  tekintetében  joghatósággal  rendelkező  állam  felkérheti  a  BT‐t, 
függessze  fel  az  eljárást.  Ha  a  BT  6  hónapon  belül  nem  dönt  az  érintett  állam 
                                                 
59 Az AU 13. csúcsértekezletén. 
60 Assembly of Heads of States 
61 Az AU 15. csúcsértekezletén. 
62 Akkor 31, ma 33 afrikai állam részese a Római Statútumnak. 
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kéréséről, a felkérést előterjesztő állam az ENSZ Közgyűléséhez fordulhat, kérve, hogy 
vállalja  át  a  BT  felelősségét  az  ENSZ  Közgyűlés  377(v)  határozata  (Egyesülve  a 
Békéért) alapján.64 

A) Az AU javaslataival kapcsolatban felmerülő problémák65 

1) Kevés esély mutatkozik arra, hogy az államok többsége támogatna egy olyan 
javaslatot, amely egy újabb politikai szervet – jelen esetben a Közgyűlést – vinne be a 
rendszerbe.  Hisz  bár  valóban  demokratikusabb,  illetve  reprezentativitása 
megkérdőjelezhetetlen,  mégiscsak  végső  soron  szintén  egy  politikai  szerv  az  ENSZ 
Közgyűlése!  Sokak  szerint  csak  nőne  az  ICC  átpolitizáltsága,  semmint  csökkenne  e 
megoldással. 

2) A javaslat továbbá nem csupán az ICC és a BT viszonyát érintené, de egyúttal 
a BT és a Közgyűlés kapcsolatrendszerét  is. Márpedig a Római Statútum módosítása 
nem  érintheti  az  ENSZ  Alapokmány  által  felállított  viszonyrendszert  a  Biztonsági 
Tanács  és  a  Közgyűlés  között.  A  javaslat  ugyanis  olyan  hatáskört  ruházna  a 
Közgyűlésre,  amellyel  az  az  Alapokmány  szerint  nem  rendelkezik.  Azaz  az  AU 
javaslatának elfogadása szükségessé tenné az ENSZ Alapokmány módosítását is.66 

3) Problémaként merülhet fel, hogy az ENSZ Közgyűlés nem alkothat kötelező 
határozatot: márpedig az  ICC felkérése az eljárás  felfüggesztésére kötelező döntésen 
kell,  hogy  alapuljon.  Rögtön  jöjjék  itt  azonban  egy  ellenérv,  amely  szerint  fenti 
álláspont  nem  állja  meg  a  helyét.  Hiszen  ha  a  Római  Statútumot  így  módosítják,  a 
Közgyűlés  határozata,  azaz  felkérése  máris  kötni  fogja  az  ICC‐t,  azaz  a  felkért 
szervezetet,  mégpedig  a  Statútum  alapján.  Az  ICC  Statútuma  tehát  minden  további 
nélkül  felhatalmazhatja  az  ENSZ  Közgyűlést  a  Büntetőbíróságot  kötő 
határozathozatalra. 

4)  Következő  probléma:  az  eljárás  felfüggesztésének  indoka  kizárólag  a 
nemzetközi  béke  veszélyeztetésének  fennállta  lehet,  márpedig  egyedül  az  ENSZ  BT 
jogosult arról dönteni, mi veszélyezteti illetve sérti a nemzetközi békét és biztonságot. 
Ellenérv: habár valóban a BT bír e téren elsődleges felelősséggel, az ENSZ Közgyűlése 
is rendelkezik az Alapokmány szerint kompetenciával e vonatkozásban.67 Konkuráló, 
bár kétségtelen alárendelt hatásköre a Közgyűlésnek is van tehát a nemzetközi béke 
és biztonság fenntartása tekintetében. 

                                                                                                                                                     
63 Akande ‐ Plessis ‐ Jalloh: i.m. 5. 7. és 11. o. 
64  Megjegyzendő,  hogy  e  javaslat  végül  nem  került  fel  a  soron  következő  felülvizsgálati  konferencia  (Kampala, 
2010) napirendjére.  
Report of the Working Group on the Review Conference ‐ 8th Session, ICC‐ASP/8/20 Vol. I. Annex II. 57. o. 
65 Akande ‐ Plessis ‐ Jalloh: i.m. 12‐16. o. 
66  Fenti  ellenérvek  konkrétan meg  is  fogalmazódtak,  amikor  az  Afrikai  Unió módosító  javaslatának  a  kampalai 
konferencia agendájára történő felvételéről vitáztak az államok. Report of the Working Group: i.m. 57. 
67 ENSZ Alapokmány 10‐14. paragrafusok 
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5) Következő dilemma: az Afrikai Unió javaslata szerint a Közgyűlésnek olyan 
tárgykörben kellene megnyilatkoznia, amely kérdéssel már a BT foglalkozik. Márpedig 
az  ENSZ  Alapokmány  12.  cikke  kimondja:  „mialatt  a  Biztonsági  Tanács  valamely 
viszály vagy helyzet tekintetében a jelen Alapokmány által ráruházott feladatokat végzi, 
a  Közgyűlés  e  viszály  vagy  helyzet  tekintetében  nem  tehet  ajánlásokat,  hacsak  a 
Biztonsági Tanács  eziránt nem keresi meg.” Megjegyzendő,  hogy  az  ENSZ  gyakorlata 
szerint, ha egy kérdés csupán a BT napirendjén  szerepel, nem sérül  az Alapokmány 
12. cikke, ha a Közgyűlés is cselekszik. Hiszen akár hosszú hónapokig a BT agendáján 
szerepelhet  egy  ügy  anélkül,  hogy  az  tevékenyen  foglalkozna  vele.  A  12.  cikkel 
kapcsolatos  legutóbbi  ENSZ  gyakorlat  szerint  a  Közgyűlés  csak  akkor  sérti  az 
Alapokmány  12.  cikkét,  ha  adott  kérdésben  a  BT  aktívan  szerepet  vállal,  és  ennek 
ellenére  a  Közgyűlés  is  eljárna  ugyanabban  az  időben.  Fentiekből  levonva  a 
következtetést:  nem  sérül  az  Alapokmány  12.  cikke,  ha  a  Közgyűlés  csak  azután 
foglalkozik az eljárás felfüggesztésével, miután a BT /már/ nem teszi ezt aktívan (azaz 
a BT elsődleges felelőssége után a Közgyűlés másodlagos felelőssége éled fel). 

6)  Sokan  nem  tartják  továbbá  szerencsésnek  az  Egyesülve  a  Békéért 
határozatra  utalást.  Egyrészt  a  határozat  kétséges  legitimitása miatt, másrészt mert 
nem  stimmel  egy  az  egyben  az  1950‐es  határozatnak  az  összefonása  az  ICC‐BT 
viszonyának  kérdésével.  Az  Egyesülve  a  Békéért  határozat  ugyanis  olyan  esetekre 
vonatkozik,  amikor  a  BT  egy  vagy  több  állandó  tagjának  vétója  (azaz  a  köztük  lévő 
egyhangúság  hiánya)  miatt  nem  tud  eljárni,  nem  vonatkozik  tehát  azon  esetekre, 
amikor a szükséges többségi szavazat sem jön össze, vagy szavazásra sem teszik fel a 
kérdést.68  Így  az  Egyesülve  a  Békéért  határozatra  utalás  korlátozná  a  Közgyűlés 
fellépését,  példának  okáért  e  határozat  logikája  alapján  Al  Bashir  ügyében  sem 
cselekedhetne  a  Közgyűlés  (hiszen  csak  heten  támogatták  volna  a  BT‐ben  az  AU 
javaslatát). 

7)  Végül  ne  feledkezzünk  el  a  Római  Statútum  módosítására  vonatkozó 
szabályokról sem: az AU javaslata által érintett cikkely megváltoztatásához a Statútum 
121(4)  cikke  szerint  a  részes  államok  7/8‐ának  ratifikációja  szükséges. Márpedig  e 
magas küszöb átlépése ez idő szerint szinte lehetetlennek tűnik. 

B) Egyéb alternatív módosító javaslatok:69 

A kellő politikai akarat hiánya jelenleg erősen megkérdőjelezi az AU módosító 
javaslatának elfogadását. Nézzünk meg azonban még néhány  lehetséges elképzelést, 

                                                 
68 Az Egyesülve a Békéért határozat 1. pontja ekként rendelkezett: „(…) ha a Biztonsági Tanács, az állandó tagok 
közötti egyetértés hiánya miatt, nem  tesz eleget a nemzetközi béke és biztonság  fenntartásáért viselt elsődleges 
felelősségének,  és  a  béke  veszélyeztetése, megszegése  vagy  agressziós  cselekmény  lehetősége  áll  fenn,  a Közgyűlés 
haladéktalanul megvizsgálja az ügyet, hogy tagjainak megfelelő ajánlásokat tegyen kollektív lépések megtételére (…) 
a nemzetközi béke és biztonság fenntartása vagy helyreállítása érdekében (…)”. 
69 Akande ‐ Plessis ‐ Jalloh: i.m. 17‐18. o. 
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amelyet  (fenti  problémafelvetésekhez  hasonlóan)  DAPO  AKANDE,  MAX  DU  PLESSIS  és 
CHARLES CHERNOR JALLOH szakértői jelentése vázolt fel. 

1)  Megfontolandó  pl.  a  Római  Statútum  Részes  Államai  Közgyűlésének 
bevonása  a  folyamatba.  Példának  okáért  akképp,  hogy  a  RÁK  2/3‐os  többséggel 
támogassa  (hisz  érdemi  kérdésről  van  szó)  a  Közgyűlés  (szintén  2/3‐os  többséggel 
meghozott)  felfüggesztést  kérő  határozatát.  Így  ezzel  egyrészt  nagyszámú  állam 
támogatása  állna  a  döntés  mögött,  másrészt  magának  az  ICC‐nek  egy  szerve70 
„szólhatna bele” a folyamatokba. Persze rögtön ott az ellenérv: immár egy 3. politikai 
szerv bírna befolyással az igazságszolgáltatásra. 

2) Megoldás lehet akár az is, hogy a RÁK egy független konzultatív bizottságot 
állít  fel.  Az  ad  hoc  munkacsoport  vagy  jogi  bizottság  feladata  lenne,  hogy  a  BT‐t 
tanácsokkal  lássa  el  illetve  segítse  mind  a  13(b)  mind  a  16.  cikk  alkalmazása 
vonatkozásában. A bizottság csupán eseti alapon, szükség szerint állna fel. Kizárólag a 
RÁK államainak delegáltjaiból állna. Előnye  lenne mindenképp, hogy olyan szervnek 
(a  RÁK‐nak)  lenne  az  alárendelt  szerve,  amely  a  Statútum  alapján  az  ICC 
működésének felügyeletéért felel. Információkkal látná el a BT‐t, transzparensebbé és 
legitimebbé  téve  az  ICC  rendszerét.  Kérdés  persze:  milyen  összetételű  legyen  egy 
effajta  bizottság  (legelőnyösebb megoldás  –  a  szakértői  jelentés  szerint  –  a  rotációs 
rendszer lenne, amelyben a mindenkori érintett államok is hallathatnák hangjukat). 

VI. ZÁRÓ GONDOLAT 

Végezetül  érdemes  a  Római  Statútum  53(1)(c)  cikkét  is  számításba  venni, 
amely az Ügyész diszkrecionális döntésére bízza, hogy ne indítsa meg a hozzá eljutott 
illetve eljuttatott információk alapján az eljárást, ha úgy ítéli meg: az nem szolgálná az 
igazságszolgáltatás  érdekeit  (a  bűncselekmény  súlyára  és  az  áldozatok  védelmére 
tekintettel). 

Az  Ügyész  ezen  diszkrecionális  joga,  valamint  a  komplementaritásra  és 
elfogadhatóságra  vonatkozó  szabályok  együtt  tekinthetők  úgy,  miszerint  hasonló 
alapokon  nyugszanak,  mint  amely  körülményeket  a  BT  mérlegelhet  a  16.  cikk 
felhívásakor.71 

Bár hozzáteendő, hogy az ICC Ügyésze világossá tette 2007‐ben:72 különbséget 
kell  tenni  egyrészt  az  igazságszolgáltatás  érdeke,  másrészt  a  béke 

                                                 
70 A pontos fogalmazás kedvéért megjegyzendő, hogy a Római Statútum nem sorolja fel a Bíróság szervei között a 
Részes Államok Közgyűlését. 
71 Mistry ‐ Verduzco: i.m. 16‐17. o. 
72 Policy Paper on the Interests of Justice, ICC ‐ Office of the Prosecutor, September 2007. 
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megteremtésének/fenntartásának  érdeke  között.  Utóbbi megítélése  pedig  nem  az  ő 
kompetenciájába  tartozik. Nem  foglalkozik  tehát a  „béke” kérdésével, ha megítéli  az 
53(1)(c) cikk alkalmazásának lehetőségét.73 

 

 

                                                 
73 Uo. 1. és 9. o. 


