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TANULMÁNY 

 

Kirs Eszter: • 

A Nemzetközi Büntetőbíróság és 

a bűnszervezeti felelősségi koncepció halála 

 

A nemzetközi büntetőjog fejlődése az elmúlt években a büntetőjogban ismert klasszikus elkövetői 
alakzatok  fogalmának kiterjesztésével  járt. A hágai  törvényszék gyakorlatában a katonai és a politikai 
vezetők  felelősségének  tényleges  mértékének  megfelelő  értékelésére  alakult  ki  a  bűnszervezeti  (Joint 
Criminal Enterprise, JCE) koncepció. A tanulmány e felelősségi alakzat, valamint az annak alkalmazásából 
adódó  anomáliák  ismertetését  szolgálja,  és  a  Nemzetközi  Büntetőbíróság  újabb  gyakorlatának 
vizsgálatával foglal állást annak jövőjéről. 

 

 

A  nemzetközi  bűncselekmények,  mint  a  háborús  és  emberiesség  elleni 
bűncselekmények  elkövetőinek  felelősségre  vonása  új  kihívások  elé  állította  a 
jogalkalmazókat  a  bűnösség  fokának  mérlegelése  szempontjából.  El  kellett 
rugaszkodniuk a büntetőjogi felelősség klasszikus, nemzeti büntetőjogban kialakított 
koncepcióitól,  hiszen  azok  nem  alkalmazhatók  minden  esetben  a  nemzetközi 
bűncselekmények  körüli  összetett  felelősségi  háló  vonatkozásában.  A  nemzetközi 
bűncselekmények  közös  vonásaként  tartható  számon,  hogy  többnyire  szervezett 
keretek  között,  egy  politikai  cél  vagy  haditerv  végrehajtása  során  kerülnek 
elkövetésre.  Ebben  a  kontextusban  a  klasszikus  elkövetői  alakzatok,  a  tettes  és 
társtettes,  felbujtó  és  bűnsegéd  fogalma  nem  feltétlenül  fedi  le  a  fizikai  elkövető 
tettének  alapját  és  kontextusát  képező  cél  tervezését  lebonyolító  és  végrehajtását 
ellenőrző politikai és katonai vezetők tényleges felelősségét. 

A klasszikus elkövetői alakzatok címén sok esetben a fizikai elkövető esetében 
nagyobb  felelősség  és  súlyosabb  büntetés  lenne  megállapítható  a  bűncselekmény 
hátterében  álló  katonai  és  politikai  vezetőkéhez  képest.  Háborús  bűncselekmények 
esetén, ahol például egy gyalogos katona a fizikai elkövető, a tevékenységét irányító és 
ellenőrző,  és  esetleg  a  bűncselekmény  szisztematikus  elkövetésére  ösztönző 
parancsnokot, a bűncselekmény elkövetésében való közvetlen érintettség hiányában, 
pusztán  bűnrészesként  lehetne  felelősségre  vonni.  A  vezetők  felelőssége  az 
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alárendeltjeik  által  elkövetett  bűncselekmények  tekintetében  a  klasszikus  tettesi 
koncepció  alapján  nem  állapítható  meg.  A  bűnsegéd,  ezzel  szemben,  nem 
szükségszerűen  osztja  az  elkövető  szándékát,  és  annak  bizonyítására  sincs  szükség, 
hogy  létezik  közös  tervük  vagy  céljuk.  A  bűnsegéd  felelőssége  azonban  járulékos 
jellegű,  büntethetősége  is  kisebb  mértékű.1  Éppen  ezért  a  nemzetközi  büntetőjog 
fejlődése a klasszikus elkövetői alakzatok fogalmának kiterjesztése irányába mutat. A 
katonai  és  politikai  vezetők  felelőssége  tényleges  mértékének  megfelelő  koncepció 
alkotása volt a cél már a parancsnoki felelősség létrehozása mögött is.2 Ehhez képest a 
téma szakértői számára izgalmas fejleményeket hozott a bűnszervezeti (Joint Criminal 
Enterprise,  JCE)  koncepció  létrehozása.  A  jelen  tanulmány  e  felelősségi  alakzat, 
valamint az annak alkalmazásából adódó anomáliák ismertetését szolgálja. 

1. A bűnszervezeti felelősségi koncepció az ICTY joggyakorlatában 

1.1 A koncepció fogalma és kialakulása 

A  bűnszervezeti  felelősség  koncepcióját  első  ízben  az  ENSZ  ex‐jugoszláv 
nemzetközi büntetőtörvényszékének (International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia,  ICTY)  fellebbviteli  kamarája  fejtette  ki  a  Tadić‐ügyben  1999‐ben,  és  a 
koncepció  további  fogalmi  fejlesztése  is  az  ICTY  intézményén  belüli  ítélkezés  során 
öltött formát. Bár a Törvényszék Statútumának vonatkozó, 7. cikk (1) bekezdése nem 
tesz  említést  bűnszervezeti  felelősségi  koncepcióról,  a  Tadić‐ügyben  eljáró 
fellebbviteli  kamara  teleologikus  értelmezése  szerint  a  Statútum  célja  a  joghatóság 
kiterjesztése mindazokra,  akik  a  nemzetközi  humanitárius  jog  súlyos megsértéséért 
felelősek.  Hozzáfűzte,  hogy  a  nemzetközi  bűncselekmények  elkövetéséért  legfőképp 
általában  egyének egy  csoportja  felel,  akik  egy közös bűntervet  fogalmaztak meg  és 
hajtottak  végre.  Ennek  a  csoportnak  pedig  csupán  néhány  tagja  tényleges,  fizikai 
elkövető. Ebből adódóan, a bírói kamara értelmezése szerint, a Statútum megengedi a 
felelősségre  vonást  azok  esetében  is,  akik  nem  fizikai  elkövetői  a 
                                                 
1 Gunel Guliyeva, The Concept of Joint Criminal Enterprise and ICC Jurisdiction, in 5 Eyes on the ICC (2008‐2009.), 
59. o. 
2 A Tadić‐ügyben ítélkező ICTY fellebbviteli kamara érvelése szerint a pusztán bűnsegédlet címén való felelősségre 
vonás sokszor nem felel meg a vádlott szerepének, melyet a bűncselekmény elkövetésében játszik. Hangsúlyozta, 
hogy  súlyosabb  ítélet  kidolgozása  szükséges  azokra  nézve,  akik  valamilyen  módon  lehetővé  tették  a  fizikai 
elkövetők számára a bűncselekmény megvalósítását. 
„Jelen  körülmények  között  kizárólag  azt  az  elkövetőt  felelősségre  vonni,  aki  ténylegesen  véghezvitte  a 
bűncselekményt,  azt  jelenti,  hogy  figyelmen  kívül  hagyjuk mindazok  társtettesi  szerepét,  akik  lehetővé  tették  a 
bűncselekmény  elkövetését.  Ugyanakkor,  a  körülményektől  függően  az,  hogy  az  utóbbiakat  csak  mint 
bűnsegédeket  és  bűnrészeseket  teszik  felelőssé,  alábecsüli  a  bűnügyi  felelősségük  fokát.”  Tadić  ügy,  IT‐94‐1‐A, 
Fellebbviteli ítélet (1999. július 15.), 192. par. 
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bűncselekményeknek,  de  a  csoport  tagjai,  és  hozzájárulnak  a  súlyos  jogsértés 
véghezviteléhez.3 

A Tadić‐ügyben ítélkező fellebbviteli kamara három típusát különböztette meg 
a bűnszervezeti felelősségnek: a felelősségi alakzat (1) alap, (2) szisztematikus és (3) 
kiterjesztett  formáját. Ez  a  tagolás  a koncepció  továbbfejlesztésének alapját képezte 
az azt követő joggyakorlatban. Tette ezt a kamara szokásjogi alapokra, elsősorban a II. 
világháborút követő esetjogra hivatkozva.  

A  három  felelősségi  alakzat  fogalmát  az  angolszász  jogrendszerekben 
alkalmazott  actus  reus  (bűnös  tett)  és mens  rea  (bűnös  tudat)  szempontjából  lehet 
értelmezni. 

A  három  felelősségi  forma  megállapításához  azonos  actus  reus  bizonyítása 
szükséges, annak három konjunktív eleme bizonyítandó. Egyrészt megállapítható kell, 
hogy  legyen  a  személyek  sokaságának  létezése,  akikből  a  bűnszervezet  felépül, 
bármilyen  katonai,  politikai  vagy  adminisztratív  struktúra  szükségessége  nélkül. 
Másrészről egy közös cél vagy terv léte bizonyítandó, amelyet nem szükséges formális 
megegyezésbe foglalni, és amely magába foglalja olyan bűncselekmények elkövetését, 
amelyekre  a  Törvényszék  joghatósága  kiterjed.  Harmadrészt  a  terhelt  részt  kellett, 
hogy vegyen a bűnszervezetben,  amely megvalósulhat bűnsegédlet  vagy a közös  cél 
megvalósításában  való  egyéb  részvétel  formájában.4  E  kérdés  tekintetében,  az  idő 
előrehaladtával, szigorodott a Törvényszék megítélése. A Kvočka és társai ügyben már 
kifejezetten  jelentős  és  érdemi  közreműködés  bizonyítását  követelte  az  elsőfokú 
kamara a bűnszervezetben való  részvétel megállapíthatóságához.5 Az nem elegendő, 
ha  a  vádlottnak  pusztán  tudomása  volt  a  közös  tervről,  de  nem  járult  hozzá  annak 
végrehajtásához.6 

A  három  felelősségi  alakzat  között  különbséget  tenni  a  bűncselekményhez 
kötődő mens  rea  elem  alapján  lehet.  (1)  Az  alap  bűnszervezeti  alakzat  esetében  a 
csoport  tagjai közös  szándékkal bírnak az adott bűncselekmény elkövetésére nézve. 
(2)  A  szisztematikus  alakzat  esetében  a  csoport  tagja,  az  érintett  vádlott  tudott  a 
jogsértő  intézményrendszer  létéről,  és  szándéka  kiterjedt  az  intézményrendszer 
működésének  elősegítésére.  (3)  A  kiterjesztett  alakzat  a  közös  bűnterven  kívül  eső 
bűncselekményekért  való  felelősségre  vonatkozik.  Ebben  a  harmadik  esetben 
szükséges  annak  megállapíthatósága,  hogy  a  vádlott  szándékosan  vett  részt  a 
bűnszervezet  tevékenységében,  és  előmozdította  a  közös  terv  kivitelezését. 
Előrelátható,  a  közös  terv  kivitelezésének  természetes  következménye  volt,  hogy  a 

                                                 
3 Tadić ügy, IT‐94‐1‐A, Fellebbviteli ítélet (1999. július 15.), 185‐192. par. 
4 Uo., 227. par. 
5 Kvočka és társai ügy, IT‐98‐30/1‐T, Ítélet (2001. november 2.), 306‐312. par. 
6  Ld.  erről:  Kai  Ambos,  Joint  Criminal  Enterprise  and  Command  Responsibility,  in  5  Journal  of  International 
Criminal Justice (2007.), 169‐170. o. 
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csoport  valamely  tagja  el  fogja  követni  az  adott  bűncselekményt,  és  a  vádlott 
tudatosan vállalta ennek kockázatát.7 

Az  tehát világosan  látható, hogy valójában nem  is beszélhetünk  egy egységes 
bűnszervezeti koncepcióról, annak három formája bár bizonyos elemeiben, tudniillik 
a  bűnszervezet  léte  és  a  közös  terv  tekintetében,  egységes,  a  bűnös  szándék 
vonatkozásában  teljesen  különböző  felelősségi  alakzatot  takar.8  Az  első  (alap)  és 
második (szisztematikus) formája e szempontból nem rejt jogi problémákat az egyéni 
büntetőjogi  felelősség  alapelve  tekintetében  (ezek  illeszthetők  is  a  társtettesi 
felelősség  elméleti  struktúrájába),  a  harmadik  (kiterjesztett)  alakzat  azonban  annál 
inkább méltó az erőteljes kritikára. 

1.2 A koncepció harmadik alakzatát érintő kritikák 

A bűncselekmény közvetlen,  fizikai elkövetője sok esetben a politikai, katonai 
felettesének  alárendelt  személy,  és  nem  feltétlenül  tagja  a  bűnszervezetnek.9  A 
nemzetközi  bűncselekmények  elkövetését  magában  foglaló  közös  terv  véghezvitele 
pedig  gyakran  egy  több  tagból  álló  bűnszervezethez  kötődik.  Amennyiben  az  általa 
elkövetett  bűncselekményt  a  bűnszervezet  egyik  tagjának  parancsára  követte  el, 
felmerül  a  kérdés,  a  bűnszervezet  többi  tagja  felelőssé  tehető‐e  az  adott 
bűncselekményért. Az ICTY a Brđanin‐ügyben fejtette ki álláspontját részletesebben a 
kérdésről.  Eszerint  a  parancsnoki  felelősségen  kívül  két  esetet  különíthetünk  el  a 
fizikai  elkövető  és  a  bűnszervezet  tagjai  közötti  kapcsolat  tekintetében,  melyek 
különböző felelősségi alakzatok megállapíthatóságához vezetnek. (1) Az első esetben 
a  vádlott,  a  bűnszervezet  tagja  bár  nem  maga  adta  ki  a  konkrét  bűncselekmény 
elkövetésére  vonatkozó  parancsot,  de  a  bűncselekmény  a  bűnszervezet  közös 

                                                 
7  Tadić  ügy,  IT‐94‐1‐A,  Fellebbviteli  ítélet  (1999.  július  15.),  228.  par.;  Kvočka  és  társai  ügy,  IT‐98‐30/1‐A, 
Fellebbviteli  ítélet (2005.  február 28.), 83. par.; Vasiljević ügy,  IT‐98‐32‐A, Fellebbviteli  ítélet (2004.  február 25.), 
101. par.; Stakić ügy, IT‐97‐24‐A, Fellebbviteli ítélet (2006. március 22.), 87. par. 
Az  ICTY  fellebbviteli  kamarája  a  harmadik,  kiterjesztett  bűnszervezeti  alakzat  alapján  mondta  ki  Duško  Tadić 
felelősségét  a  Jaskići‐ben  történt  emberölések  ügyében.  A  Kamara  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  a  vádlott 
részt  vett  a  falu  elleni  támadásban  azon  fegyveres  csoport  tagjaként,  melynek  fő  célja  a  nem‐szerb  lakosság 
eltávolítása  volt  a  Prijedor  régióból.  A  vádlott  tisztában  volt  azzal,  hogy  a  terv megvalósítása  könnyen  vezethet 
emberölések elkövetéséhez, és tudatosan vállalta ennek kockázatát. 
Tadić ügy, IT‐94‐1‐A, Fellebbviteli ítélet (1999. július 15.), 230‐234. par 
8  Ld.  erről:  Chantal  Meloni,  Fragmentation  of  the  Notion  of  Co‐Perpetration  in  International  Criminal  Law?,  in 
Larissa van den Herik, Carsten Stahn (szerk.), The Diversification and Fragmentation of International Criminal Law 
(Martinus Nijhoff Publishers, 2012.), 485‐489. o. 
9  “E  tekintetben,  ha  a  bűnszervezet  egy  tagja  egy  bűnszervezeten  kívülálló  személyt  használ  az  actus  reus 
elkövetésére, a tény, hogy az adott személy tud a bűnszervezet létezéséről – anélkül, hogy bizonyítottá válna, hogy 
osztja a bűnszervezet céljait, mellyel ő maga is a bűnszervezet tagjává válna – releváns tényező lehet azon kérdés 
eldöntésénél, hogy a bűncselekmény a közös bűnterv részét képezi‐e. Ugyanakkor ez nem sine qua non  feltétele 
annak, hogy megállapítható legyen a bűnszervezet érintett tagjának a felelőssége.” 
Brđjanin ügy, IT‐99‐36‐A, Fellebbviteli ítélet (2007. április 3.), 410. par. 
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tervének  részét  képezte, melyhez  ő maga  is  hozzájárult.  E  vádlott  esetében  az  első, 
alap  bűnszervezeti  felelősségi  alakzat  válik  alkalmazhatóvá.  (2)  A  másik  esetben  a 
konkrét  bűncselekmény  nem  képezte  a  közös  terv  részét,  azonban  a  bűnszervezet 
kérdéses  tagja  feltételezhette  és  tudatosan  vállalta  annak  a  kockázatát,  hogy  a 
bűnszervezet  másik  tagja  a  bűncselekmény  elkövetésére  adhat  parancsot  az 
alárendelt  fizikai  elkövetőnek.  Ez  esetben  a  vádlott  a  harmadik,  kiterjesztett 
bűnszervezeti alakzat szerint tehető felelőssé. 

A bűnszervezeti felelősségi alakzat legtöbb aggályhoz vezető formája éppen ez 
a  harmadik,  kiterjesztett  alakzat.  Ez  esetben  a  vádlott  nem  osztja  a  bűncselekmény 
fizikai elkövetőjének azon szándékát, hogy a bűncselekményt a közös célt átlépve  is 
elkövesse.  Az  ICTY  Krstić‐ügyben  eljáró  elsőfokú  kamarája  részletezte,  hogy  a 
bűnszervezeti  felelősségi  koncepció  első,  alap  formája  hogyan  nyúlik  át  a  harmadik 
alakzatba.  A  bírói  tanács  megkülönböztette  a  politikai  bűncselekményeket,  mint 
üldözés  és  erőszakos  kitelepítés,  a  további  jellegzetes  bűncselekményektől,  mint 
emberölés, nemi erőszak és testi sértés. Ez utóbbiak valószínűleg nem voltak a közös 
terv  részei,  de  miután  természetes  és  előrelátható  következményei  voltak  a  közös 
célnak, a terhelt felelősségre vonhatóvá vált ezekért is.10 Következésképpen, ezeket a 
bűntetteket  tekintve csak az előreláthatóság  feltételének teljesülésére van szükség a 
bűnösség megállapításához. 

A büntethetőség és egyéni felelősség elve megköveteli, hogy csak olyan tettért 
lehessen  az  egyént  felelősségre  vonni,  amelybe  őt  személyesen  bevonták,  vagy más 
módon az  elkövetésében  részt  vett. A bűnszervezeti  felelősségi  koncepció harmadik 
alakzata  e  tekintetben  vitatható,  könnyen  fordulhat  át  a  kollektív  bűnösség 
fogalmába.11  Ezen  kívül  a  koncepció  vitatható  a  nullum  crimen  sine  lege  elv 
vonatkozásában  is.12  Minthogy  a  kiterjesztett  bűnszervezeti  felelősségi  alakzat 
fogalma  nem  került  pontos  meghatározásra,  aggályossá  válik  a  jogbiztonság 
követelménye  szempontjából  is.13  Mint  arra  az  ICTY  és  ICTR  bírája,  Wolfgang 
Schomburg  rámutatott,  “ismét  az  egyéni  bűnösség  elve  ellen  való,  hogy 
bűncselekménnyé nyilvánítsák az  egyén bűnös  tudatát  egy alaposan  és pontosan  leírt 
bűnös tett nélkül”.14  

A speciális bűnös szándékot igénylő bűncselekmények, mint például a népirtás, 
esetében ráadásul értelmezhetetlen a bűnszervezeti felelősség harmadik alakzata. Bár 
                                                 
10 Krstić ügy, IT‐98‐33‐T, Ítélet (2001. augusztus 2.), 615‐616. par. 
Lásd még Harmen van der Wilt, Joint Criminal Enterprise: Possibilities and Limitations, in 5 Journal of International 
Criminal Justice (2007.), 97.o. 
11 William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court (CUP, 2008.), 216. o. 
12 Ld. erről: Jared L. Watkins, Randle C. DeFalco, Joint Criminal Enterprise and the Jurisdiction of the Extraordinary 
Chambers in the Courts of Cambodia, in 63 Rutgers Law Review (2010‐11.), 264‐273.o. 
13 Guliyeva (2008‐2009.), 65‐66. o. 
14  Wolfgang  Schomburg,  Jurisprudence  on  JCE  –  revisiting  a  never  ending  story, 
http://www.cambodiatribunal.org/images/CTM/ctm_blog_6‐1‐2010.pdf (2013. január 23.) 
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a Törvényszék fellebbviteli kamarája közbenső döntésében ragadtatta el magát arra a 
szélsőséges  nézetre,  miszerint  nem  feltétlenül  szükséges  bizonyítani  a  speciális 
szándékot,  és  ezzel  a  JCE  harmadik  alakzata  alkalmazhatóvá  válik,15  ez  a  nézet  nem 
vált  uralkodóvá  az  ICTY  joggyakorlatában.  Alapvetően  nem  kívánta  kiküszöbölni  a 
bizonyítási nehézségeket a  speciális  szándékot  igénylő bűncselekmények esetén egy 
beláthatatlan következményekkel  járó,  jogbiztonságot és jogszerűséget veszélyeztető 
felelősségi alakzat alkalmazásával.16 

Harmen  van  der  Wilt  holland  jogtudós  a  következőképp  nyilatkozott  a 
bűnszervezeti  felelősség  koncepciójáról:  “ahelyett,  hogy  megfelelő  eszközt 
szolgáltatnánk  a  bűntett  részeseinek  hozzájárulását  és  felelősségét  bizonyító  tények 
összegyűjtéséhez,  a  bűnszervezet  elmélete  egy  füstös  ablakká  korcsosul,  amely 
elhomályosítja  a  törékeny  kapcsolatokat  a  terheltek  és  a  bűncselekmények  között, 
amelyért a bíróság előtt állnak.”17 

További  kritikaként  jelent  meg  az  ICTY  ítélkezésében  az  érv,  hogy  az 
elméletnek nincs hozzáadott értéke az elkövető fogalmát tekintve ahhoz képest, mint 
ami  a  Statútumban  is  szerepel.  Ennek  a  kritikai  vonalnak  a mentén  hangsúlyozta  a 
Stakićügyben  eljáró  elsőfokú  kamara,  hogy  a  hagyományos  értelemben  vett 
elkövetésre  való  közvetlen  utalásnak  elsőbbséget  kell  élveznie  a  bűnszervezeti 
fogalom  alapján  történő  ítélkezéshez  képest.18  Habár  a  Törvényszék  fellebbviteli 
kamarája  már  hatályon  kívül  helyezte  az  első  fokon  eljáró  tanács  ítéletét,  ez  arra 
enged következtetni, hogy a Törvényszéken belüli nézetek nem eléggé homogének a 
bűnszervezet  felelősségi  koncepciója  tekintetében.  Ezt  a  tényt  igazolja,  hogy 
különvéleményeikben  a  Törvényszék  több  bírája  kritikus  megjegyzéseket  tett  az 
elméletre vonatkozóan.19  

                                                 
15 Brđjanin ügy, IT‐99‐36‐A, Közbenső döntés (2004. március 19.), 6. par. 
16 Stakić ügy, IT‐97‐24‐T, Ítélet (2003. július 31.), 530. par.; Brđjanin ügy, IT‐99‐36‐T, Ítélet (2003. november 28.), 
30. par.; Krstić ügy, IT‐98‐33‐A, Fellebbviteli ítélet (2004. április 19.), 134‐135. par. 
Ld. erről: Alexander Zahar, Perpetrators and Co‐perpetrators of Genocide, in Paola Gaeta (szerk.), The UN Genocide 
Convention – A Commentary (OUP, 2009.), 153‐158. o. 
17 Harmen van der Wilt (2007.), 101. o. 
18  “Az  Elsőfokú  Tanács  hangsúlyozza,  hogy  a  Statútum  7  (1)  cikke  alapján  a  bűnszervezet  csak  egy  a  számos 
értelmezés  közül  az  „elkövetés”  értelmezését  tekintve,  és  hogy  a  társtettesség  egyéb  elméleteit  hasonlóképpen 
figyelembe  kell  venni.  Továbbá,  az  “elkövetésre”  való  közvetlen  utalás  a  fogalom  hagyományos  értelmében 
elsőbbséget élvez a felelősség “bűnszervezeti” fogalom alapján történő meghatározásához képest.” 
Stakić ügy, IT‐97‐24‐T, Ítélet (2003. július 31.), 438. par. 
19  “Elhatárolódom  a  bűnszervezet  elméletétől  mind  ezen  ügy  kapcsán,  mind  általános  értelemben  véve.  A 
bűnszervezet  alapformájának  önmagában  nincs  tartalma.  Nem más,  mint  egy  új  címke,  amelyet  egy  régóta  jól 
ismert  elméletre  akasztottak,  és  amely  a  legtöbb  igazságszolgáltatásban  és  a  nemzetközi  büntetőjogban  is  úgy 
ismert, mint társtettesség.” 
Simić ügy, IT‐95‐9‐T, Ítélet (2003. október 17.), Per‐Johan Lindholm különvéleménye, 2. par. 
“A vád képviseletének következésképpen nem szükséges valamilyen Statútumban nem szereplő jogi értelmezésre 
vagy jogi elméletre hivatkoznia, mint a bűnszervezet, és különösen mivel a Fellebbviteli Tanács ezt az “elkövetés” 
egyik formájának tekinti.” 
Simić ügy, IT‐95‐9‐A, Fellebbviteli ítélet (2006. november 28.), Wolfgang Schomburg bíró különvéleménye, 3. par. 
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Egy nemzetközi büntetőbírói fórum könnyen juthat hibás következtetésekre az 
elméleti  konstrukció  bizonytalansága,  és  az  ez  alapján  felmerülő  bizonyítással 
kapcsolatos  nehézségek  eredményeképpen,  ami  már  messzemenőkig  romolhatja 
tekintélyét,  és  okozhat  károkat  az  érintett  társadalomban  zajló  megbékélési 
törekvések tekintetében. 

2. A koncepció végzete a Római Statútum és Nemzetközi Büntetőbíróság 

joggyakorlata tükrében 

A bűnszervezeti felelősségi koncepció nemzetközi szokásjogban rejlő gyökerei 
ellenére,  éppen  a  fenti  anomáliák  és  a  felelősségi  alakzatot  körülölelő  viták  és 
értelmezési  bizonytalanságok  nyomán,  a  Nemzetközi  Büntetőbíróság 
joggyakorlatában, egyelőre legalábbis úgy tűnik, nem lesz szerepe a koncepciónak. A 
Bíróság  joggyakorlata  és  az  annak  alapjául  szolgáló  szerződési  rendelkezések  a 
továbbiakban  elsősorban  a  bűnszervezeti  felelősségi  alakzat  harmadik,  kiterjesztett 
formája (a továbbiakban JCE III) szempontjából kerül tárgyalásra. 

A  Bíróság  alapítódokumentumaként  1998‐ban  elfogadott  Római  Statútum 
egyéni  büntetőjogi  felelősségről  szóló  rendelkezésének  számunkra  érdekes 
bekezdései a következőkben részletezik a lehetséges felelősségi alakzatokat: 

„25. cikk 
Az egyén büntetőjogi felelőssége  
1. A Bíróság  a  jelen  Statútum  szerint  természetes  személyek  fölött 
rendelkezik joghatósággal.  
2. Aki a Bíróság joghatósága alá tartozó bűntettet követ el, egyénileg 
felelős és a jelen Statútum szerint büntetendő.  
3. A  jelen  Statútum  értelmében  személyes  büntetőjogi  felelősséggel 
tartozik  a  Bíróság  joghatósága  alá  tartozó  bűntett  miatt  és 
büntethető az, aki:  
(a)  Ilyen bűntettet követ el akár egyedül, akár mással együtt, vagy 
másik  személy  útján,  tekintet  nélkül  arra,  hogy  a  másik  személy 
büntethetőe;  
(b)  Utasít,  felbújt,  vagy  ösztönöz  ilyen  bűntett  elkövetésére,  és  a 
bűntett elkövetése vagy kísérlete megvalósul;  
(c)  A  bűntett  elkövetéséhez,  megkönnyítéséhez  segítséget, 
támogatást nyújt, vagy bármilyen más formában segíti az elkövetést, 
illetőleg  az  elkövetés  kísérletét,  ideértve  az  elkövetéshez  szükséges 
eszközök biztosítását;  
(d) Bármilyen más módon hozzájárul ahhoz, hogy ilyen bűntettet egy 
közös  cél  érdekében  tevékenykedő  csoporthoz  tartozó  személyek 
elkövessenek,  vagy  azt  megkíséreljék.  Ilyenkor  a  hozzájárulás 
szándékos; és :  
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(i)  A  csoport  bűnöző  tevékenysége  vagy  célja  elősegítésének 
szándékával  történik,  ha  az  adott  tevékenység  vagy  cél magában 
foglalja a Bíróság joghatóságába tartozó bűntett elkövetését; vagy  
(ii)  Annak  ismeretében  történik,  hogy  a  csoport  ilyen  bűntettet 
szándékozik elkövetni;”20 

A  bűnrészességről  szóló  25.  cikk  3  (b)  bekezdés  szövegének  értelmezésébe 
nem illeszthető a bűnszervezeti felelősségi koncepció problematikus, harmadik alakja. 
A  3  (c)  bekezdés  keretein  belül  ezzel  szemben  esetleg  a  „bármilyen más  formában 
segíti  az  elkövetést”  fordulat  kapcsán  merülhet  fel.  Ugyanakkor  a  támogatás 
nyújtására  és  a  bűnelkövetés  elősegítésére  alapozható  bűnösség  megállapításához 
szükséges a Statútum 30. cikkében  feltételként kikötött, a konkrét bűncselekményre 
vonatkozó  tudomás  vagy  szándék,  valamint  az,  hogy  konkrétan  az  adott 
bűncselekmény  elkövetését  segítette  elő  valamilyen  formában  a  vádlott.21  Ebből 
adódóan kizárható a JCE III alkalmazása e rendelkezések alapján. 

Minthogy  a  Statútum  30.  cikke  a  későbbiekben  is  említésre  kerül,  a 
követhetőséget elősegítendő, szerepel itt e rendelkezés szövege is: 

„30. cikk  
Mentális elem  
1.  Ellenkező  rendelkezés  hiányában,  a  Bíróság  joghatósága  alá 
tartozó  bűntett  miatt  büntetőjogilag  csak  az  büntethető,  aki  a 
bűntett  tényállási  elemeit megvalósító  cselekményt  szándékosan  és 
tudatosan követi el.  
2. A jelen cikk alkalmazásában a személy szándékosan cselekszik, ha:  
(a)  A  cselekménye  vonatkozásában,  az  adott  cselekményt  végre 
kívánta hajtani;  
(b)  A  következmény  vonatkozásában,  ha  az  adott  személy  a 
következmény  előidézését  kívánta,  vagy  tudta,  hogy  az  események 
szokásos menetében az be fog következni.  
3. A jelen cikk alkalmazásában a "tudatosság" annak ismerete, hogy 
egy körülmény fennáll, vagy az események szokásos menetében az be 
fog  következni.  A  "tud"  és  "tudva"  kifejezések  ennek  megfelelően 
értelmezendők.”22 

Vegyük  most  szemügyre,  hogy  a  3  (a)  és  3  (d)  bekezdések  alkalmasnak 
ígérkeznek‐e  arra,  hogy  rájuk  hivatkozva  az  ICC  egy  bírói  kamarája  a  jövőben 
megállapítsa a vádlott felelősségét a JCE III koncepcióra hivatkozva. 

A  25.  cikk  3  (a)  bekezdés  alkalmazása  során  az  eddigi  döntésekben  az  ICC 
elutasította mind  a  tisztán  objektív, mind  a  tisztán  szubjektív megközelítést.  Előbbi 
esetében  a  jogalkalmazónak  csak  azokat  a  személyeket  lehet  tettesnek  minősíteni, 

                                                 
20 A Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statátuma, 1998. július 17., 25. cikk 
21 Ambos (2007.), 172. o. 
22 A Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statátuma, 1998. július 17., 30. cikk 
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akik fizikai értelemben vett elkövetői voltak a bűncselekménynek, mindenki másra a 
járulékos  felelősség szabályai  irányadóak. Az utóbbi,  szubjektív megközelítés szerint 
viszont  a  központi,  döntő  elem  a  bűnös  szándék,  melynek  át  kell  fognia  a 
bűncselekményt a tettesség megállapításához, függetlenül attól, hogy a vádlott milyen 
formában  és  mértékben  működött  közre  a  bűncselekmény  fizikai  kivitelezésében.23 
Ezzel  szemben  az  ICC  joggyakorlata  a  bűncselekmény  elkövetése  feletti  kontroll 
kritériumához  köti  a  társtettesi  felelősség  megállapítását  azokban  az  esetekben, 
amikor  nem  bizonyítható,  hogy  a  vádlott  közreműködött  volna  a  bűncselekmény 
fizikai  értelemben  vett  kivitelezésében.  Másfelől  minthogy  a  lényegi 
közreműködésnek  kiemelkedő  jelentőséget  tulajdonított  a  Lubanga‐ügyben  ehhez 
kapcsolódó döntést  alkotó bírói  kamara, hangsúlyozta,  hogy a  vádlottnak  tudatában 
kellett  lennie  annak,  hogyha  ellenáll,  és  nem  számolja  fel  közreműködését,  azzal 
meghiúsítja a bűncselekményt tartalmazó terv kivitelezését.24 

A  bűncselekmény  elkövetése  feletti  kontroll  a  közvetlen  elkövetés  esetében 
(„egyedül”) a bűncselekmény fizikai értelemben vett véghezvitelét jelenti, a közvetett 
elkövetés  esetében  („másik  személy  útján”)  a  vádlott  ellenőrzése  kiterjedt  a  fizikai 
elkövetők szándékára, a rendelkezésben szabályozott társtettesség esetében („mással 
együtt”) pedig másokkal együtt gyakorolt kontrollt  a vádlott a  bűncselekmény  felett 
az általa elkövetésben betöltött lényeges szerep nyomán. 

A  Nemzetközi  Büntetőbíróság  Katanga  és  Ngudjolo  ügyben  eljáró  tárgyalás‐
előkészítő  kamarája  a  közvetett  elkövetés  és  a  társtettesség  összekapcsolásával 
igyekezett hasonló célt szolgálni, mint amit az ICTY bírái tűztek ki maguk elé a Tadić‐
ügyben a fent kifejtettek szerint. A többek közt gyerekek sorozása, a polgári lakosság 
elleni  támadások  és  szexuális  rabszolgaság,  mint  háborús  és  emberiesség  elleni 
bűncselekmények alapos gyanúja miatt Hágában fogva tartott két kongói hadúr közös 
terv  véghezvitelének  céljával  folytatták  tevékenységüket.  Ugyanakkor  Germain 
Katanga a Force de résistance patriotique en Ituri, Mathieu Ngudjolo Chui pedig a Front 
des nationalistes et intégrationnistes milícia feltételezett vezetője volt. Az etnikai alapú 
lojalitásból  adódóan  e  milíciák  tagjai  többnyire  kizárólag  a  saját  csoportjuk 
vezetőjének  parancsait  hajlandóak  követni.25  Ebből  következett  az,  hogy  az  egyes 
bűncselekmények  esetében  nem  volt  megállapítható  mindkét  vádlott  együttes  és 
közvetlen  ellenőrzése.  A  tárgyalás‐előkészítő  kamara  arra  a  következtetésre  jutott, 
hogy  egyfajta  kombinált  közvetett  társtettesség  fogalommal  súlyosságának 
megfelelően  ítélheti  meg  azon  vezetők  felelősségének  mértékét,  akik  bár  nem 
gyakoroltak  ellenőrzést  és  irányítást  a  fizikai  elkövető  felett,  tagjai  voltak  annak  a 
társtettesi csoportnak, amelynek egy másik tagja bír a közvetlen vezetői felelősséggel. 

                                                 
23 Ld. Meloni (2012.), 490‐491. o. 
24 Thomas Lubanga Dyilo ügy, ICC‐01‐04‐01‐06‐2842, Ítélet (2012. március 14.), 923‐924. par. 
25 Meloni (2012.), 493‐494. o. 
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A bűnszervezeti  felelősségi  koncepció  alkalmazását  a maga  részéről  expressis  verbis 
kizárta.26 

Joggal  merülhet  fel  a  kérdés  az  olvasóban,  vajon  van‐e  egyáltalán  lényegi 
különbség  akár  a  JCE  III  és  az  ICC  által  alkotott  közvetett  társtettesi  felelősségi 
koncepció között a felelősség megállapításához szükséges feltételek vonatkozásában? 
A válasz a bűnös tudat, a mens rea elem vizsgálatával adható meg. Míg a kiterjesztett 
bűnszervezeti  felelősségi  koncepció  fogalmi  keretei  között  az  ICTY  elegendőnek 
tartotta  a  bűncselekmény  valószínűsége  előreláthatóságának  bizonyítását,  addig  a 
Nemzetközi  Büntetőbíróság  előtt  a  bűnösség  megállapítása  kereteinek  ily  mértékű 
bővítésére, jelen állapotok szerint, nem lesz mód. Itt ugyanis az ítélkezésre irányadó a 
Római  Statútum  mentális  elemről  szóló,  fent  feltüntetett  30.  cikke,  mely  szerint 
minden egyes társtettes tudatának és szándékának ki kell terjednie a bűncselekmény 
elkövetésére.  Az  esetleges  szándék  (dolus  eventualis)  esetében  is  a  vádlottnak 
egyértelműen bizonyíthatóan el  kellett  fogadnia  azt  a  gondolatot,  hogy  a  közös  terv 
végrehajtása az adott bűncselekmény bekövetkeztéhez vezethet.27 

Ezzel azonos alapon nyugszik a tény, hogy a Statútum 25. cikk 3 (d) bekezdése 
sem értelmezhető úgy, hogy annak keretei közé beférjen a JCE III felelősségi alakzata. 
Ebben az esetben is a vádlott tudatának feltétlenül át kell fognia a fizikai elkövető által 
végrehajtott  bűncselekményt  és  annak  eredményét,  a  puszta  előreláthatóság, 
feltételezhetőség  nem  elegendő  a  bűnösség megállapításához  e  rendelkezés  alapján 
sem. 

3. Összegzés 

Legitim  törekvésként  jelent  meg  a  nemzetközi  büntetőjog  területén  egy  új 
felelősségi  koncepció megalkotásának  a  gondolata,  amely  a háborús  és  emberiesség 
elleni  bűncselekmények  hátterében  álló,  azok  kontextusát  megteremtő  politikai  és 
katonai  vezetők  tényleges  felelősségét  megfelelően,  annak  súlyával  arányosan 
minősítené.  A  klasszikus  felelősségi  koncepciók,  a  tettes,  társtettes,  felbujtó  és 
bűnsegéd  fogalmainak  egymástól  elkülönített  alkalmazásának  keretei  között 
előfordulhat, hogy a fizikai elkövető bűnössége súlyosabb megítélés alá eső felelősségi 
kategóriába sorolható, mint a feletteseként eljáró vezetőé. Ennek kiküszöbölésére jött 
létre  a  bűnszervezeti  felelősségi  koncepció  az  ICTY  kreatív  bírói  testületeinek 
döntései  nyomán.  A  koncepció  egy mesterséges  kategóriaként  került  megalkotásra, 
első két alakzata be  is  illeszthető a klasszikus  felelősségi  formák keretei közé. Ezzel 

                                                 
26  Katanga  és  Ngudjolo  ügy,  ICC‐01‐04‐01‐07‐717,  Tárgyalás‐előkészítő  kamarai  döntés  a  vádpontok 
jóváhagyásáról (2008. szeptember 30.), 493‐508. par. 
27 Thomas Lubanga Dyilo ügy, ICC‐01‐04‐01‐06‐2842, Ítélet (2012. március 14.), 927‐933. par. 
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szemben  a  harmadik,  kiterjesztett  bűnszervezeti  felelősségi  alakzat  komoly 
aggályokat vetett fel a jogbiztonság, a jogszerűség és az egyéni büntetőjogi felelősség 
követelményei  szempontjából.  A  fentiekben  rövid  ismertetésre  kerültek  az  annak 
alkalmazásával szemben széles körben támasztott kritikai észrevételek. 

Örvendetes  tényként  könyvelhető  el,  hogy  a  Nemzetközi  Büntetőbíróság 
jelenlegi, korai  joggyakorlata arra enged következtetni, hogy a koncepció rövid élete 
az utolsó, ICTY előtt folyamatban lévő ügyekkel véget ér. A fenti törekvést e helyett a 
Büntetőbíróság  a  társtettesség  és  közvetett  elkövetés  koncepciójának  ötvözött 
alkalmazásával  fogja  szolgálni.  Ezzel  lezár  egy  elhibázott  és  komoly  jogi  aggályokat 
felvető felelősségi koncepció adta rést a nemzetközi büntetőjogi ítélkezés pajzsán. 

 

 


