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TANULMÁNY 

 

Lattmann Tamás: • 

Az ENSZ Biztonsági Tanács által a Nemzetközi Büntetőbíróság elé utalt 

helyzetek: parancs és politika, avagy a kudarc fokozatai 

 

A  tanulmány  azt,  a  Nemzetközi  Büntetőbíróság  alapító  okirata,  a  Római  Statútum  által 
megteremtett lehetőséget vizsgálja meg, amely szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsa az ENSZ Alapokmány 
VII.  fejezete  alapján  hozott  kötelező  határozattal  meghatározott  helyzeteket  utalhat  a  bírósághoz, 
függetlenül attól, hogy az ez által érintett állam egyébként részesee a statútumnak. A szerző az eddigi 
kevés  ilyen  eset  vizsgálata  alapján  való  következtetése  szerint  e  lehetőségből  egyelőre  nem  egy 
sikertörténet  látszik  kibontakozni,  és  ez  a  jogi  lehetőség  azzal  együtt,  hogy  a  nemzetközi  politika 
szempontjából lehet hasznos, komoly veszélyeket is hordoz a bíróságra nézve. 

Bevezetés 

Az  elmúlt  húsz  évben  megjelent  és  aktivizálódott  különböző  nemzetközi 
büntetőbírói fórumok tevékenységének, valamint azok az államokhoz – a nemzetközi 
jog  klasszikus  alanyaihoz  –  valamint  az  állami  szuverenitáshoz  való  viszonyának 
vizsgálata  érdekes  kérdésekre  vezethet.  Hogyan  tudjuk  azt  elhelyezni  az  állami 
büntetőhatalomhoz képest, milyen  irányba halad  a nemzetközi  büntetőbíráskodás  – 
ezt  vizsgáltam még egy 2009‐ben megjelent  írásomban.1 Ebben a Biztonsági Tanács 
által  a  Nemzetközi  Büntetőbíróság  elé  utalt  esetkörök  által  jelentett  probléma még 
csak a dél‐szudáni helyzettel, a darfúri régióval kapcsolatban merült fel. Ekkor nyilván 
nem láttunk előre, így nem is tudhattuk, hogy milyen irányba fogja vinni a Nemzetközi 
Büntetőbíróság sorsát, helyzetét az a Statútumba foglalt lehetőség, hogy a Biztonsági 
Tanács meghatározott szituációkat, esetköröket utalhat a bírósághoz, anélkül, hogy az 
érintett  állam  bármilyen  hozzájárulását  beszerezné,  még  akár  a  Statútumban 

                                                 
•  Lattmann  Tamás  a  Nemzeti  Közszolgálati  Egyetem  adjunktusa  és  tanársegéd  az  ELTE  ÁJK  Nemzetközi  jogi 
tanszéken, valamint a Kül‐Világ folyóirat alapító szerkesztője. PhD disszertációját 2013‐ban védte meg „Az egyén 
helyzete  napjaink  fegyveres  konfliktusaiban  –  különös  tekintettel  a  fegyveres  erő  terrorizmus  elleni 
alkalmazására” címmel. 
1  Lattmann Tamás: A nemzetközi büntetőbírói  fórumok működésének  rendszere, különös  tekintettel a Nemzetközi 
Büntetőbíróságra – politika, parancs vagy jog? in: Kirs Eszter (szerk.): Egységesedés és széttagolódás a nemzetközi 
büntetőjogban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009., pp. 9‐24. 
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egyébként nem részes állam esetében is.2 Ehhez szorosan hozzátartozik az a lehetőség 
is,  hogy  ugyanezzel  a  módszerrel  a  Biztonsági  Tanács  egy  megindult  eljárást  is 
felfüggeszthet.3 

Már  akkori  következtetésem  is  elég  kritikus  és  aggodalmaskodó  volt.4 
Természetesen elfogadom és  elismerem a  tényt,  hogy e  lehetőség megteremtésének 
politikai  okai  vannak,  ahogy  politikai  előnyei  is  lehetségesek.  Ezzel  egyidejűleg 
ugyanakkor az a veszély is előáll, hogy a Biztonsági Tanács kezében ez az eszköz nem 
feltétlenül  a  nemzetközi  béke  és  igazságosság  eszméjének,  különösen  pedig  nem  a 
nemzetközi  büntetőbíráskodás  dogmatikai  tisztaságának  lángpallosává  válik.  Sokkal 
inkább alku eszközévé adott esetekben, amivel a nemzetközi politika egyes szereplőit 
le lehet beszélni a további jogsértések elkövetéséről a felfüggesztés ígéretével, illetve 
másokat  elrettenteni  azoktól  egy  nemzetközi  büntető  eljárás  lehetőségével.  Ezt 
elfogadva  és  megértve,  aggodalmaim  sajnos  továbbra  is  fennállnak,  ugyanis  az 
időközben történt események semmit nem segítettek abban, hogy eloszoljanak. 

A Biztonsági Tanács utalásaival kapcsolatos észrevételek 

Akkori  legfontosabb  megállapításom  az  volt  –  miután  összehasonlítottam 
egymással  a  különböző  nemzetközi  büntetőbírói  fórumokat  –  hogy  azok  esetében  a 
jog‐parancs‐politika hármasságából különböző súllyal jelennek meg az egyes elemek. 
Ám  az  világosan  megállapítható  volt,  hogy  az  1998‐ban  felállított  Nemzetközi 
Büntetőbíróság  legfontosabb  sajátossága,  hogy  lehetséges  eljárásainak  komplex 
rendszere mind a három aspektust magában egyesíti, ami a nemzetközi jogrend ereje 
szempontjából mindenképpen pozitív. Ám a Biztonsági Tanács utalásainak lehetősége 
erősen  túlsúlyossá  teszi  azt  a  fajta  „parancs”‐elemet,  ami  egyébként  az ad hoc,  eseti 
törvényszékek  sajátja  volt.  Ezt  akkor  a  Statútum  rendszerének  egyik  leggyengébb 
pontjának minősítettem, azt a veszélyt  látva ebben, hogy a bíróság átlényegül egy, a 
Jugoszlávia‐ és a Ruanda‐törvényszékhez nagyon hasonló ad hoc bírói  fórummá, ami 
több kérdést is felvet. 

Az  első  ilyen  probléma  elméleti  természetű.  A  Biztonsági  Tanács  által  tett 
utalás esetén politikailag motivált legitim kényszer alkalmazására kerül sor. Ilyenkor 
a  „politika” válik elsődlegessé, melynek a  „parancs” az eszköze, a  „jog” pedig csupán 
harmadik helyen áll. Úgy vélem, hogy ez abban is  jól megmutatkozik, hogy a bíróság 

                                                 
2 A Bíróság Statútumát a Magyar Köztársaság 1999.  január 15‐én  írta alá, majd 2001. november 6‐án  ratifikálta 
(72/2001.  OGY  határozat).  A  Statútum  szövege  magyar  nyelven  T/4490.  sz.  törvényjavaslatként  hozzáférhető, 
online elérhető: http://www.parlament.hu/irom37/4490/4490.htm (letöltve: 2013‐01‐10). 
3 Statútum. 16. cikk. 
4 Lattmann: i.m. p. 23. 
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„mozgatásának” lehetősége nem csupán az utalás, hanem a felfüggesztés tekintetében 
is fennáll. Ahogy általában, ebben az esetben is az történik, hogy az ENSZ Biztonsági 
Tanácsban megjelenő, egyeztetett és valamilyen módon kompromisszummá kovácsolt 
politikai  érdekek  megjelenthetnek  a  nemzetközi  jog  jelenlegi  rendszerében 
kivételesnek  számító  kényszer  formájában  is,  ám  ez  vonzza  az  összes  ilyenkor 
szokásos  politikai  problémát  is.  Így  például  elvész  az  előny,  amit  a  Nemzetközi 
Büntetőbíróság  elvileg  élvezhetne  az  eseti  törvényszékekkel  szemben,  azaz  hogy 
állandó, nemzetközi szerződéssel  létrehozott szervezetként az abban részes államok 
meghatározott  mértékű  együttműködésével  tevékenykedhet.  Utóbbiak  esetében 
ugyanis hiába a nemzetközi jogi kötelezettség az érintett állam együttműködésére, az 
elsődlegesen  politikai  megfontolások  függvényében  fog  teljesülni,  mint  ahogy  azt 
különösen  a  Jugoszlávia‐törvényszék  esetében  láthattuk.  A  Biztonsági  Tanács 
utalásával  lényegét  tekintve  „törvényszékesíti”  a  bíróságot  –  azaz  míg  az  ad  hoc 
törvényszék eljárásaik jogalapja mellett létüket is Tanács határozatának köszönhetik, 
a Nemzetközi Büntetőbíróság is hasonló helyzetbe kerül. Márpedig ettől a pillanattól 
kezdve,  a  szuverének  viszonyait  rendező  nemzetközi  jog  kötőszöveteként  működő 
kompromisszum hiánya miatt egy  ilyen esetben semmi olyan előny nem érvényesül, 
ami  egyébként  a  bíróság  sajátosságaiból  fakadhatna,  és  ezzel  a  bíróság  legnagyobb 
előnye, a politikamentesség vész el. 

A  második  gond  tisztán  politikai‐financiális  jellegű,  ám  a  nemzetközi 
kapcsolatok  szempontjából  messze  nem  lényegtelen.  Amikor  a  Biztonsági  Tanács 
felállít  egy  eseti  törvényszéket,  annak  a  költségeivel  is  számolnia  kell.  Az  ad  hoc 
törvényszékek igen magas mérlegfőösszegű költségvetéseit az elmúlt időszakban két 
éves  ciklusokban  kellett  elfogadtatni  az  ENSZ  Közgyűléssel,5  hiszen  azok  az  ENSZ 
általános költségvetése részeként jelennek meg, igaz, a törvényszékek létrehozásának 
idején  ez  a  megoldás  komoly  vitákat  váltott  ki  még  a  szervezeten  belül  is.6  Itt 
folyamatosan  egyre  élesebb  hangú  viták  övezték  a  kérdést,  egyre  több  jelentős 
hozzájáruló tagállam fogalmazott meg kritikát a költségek tekintetében.7 Németország 
és  Japán  például  ebbéli  elégedetlenségüknek  azzal  adták  jelét,  hogy  miközben  a 
Közgyűlésben  élesen  bírálták  az  eseti  törvényszékek  működését,  hozzájárulásukat 
inkább  a Nemzetközi Büntetőbíróság  felé növelték,  ahol  a  pénz  felett  a  szervezet  fő 
döntéshozó  szerve,  az  ún.  Részes  Államok  Közgyűlése  rendelkezik,  nem  pedig  az 

                                                 
5  A  Jugoszlávia‐törvényszék  költségvetési  főösszege  a  2012‐2013‐as  időszakban  valamivel  több mint  250 millió 
dollár  volt,  ami  36 millió  dollárral  kevesebb  a  2010‐2011‐es  két  évhez  képest,  ami már  a  törvényszék  időszerű 
fokozatos megszüntetésével  összefüggő  csökkentés  eredménye.  Adatok  forrása: The Cost of  Justice.  ICTY,  online 
elérhető: http://www.icty.org/sid/325 (letöltés időpontja: 2013‐01‐08). 
6 William A. Schabas: The UN  International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone. 
Cambridge University Press, 2006. 622. o. 
7  A  Jugoszlávia‐törvényszék  eljárásainak magas  költségeivel  kapcsolatos  kritikákkal  szembeni  érvekért  lásd  pl.: 
David Wippman: The Costs of International Justice. The American Journal of International Law Vol. 100, No. 4 (Oct., 
2006), pp. 861‐881. 
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ENSZ.  Amennyiben  a  Biztonsági  Tanács  esetkört  utal  a  Nemzetközi  Büntetőbíróság 
elé,  az  a  fura  helyzet  áll  elő,  hogy  azt  a  bíróság  statútumában  részes  államok 
költségére teszi – miközben például a Biztonsági Tanács öt állandó tagja közül csupán 
kettő,  Franciaország  és  Nagy‐Britannia,  a  jelenlegi  nem  állandó  tíz  tag  közül  pedig 
csupán Argentína, Ausztrália, Dél‐Korea, Guatemala,  Luxembourg  és Korea,  azaz hat 
állam  tartozik  azok  közé.  Felvethető  a  kérdés,  hogy  vajon  mennyiben  elfogadható, 
hogy a statútumban jelenleg részes százhuszonegy állam által rendelkezésre bocsátott 
pénzeszközök  terhére  egy  olyan  szervezet  tehessen  kötelezettségvállalást,  amely 
szervezetben  épp  ezek  az  államok  lényegében  semmilyen  meghatározó 
döntéshozatali pozícióval nem bírnak. 

Az elmúlt három év után azt láthatjuk, hogy szerencsére nem vált tömegessé az 
utalások  gyakorlata  a  Biztonsági  Tanács  részéről,  hiszen  a  már  fennálló  egy  ilyen 
helyzet  (Szudán)  csupán  egy újabbal  (Líbia)  bővült  időközben. Ugyanakkor  ez  a  két 
esetkör  legalább háromfajta problémára világított  rá,  és a  szíriai helyzet  folyamatos 
romlása állandóan napirenden tartja egy újabb utalás lehetőségét is. A továbbiakban e 
konkrét eseteket vizsgálom meg. 

Az első utalás: Szudán és a darfúri régió – a várható kudarc 

2005‐ben döntött első alkalommal úgy a Biztonsági Tanács, hogy egy esetkört 
a  Nemzetközi  Büntetőbíróság  elé  utal,  ez  pedig  a  szudáni  helyzet  volt.8  Az  esetkör 
végül  öt  tényleges  ügy  formájában  realizálódott,  amelyek  közül  a  legismertebbé  a 
szudáni  államfő,  Omar  Haszan  Ahmad  al‐Basír  elleni  vádemelés  illetve  az  ennek 
eredményeképpen megindult eljárás vált.9 Maga az eljárás  igen nehezen  indult meg, 
hiszen  két  letartóztatási  parancs  elfogadására  is  sor  került:  az  elsővel  a  népirtás 
bűntettének  vádját  még  nem  sikerült  az  ügyészségnek  előzetesen  jóváhagyatnia  a 
bíróság tárgyalás‐előkészítési tanácsával, a másodikkal már igen. A vádirat tartalma öt 
emberiesség elleni bűncselekmény, két háborús bűncselekmény, három népirtás. 

Ha értékelni akarjuk, hogy mire jutott a Nemzetközi Büntetőbíróság és maga a 
nemzetközi  közösség  a  darfúri  utalással,  úgy  vélem,  kudarcélményt  kell 
elkönyvelnünk.  E  kudarc  esetében  pedig  meghatározó  elem,  hogy  ez  egy  várt, 
kiszámítható  kudarc:  ez  az  a  felállás,  amire  nagyjából mindenki  számított,  amikor  a 
statútum  szövegezése  során  a  Biztonsági  Tanács  utalásának  lehetőségét  az  államok 
tárgyalták.  E  helyzet  lényege,  hogy  van  egy  állam,  amelynek  magas  rangú  politikai 
szereplőjével vagy szereplőivel szemben válik szükségessé a nemzetközi jogi normák 

                                                 
8 S/RES/1593, 31 March 2005. 
9 The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Case No. ICC‐02/05‐01/09. 
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akár  büntetőjogi  eszközökkel  való  kikényszerítése.  Ilyenkor  természetes  azzal 
kalkulálni, hogy ez azonnal nem sikerül, de adott rá a lehetőség, hogy ez megváltozhat. 
Ennek legismertebb példája Szlobodan Milosevics, vagy Charles Taylor, akik hatalmuk 
teljében  nyilván  semmilyen  nemzetközi  büntetőbírói  fórumtól  nem  tartották 
szükségesnek tartani. Ám a szudáni kép eddig nem kecsegtet ezzel. 

E megoldásnak fontos kelléke ugyanis a politikai elszigeteltség, ami jelentősen 
szűkült  politikai  mozgásteret  jelent.  Ám  al‐Basírt  nem  sokkal  az  ellene  szóló 
letartóztatási  parancs  kiadása  után  az Arab Liga  dohai  ülésén  egyenesen  a  főhelyre 
ültették. Az Afrikai Unió nem sokkal  később a  líbiai  Szirtben  tartott  gyűlésén pedig, 
ahol meghívott vendég volt Ban Ki‐Mun ENSZ főtitkár  is, a szervezők egyenesen egy 
asztalhoz  ültették  őket.  Nehéz  elképzelni  a  nemzetközi  közösség  és  a  bíróság  ennél 
látványosabb arculcsapását. Az sem a siker jele, hogy 2011‐ben Pekingben egy állami 
látogatás keretében katonai díszsorfal előtt vonulhatott el al‐Basír, ahol a kínai haderő 
tagjainak a díszelgés okán, nem pedig azért kellett jelen lenniük, hogy letartóztassák a 
Nemzetközi Büntetőbíróság  által  többek között népirtás miatt  körözött  politikust. A 
helyzet  épp  csak  kicsit  javult  2012‐ben,  az  Afrikai  Unió  XIX.  gyűlésének 
megszervezéséért felelős Malawi legalább visszalépett a feladattól, amikor szembesült 
az  alaposan  elbizakodott  al‐Basír  látogatása  keltette  politikai  nehézségekkel.  A 
Nemzetközi  Büntetőbíróság  statútumában  részes  államként  ugyanis  mindenképpen 
köteles  lett  volna  őrizetbe  venni  és  kiadni  al‐Basírt,  ami  viszont  az  afrikai  politikai 
realitások  fényében  nehezen  lett  volna  elképzelhető  –  és  a  bíróság  egy  végzésében 
meg  is  állapította  felelősségét,  amiért  ezt  egy korábbi,  2011‐es  látogatás  során nem 
tette meg.10 

Összességében a darfúri régió ügyében tett utalás a Biztonsági Tanács részéről 
egyelőre  kudarcélmény,  és  minden  szempontból  kiszámítható  kudarcélménynek 
minősíthető. 

A második utalás: Líbia – váratlan kudarc 

A  szudáni  helyzethez  képest  meglepő  kudarcélményt  hozott  a  Biztonsági 
Tanács  második  utalása.  Líbia  esetében  a  Tanács  egy  2011  februárjában  hozott 
határozattal  utalta  a  kialakult  helyzetet  a  Nemzetközi  Büntetőbírósághoz.11  A 
helyzetből  a  bíróság  ügyésze  végül  kettő  ügyet  konkretizált.  Ebből  az  egyiket 
időközben törölték, hiszen annak vádlottját, a volt líbiai államfőt, Moammer Kadhafit 
időközben  lázadók egy  csoportja meggyilkolta. Az  elfogott  fia,  illetve  a  rezsim egyik 
                                                 
10 The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Decision requesting observations about Omar Al‐Bashir's recent 
visit to Malawi. 19 October 2011. 
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befolyásos  ezredese  ellen  emberiesség  elleni  bűntettek  vádjával  indított  eljárásnak 
azonban  ilyesfajta  akadálya  nem  jelentkezett.12  Helyette  az  akasztotta  meg  a 
folyamatot, hogy az őt fogva tartott lázadó csoport, majd maga az állam közölte, hogy 
nem áll szándékukban kiadni a gyanúsítottat a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, hanem 
saját maguk fogják őt felelősségre vonni. 

A komplementaritás elve a líbiai helyzetben 

A Biztonsági Tanács ugyan a bírósághoz utalta a líbiai esetkört, de mivel maga 
az érintett állam is meg akarja büntetni az illetőket, előállt egy fura, „fordított Szudán‐
helyzet”.  A  komplementaritás  elve  miatt  elvben  a  líbiai  hatóságok  nem  lennének 
kötelesek  kiadni,  ha  ugyanazokért  a  bűncselekményekért  Líbiában  is  felelősségre 
vonják őket.13 Természetesen  a  líbiai  politikai  pozíció  védelme érdekében  is  alapos, 
komoly garanciákkal, ha szükséges akár nemzetközi megfigyelés mellett zajló eljárást 
kell  lefolytatniuk.  A  csavar  az,  hogy  a  Biztonsági  Tanács  az  ENSZ  Alapokmány  VII. 
fejezete  alapján  hozott  határozata  kötelező  ugyan,  ám  azt  csak  a  Statútum 
felhatalmazása  adta  keretek  között  tudjuk  értelmezni,  ez  pedig  a  bíróság 
működésében  a  komplementaritást  írja  elő  elsődlegesnek.  A  Tanács  utalása  is  a 
komplementaritás  keretei  között  kell,  hogy  érvényesüljön,  és  igen  nehezen 
indokolható,  hogy  milyen  alapon  lenne  elvonható  egy  büntető  eljárás  egy  olyan 
államtól,  amely  hajlandó  és  képes  is  az  ügy  végig  vitelére.  Szudán  esetében  a 
hajlandóság hiányzott és hiányzik a mai napig. 

Ugyanakkor  felvethető  a  „képesség”  kérdése  Líbia  esetében.  Nem  biztos 
ugyanis,  hogy a nyilvánvaló hajlandóság és  szándék mellett  adottak‐e  egy megfelelő 
eljárás  feltételei.  Ez egyrészt  a  líbiai  igazságszolgáltatás állapotának, másrészt pedig 
bizonyos  mértékig  a  vádlottak  helyi  megítélésének  is  függvénye.  A  valóságtól  nem 
elrugaszkodott  felvetés,  hogy  tisztességes  eljárás  helyett  a  vádlott  apja  utcai 
felkoncolásának  tárgyalótermi  változatára  kerülne  sor.  Márpedig  a  Statútum  és  az 
egyöntetű  szakirodalmi értelmezés  szerint  is az állami eljárás  csak akkor megfelelő, 
ha  teljesülnek  a megfelelő  garanciák  – miközben  a  bíróság  főügyészének  2003‐ban 

                                                                                                                                                     
11 S/RES/1970 (2011). 
12 The Prosecutor v. Saif AlIslam Gaddafi and Abdullah AlSenussi. Case No. ICC‐01/11‐01/11. 
13 A komplementaritás (vagy kiegészítő joghatóság) elve a Statútum 1. cikkében jelenik meg, és a 15‐19. cikkekben 
kerül  kibontásra.  E  szerint  a  Nemzetközi  Büntetőbíróság  csak  abban  az  esetben  járhat  el,  ha  az  egyébként 
joghatósággal bíró állam nem tud, vagy nem akar eljárni. Ezzel nem csupán a részes államok szuverenitásának a 
védelme a cél, hanem a bíróság kivételes, végső jellegének erősítése, valamint figyelembe kell venni a tényt is, hogy 
a  bíróság  joghatósága  alá  tartozó  bűncselekményekkel  szemben  elsődlegesen  továbbra  az  államok  kötelesek 
fellépni, ahogy gyakorlati okokból is az a kívánatos. Bővebben  lásd: Antonio Cassese: International Criminal Law. 
Oxford  University  Press,  2003,  pp  351‐352;  Robert  Cryer  –  Hakan  Friman  –  Darryl  Robinson  –  Elizabeth 
Wilmhurst: An  Introduction  to  International Criminal Law and Procedure.  Cambridge University Press,  2010, pp. 
153‐154; Kardos Gábor – Lattmann Tamás (szerk.): Nemzetközi jog. Eötvös Kiadó, 2010, p. 377. 
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közzétett általános álláspontja szerint nem célja a „versengés” az állami joghatósággal, 
sőt, inkább azt tartaná helyesnek, hogy minél több megfelelő állami eljárásra kerüljön 
sor.14 

A bíróság a konkrét vita során megfogalmazott hivatalos álláspontja szerint a 
leginkább  célravezető  az  lenne,  ha  a  főügyész  a  bíróság  döntésére  bízná  a  helyzet 
rendezését,  azaz  Líbia  adja  át  a  vádlottakat,  majd  támadja  meg  a  joghatóságot  a 
bíróság előtt. Az ezzel kapcsolatos vita jelenleg folyamatban van, annyi változott, hogy 
a  líbiai  kormányzat  egy  2012.  május  1‐i  keltezésű  beadványában  utóbbi  lépést 
megtette,15  ám  a  fogva  tartottakat  továbbra  sem  adta  át  –  ami  véleményem  szerint 
nem annak jele, hogy komolyak lennének a szándékai. 

Milyen szempontok alapján dönthet a bíróság? Egyelőre ezt a helyzetet újabb 
kudarcként  értékelem, hiszen a bíróság nem  tudta  lefolytatni  a  büntető  eljárást,  ám 
értelmezésemben  e  kudarc  egészen másfajta, mint  Szudán  esetében.  Váratlan, mert 
senki  nem számított  arra,  ami bekövetkezett,  nem csupán  az  adott  helyzetben,  de  a 
statútum szövegezői sem. Ha a helyzetet összehasonlítjuk a szudánival, világossá válik 
a  különbség.  Az  egy  „egyszerű”  felállás,  ahol  van  egy  negatív  szereplő,  az  állam 
vezetője,  akivel  szemben  szeretne  eljárni  a  bíróság,  ám  a  vádlott  az  állami 
szuverenitás palástjába rejtőzik – a nemzetközi jog előírásai alapján ugyanis nehéz őt 
a  hatalomból  kibillenteni.  Líbia  esetében  ugyanakkor  nem  ez  az  egyszerű  képlet 
érvényesült: az államhatalom nem azért védte meg a vádlottat, hogy az mentesüljön a 
neki  felrótt  vádak  alól,  hanem  pont  fordítva,  mert  ő  maga  kívánta  őt  felelősségre 
vonni. 

Itt megbicsaklik  a  rendszer  logikája  –  úgy  gondolom,  hogy  a  bíróság  „alapító 
atyái”  sem  készültek  kifejezetten  ilyen  helyzet  kezelésére,  amikor  a  statútum 
rendszerét  tervezték.  A  tervezett,  minden  logika  szerint  előzetesen  elképzelt 
forgatókönyv az, hogy a felelősségre vonandó államfő vagy egyéb befolyásos politikai 
szereplő  bujkál,  menekül,  védi  magát  valamilyen  mértékig  állama  védelmével,  de 
problémaként nem merült  fel, hogy a bíróság eljárásának akadályává maga az állam 
válik, ami nem védi az illetőt, hanem ő maga akarja megbüntetni. 

Úgy  vélem,  ez  a  helyzet  komoly  kérdéseket  vet  föl,  amelyek  a  jelen  eset 
kezelése során fognak eldőlni: mivel a bíróság most találkozott első alkalommal ilyen 
problémával,  erre  most  kell  kialakítani  a  megfelelő  reakciókat.  A  Nemzetközi 
Büntetőbírósággal  való  együttműködés  a  rendszer  működésének  sine  qua  non‐ja,  a 
szuverén államok meghatározta jelen nemzetközi jogi rendszer esetében nem is lehet 

                                                 
14 Cryer – Friman – Robinson – Wilmhurst: i.m. p. 154. 
15 The Prosecutor v. Saif AlIslam Gaddafi and Abdullah AlSenussi. Application on behalf of the Government of Libya 
pursuant to Article 19 of the ICC Statute. 1 May 2012. ICC‐01/11‐01/11‐130. 
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másként.16  Meggondolásra  érdemes  probléma,  hogy  hogyan  értelmezendő  ilyen 
esetben  a  komplementaritás  elve,  ami  a  Nemzetközi  Büntetőbíróság  működésének 
legfontosabb  meghatározója  –  hiszen  ez  választja  el  a  Büntetőbíróságot  az  ad  hoc 
törvényszékektől.  Vajon  a  Biztonsági  Tanács  által  végrehajtott  utalás  esetében  is 
alkalmazandó, vagy ilyenkor minden további nélkül el lehet tőle tekinteni? 

A Statútum szövegének alapos elemzése álláspontom szerint nem támasztja alá 
utóbbi  elképzelést.  Az  együttműködés  szabályait  megállapító  9.  rész  automatikus 
alkalmazhatóságát  ugyanis  nem  hívja  fel  a  Statútum  a  Biztonsági  Tanács  utalása 
esetén, míg az egy nem részes állam által tett önkéntes alávetés esetében igen. A 87. 
cikk 5. bek. (b) pont szerint a nem részes állam esetében a bíróság értesítheti a vele 
kapcsolatos  esetkört  a  bírósághoz  utaló  Biztonsági  Tanácsot  annak 
együttműködésének  hiányáról,  ám  nem  tér  ki  arra,  hogy  pontosan  milyen 
kötelezettségei vannak egy ilyen államnak. A mondat a bíróságnak magát önkéntesen 
alávető vagy eseti módon megegyező államokról szóló első fordulata az alávetés vagy 
a  megállapodás  sérelméről  beszél,  miközben  második  fordulata  még  ennyit  sem 
tartalmaz.  Logikusnak  tűnik,  hogy  ez  esetben  a  tartalmat  a  Biztonsági  Tanács 
határozata  állapíthatja  meg.  Ugyanitt  a  7.  bekezdés  pedig  azt  mondja  ki,  hogy  a 
bíróság a Biztonsági Tanácshoz fordulhat olyan esetekben, amikor a Tanács utalásából 
fakadó  igazságszolgáltatási  feladatait  egy  állam  a  statútum  megsértésével  tett 
cselekményei miatt nem tudja ellátni, ám fontos tényező, hogy a statútum itt „részes 
államról” beszél. Logikusan, hiszen nem részes állam esetében a statútumból  fakadó 
kötelezettségek igen nehezen értelmezhetővé válnak. 

Egészen  pontosan  milyen  kötelezettségekről  van  szó,  és  ebbe  beletartozik‐e 
adott  esetben  a  kiadatás  egy  nem  részes,  büntető  joghatóságát  pedig  gyakorolni 
kívánó állam részéről? 

A statútum 86. cikke csupán a  „részes államok” kötelezettségeként mondja ki 
az  általános  együttműködési  kötelezettséget,  a  89.  cikk  1.  bekezdése  pedig  még 
tovább megy:  a  cikk  szövegezése  szerint  a  bíróság  által  kért  személyek  kiadatására 
csak  a  „részes  államok”  kötelesek,  a  cikk  hallgat  a  nem  részes  államok 
kötelezettségeiről.  Ennek  ismét  az  a  magyarázata,  hogy  egy  nemzetközi  szerződés 
nem telepíthet kötelezettséget az abban nem részes államokra. 

A komplementaritás elvének gyakorlatát erősíti az, hogy párhuzamos – azaz a 
bíróságtól  és  egy másik  államtól  is  érkező  –  kiadatás  iránti megkeresések  esetén  a 
részes  államnak  a  Statútum  90.  cikk  4.  bekezdése  alapján  mérlegelnie  kell: 
amennyiben  a  megkeresés  nem  részes  államtól  érkezik,  és  nemzetközi  jogi 
kötelezettsége áll fenn, az államnak e megkeresésnek kell eleget tennie, nem pedig a 

                                                 
16 Cassese: i.m. p. 356. 
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bíróság  kérésének.  Ez  a  jelen  helyzetben  arra  a  fura  következményre  vezet,  hogy 
amennyiben Líbia részes állam lenne,  ifjabb Kadhafit bármely más nem részes állam 
számára  előbb  kellene  kiadnia,  mint  a  bíróságnak,  amennyiben  például  háborús 
bűncselekmény,  terrorcselekmény  vagy  egyéb,  kiadatási  kötelezettség  alá  tartozó 
cselekmény miatt kérnék a kiadatását. 

Tehát  azt  láthatjuk,  hogy  a  Biztonsági  Tanács  utalása  esetén  a  tanács 
határozata  kell,  hogy meghatározza  az  együttműködés mikéntjét  és  adott  esetben  e 
kötelezettség tartalmát is. És ezen a ponton a fent írtakhoz képest érvként felhozható, 
hogy  mindaz  igaz  lehet,  de  nem  jelent  gondot,  hiszen  maga  a  Biztonsági  Tanács  a 
kötelező határozatában előírhatja az együttműködés kötelezettségét, az kiterjedhet a 
kiadatás  kötelezettségére  is,  ha  a  bíróság  azt  kéri.  Igen  ám,  de  vajon  a  Biztonsági 
Tanács  a  nemzetközi  jog  általános  szabályai  szerint  egészen  pontosan  mire  is 
kötelezheti az államokat? Ha a  tanács a  legitim nemzetközi kényszer eszközével egy 
nem  részes  állammal  elfogadtatja  a  Statútum  alkalmazásának  tényét,  azaz  a 
Nemzetközi Büntetőbíróság eljárását, akkor azt csak annak összes működési elvével 
együtt  fogadtathatja  el.  Véleményem  szerint  a  komplementaritás  elvének  önkényes 
figyelmen kívül hagyása nemzetközi büntetőpolitikai „cherry picking” lenne, ami nem 
csupán  politikailag  átlátszó,  de  igen  nehezen  is  támasztható  alá.  A  szakirodalmi 
szerzők  közül  ezen  a  ponton  szükségesnek  látom  kiemelni,  hogy  Antonio  Cassese 
monográfiájában külön is megemlíti, hogy az a Biztonsági Tanács utalásai esetében is 
érvényesül.17  Mire  alapozzuk  tehát  a  kijelentést,  hogy  Líbia  esetében  megszűnt  a 
statútum által alapvetőnek tekintett komplementaritás? 

Ezt egyetlenegy esetben látom elméletben lehetségesnek, ha és amennyiben a 
Biztonsági  Tanács  ezt  kifejezetten  kimondja.  Ám  Líbia  esetében  a  releváns 
határozatában amellett, hogy szinte szó szerint átvette a Statútum megfelelő szövegét, 
egy  szóval  sem  jelenik  meg  kifejezett  kötelezettségként,  hogy  a  komplementaritás 
elvétől el kell tekinteni. Persze amennyiben ilyen tartalmú – azaz a statútummal és az 
egész  intézmény  működési  koncepciójával  súlyosan  ellentétes  –  kötelezettséget 
teremtene, akkor azon kellene gondolkodnunk, hogy vajon a Tanács ezt megteheti‐e, 
azaz  akár  eseti  jelleggel  ugyan,  de  törölheti‐e  a  komplementaritást  a  Statútum 
rendszeréből. Ám erre a jelen helyzetben nem került sor, így nem térnék ki rá. Azért 
hangsúlyozom,  hogy  véleményem  szerint  a  Biztonsági  Tanácsnak  mindenképpen 
külön ki kell emelnie, ha ilyen jellegű kötelezettséget telepítene az államokra. 

A helyzet rendezése, mint látjuk, jelenleg a bíróság kezében van. Véleményem 
szerint  olyan  problémával  szembesültek  az  ítészek,  amilyenre  a  Statútum 
szövegezésekor  senki  nem  számolt,  de  az  egészen  biztos,  hogy  a  komplementaritás 
elvének alkalmazását nem ilyen helyzetre tervezték – jelenleg ez újabb vitákra vezet. 
                                                 
17 Uo. p. 353. 
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Nincs  kétségem  afelől,  hogy  e  vita  előbb‐utóbb  rendeződni  fog,  de  abból  érzésem 
szerint a politika nem fog kimaradni, hiszen a bíróság esetleges, a kiadatást elrendelő 
döntése  is  csak  politikai  nyomásra  fog  teljesülni,  ha  egyáltalán  –  és  ettől  még  a 
probléma továbbra is fönnáll majd. 

A bíróság alkalmazottainak jogi helyzete 

Egy  különösen  sajnálatos  incidenshez  is  vezetett  a  líbiai  szituáció,  amely 
jellegénél  fogva  illett  is  az  ekkorra  kialakult  abszurd  állapothoz,  és  új  kérdésként 
vetette  fel a Nemzetközi Büntetőbíróság alkalmazottainak  jogi helyzetét  is  egy  ilyen 
esetben.  A  bíróságnak,  egészen  pontosan  a  bíróság  által  kirendelt  védői  egységnek 
dolgozó  ausztrál Melinda  Taylort  június  7‐én,  a  fogva  tartott  ifjabb  Kadháfival  való 
találkozása után őrizetbe vette a Zintán városát ellenőrző milícia. A  líbiai hatóságok 
által az ENSZ felé is hivatalosan megfogalmazott vádak között az szerepelt, hogy ő az 
őrizetessel való beszélgetés során nemzetbiztonsági kockázatot  jelentő iratokat adott 
át  neki,  valamint  kémkedésre  alkalmas  eszközöket  is  tartott  magánál.18  A  feszült 
helyzet  során  a  líbia  kormányzat  illetékesei  kifejezetten  arra  szólították  fel  a 
bíróságot, hogy „működjön együtt a helyzet megoldásában”, valamint hogy javasoljon 
„lehetséges megoldásokat a helyzet kezelésére”,19 miközben a bíróság egy ponton még 
„mélységes  sajnálkozását”  is  kifejezte,  és  biztosította  Líbiát  arról,  hogy  „semmilyen 
módon nem kívánja kockáztatni Líbia nemzetbiztonságát”.20 Taylort  és  társait  végül 
ez  után  nem  sokkal,  három  hét  után  engedték  szabadon.21  Amellett,  hogy  a  helyzet 
nyilvánvalóan  az új  líbiai  kormány  ízléstelen  erőfitogtatása  volt,  azonnal  élénk  vitát 
keltett  a  nemzetközi  jog  művelői  között  a  bíróság  alkalmazottainak  diplomáciai 
mentességének kérdéséről.22 

Általánosan  elfogadottnak  tűnik  az  álláspont,  hogy  a  Nemzetközi 
Büntetőbíróság  munkatársai  diplomáciai  mentességet  élveznek,  ám  véleményem 
                                                 
18 Libya accuses Australian ICC official of passing secret letter to Gaddafi's son. The Guardian, 25 June 2012. Online 
elérhető: http://www.guardian.co.uk/world/2012/jun/25/melinda‐taylor‐libya‐accuse‐spying (letöltve: 2013‐01‐
10). 
19  Libya  says  it  wants  ICC's  cooperation  over  detained  staff.  Reuters,  16  Jun  2012.  Online  elérhető: 
http://www.reuters.com/article/2012/06/16/us‐libya‐icc‐idUSBRE85F0IW20120616 (letöltve: 2013‐01‐10). 
20 Statement on the detention of four ICC staff members. Press Release 22/06/2012, ICC‐CPI‐20120622‐PR815. 
21  Az  érintett  egy  nemrég  közzétett  interjújában  igen  kritikusan  nyilatkozott  a  bíróság  az  esettel  kapcsolatban 
azóta  is  tanúsított passzivitásáról,  amely szerinte  „szabad utat enged az  ilyen  jogsértések megismétléséhez”.  ICC 
going  easy  on  Libya,  says  Melinda  Taylor.  The  Australian,  15  December  15  2012.  Online  elérhető: 
http://www.theaustralian.com.au/news/nation/icc‐going‐easy‐on‐libya‐says‐melinda‐taylor/story‐e6frg6nf‐
1226537228923 (letöltve: 2013‐01‐10). 
22 Ennek  jó példája a European  Journal of  International Law blogján közzétett  írás, majd az azt követő reakciók. 
Dapo Akande: The  Immunity of  the  ICC Lawyers and  Staff Detained  in Libya.  EJIL  Talk!,  18  June  2012.  Elérhető: 
http://www.ejiltalk.org/the‐immunity‐of‐the‐icc‐lawyers‐and‐staff‐detained‐in‐libya/#more‐5042  (letöltve: 
2013‐01‐10). 
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szerint  ez  a  kérdés  nem  ennyire  egyértelmű  a  Statútumban  nem  részes  államok 
esetében. Az első kérdés, hogy egy olyan állam, aki a részessé nem válás tényével nem 
ismeri el a büntetőbíróságot sem, miért ismerné el a számára nemzetközi jogilag nem 
létező  intézmény  létéből  fakadó  immunitást? A második, kicsit általánosabb elméleti 
kérdés,  hogy  vajon  a  nemzetközi  szervezetek  alkalmazottainak  esetében 
beszélhetünk‐e  immunitásról  nemzetközi  szerződéses  alap  nélkül?  Úgy  vélem,  a 
szokásjogi  normák  e  területen  egyáltalán  nem  tekinthetők  kialakultnak,  és  az  is 
zavaró  és  egyben  árulkodó  tény,  hogy  külön  egyezmény  született  a  Nemzetközi 
Büntetőbíróság  immunitásáról,  amit  sok  olyan  állam  sem  erősített  meg,  akik 
egyébként  a  Statútumnak  részesévé  váltak.23  Elméletben  érvelhető  álláspontnak 
tűnik, hogy egy, a Statútumot megerősítő állam esetén, az általános együttműködési 
kötelezettség körében  létezhet a  szervezet alkalmazottainak kötelezően elfogadandó 
mentessége,  ám  egy  nem  részes  állam  esetében  a  semmiből  ilyesfajta  jogi  norma 
teremtése  bajosan  tűnik  lehetségesnek.  Különös  tekintettel  arra  a  tényre,  hogy  a 
jelenleg  elismert  szokásjog  még  magával  a  nemzetközi  büntető  bíráskodás 
intézményével  is  hadilábon  áll.  A  Vöröskereszt  Nemzetközi  Bizottsága 
közreműködésével  2005‐ben  megjelentett  nemzetközi  humanitárius  szokásjogi 
gyűjtemény  még  olyan  szokásjogi  normát  sem  jelenít  meg,  ami  helyzetbe  hozná  a 
nemzetközi bűntető bírói  intézményeket,  a 161.  sz.  szabály csupán az 1949‐es genfi 
egyezmények  nyomán  az  „államok  együttműködésének”  kötelezettségét  ismeri,  szót 
sem  ejt  a  nemzetközi  fórumokról.24  Így  az  alkalmazottak mentességének  szokásjogi 
ereje még kevésbé tűnik védhetőnek. 

Még ha el  is  fogadjuk a  fentebb, a komplementaritással kapcsolatban kifejtett 
érvelést,  amely  szerint  a  Biztonsági  Tanács  kötelező  erejű  határozata  az 
együttműködési  kötelezettség  teljességét  is magával hozza,  és ebből  következtetünk 
arra,  hogy  ennek  a mentesség  elismerése  is  elválaszthatatlan  része,  akkor  is  zavaró 
kérdést  jelent a külön  immunitási egyezmény  léte. Ez ugyanis arra utal, hogy még a 
részes  államok  sem  ismerik  el  automatikusan  az  immunitást,  így  viszont  milyen 
alapon kötelezné az azokat az államokat, amelyek nem váltak azzá? 

                                                 
23  Érdemes  lehet  megjegyezni,  hogy  a  magyar  helyzet  e  tekintetben  is  zavaros:  a  Nemzetközi  Büntetőbíróság 
immunitásáról szóló egyezményt ugyanis Magyarország megfelelően ratifikálta és kihirdette. Ezzel az a helyzet állt 
elő, hogy kihirdettünk egy olyan nemzetközi szervezethez kapcsolódó immunitási egyezményt, amely szervezetet a 
magyar jog – megfelelő kihirdetés hiányában – elvben nem is ismer, azaz ami annak számára nem is létezik. 
24  Jean‐Marie Henckaerts – Louise Doswald‐Beck  (szerk.): Customary  International Humanitarian Law. Volume  I: 
Rules. ICRC‐Cambridge University Press, 2005, p. 618. 
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Következtetések és a lehetséges jövő 

Napjainkban  az  egyik  legkomolyabb nemzetközi  feszültséget  a  szíriai  helyzet 
jelenti.  Időről  időre  felmerülő  javaslat,  hogy  a  helyzet  rendezése  érdekében  a 
Biztonsági  Tanács  a  Nemzetközi  Büntetőbíróság  jelentette  „fenyegetés”  eszközéhez 
nyúl,  azaz  újabb  utalásra  kerülhet  sor.  Ebben  az  esetben  viszont  az  összes  fentebb 
említett probléma újra felmerül. 

Szerencsés‐e,  ha  a  Biztonsági  Tanács  politikai  feladatot  telepít  a  Nemzetközi 
Büntetőbíróságra? Nyilván  ez  egy  lehetséges  politikai  alternatíva  a Tanács  számára, 
de  az  eddigi  esetekből  kiindulva  a  hatékonysága  kérdéses.  Továbbra  is  úgy  vélem, 
hogy ha a Biztonsági Tanács rendszert csinál abból, hogy ügyeket utal a Nemzetközi 
Büntetőbíróság  elé,  megnehezíti  a  bíróság  jövőjét,  amely  így  is  komoly  politikai 
természetű  kritikákat  kap,  például  amiatt,  hogy  mindig  csak  afrikai  ügyekkel 
foglalkozik  – miközben  a  bíróság  költségvetésének  nagy  részét  az  ún.  „fejlett  világ” 
fedezi. 

Ha  a  Biztonsági  Tanács megpróbálja  vele  végeztetni  a  saját  feladatát,  e  tény 
újabb,  ezúttal  erősen poszt‐kolonialista  jellegű politikai  kritikáknak  fog megágyazni, 
aminek félő, az  lesz a következménye, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság nem tudja 
majd ellátni azt a feladatot, amit az alapító államok, az emberi jogi szervezetek, NGO‐k 
és minden más támogatója szánt neki. Nagyon kell vigyáznia a bíróságnak arra, hogy 
ne váljon a Biztonsági Tanács politikai eszközévé, amire viszont sajnos minden esély 
adott. 

 

 


