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TANULMÁNY 

 

M. Nyitrai Péter: • 

Az együttműködési kötelezettség alapvető jellemzői a szuverén államok és 

a nemzetközi büntetőbíróságok kapcsolatrendszerében 

 

A  tanulmány azt a kérdést  járja körül, hogy a  szuverén államok  és a nemzetközi büntetőbírói 
fórumok  együttműködése milyen problémákat  vet  fel. Általános  érvénnyel  leszögezhető, hogy a mind a 
Nemzetközi Büntetőbíróság, mind pedig az egyéb nemzetközi büntetőbírói  fórumok hatékony működése 
teljes mértékben a nemzeti hatóságokkal folytatott kooperáció minőségétől függ. Ugyanakkor az államok 
és a nemzetközi büntető  törvényszékek közötti együttműködés  szabályanyaga és elvei  számos,  lényeges 
ponton eltérnek az államközi kooperáció hagyományos jellemzőitől. 

I. Az együttműködés szükségessége és a kooperáció jogi természete 

A nemzetközi büntetőjog modern időszakának kezdetétől1 egészen napjainkig 
meghatározó  jelentőségű  az  a  körülmény,  hogy  a  szuverén  államok  közötti 
együttműködés  a  nemzetközi  jog  sarokkövévé,  pontosabban  szólva  alapvető 
funkciójává  vált.  A  nemzetközi  jog  ilyen  megközelítésben  –  a  nemzetközi 
szerződésekből  és  a  nemzetközi  szokásjogból  levont  általános  szabályként  –  ún. 
koordinációs  jogként  fogható  fel,2  amely  a  szubordinatív  jellegű  büntetőjogok3 
aktusait igyekszik összeegyeztetni. Georg Schwarzenberger 1950‐ben megjelent írása 
szerint  a  bűnüldözésben  folytatott  nemzetközi  együttműködés  (international  co
operation in the administration of municipal criminal justice) a nemzetközi büntetőjog 
alapvető aspektusává vált.4 

                                                 
• M. Nyitrai Péter, Ph.D. a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam‐és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok 
Tanszék egyetemi docense. 
1  A  Felvilágosodás  időszakától  kezdődően  a  nemzetközi  bűnügyi  kooperáció  megszűnt  a  túlnyomóan  politikai 
természetű,  az  uralkodók,  illetve  az  államvezetés  érdekeit  szolgáló  közigazgatási  rendszer  része  lenni,  s  az  új 
korszak  megnyitotta  az  utat  a  nemzetközi  bűnügyi  együttműködés  igazságszolgáltatási  intézményként  történő 
kialakítása felé. 
2 Valki László.: A nemzetközi jog társadalmi természete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989.70. o. 
3 Katkin, D.: The Nature of Criminal Law. Brooks/Cole Publishing Company, 1982.3–4. o. 
4 Georg Schwarzenberger.: The problem of an  International Criminal Law. Current Legal Problems, 1950. Vol. 3.; 
változatlan utánnyomását lásd: Mueller, G. O. W. – Wise, E. M.: International Criminal Law. Sweet & Maxwell Ltd., 
1965. 3–37. o. 
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A nemzetközi büntetőjog fejlődéstörténetében elsősorban az emberiség elleni 
bűncselekmények5  tárgyában  foganatosítandó  felelősségre  vonással  kapcsolatban 
merült  fel  problémaként  az,  hogy  minden  konfliktusnak  megvan  a  maga 
sajátszerűsége,  s  erre  figyelemmel  a  nemzetközi  béke‐  és  biztonság  megteremtése 
különböző,  állandóan  fejlesztendő  stratégiák  alkalmazását  igényli.  A mai  napig  nem 
léteznek  nemzetközileg  elfogadott  olyan  irányelvek,  amelyek  aggálytalanul 
meghatároznák,  hogy  a  nemzetközi  büntetőjog  kikényszerítésének,  illetve  a 
nemzetközi  bűnügyi  együttműködés  rendszerének  mely  modelljét  kellene  az  adott 
esetben alkalmazni. Ez jelentős jogi dilemmákhoz és politikai feszültségekhez vezet. 

Ehhez  képest  különösen  az  egyes  ad  hoc  nemzetközi  büntető  törvényszékek 
(különösen:  ICTY,6  ICTR7),  valamint  az  állandó  Nemzetközi  Büntetőbíróság  (ICC)8 
mind hatékonyabb működésére  irányuló  igény az, amely új elemeket és dilemmákat 
emel  be  a  nemzetközi  bűnügyi  együttműködés  rendszerébe.  Általános  érvénnyel 
leszögezhető  ugyanis,  hogy  a  Nemzetközi  Büntetőbíróság,  illetve  a  nemzetközi 
büntető  törvényszékek  effektív működése  teljes mértékben  a  nemzeti  hatóságokkal 
folytatott  kooperáció  minőségétől  függ.  A  nemzetközi  büntetőbíróságok  nem 
járhatnak  el  a  terhelt  távollétében,  s  nem  rendelkeznek  rendőri,  katonai,  sem 
semmilyen  egyéb  olyan  saját  maguk  intézményi  keretei  között  működő 
kényszerapparátussal,  amely  a  határozataik  végrehajthatóságát  biztosíthatja,  s  így 
továbbra  is  kulcsszerep  jut  a  szuverén  államoknak  annak  előmozdítására,  hogy  a 
terhelt  jelenlétének biztosításával a nemzetközi bűnüldözés olyan hatékony és gyors 
legyen, mint amilyet a statútumok alkotói vártak. 

Az  államok  és  a  nemzetközi  büntető  törvényszékek  közötti  együttműködés 
szabályanyaga  és  elvei  ugyanakkor  számos,  lényeges  ponton  eltérnek  az  államközi 
kooperáció  hagyományos  jellemzőitől.  Ahogyan  az  ICTY  Fellebbviteli  Tanácsa  a 
Blaskic‐ügyben  felvázolta,  az  államközi  kooperáció  az  ún.  horizontális  természetű 
együttműködés,  míg  az  államok  nemzetközi  büntető  törvényszékekkel  való 
kooperációja  az  ún.  vertikális  típusú  együttműködés  modelljéhez  igazodik.9  Utóbbi 

                                                 
5 A nemzetközi bűncselekmények ezen kategóriájával  kapcsolatos bőséges,  összefoglaló  irodalomból  lásd pl.: M. 
Cherif Bassiouni: Crimes Against Humanity in International Criminal Law. Martinus Nijhoff Publishers, 1999. 
6 A volt Jugoszlávia területén 1991 óta elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekmények 
megbüntetésére  az  ENSZ  Biztonsági  Tanácsa  1993‐ban  a  827.  számú  határozatával  Nemzetközi  Törvényszéket 
rendelt felállítani (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia – ICTY). S.C. Res. 827, U.N. SCOR, 48th 
Sess., U.N. Doc. S/RES/827 (1993) 
7Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1994‐ben a 955.számú határozatával létrehozta az 1994.január 1. és 1994. december 
31. között Ruanda területén elkövetett népírtásért és a nemzetközi humanitárius jog egyéb súlyos megsértéséért 
felelős személyek, valamint a szomszédos államok területén elkövetett népírtásért és egyéb hasonló jogsértésekért 
felelős ruandai állampolgárok megbüntetésére hivatott Nemzetközi Büntető Törvényszéket (International Criminal 
Tribunal for Rwanda – ICTR) .S.C. Res. 955, U.N. SCOR,49th Sess., U.N. Doc. S/RES/955 (1994) 
8 Az állandó Nemzetközi Büntetőbíróság (Permanent International Criminal Court – ICC) Statútumát tartalmazó ún. 
Római Egyezmény 1998. július 18‐án nyílt meg aláírásra, s 2002. július 1‐jén lépett hatályba. 
9 Blaskic, ICTY A. Ch. 29.10.1997. 47., 54. par. 
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modellt  pedig  leginkább  a  fő  szabályként  korlátozhatatlan  kooperációs 
kötelezettséget  fókuszáló,  a  kölcsönösség,  viszonosság  elvét  elvető,  s  az 
együttműködést  kérő  fél  egyes  kooperációs  feladatokat  és  formákat  egyoldalúan 
meghatározni jogosult pozícióját intézményesítő jellemzőkkel bíró kapcsolatrendszer 
tölti ki tartalommal. 

A  szuverén  államok  érdekei  háttérbe  szorulnak,  lévén  elvben  a  nemzetközi 
törvényszékek  olyan  jogi  entitást  testesítenek  meg,  amely  a  részes  államok 
mindegyikének  az  akaratát  manifesztálja,  s  az  együttműködéssel  érintett  államok 
jórészt  önmaguk  is  tagjai,  alkotórészei  annak  a  szervezetnek,  amellyel  a  kooperáció 
folyik. 

Mindezzel  párhuzamosan  azonban  kialakultak  azon  törekvések  is,  amelyek 
többek  között  az  ICTY  Blaskicügyben  is  felvázolt  direkt  és  az  indirekt  büntető 
igazságszolgáltatási rendszer,10 azaz az államközi horizontális, valamint az államok és 
az  ad  hoc  Nemzetközi  Törvényszékek  közötti  kooperáció  vertikális  jellemzőit 
igyekeznek  különböző  irányokból  indulva  egymáshoz  közelíteni.  Ennek  a 
törekvésrendszernek kiemelkedő eleme és eredménye az ICC intézményesülése, mely 
egyben  az  ún.  vegyes  büntető  igazságszolgáltatási  és  bűnügyi  együttműködési 
rendszer  központi  elemének  is  tekinthető.  A  szuverén  államok  ICC‐vel  történő 
együttműködése  ugyanakkor  inkább  a  horizontális  kooperáció  modelljének 
jellemzőihez hasonló ismérveket rejt magában, úgy, mint a szerződés(megállapodás)‐
alapú  kooperáció,  megkeresési  elven  alapuló  együttműködés,  a  kérelem  teljesítése 
megtagadásának lehetősége. 

Mindazonáltal  legyen  szó  bármilyen  kooperációs  modell  relevanciájáról,  a 
szuverén  államok  nemzetközi  büntető  törvényszékekkel,  illetve  nemzetközi 
büntetőbírósággal  folytatott  együttműködésének  keretében  kiemelt  hangsúly 
helyeződik az egyes együttműködési formák egyszerűsítésére irányuló törekvésekre. 
Így  különösen  a  kiadatás  központi  jelentőségű  intézménye  informalizálódik, melyet 
formailag  tükrözni  hivatott  az  a  fogalomhasználat  is,  amellyel  az  ICTY 
Alapokmányának 29.  cikke,  az  ICTR 28.  cikke  s  az  ICC  Statútumának 89.  cikke  él.  A 
hivatkozott  rendelkezések  ugyanis  kivétel  nélkül  a  surrender  (átadás)  kifejezést 
használják az extradition (kiadatás) szó helyett. Ennek oka nem abban rejlik, hogy az 
„átadás”  terminussal  jelölt  együttműködés  koncepcionálisan,  illetve  alapvető  célját 
tekintve  különbözne  a  kiadatástól,  hiszen  az  átadás  is  azt  a  helyzetet  fókuszálja, 
amikor a terheltet egy jogi entitás egy másiknak a felelősségre vonásának elősegítése 

                                                 
10 Az 1989‐ben Bécsben  rendezett XIV. Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszuson elfogadott  terminológiai  javaslat 
értelmében a nemzetközi büntetőjog normái az ún. közvetlen kikényszerítés modellje (direct enforcement model) 
és az ún.  közvetett  kikényszerítés  rendszere  (indirect enforcement  scheme)  szerinti  specifikumokra  figyelemmel 
válnak  végrehajthatóvá.  Resolutions  of  Section  4  of  the  14th  Congress  of  the  International  Association  of  Penal 
Law. International Review of Penal Law, 1990.Vol. 61. 107., 131. o. 
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céljából  átjuttatja.  Éppen  ezért  a  jogtudományi  és  jogalkotási  diskurzus  nem  azt 
tartotta  lényegesnek,  hogy  mi  legyen  az  a  terminus,  amellyel  az  ilyen  célú 
együttműködést  jelölni  kellene,  hanem  „csupán”  a  tényt,  hogy  a  kiadatáshoz  képest 
különböző  elnevezés  alkalmazása  szükséges.  Így  az  ICC  Statútumának  1994‐ben 
elkészített  tervezete  53.  cikkének  tanúsága  szerint  a  Nemzetközi  Jogi  Bizottság  a 
transfer kifejezés használata mellett tört lándzsát, míg az ICTY eljárási és bizonyítási 
szabályainak  58.  pontja  mind  a  surrender,  mind  pedig  a  transfer  terminust 
szerepelteti.  

Mindehhez  képest  az  eltérő  szóhasználat  igénye  tehát  inkább  abból  az 
indíttatásból  fakad,  hogy  az  együttműködés  megvalósulásának  kerete  és  módja 
különbözik a kiadatás hagyományos mechanizmusától. A vonatkozó procedúra többé 
már ugyanis nem csupán a terhelt átadhatóságáról hozott határozatot, hanem egyben 
a  fizikai  átjuttatásának  tényét  is  fókuszálja.  Míg  a  kiadatás  hagyományosan 
horizontális, a szuverén államok egymás közötti viszonyában értelmezett kooperációt 
jelent, az átadás a szuverén államok és a nemzetközi büntetőbíróságok kapcsolatában 
vertikális  együttműködést  testesít meg.  1997‐ben  a Blaskicügyben  ezt  a  gondolatot 
rögzítette az ICTY fellebbviteli tanácsa is.11 

II. Együttműködés a nemzetközi büntető törvényszékek, illetve a nemzetközi 

büntetőbíróság statútumának hatálya alá tartozó (részes) államokkal 

Ami  a  nemzetközi  büntetőbíróságokkal  való  együttműködési  kötelezettség 
jogforrási  alapjait  illeti,  azt  találjuk,  hogy  míg  az  ICC  esetén  az  obligáció  a  Bíróság 
Statútumát  tartalmazó,  1998  júliusában  aláírásra  megnyitott  Római  Egyezményen 
alapul,12 addig az ICTY és az ICTR tekintetében a kooperáció a Biztonsági Tanács 1993. 
évi  827.  sz.,  illetve  1994.  évi  955.  sz.  határozatain  alapszik,  melyek  az  ENSZ 
Alapokmányának VII.  fejezetére hivatkozással születtek meg. Az ENSZ főtitkárának e 
határozatokhoz  fűzött  megállapítása  szerint  ugyanis  „…a  Törvényszékektől  érkező 
megkeresést  a  nemzetközi  béke  és  biztonság  fenntartása  és  helyreállítása  céljából 
alkalmazott  intézkedésnek  (rendszabálynak)  kell  tekinteni…”.13  Az  ICTY  és  az  ICTR 
összefüggésében értelmezett  együttműködés  így a Biztonsági Tanács határozatainak 
betartására  irányuló  kötelezettség  biztosítását  szolgálja,  míg  az  ICC‐vel  folytatott 

                                                 
11 Judgement 29 Oct. 1997 of Trial Chamber II of 18 July 1997 in Prosecutor v. Tihomir Blaskic, 47 par. 
12 Hazánk a Statútumot a 72/2001 (XI.7.) OGY határozattal erősítette meg. 
13 Gallant, K. S.: Securing the Presence of Defendants before the International Tribunal for the Former Yugoslavia: 
Breaking with Extradition. Criminal Law Forum, Vol. 5. Nos. 2–3. (1994), 565. o. 
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kooperáció  egy  részes  állam  büntetőhatalmának  komplementaritás  elvén  alapuló 
átszármaztatását tükrözi.14 

Az  ICTY és  az  ICTR  joghatóságának  fő  szabályként  elsőbbsége  van  a  nemzeti 
bíróságok  joghatóságával  szemben,  s  az  említett  törvényszékek  alapszabályainak 
sorrendben  29.  cikk  (1),  illetve  28.  cikk  (1)  bekezdései  úgy  fogalmaznak,  hogy  „az 
államok  kötelesek  együttműködni  a  Nemzetközi  Törvényszékkel  a  nemzetközi 
humanitárius  jogot  súlyosan  sértő  cselekmények  elkövetésével  vádolt  személyek 
felkutatásában és vád alá helyezésében”. Erre figyelemmel egyik említett törvényszék 
statútuma  sem  utal  arra,  hogy  az  azoktól  érkező  megkeresés  teljesítésnek 
előfeltételeként  a  nemzeti  jogsegély‐jogokban  foglalt  kondíciók  figyelembe 
jöhetnének,  hiszen  épp  az  a megfontolás  húzódik meg  a  törvényszékek  létrehozása 
mögött, hogy a megkeresett szuverén állam kötelező jelleggel, mindenfajta mérlegelés 
nélkül tegyen eleget a kérelemben foglaltaknak. Ezt támasztja alá az ICTY és az ICTR 
Statútumaihoz  fűzött 58. eljárási és bizonyítási szabály  is, melynek értelmében „…az 
együttműködési  kötelezettség  elsőbbséget  élvez  bármely,  az  érintett  állam  belső 
jogában, vagy kiadatási szerződésében foglalt kooperációs akadály érvényesüléséhez 
képest”.15  Az  ICC  Statútumának  86.  cikkében  általános  együttműködési 
kötelezettséget  fogalmaz meg:  „a  Részes  Államok  a  jelen  Statútum  rendelkezéseivel 
összhangban  a  legteljesebb  mértékben  együttműködnek  a  Bírósággal  az  annak 
joghatósági körébe eső bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás és büntetőeljárás 
során”.  

Az  ICC  Statútuma  89.  cikkének  szövegezése  ellenben  nem  zárja  ki  annak 
lehetőségét, sőt kifejezetten lehetővé teszi, hogy a kérelem megérkezését követően a 
megkeresett  állam  jogsegély‐eljárást  folytasson  le.  „A  Részes  Államok  […]  nemzeti 
eljárási  szabályaiknak  megfelelően  kell  a  letartóztatás  és  az  átadás  iránti  kérelmet 
teljesítsék.”  A  Statútum  kidolgozóinak  ilyen  irányú  elképzelését  támasztja  alá 
egyébként  a  cikkhez  fűződő  számos  előkészítő  anyag  is,16  amelyekben  az  egyes 
államok  álláspontjai  csupán  abban  mutattak  eltérést,  hogy  a  tradicionális  bűnügyi 
jogsegély‐jog  szabályait  milyen  terjedelemben  lenne  indokolt  figyelembe  venni.17 
Látni kell ugyanakkor, hogy a gyakorlatban – kevés kivételtől eltekintve – az ICTY és 
az  ICTR  mérlegelést  nem  tűrő  megkeresései  is  rendre  az  ICC  Alapszabálya  szóban 

                                                 
14  Bleicc,  J.  L.:  Complementarity.  Association  Internationale  de  Droit  Penal  –  Nouvelles  Études  Pénales,  No.  13. 
(1997), 231–243. o. 
15 http://www.un.org/icty/basic/rpe/IT32_rev19.htm and http://www.ictr.org/ENGLISH/rules/031100/5.htm  
16  Gupta,  S.  K.:  Sanctum  for  the War  Criminal:  Extradition  Law  and  the  International  Criminal  Court.  California 
Criminal Law Review, Vol. 3 (2000), 6–9. o. 
17 Kress, C.: Penalties, Enforcement and Cooperation in the International Criminal Court Statute (Parts VII,  IX, X) 
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 6.  No. 4. (1998), 451. o. 
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forgó cikkében körvonalazott természetű együttműködés sorsát osztják,18 és sokszor 
gátját képezik a Statútumok által fókuszált gyors és hatékony eljárás kívánalmának. Ez 
tükröződik  az  ICTY  és  az  ICTR  előbbiekben  idézett  29.  cikk,  illetve  28.  cikkei  (2) 
bekezdésének szövegezésében, miszerint az államok „indokolatlan késedelem nélkül” 
kötelesek  teljesíteni  a  Törvényszéktől  érkező  megkereséseket.  Ennek  indokaként  a 
nemzeti államok legfőbb érvként azt hozzák fel, hogy bár az ENSZ tagállamaiként – a 
szervezet  Alapokmányának  103.  cikkére  figyelemmel19  –  a  Biztonsági  Tanács 
határozatait  vitathatatlanul  kötelező  erejű  forrásnak  tekintik,  az  azonban  kétséges, 
hogy  a Biztonsági Tanács  által  létrehozott  szerv,  így  az  ICTY és  az  ICTR határozatai 
hasonlóképpen  kötelező  érvényűek‐e  az  államok  számára.20  Az  említett 
törvényszékek  statútumai,  illetve  az  ENSZ  főtitkárának  vonatkozó  kommentárja 
továbbá  a  nemzeti  államokat  egyébként  kifejezetten  nem  is  kötelezi  passzivitásra  a 
törvényszékektől  érkező  megkeresések  felülvizsgálatát  illetően.  Ehhez  képest  az 
ICTY‐jal  folytatott  együttműködésről  szóló  1994‐ben  elfogadott  finn  törvény 
opcionális  joggal  ruházza  fel  a  kormányt:  elrendelheti  a  Törvényszéktől  érkezett 
megkeresés  azonnali  végrehajtását,  de  teljesítését  függővé  teheti  a  kompetens  bírói 
szervek  állásfoglalásától  is.  Ez  utóbbi  megalkotását  a  szintén  1994‐ben  kelt  svéd 
törvény a Legfelsőbb Bíróság hatáskörébe utalja. Az 1995‐ben született ausztrál és az 
1994‐ben  elfogadott  új‐zélandi  törvények  –  melyek  alkalmazhatók  az  ICTR 
tekintetében  is  –  a  legfőbb  ügyésznek  „speciális”,  illetve  „kivételes”  esetben 
biztosítanak  lehetőséget  a  kérelem  teljesítésének  megtagadására.  Az  1994‐ben 
elfogadott holland törvény a Törvényszékektől érkezett megkeresést csak akkor tartja 
megtagadhatónak,  ha  nem  állapítható  meg,  hogy  a  letartóztatott  személy  azonos  a 
megkeresésben  nevezett  személlyel,  vagy  amennyiben  a  megkeresés  olyan 
bűncselekménnyel  kapcsolatos,  amely  nem  tartozik  a  Törvényszék  joghatósági 
körébe.21 

A  magyar  végrehajtási  törvények  az  előbbiekben  említetteknél  még  tovább 
mennek:  a  legfőbb  ügyész  eljárása  minden  esetben  kötelező;  nemcsak  kivételesen, 
hanem fő szabályként bármely esetben megtagadhatja a kérelem teljesítését, s ennek 
alapjaként  a  nemzetközi  bűnügyi  jogsegélyről  szóló,  1996.  évi  XXXVIII.  törvényben 
foglalt,  értelemszerűen  alkalmazható  akadályok  bármelyikére  hivatkozhat.  Ez  a 
megoldás  s minden  egyéb  olyan,  amely  a  kérelem  felülvizsgálatára  a  hagyományos 
akadályok  körének  teljességét  hivatkozhatóvá  teszi,  megítélésem  szerint  azonban 

                                                 
18 O’Shea, S.: Interaction between International Criminal Tribunals and National Legal Systems. In: Franck, T. M. – 
Fox, G. H. eds.: International Law Decisions in National Courts. 1996. 292.o. 
19 Ha az Egyesült Nemzetek tagjainak a jelen Alapokmányból folyó és bármely egyéb nemzetközi megállapodásból 
eredő kötelezettségei összeütköznének, az Alapokmányból folyó kötelezettségeiket illeti elsőbbség. 
20 Knoops, Geert‐Jan, A.:  Surrendering  to  International Criminal  Courts:  Contemporary Practice  and Procedures. 
Transnational Publishers, Inc., 2002. 26–27.o. 
21 Knoops: i.m. 74.o. 
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túlságosan  és  indokolatlanul  kiszélesíti  az  igazságügyi  szervek  aktivizmusát,  s 
megfontolandó lehet ennek korlátozása. A politikailag és jogilag egyaránt kellemesebb 
attitűd talán az lehetne, ha – igazodva az Állandó Nemzetközi Büntetőbíróság fentebb 
hivatkozott 89. cikkének megfogalmazása kapcsán elfogadott többségi állásponthoz – 
az  államok  a  kiadatás  hagyományos  szabályainak  „anyagi  jogias”  elemeit  nem  vagy 
jelentősen  leszűkítve  vennék  figyelembe  a  megkeresésről  történő  döntéshozatal 
során, és elsősorban a kiadatás processzuális normaanyagát tekintenék relevánsnak. 
Természetesen  ez  a  megoldás  is  csak  akkor  lenne  az  igazi,  ha  minél  több  nemzeti 
állam alkotna speciális szabályanyagot a hatályban lévő nemzeti kiadatási (jogsegély) 
törvény sok esetben lomha eljárást biztosító normáinak módosítása eredményeként, 
vagy  pedig  sui  generis  természetű  önálló  törvény  keretében  a  nemzetközi 
törvényszékekkel  folytatott  együttműködés  tárgyában,  előmozdítandó  a  gyors  és 
hatékony  kooperáció  biztosítását.  Miután  természetesen  az  ICC‐vel  való 
kooperációnak  szintén  immanens  eleme  a  gyorsaság  és  a  hatékonyság  igénye,  a  88. 
cikk  ennek  szellemében  kötelezi  a  tagállamokat  a  mielőbbi  és  ennek  megfelelő 
minőségű  implementációra. A  Statútum beépítése  a  nemzeti  jogba  azonban  ez  ideig 
meglehetősen kevés állam belső jogában történt meg.22 

Eltérően az ad hoc törvényszékekkel folytatott kooperáció rendszerétől, az ICC 
csupán a Statútumban kifejezetten rögzített együttműködési formákra alapozhat, s így 
a tagállamok nem kötelesek a Statútumban meghatározottakon túl egyéb módokon is 
együttműködni  a  bírósággal.  Ehhez  képest  az  általánosan  elfogadott  értelmezés 
szerint  a  Statútumban  rögzített  átadási/kiadatási  kötelezettség,  valamint  a  93. 
cikkelyben  tételezett,  taxatív  felsorolásnak  tekinthető  ún.  egyéb  kooperációs 
formákon  alapuló  (fogalmilag  eljárási  jogsegélynek  minősülő)  együttműködési 
kötelezettség  csak  a  hivatkozható  obligáció  a  tagállamok  irányában.23  Mindez  nem 
jelenti  azt  ugyanakkor,  hogy  a  tagállamok  önkéntesen,  saját  diszkrecionális 

                                                 
22 Az ezekben körvonalazott speciális eljárási szabályokról bővebben: Oosterveld, V. – Perry, M. – McManus, J.: The 
Cooperation of States with  the  International Criminal Court. Fordham  International Law  Journal, Vol. 25.  (2002) 
767–768. o., különösen a 777–786. oldalak. 
23 A hivatkozott 93.cikkely értelmében „1.A Részes Államok a jelen Fejezet rendelkezéseinek és a nemzeti eljárási 
joguknak megfelelően  teljesítik  a Bíróság megkereséseit  annak  érdekében, hogy  a következő módon nyújtsanak 
jogsegélyt a nyomozás és a büntetőeljárás során: (a) A személyek azonosítása és tartózkodási helyük, illetve dolgok 
feltalálási  helyének  megállapítása;  (b)  Bizonyítás‐felvétel,  ideértve  az  eskü  alatti  vallomásokat,  valamint  a 
bizonyítékok bemutatását, köztük a szakvélemények és a Bíróság számára szükséges jelentések elkészítése; (c) A 
gyanúsítottak vagy vádlottak kihallgatása; (d) Iratkézbesítés, ideértve a bírósági iratokat is; (e) A személyeknek a 
Bíróság előtt tanúként vagy szakértőként önkéntes megjelenésének elősegítése; (f) Személyek ideiglenes átadása; 
(g)  Helyszíni  szemlék,  ideértve  sírok  exhumálását  és  megvizsgálását;  (h)  Házkutatások  és  lefoglalások 
foganatosítása;  (i)  Jegyzőkönyvek  és  dokumentumok  megküldése,  ideértve  a  hivatalos  jelentéseket  és 
dokumentumokat is; (j) A sértettek és tanúk védelme, továbbá a bizonyítékok megóvása; (k) A bűncselekménnyel 
kapcsolatos  jövedelmek,  vagyontárgyak,  aktívumok  és  eszközök  azonosítása,  felkutatása,  befagyasztása  vagy 
lefoglalása, esetleges elkobzás végett, a jóhiszemű harmadik személyek jogainak sérelme nélkül; és (l) Bármilyen 
más olyan jogsegély, amelyet a Megkeresett Állam joga nem tilt, és amely alkalmas a Bíróság joghatóságába tartozó 
bűntettek miatti nyomozás és büntetőeljárás előmozdítására.  
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jogkörükben  eljárva  ne  teljesíthetnének  ezen  túlterjeszkedő  formájú,  típusú 
kooperációs igényt is. E gondolatokhoz kötődően hangsúlyozandó, hogy összhangban 
a Statutum 88.cikkelyében foglaltakkal,24 a részes államoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a  nemzeti  joguk  szerint  létezzenek  olyan  rendelkezések  és  szabályanyagok, melyek 
alapján minimum a Statutum szerinti együttműködési mechanizmusok  realizálhatók 
lehessenek  a  saját  nemzeti  alkotmányos  követelményeiket  is  figyelembe  véve.  A 
rendelkezés  ideálisan  a  kooperáció  processzuális  szabályanyagának  meglétét, 
megalkotását  igényli,  azonban    figyelemmel  a  tényre,  hogy  a  kooperálni  köteles 
államok  az  ICC  működését  megalapozó  Római  Egyezmény  aláírásával  önkéntesen 
korlátozták  szuverenitásukat  az  együttműködési  kötelezettség  tekintetében,  a 
szerződési  keretben  felfogott  együttműködés  horizontális  kooperációhoz  közelebb 
álló szellemiségére figyelemmel az ICC és tagállamok közötti együttműködés során ‐ a 
megkeresés  elvére  alapozott,  meghatározott  esetekben  ‐  nem  kizárt  az 
együttműködési  igény  teljesítésének  elhalasztása,  feltételek  közé  szorítása  (mint 
amilyen például a tagállam területén kifejtendő eljárási cselekmények – ICC Ügyésze), 
sőt  esetleges  elutasítása  sem  (94‐95,    97‐98  cikkelyek).  Ez  alól  az  alapállás  alól 
ugyanakkor kivételt képez az az eset, amikor az ügyet az ENSZ BT utalta a bíróság elé.  

Annak, hogy az ICC együttműködésre irányuló megkeresésének nincs abszolút 
primátusa, illetve elsőbbsége, s teret hagy az államok mérlegelésének, nyilvánvaló jele 
az  is,  hogy  maga  a  Statutum  a  lex  posterior  és  a  lex  specialis  klasszikus  elveire 
figyelemmel  igyekszik  rendezni  többek  között  az  együttműködési  kérelmek 
kollíziójának  kérdéskörét  elsősorban  a  komplementaritás  és  a  konkurrens  kérelem 
kibocsátójának  alanyára  figyelemmel  (részes  vagy  nem  részes  állam).  A  vertikális 
kooperáció  jellemzője  lelhető  azonban  fel  a  98.  cikkely  szerinti  esetben,  ahol  egyes 
értelmezések  szerint  a  megtagadási  ok  végeredményben  csak  formálisan 
hivatkozható,  ugyanis  amennyiben  a  bíróság  továbbra  is  ragaszkodik  az 
együttműködéshez  ezen  esetekben,  a  megkeresett  tagállam  a  kérelmet  teljesíteni 
köteles. 

A  közrendi  klauzulára  hivatkozás  ugyanakkor  általánosan  elfogadott 
kooperációs  akadályként  funkcionálhat,  ha  a  megkeresett  állam  meghatározott 
konzultáció  keretei  között  valószínűsíti,  hogy  a  megkeresés  teljesítése 
nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdeket sérthet, és bizonyos tények, körülmények 
nyilvánosságra hozatala akár a vádlott emberi jogainak sérelmével is járhat (Lubanga 
Dyilo‐ügy25).  

                                                 
24 A Részes Államok biztosítják, hogy nemzeti  jogrendszerükben olyan eljárások álljanak rendelkezésre, amelyek 
lehetővé teszik a jelen Fejezet szerinti valamennyi együttműködési forma érvényesítését.  
25 Lubanga Dyilo, ICC T. Ch. I 13.6.2008 (1401) 72.par. 
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Lényeges,  hogy  bár  a  fentiekben  említettek  alapján  a  nemzetközi 
büntetőbíróságokkal  való  együttműködés  során  számos,  a  horizontális  kooperációs 
rendszerben  fő szabályként érvényesülő anyagi  feltétel  is  figyelembe  jöhet, mégis  jó 
néhány korlátozott relevanciával bír. A kettős inkrimináció követelménye így többek 
között  az  ICC‐vel  való  együttműködés  keretében  azért  nem  okozhat  jelentős 
fennakadást,  mert  a  kooperáció  tárgyául  szolgáló  bűncselekmények  a  Statútumba, 
illetve az ahhoz csatolt egyéb dokumentumokba vannak foglalva,  s ezért a szerződés 
aláírása  azt  vonja  maga  után,  hogy  a  Statútum  által  adott  bűncselekményi 
meghatározásokat az aláíró szuverén állam magára nézve kötelezően elfogadja.  

Arra  figyelemmel,  hogy  nem  igazán  befolyásolja  a  gyors  és  hatékony 
együttműködés  igényét,  az  ICTY  és  az  ICTR  Alapszabályaival  ellentétben  az  ICC 
Statútumának  101.  cikke  továbbra  is  fenntartja  a  specialitás  elvének  kívánalmát. 
Ugyanakkor  a  tényleges  felelősségre  vonás  során  könnyen  előfordulhat,  hogy  a 
kiadatási iratokban rögzített tényállás módosul, s a történeti tények a megkeresésben 
foglalt  bűncselekménye(eke)n  túl  több  vagy  más  deliktum  elkövetésére  utalnak. 
Éppen  ezért  a  Statútum  szóban  forgó  cikke  arra  is  feljogosítja  az  együttműködő 
szuverén  államokat,  hogy  lemondjanak  a  specialitás  elvének  kedvezményéről,  sőt 
egyben  arra  kötelezi  őket,  hogy  a  mind  hatékonyabb  bűnüldözés  reményében 
feltétlenül  törekedjenek  is  egy  ilyen  lemondó  nyilatkozat megtételére.  A  specialitás 
elvének  kirekesztése  a  direkt  büntető  igazságszolgáltatási  rendszerből  ugyanakkor 
együtt kell  járjon azzal, hogy a  terhelt  számára az eljáró nemzetközi büntetőbíróság 
megfelelő  időt  biztosítson  a  védekezésre  való  felkészülésre  az  új,  illetve módosított 
tartalmú  vád  ellen.  (Különös  éllel  vetődött  fel  ez  a  kívánalom  a Djukicügyben,  ahol 
1996 februárjában az ICTY az eredetileg tanúzási célból átvett tábornokot 17 nappal 
az egyébként vitathatóan jogszerű átadása után vádlotti pozícióba helyezte.) 

Végül  hangsúlyozandó,  hogy  az  Európai  Unió  jó  néhány  tagállama  –  mely  a 
saját  állampolgár  kiadatását  a  horizontális  kooperációs  rendszerben  tilalmazza  – 
törvényt alkotott belső jogában arról, hogy a nemzetközi büntetőbíróságoktól érkező 
megkeresés  esetén  nem  fogja  a  saját  állampolgárának  átadását  megtagadni. 
Megjegyzendő,  hogy  az  ICC‐vel  való  együttműködésben  az  esetlegesen még  fennálló 
alkotmányos aggályokat a részes államok sok esetben arra a tényre figyelemmel nem 
tartják  már  problematikusnak,  hogy  a  Statútum  102.  cikke  kifejezetten  is  külön 
fogalomként definiálja a kiadatást és az átadást. Miután pedig a nemzeti alkotmányok 
a  saját  állampolgár  kiadatását,  nem  pedig  átadását  tilalmazzák,  többek  szerint  a 
prohibíció egyértelműen irreleváns ezen együttműködési közegben. 
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III. Együttműködés a nemzetközi büntető törvényszékek, illetve a Nemzetközi 

Büntetőbíróság statútumának hatálya alá nem tartozó államokkal 

Miután  a  nemzetközi  bűncselekmények  üldözésére  irányuló  kötelezettség 
mára  már  vitathatatlanul  a  nemzetközi  szokásjog  szabályává  vált,  így  az  ennek 
immanens  részeként  realizálódó  nemzetközi  bűnügyi  együttműködés 
kötelezettségére is szokásjogi természetű szabályként tekinthetünk. Első rátekintésre 
így  érvelhetünk  amellett,  hogy  ezen  jogi  státusz  lényegében  okafogyottá  teszi,  hogy 
önálló problémakörként kezeljük azt a helyzetet, amikor az állam az adott nemzetközi 
büntetőbíróság alapszabályának esetlegesen nem részes fele. Ehhez már csak adalék 
az a tény, hogy lévén a világ államainak majdnem teljes köre az ENSZ tagországa, így 
közvetlenül  az ENSZ  által  életre hívott  büntető  törvényszékek  tekintetében  fennálló 
együttműködési  kötelezettség  szinte minden  államra  kiterjed.  Több  szempont  okán 
mégis érdemes külön figyelmet fordítani a nem‐részes feleket érintő együttműködési 
kötelezettség kérdésére.  

Látni  kell,  hogy  a  nemzetközi  szokásjog  nem  azonosítható  a  ius  cogens 
fogalmával,  s  így  nem  lehet  helyesen  arra  a  következtetésre  jutni,  hogy  minden 
nemzetközi  szokásjog  szerint  üldözendő  bűncselekmény,  s  ezáltal  a  nemzetközi 
bűnügyi  együttműködésre  irányuló  kötelezettség  imperatív  természetű  norma  is 
egyben.  Így  bár  a  feltétlen  érvényesülést  igénylő  normát  a  nemzetközi  szokásjogtól 
független  kategóriaként  kell  kezelni  (Bassiouni),26  a  fogalmak  adott  esetben 
összekapcsolódhatnak, s azt sem mondhatjuk, hogy kizárólag a nemzetközi szokásjog 
normái  érhetnék  el  a  ius  cogens  szintjét.  Utóbbi  terminus  nemzetközi  büntetőjogi 
összefüggésben  ugyanis  önmagában  egy  nemzetközi  bűncselekmény  jogi  státusára 
utal, s annak normahierarchiai aspektusát fókuszálja.  

A  jogirodalom  viszonylag  egységes  álláspontja  szerint  egy  nemzetközi 
bűncselekmény,  s  annak  üldözésére  irányuló  nemzetközi  kötelezettség  ius  cogens 
volta mellett elsősorban abban az esetben érvelhetünk, ha az együttműködés tárgyát 
képező cselekmény az emberi nem békéjét és biztonságát veszélyezteti és megrendíti 
az  emberiség  lelkiismeretét  (schock  the  conscience  of  humanity),  tehát  sérti  az 
emberiesség követelményének lényegi tartalmát. (A gyakorlatban azonban e két  jogi 
tárggyal  rendelkező  bűncselekmények  elkövetése  nem  feltétlenül  tükrözi  azok 
szimbiózisát.)  Továbbá  az  együttműködési  kötelezettség  imperatív  természetét 
alapozhatja  meg  az  a  körülmény  is,  amikor  minél  jelentősebb  az  alapul  fekvő 
nemzetközi bűncselekményt kriminalizáló nemzetközi instrumentumok száma, illetve 
minél  több  nemzeti  állam  joga  nyilvánítja  az  adott  magatartást  nemzetközi 
                                                 
26 Bassiouni, M. Ch.: The Need for International Accountability. In: Bassiouni, M. Ch. ed.: International Criminal Law 
Vol III. 2nd ed., Transnational Publishers, (1999) 15. o. 
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bűncselekménnyé,  minél  szélesebb  körben  ratifikálják  az  adott  bűncselekményt 
pozitiváló  nemzetközi  egyezményt,  s  minél  nagyobb  számban  indul  az  adott 
nemzetközi  bűncselekmény  tárgyában  nemzetközi  szintű  vagy  nemzeti  kereteken 
belül folyó büntetőeljárás. 

A ius cogens nemzetközi bűncselekmények összefüggésében megalapozott erga 
omnes  együttműködési  kötelezettség  fő  tartalmi  ismérvei  pedig  különösen  az  aut 
dedere  aut  judicare  elv  feltétlen  érvényesítendőségnek  kívánalma,  a  vonatkozó 
nemzetközi  bűncselekmények  miatti  büntethetőség,  illetve  kiszabott  büntetés 
elévülhetetlenné  nyilvánítása,  valamint  az  univerzális  büntető  joghatóság 
megalapozása és gyakorlása. 

Az  ICC  Statutumának  87.  cikkelye  értelmében  eseti  megállapodás,  vagy  az 
állammal kötött nemzetközi szerződés alapján, illetve bármely más megfelelő alapon 
és  módon  a  testület  felkérhet  az  alapokmányban  nem  részes  bármely  államot 
együttműködés  gyakorlására.  Az  ICC  ezen  jogosultsága  összhangban  van  az 
együttműködési kötelezettség fentebb részletezett tartalmú szokásjogi természetével, 
valamint  a  nemzetközi  szerződések  jogáról  szóló,  1969‐ben  született  Bécsi 
Egyezmény 35. cikkelyében foglalt azon rendelkezéssel is, melynek értelmében csak a 
harmadik  fél  írásbeli beleegyezése keletkeztethet együttműködési kötelezettséget az 
adott  ügyben.  Amennyiben  az  ICC  alapokmányában  nem  részes  állam,  amely  eseti 
megállapodást  vagy  nemzetközi  szerződést  kötött  a  bírósággal,  nem  teljesíti  a 
megállapodás,  vagy  a  nemzetközi  szerződés  szerint  előterjesztett  kérelmeket,  a 
bíróság  értesíti  erről  a  Részes  Államok  Közgyűlését  vagy,  ha  a  Biztonsági  Tanács 
utalta a Bíróság elé az ügyet, a Biztonsági Tanácsot.  

Azon  angol‐szász  jogrendszerű  államok,  amelyek  az  államközi  bűnügyi 
együttműködési  ügyforgalomban mindig nemzetközi  szerződés  létét  kívánják meg  a 
megkeresés  teljesítéséhez,  így  különösen  az  USA,  sokszor  azzal  a  problémával 
szembesülnek, hogy bár  formailag a vonatkozó statutumok hatálya alá  tartoznak, az 
ICTY  és  az  ICTR  megkereséseit  mégsem  tudják  teljesíteni,  lévén  azok  alapja  BT 
határozat.  Ugyan  a  Milosevicügyben  az  ICTY  Elsőfokú  Tanácsa  a  törvényszék 
Statútumát,  mint  szerződést  értelmezte,27  lévén  ennek  megalkotása  ugyan  a 
Biztonsági  Tanács  határozata  útján  történt,  de  végeredményképpen  az  ENSZ 
Alapokmányán, mint nemzetközi szerződésen alapul, ám az állami gyakorlatban ez az 
érvelés nem talált széles körben elfogadásra. Ezért a szerződés‐alapú együttműködés 
szükségességét  megkívánó  államok  a  gyakorlatban  e  problémát  úgy  igyekeznek 
kiküszöbölni,  hogy  külön  megállapodásokat  igyekeznek  létrehozni  a 

                                                 
27 Prosecutor v. S. Milosevic, Trial Chamber Decision on Preliminary Motions of 8 Nov. 2001, Case No. IT‐99‐37‐PT, 
para. 47. 
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törvényszékekkel.  Az  USA  gyakorlatában  előfordult  Ntakirutimanaügy28  azonban 
megmutatta,  hogy  a  megkeresés  teljesítéséhez  sokszor  önmagában  még  ilyen 
megállapodás  léte  sem  feltétlenül  elegendő.  Az  USA  1997‐ben  arra  hivatkozással 
utasította  el  az  ICTR megkeresését,  hogy  az  annak  alapját  képező,  1995‐ben  kötött 
megállapodás  nem  minősül  szerződésnek,  lévén  az  azt  implementáló  törvényt  a 
Szenátus  nem  hagyta  jóvá  kétharmados  többséggel.29  1998‐ban  az  ICTR  újabb 
megkeresése  azonban  pozitív  eredménnyel  járt,  lévén  a  kompetens  bíróság  azt  a 
mérföldkövet  jelentő  álláspontot  fogalmazta  meg,  hogy  nem  vezethető  le  az 
Alkotmányból  olyan  kívánalom,  amely  az  együttműködéshez  mindenképpen 
szerződés  létét  követelné  meg,  s  egyébként  a  szerződés  és  a  törvény  az  USA 
jogrendszerének jogforrási hierarchiájában egyenrangúnak minősül. 

IV. Összegzés – értékelés 

A  nemzetközi  büntetőbíráskodás  intézményesülésének  a  bűnügyi 
együttműködés  szempontjából  az  az  egyik  nagy  jelentősége,  hogy  így  létrejön  egy 
olyan  fórum,  amelynek  keretében  a  bűnüldözés  hatékonysága  és  a  terhelt  emberi 
jogainak védelme talán a legjobban lesz egyensúlyba hozható.30 Az a körülmény, hogy 
a törvényszékek, különösen pedig a horizontális és vertikális együttműködési modell 
összehangolására törekvő ICC alapvetően semleges jogi fórumként kíván funkcionálni, 
fokozatosan  alkalmas  lehet  arra,  hogy  az  együttműködési  kötelezettség  tartalmi 
köréből  kiszűrje  a  politikai  elemeket,  s  ezzel  reális  alternatívát  nyújtva  a  jogellenes 
informalitás különböző formái ellen talán a legnagyobb eséllyel lesz képes biztosítani 
az emberi jogok tiszteletben tartását. 

Többen  úgy  vélik  ugyanakkor,  hogy  a  nemzetközi  büntetőbíróságok  részére 
foganatosított  átadás  összefüggésében  elhomályosul  az  emberi  jogok  védelmének 
szükségessége,  lévén  a  törvényszékek  önmaguk  igyekeznek  a  törvényesség  és  az 
emberi jogok tiszteletben tartásának zálogaként működni. A Dokmanovic‐ügy azonban 
rávilágított, hogy a male captus bene detentus elve a nemzetközi büntetőbíróságokkal 
folytatott  együttműködés  keretében  is  érvényesülhet.  Az  említett  esetben  1997 
nyarán  az  ICTY  Ügyészségének  egy  munkatársa  Szerbiában  Horvátországba  csalta 
Slavko Dokmanovicot, ahol az ENSZ békefenntartói azon vád alapján vették őrizetbe, 
amelyet még a szerbiai  találkozó  idején emeltek ellene. Az  ICTY fellebbviteli  tanácsa 

                                                 
28 Prosecutor v. Ntakirutimana, Case No. ICTR‐96‐19‐I, June 20, 1996. 
29  A  megkeresés  teljesítésének  alkotmányos  megfontolásairól  lásd:  HARRIS,  J.  K.  –  KUSHEN,  R.:  Surrender  of 
Fugitives to the War Crimes Tribunals for Yugoslavia and Rwanda: Squaring International Legal Obligations with 
the U.S. Constitution, Criminal Law Forum Vol.7. No.3. (1996), különösen 596. o. 
30  Rebane,  K.  I.:  Extradition  and  Individual  Rights:  The  Need  for  an  International  Criminal  Court  to  safeguard 
Individual Rights. Fordham International Law Journal, 1996. Vol. 19. 1636. 1674–1675. o. 
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arra  hivatkozással  utasította  el  a  védelem  jogellenes  átadást  hangsúlyozó  érvelését, 
hogy  az  őrizetbe  vétel  módja  csak  akkor  sértette  volna  a  Jugoszláv  Szövetségi 
Köztársaság  szuverenitását,  ha  a  határ  átlépésére  a  terhelttel  szemben  jogellenesen 
kifejtett  erőszak,  illetve  a  terhelt  személyi  szabadságától  való  jogellenes 
megfosztásának eredményeként került volna sor.31 

Mindehhez  képest  a  Tadicügyben  az  elsőfokú  tanács  megjegyezte,  hogy  az 
ICTY  és  az  ICTR  nem  minősül  rendes  bíróságnak,  hanem  több  vonatkozásban  is 
inkább  a  katonai  bíróságok  jellemzőivel  bír,  minek  folytán  nem  feltétlenül  várható, 
hogy  az  emberi  jogi  sztenderdek  betartása  mindig  olyan  hatásfokú  lenne,  mint 
amilyen mértékben  ez  az  államközi  együttműködés  szférájában  a  rendes  bíróságok 
gyakorlatában érvényesül.32 Az esetjogban számos példa támasztja alá e megállapítás 
helytállóságát.  Az  ICTY  és  az  ICTR  40.  és  55.  eljárási  és  bizonyítási  szabályai  arról 
rendelkeznek, hogy a Törvényszékek a vádlottat tájékoztatni kötelesek a jogairól és a 
vád  tartalmáról,  azonban  e  felvilágosítás  megadásának  idejéről  hallgatnak.  A 
Barayagwizaügy33  tanúsága  szerint  a  vádlott  11  hónapot  töltött  előzetes 
letartóztatásban  anélkül,  hogy  a  vád  mibenlétéről  akár  általános  tájékoztatást  is 
kapott volna. 1999‐ben a  fellebbviteli  tanács ezért arra a megállapításra  jutott, hogy 
az  ICTR  megsértette  a  vádlott  azon  jogát,  hogy  a  vád  tartalmáról  haladéktalanul 
tájékoztatást  kapjon.  Bár  az  idézett  eljárási  szabályok  hallgatnak  arról,  milyen 
jogorvoslati  eszközök  állhatnak  rendelkezésre  ilyen  esetekben,  azonban 
megfontolandó  lehet  –  összhangban  a  Polgári  és  Politikai  Jogok  Nemzetközi 
Egyezségokmányának  9.  cikk  (4)  bekezdésében  foglaltakkal  –,  hogy  a  terhelt  a 
szabadsághoz  és  emberi  méltósághoz  való  jogának  sérelmére  hivatkozással  akár  a 
szabadlábra  helyezését  is  kérelmezhesse.34  A  fellebbviteli  tanács  2000‐ben  a 
Semanzaügyben35 azonban úgy vélekedett, hogy a vád tárgyául szolgáló cselekmény 
súlyára  tekintettel  a  terhelt  szabadlábra  helyezése  aránytalan  mérvű  kompenzációt 
jelentene  bármely  hasonló  jogsértést  illetően.  A  Ntagerura‐ügy36  pedig  elvi  éllel 
vetette  fel  a  tisztességes  tárgyaláshoz  való  jog  sérelmét,  mivel  a  vádlott  számára  a 
kameruni  hatóságok  nem  kézbesítették  az  elfogatóparancsot  és  az  egyéb  szükséges 
dokumentumokat,  habár  az  ICTR  Hivatala  eleget  tett  ez  irányú  kötelezettségének. 
Hangsúlyozandó  továbbá,  hogy  a  kiadatási  jog  államközi  rendszerében  ismert 

                                                 
31  Az  ügy  tartalmi  összefoglalásáról  bővebben:  Scharf,  M.  P.:  The  Prosecutor  v.  Slavko  Dokmanovic:  Irregular 
Rendition and the ICTY. Leiden Journal of International Law, 1998. Vol. 11., 369–382. o. 
32  Prosecutor  v.  Tadic,  Decision  on  the  Prosecutor’s  motion  requesting  protective  measures  for  victims  and 
witnesses, Case No. IT‐94‐1‐T, para 28. 
33 Case No. ICTR‐97‐19‐AR72. 
34  Swart,  B.:  Commentary,  Annotated  Leading  Cases  of  International  Criminal  Tribunals:  the  ICTR  19941999. 
Intersentia, (2001) 202. o. 
35 Case No. ICTR‐97‐20‐A. 
36 Prosecutor v. Ntagerura, Case No. ICTR‐96‐10‐I, Decision on the Preliminary Motion Filed by the Defense based 
on Defects in the Form of the Indictment, Judgement of 1 Dec. 1997 
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gyakorlattól  eltérően  a  kínzás  vagy  egyéb  embertelen,  megalázó  bánásmód,  vagy 
büntetés  Polgári  és  Politikai  Jogok  Nemzetközi  Egyezségokmányának  3.  cikkében 
foglalt  tilalma  a  nemzetközi  büntetőbíróságokkal  folytatott  együttműködés 
rendszerében  korlátozottabb  dimenzióval  jut  szerephez.  A  szóban  forgó  emberi  jog 
megsértésére  való  hivatkozás  csak  akkor  lehet  akadálya  az  együttműködési 
kötelezettség  teljesítésének, ha a  terhelt bizonyítani  tudja, hogy az őt a megkeresett 
államban  kihallgató  személyek  a  megkereső  Törvényszék  ügyészségének 
kezdeményezése  alapján  vagy  tudomásával  ténylegesen  is  megkínozták.  A  szóban 
forgó  emberi  jog  jövőbeni,  potenciális  sérelmére  történő,  a  Törvényszék  keretein 
belüli  kihallgatási  módszereket  érintő  hivatkozásra  nem  alapítható  az 
együttműködési kérelmet elutasító határozat. 

A direkt büntető igazságszolgáltatási rendszer természetéből fakadóan a ne bis 
in  idem  elve  szenved  korlátozást  akkor,  amikor  a  nemzetközi  Törvényszékeket  a 
Statútumaik  felhatalmazzák  arra,  hogy  eljárjanak  olyan  terheltekkel  szemben  is, 
akikkel szemben korábban nemzeti bíróság már eljárt, amennyiben legalábbis utóbbi 
azt  a  cselekményt,  amely  miatt  a  terheltet  bíróság  elé  állították,  köztörvényi 
bűncselekménynek  minősítette.  Sokszor  azonban  a  nemzeti  államok  belső  jogának 
alapos  ismeretében  is  nehézségekbe  ütközik  a  nemzetközi  törvényszékek  arra 
irányuló  vizsgálódása,  hogy  vajon  történt‐e  ilyen  minősítés,  és  ha  igen,  miért.37  A 
Bagasonaügy  1996‐ban pedig azt  is  világossá  tette, hogy az  ICTR számára a  terhelt 
akkor is átadható, ha a köztörvényi minősítés pusztán azon indokból történt, hogy az 
adott  nemzeti  állam  büntetőjoga  nem  emberiség  elleni  bűncselekményként 
kriminalizálja a Törvényszék joghatósága alá eső bűncselekményeket.  

Nem érvényesülhet a kétszeres eljárás tilalma továbbá akkor sem, ha a nemzeti 
bíróság eljárása nem volt pártatlan vagy független, s azzal a céllal  folytatták  le, hogy 
megvédjék  a  terheltet  a  nemzetközi  büntetőjogi  felelősségre  vonástól,  vagy  a 
bűnüldözés nem volt megfelelő. A Statútumok ugyanakkor arról is rendelkeznek, hogy 
senki  sem  állítható  nemzeti  bíróság  elé  olyan  cselekményekért,  melyek  az 
Alapokmány  értelmében  súlyosan  sértik  a  nemzetközi  humanitárius  jogot,  és 
amennyiben  ügyét  a  nemzetközi  Törvényszék már  elbírálta.  Az  ICC  89.  cikkének  2. 
pontja  értelmében  amennyiben  az  a  személy,  akinek  az  átadását  kérik,  a  nemzeti 
bíróság előtt kifogást emel a kétszeres eljárás tilalmára hivatkozással, a megkeresett 
állam  haladéktalanul  egyeztetni  köteles  a  Bírósággal  annak  eldöntése  érdekében, 
hozott‐e már  az  ügyben  határozatot  az  elfogadhatóságról  (admissibility).  Ha  az  ügy 
elfogadható,  a  megkeresett  állam  megkezdi  az  átadás  végrehajtását.  Látható  tehát, 
hogy végeredményében az ICC, nem pedig a nemzeti bíróság az, amely a ne bis in idem 

                                                 
37 Morosin, M. N.: Double  Jeopardy and  International Law: Obstacles  to Formulating  a General Principle. Nordic 
Journal of International Law, 1995. Vol. 64., 265. o. 
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kérdésében,  s  ezen  keresztül  az  átadás  e  tekintetben  vett  teljesíthetőségéről  dönt. 
Lényeges,  hogy  az  ICC  Statútumának  17.  cikke  –  összhangban  a  jelenkori 
tendenciákkal – a kétszeres eljárás tilalmának érvényét kiterjeszti a nyomozási szakra 
is. Az ICTY Alapszabálya ilyen dimenziót nem ismervén a Tadicügyben elutasította a 
védelem  azon  kifogását,  hogy  a megkeresés  idején  a  terhelttel  szemben  ugyanazon 
cselekményben Németországban már büntetőeljárás van folyamatban.  

A  fentiek  alapján  számos  jele  ismeretes  annak,  hogy  a  kiemelkedő  súlyú 
bűncselekmények  tárgyában  folytatott  szuverén  államok  közötti  kooperáció  a 
nemzetközi  büntetőbíráskodás  jelensége  mellett,  illetve  azzal  párhuzamosan 
megfelelő hatékonysággal képes és akar  is működni. Az átadás  jogintézménye pedig 
egyre  több  esetben  tartalmazza  az  önkéntesség  elemét,  melyet  érdemes  a 
büntetéskiszabás  során  enyhítő  körülményként  értékelni,38  ezzel  is  előmozdítva  a 
direkt  büntető  igazságszolgáltatási  rendszer  hatékonyságát.  Ezt  a  gondolatot 
értékesítette  az  ICTR  a  Serushagoügyben.39  Minden  körülmény  ismeretében 
megítélésem  szerint  az  ICC  a  jövőben  valójában  kiegészítő  szerepet  fog  vállalni  a 
nemzetközi  jogi  (emberiség  elleni)  bűncselekmények  üldözésében,  attól  is 
függetlenül,  hogy  adott  esetben  a  Biztonsági  Tanács  is  befolyást  gyakorol(t)  a 
működésére  (16.  cikk),  s  ezzel  unilaterálisan  több  esetben  korlátozza  a  nemzeti 
szuverenitást.  Úgy  vélem,  ezen  álláspontom  erősíti  az  a  felismerés  is, miszerint  egy 
államok  feletti  büntetőbíróság  léte  maradéktalanul  sohasem  egyeztethető  össze  a 
nemzeti  államok  alkotmányában  foglalt  szabályok  mindegyikével,  s  végül,  de  nem 
utolsósorban  az  a  tény  sem  hagyható  figyelmen  kívül,  hogy  sokszor  az 
együttműködéssel  érintett  állam  maga  az  az  ország,  ahol  a  konfliktus  éppen 
folyamatban  van,  s  így  az  effektív  kooperáció  kialakítására  irányuló  igény  az  ilyen 
helyzetben lévő államokkal jelentősen elnehezül. 

 

 

                                                 
38  A  büntetéskiszabás  emberi  jogi  implikációiról  lásd:  Sharp,  W.G.:  International  Obligations  to  Search  for  and 
Arrest  War  Criminals:  Government  Failure  in  the  Former  Yugoslavia?  Duke  Journal  of  Comparative  and 
International Law, Vol. 7. No. 2. (1997), 454–460. o. 
39 Prosecutor v. Serushago, case No. ICTR 98‐39‐5, Sentence of 5 Feb. 1999 


