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TANULMÁNY 

 

Varga Réka: • 

A Római Statútum végrehajtása nemzeti szinten, különös tekintettel a 

magyar büntetőjogi rendszerre 

 

A  tanulmány azt  járja körbe, hogy a Római Statútum normáinak az államok belső  jogrendjébe 
történő  beillesztése mennyiben  szükséges,  illetve milyen módszerekkel hajtható  végre, milyen  esetleges 
problémákat vet fel.  

 

 

Jelen cikk három fő téma körül csoportosul: először a nemzeti  implementáció 
fontosságáról  esik  pár  szó,  ezt  követik  az  implementáció  módjáról  kapcsolatos 
kérdések,  végezetül  a  közép‐európai  régió,  és  különösképpen  Magyarország 
implementációs állapotáról fogunk szólni. 

Elöljáróban  érdemes  leszögezni,  hogy  a  Római  Statútumból  fakadó 
végrehajtási  kötelezettségek  alapvetően  kétfélék  lehetnek:  egyrészről  meg  kell 
említeni az államok együttműködési kötelezettségét abban az esetben, ha az ICC eljár 
egy  ügyben,  ebbe  beleértve  többek  között  a  bizonyítékok  felkutatását,  tanúk 
felkutatását és meghallgatását, a vádlott felkutatását és átadását, illetve a büntetések 
végrehajtását is. Ezeket jórészt maga a Római Statútum szabályozza, és sok állam vagy 
külön  jogszabály  elfogadásával,  vagy  meglévő,  főként  a  bűnügyi  együttműködésről 
szóló  jogszabályban,  az  ilyen  eljárásokhoz  hasonlóan  rendezi.  Általánosságban 
elmondható,  hogy  ugyan  a  Nemzetközi  Büntetőbírósággal  (továbbiakban:  ICC)  való 
együttműködés némileg másképp működik, mint az államok közötti együttműködés,1 
az,  hogy  egyfajta  ilyen  mechanizmus  már  kiépült  mind  az  államok  közötti 
viszonylatban,  mind  pedig  az  államok  és  az  ad  hoc  törvényszékek  között 
viszonylatban, már részben járt utat jelentett az ICC‐vel való együttműködés szabályai 
és módjai tekintetében.2 

                                                 
• A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi Közjogi Tanszékének adjunktusa. 
1  A  nemzetközi  bírói  fórumoknak  való  átadás  specifikumairól  lásd  pl.  M.  Nyitrai  Péter,  A  kiadatási  jog 
sajátszerűsége  a  nemzetközi  büntetőbíróságokkal  folytatott  együttműködés  rendszerében,  in:  Ünnepi 
Tanulmányok Wiener A. Imre tiszteletére, Budapest, KJK‐Kerszöv (2005). 
2  Magyarországon  ugyan  a  Római  Statútum  kihirdetésének  elmaradása  miatt  nem  beszélhetünk  kialakult 
szabályozási  rendszerről,  de  az  ad  hoc  törvényszékekkel  való  együttműködést  lényegében  az  államok  közötti 
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Másrészről  pedig  említenünk  kell  a  Római  Statútum  „végrehajtását”  nemzeti 
szinten, ami  lényegében maga az  implementáció. Sokszor emlegetett  tétel, miszerint 
ugyan a Római Statútum nem kötelezi az államokat a benne foglalt bűncselekmények 
belső  jogban való büntetésére, a komplementaritás elve miatt a  legtöbb állam ezt az 
utat választotta, hogy elkerülje az ICC joghatóságát. Ezért tehát nagy implementációs 
hullám indult el, még a nem részes államok részéről is. 

Közép‐Európában mindenhol  vagy  új  büntető  törvénykönyv  született,  vagy  a 
meglévőt  írták  át  alaposan,  és  ebbe  a  folyamatba  beillesztették  a  Római  Statútum 
implementálását  is.  Sőt,  az  is  elmondható,  hogy  sok  állam  éppen  a  Római  Statútum 
miatt  gondolta  át  koncepcionálisan  a  legsúlyosabb  nemzetközi  bűncselekmények 
belső jogba való ültetésének módját és az azokkal kapcsolatos egyéb jogi kérdéseket. 

Vitathatatlan tehát, hogy a Római Statútum egyik legnagyobb vívmánya éppen 
az,  hogy  erre  a  munkára  ösztönözte  az  államokat,  és  ahogy  az  ICC  Főügyésze  is 
kifejtette,  az  ICC  legnagyobb  sikere  éppen  az  lenne,  ha  nem  lennének  előtte  folyó 
ügyek.3 

I. A nemzeti implementáció fontossága 

Érdekes  módon  ugyan  a  Genfi  Egyezmények  tartalmaznak  implementációs 
kötelezettséget4  és  a Római  Statútum nem  (legalábbis nem  expressis verbis),  a Genfi 
Egyezményekben  foglalt kötelezettségek közel nem váltottak ki olyan hatást a belső 
jogszabályok harmonizálása  tekintetében, mint a Római Statútum komplementaritás 
elvéből  fakadó  nemzeti  jogalkotási  kényszer,  azzal  együtt  sem,  hogy  a  Genfi 
Egyezmények sokkal régebbi dokumentumok. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy 
a Genfi Egyezményekbe foglalt kötelezettség nem‐teljesítésének semmilyen közvetlen 
következménye nincsen, míg a Római Statútum esetében a következmény az ICC előtti 
eljárás megindítása lehet. 

A  Genfi  Egyezmények  által  megfogalmazott  kötelezettségek  és  a  Római 
Statútum  komplementaritás  elvéből  fakadó  implementációs  ’kényszer’  dialektikája 
tehát  azt  mutatja,  hogy  míg  a  Genfi  Egyezmények  kifejezetten  implementációra 
kötelezik az államokat, következmény nélkül5, a Római Statútum erre nem kötelezi az 

                                                                                                                                                     
együttműködés mintájára szabályozták. Mind a Jugoszláv, mind a Ruandai törvényszékkel foglalkozó törvények a 
bűnügyi együttműködésről szóló törvényre hivatkoznak az együttműködés tekintetében.  
3 Lásd: Paper on Some Policy Issues Before the Office of the Prosecutor, ICC, September 2003. Elérhető: www.icc‐
cpi.int/NR/rdonlyres/1FA7C4C6‐DE5F‐42B7‐8B25‐60AA962ED8B6/143594/030905_Policy_Paper.pdf  (utoljára 
letöltve: 2013. január 15.). 
4 Lásd Genfi Egyezmények 49/50/129/146. cikkei. 
5  Lásd  Réka  Varga,  Implementing  and  enforcing  international  humanitarian  law  –  the  role  of  the  International 
Criminal  Court,  in:  Zborník  z medzinárodnej  konferencie  –  Collection  of  papers  from  international  conference: 
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államokat, de eljárással fenyeget, ha ezt nem teszik meg.6 Ebben a tekintetben tehát a 
két  fajta  szerződéses  rendelkezés  egymást  kiegészítő  hatású  és  a  Római  Statútum 
gyakorlatilag  különös  súlyt  ad  a  Genfi  Egyezmények  implementációs 
kötelezettségének. 

Sokan  ezért  a  Római  Statútum  egyik  legnagyobb  vívmányának  pont  azt 
tekintik, hogy rákényszeríti az államokat mind az implementációra, mind pedig adott 
esetben a büntetőeljárás lefolytatására.7 Épp ezért gondolta sok szakértő,8 és mondta 
az ICC Főügyésze is azt, hogy az ICC sikerességének egyik mutatója az lehet, ha kevés 
ügyben  kell  eljárnia.9  Nyilván  ennek  az  egyetlen  szépséghibája,  hogy  éppen  olyan 
államok nem részesei  a Római  Statútumnak,  amelyek  leginkább érintettek  lehetnek. 
Ennek  ellenére  ezen  államok  egy  része  is  belefoglalta  a  Római  Statútum 
bűncselekményeinek  egészét  vagy  részét  a  saját  belső  jogába,  és  ez  önmagában  is 
nagy eredmény. 

Az implementációnak tulajdonított  fontosságot  jelöli az is, hogy sok szervezet 
készített minta jogszabály‐tervezeteket,10 számos implementációról szóló konferencia 
került  megrendezésre,  számos  tanulmány  született,  és  általában  elmondható,  hogy 
meglehetősen  nagy  volt  az  aktivitás  az  implementációs  kérdések  körül.  Ugyan  a 
Római Statútum közel nem élvez univerzális elfogadottságot, mégis ki lehet jelenteni, 
hogy  az  implementáció  világszerte  megkezdődött  és  az  abban  résztvevő  államok 
száma messze meghaladta a Római Statútum részes államainak számát. 

Ha már  azonban  az  államok  az  implementációt  választották,  fontos,  hogy  az 
csak akkor fog működni, ha olyan belső jogszabályokat hoznak, amelyek hatékonyan 
biztosítják  az  adott  bűncselekményekkel  kapcsolatos  eljárásokat.  Hogy  ezt  milyen 
úton érik el, az minden állam maga döntése. A komplementaritás szempontjából az a 
fontos,  hogy  nem  elég  azt  elvileg  demonstrálni,  hogy  egy  állam  el  tud  járni,  mert 
például  van  működő  igazságszolgáltatási  rendszere,  vagy  vannak  implementáló 
jogszabályai, hanem a gyakorlatban is el kell tudnia járni. Ha ugyanis az állam inaktív 
marad,  tehát  nem  jár  el,  a  komplementaritás  elvét  megfogalmazó  17.  cikk  első 
                                                                                                                                                     
Medzinárodny trestny súd na zaciatku 21. storocia (The international criminal court at the beginning of the 21st 
century), a Slovak International Law Association at the Slovak Academy of Sciences kiadásában, Bratislava (2007). 
6  Lásd  pl.  Darryl  Robinson,  The Mysterious Mysteriousness  of  Complementarity,  in:  21/1  Criminal  Law  Forum 
(February  2010),  p.  25.;  Varga  Réka,  A  Római  Statútum  jelentősége  a  nemzetközi  jogban  és  a  nemzetközi 
büntetőjogban, in: II/1‐2 Iustum, Aequum, Salutare (2006) 95‐98. 
7 Varga Réka, A Római Statútum jelentősége a nemzetközi jogban és a nemzetközi büntetőjogban, in: II/1‐2 Iustum, 
aequum, salutare (2006) 95‐98. 
8 “Success will be realized when the aversion to impunity is internalized by the domestic legal systems of all states. 
The test of that success is not a large docket of cases before  the ICC, but persistent and comprehensive domestic 
criminal  proceedings  worldwide  (…)”.  Lásd  Jonathan  I.  Charney,  International  Criminal  Law  and  the  Role  of 
Domestic Courts, in: 95/1 American Journal of International Law (January 2001), p. 124. 
9 Lásd: Paper on Some Policy Issues Before the Office of the Prosecutor, ICC, September 2003. Elérhető: www.icc‐
cpi.int/NR/rdonlyres/1FA7C4C6‐DE5F‐42B7‐8B25‐60AA962ED8B6/143594/030905_Policy_Paper.pdf  (utoljára 
letöltve: 2013. január 15.). 
10 Például a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, az FIDH/REDRESS vagy az Amnesty International. 
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fordulata  alapján  az  ICC  joghatóságot  szerezhet.11  Valószínűleg  ez  az  a  pont,  amely 
igen komoly kritikája lehet egy állam implementáló jogszabályai hatékonyságának. A 
cél  tehát olyan  implementáció vagy nemzeti megoldás, ami végül  oda vezet, hogy az 
állam valóban el tud járni. 

II. A nemzeti implementáció főbb módjai 

A  nemzeti  implementációs  kérdéseknek  számos  aspektusa  van,  ám  ha 
csoportosítani  szeretnénk  őket,  akkor  főleg  az  alkotmányos  kérdéseket,  a 
bűncselekmények  hazai  jogba  foglalása  kapcsán  a  büntetőjogi  anyagi  és  eljárási 
kérdéseket, illetve az ICC‐val való együttműködés kérdéseit lehetne említeni. 

Mindenekelőtt  tehát  szólni  kell,  különösen  Magyarország  kapcsán,  az 
alkotmányos  kérdésekről.  Valamilyen  szinten  a  legtöbb  államban  problémát  vagy 
legalábbis  alapos  átgondolást  kívánt  a  Római  Statútum  alkotmánnyal  való 
összeegyeztethetősége.  Ez  legtöbbször  három  kérdésben  manifesztálódott:  (i)  az 
államfői és képviselői (és egyéb) immunitás kérdése, (ii) saját állampolgár ICC részére 
való átadásának kérdése, illetve (iii) ahol ez releváns volt, az életfogytig való büntetés 
kiszabásának  kérdése  kapcsán.  Jelen  tanulmányban  röviden  az  első  két  kérdéssel 
kívánok foglalkozni. 

A  fent  felvetett  problémákra  a megoldás  a  legtöbb  esetben  a  következőkben 
felsorolt  valamelyike  volt.  Szlovákia  és  Litvánia  például  érdemben  módosította  az 
alkotmányt, hogy így biztosítsa a Római Statútummal való összhangot. Franciaország 
és  Belgium  az  összhangot  egy  olyan  fordulattal  oldotta  meg  az  alkotmányban, 
miszerint az állam elfogadja a Római Statútum rendelkezéseit.12 Több állam, például 
Equador és Costa Rica erre hivatott testületei kimondták, hogy nincs ütközés a Római 
Statútum és az alkotmány között, hiszen a Statútum összeegyeztethető az alkotmány 
szellemével,  így  az  esetleges  anomáliákat  a  jogértelmezés  során  oldották  meg.13 

                                                 
11 Római Statútum, 17. cikk: „1. A Preambulum 10. bekezdésére és az 1. cikkre tekintettel a Bíróság az ügyet 
elfogadhatatlannak minősíti, ha: 
(a) Az ügyben nyomozást  vagy  vádeljárást  indított  egy  joghatósággal  rendelkező Állam  (…)”. A Római  Statútum 
szerint  tehát  cask  akkor  elfogadhatatlan  az  ügy,  ha  eljárást  indított  az  állam.  Az  eljárásra  való  képesség 
(willingness)  vagy  arra  való  hajlandóság  (ability)  csak  a  már  elindított  eljárásokra  vonatkozik.  Lásd  Darryl 
Robinson,  The Mysterious Mysteriousness  of  Complementarity,  in:  21/1  Criminal  Law  Forum  (February  2010), 
illetve a szerző doktori disszertációja, mely elérhető:  
https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/Varga_Reka_PhD_VEGLEGES.pdf  (utoljára  letöltve:  2013.  január 
15.), ld. különösen a III. 1. (ii) pontot. 
12 Lásd: Issues raised regarding the Rome Statute of the ICC by national Constitutional Courts, Supreme Courts and 
Councils of State, ICRC Advisory Service on International Humanitarian Law, 2010. január, 1. és 3. oldal. Letölthető: 
http://www.icrc.org/eng/assets/files/2012/issues‐‐raised‐regarding‐rome‐statute‐icrc‐01‐2010‐eng.pdf 
(utoljára letöltve: 2013. január 15. ). 
13 Ibid, 9. és 10. oldal. 
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Végezetül pedig volt olyan megoldás  is,  így Argentínában és Finnországban,14 ahol a 
Római  Statútumot  alkotmányos  szintre  emelték,  így  oldva  fel  az  esetleges 
ellentmondásokat. 

A jogértelmezés során hozott megoldás annál is inkább érthető, mert sok állam 
szerint az alkotmányos keretbe benne foglaltatik a nemzetközi  jog,  így az alkotmány 
nem értelmezhető úgy, hogy az ellentmondjon a nemzetközi kötelezettségeknek  (pl. 
Argentína vagy Lichtenstein).15 Más kontextusban a magyar Alkotmánybíróság is tett 
ilyen kijelentést.16 

Magyarország egyelőre nem tett semmit a helyzet megoldására, hiszen ki sem 
hirdette a Római Statútumot. Hogy a kihirdetés elmaradása csupán a jogi kérdéseknek 
tudható‐e  be,  nem  világos,  ám  az  biztos,  hogy  több  államban  is  az  immunitás 
korlátozása  volt  a  gond,  ám  Magyarországon  kívül  Európában  minden  parlament 
túljutott  ezen  a  problémán.17 Ha  ez  így  van,  akkor  ez  elég meglepő,  hiszen  a Római 
Statútum  esetében  csak  és  kizárólag  a  népirtás,  emberiesség  elleni  és  háborús 
bűncselekményekről van szó. Másrészről pedig sok állam egyébként is úgy értelmezte 
az immunitás kérdését, hogy a belső jogban ismert immunitások nyilvánvalóan csak a 
belső eljárásokra vonatkoznak, a nemzetközi törvényszékek előttire nem (ezt mondta 
ki  a  Nemzetközi  Bíróság  a Kongó  v Belgium  ügyben  is),  tehát  ez  a megközelítés  az 
együttműködési  problémákat  megoldaná,  de  a  komplementaritás  miatt  még 
adódhatnak kérdések. 

Mindenesetre  általános  tendenciaként  megfigyelhető,  hogy  minden  részes 
állam  pragmatikusan  állt  a  kérdéshez,  és  úgy  módosította  vagy  értelmezte  az 
alkotmányát, hogy ne legyen gond a Római Statútum végrehajtásával. Jó lenne, ha ez a 
hozzáállás Magyarországra is igaz lehetne. 

Az  alkotmánnyal  kapcsolatban  gyakran  felmerülő  másik  kérdés,  az  ICC 
számára saját állampolgár átadásának problematikájáról sok állam tartotta úgy, hogy 
a saját állampolgár kiadását tiltja az alkotmány, a nemzetközi törvényszékek számára 
való  átadást  azonban  nem.  Más  államok,  mint  Svájc  és  Horvátország  pedig 
módosították  az  alkotmányukat,  hogy  a  Bíróságnak  való  átadás  ne  ütközzön  az 
alkotmánnyal.  

                                                 
14 Lásd Helen Duffy, Overview of Constitutional Issues and Recent State Practice, in: Claus Kress‐Bruce Broomhall‐
Flavia  Lattanzi‐Valeria  Santori  (eds):  The  Rome  Statute  and  Domestic  Legal  Orders,  Volume  II,  Constitutional 
Issues, Cooperation and Enforcement, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden‐Baden (2005), 501.o. 
15 Lásd Helen Duffy, Overview of Constitutional Issues and Recent State Practice, in: Claus Kress‐Bruce Broomhall‐
Flavia  Lattanzi‐Valeria  Santori  (eds):  The  Rome  Statute  and  Domestic  Legal  Orders,  Volume  II,  Constitutional 
Issues, Cooperation and Enforcement, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden‐Baden (2005), 501.o. 
16 Lásd 53/1993 (X.13.) AB határozat. 
17 Jó példa erre Csehország, mely hosszú vonakodás után a soros EU elnökség miatt már nem halogathatta tovább a 
ratifikációt és kihirdetést. 
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Az  implementáció során az alkotmányos kérdések után  legnagyobb  gondként 
talán az jelentkezett, hogy alaposan meg kellett fontolni a bűncselekmények nemzeti 
jogba foglalásának módját, illetve a belső jogban hatályos büntethetőségi feltételek és 
akadályok  Római  Statútummal  való  összeegyeztethetőségét.  A  nehézségek  az  első 
kérdésnél  abból  adódhatnak,  hogy  a  nemzetközi  bűncselekmények  teljesen  más 
jellegűek, mint  a  belső  jog  által  ismert  bűncselekmények,  így  egy  szerves  belső  jogi 
rendszerbe  kell  beültetni  idegen  formákat  úgy,  hogy  a  belső  jogi  garanciák  se 
sérüljenek.  Bár  gyakorlati  példákról  a  Római  Statútum  esetében  még  nem 
beszélhetünk, egyéb esetekből következtetve úgy tűnik, hogy márpedig éppen a belső 
jogi garanciákkal való ütközés lehet a legnagyobb probléma egy belső büntető eljárás 
során, mégpedig  jellemzően  inkább,  bár  nem kizárólagosan,  a  kontinentális,  leíróbb 
típusú jogrendszerek esetében.18 

Így  például  a  nullum  crimen  sine  lege  certa  elv  egyfelől  megköveteli,  hogy  a 
tényállások  jól  körülhatároltak  legyenek,  ugyanakkor  a  nemzetközi 
bűncselekményekre  egyáltalán  nem  jellemző,  hogy  jól  körülhatároltak  lennének, 
hanem  azok  egy  több  évtizedes  jogfejlődés,  diplomáciai  tárgyalás,  államok  közötti 
konszenzusok  és  számos,  a  pontos  szabályokat  lefektető  nemzetközi  szerződési 
rendelkezés  eredményei.  Így  tehát  a  nemzetközi  bűncselekmények  esetében 
egyszerűen  szinte  lehetetlen  olyan  pontossággal  körülírni  a  tényállásokat,  mint  a 
rendes  tényállások  esetében,  és  szinte  elkerülhetetlen,  hogy  nemzetközi  jogra  való 
hivatkozások történjenek a belső eljárás során.19 A nemzetközi jogra való hivatkozás 
és így a nemzetközi jog quasi közvetlen alkalmazása a nemzeti bíróságok által viszont 
a  gyakorlatban  több  esetben  is  nehézségekbe  ütközött  vagy  egyenesen  elutasításra 
került.20 

Az előbb említett nehézségek minden nemzetközi bűncselekmény belső jogba 
ültetésénél  felmerülnek.  Vannak  azonban  a  Római  Statútum  implementációjának 
specifikus  problémái  is.  Például  néhány  országban  a  külön  nemzetközi 
bűncselekményekről  szóló  jogszabály  létrehozásának  ötlete  a  Római  Statútummal 
merült  fel.  Ez  leginkább  kontinentális  országokban  volt  ötlet,  mert  az  angolszász 

                                                 
18 Wiener  például  arra  mutatott  rá,  hogy  egy  kontinentális  jogrendszerben  véleménye  szerint  a  büntethetőség 
feltétele  az,  hogy  az  elkövetéskor  hatályos  belső  jog  bűncselekménnyé  nyilvánítsa  a  cselekményt,  bár  elismeri, 
hogy nemzetközi bűncselekmények esetén a büntethetőség egyenesen a nemzetközi jogból fakad. Wiener A. Imre, 
Büntető joghatóság és nemzetközi jog (Criminal jurisdiction and international law), in: 35 Állam‐és Jogtudomány 
(1993) 175‐211, 197.o. 
19 Wiener szerint a nullum crimen sine lege elv esetén, az emberi jogi tárgyú egyezmények alapján, a „lex” alatt nem 
csupán  a  belső  jogot,  hanem a  nemzetközi  jogot  is  érteni  kell.  Nemzetközi  bűncselekmények  esetében mivel  az 
egyén  felelőssége a nemzetközi  jogon alapul,  a nemzetközi  jog közvetlen alkalmazása nem sérti  az egyén  jogait. 
Lásd Wiener (2003), 210.o. 
20  A  nemzeti  bíróságok  nemzetközi  bűncselekményekhez  való  hozzáállásáról  és  az  alkalmazás  problémáiról 
számos tanulmány született, így lásd pl. Ward N. Ferdinandusse, Direct Application of International Criminal Law 
in  National  Courts,  TMC  Asser  Press,  The  Hague  (2006),  89‐98.o.,  illetve  Réka  Varga,  Challenges  of  domestic 
prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees, 145‐178.o. 
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jogrendszerekben inkább az volt a szokás, hogy eleve külön jogszabályt fogadtak el a 
Genfi  Egyezmények  bűncselekményeit  rögzítendő,21  amelyekben  felsorolták  a 
bűncselekményeket. 

Első  specifikus  probléma,  hogy  a  Római  Statútumban  a  háborús 
bűncselekmények  listája  meglehetősen  hosszú,  és  aszerint  van  tagolva,  hogy 
nemzetközi vagy nem‐nemzetközi fegyveres összeütközésben követték el azokat. Ezt 
elég  nehéz  a  belső  büntetőjog  nyelvére  lefordítani,  amit  sok  állam  úgy  hidalt  át,  és 
nem  csak  praktikus  okok  miatt,  hogy  minden  bűncselekményt  mindkét  esetre 
alkalmazza. 

A második nehézség az lehet, hogy bár első pillantásra úgy tűnik, hogy sok az 
átfedés a Római Statútumban szereplő egyes, főleg háborús bűncselekmények között, 
valójában azok különbözőek, viszont a  jogalkotó az átláthatóság kedvéért egyesíteni 
akart  többet,  ami  nem  tűnt  jó  megoldásnak,  mert  így  bizonyos  tényállási  elemek 
elvesztek.  A  magyar  Büntető  törvénykönyv  módosításának  indoklásában  az 
egyszerűsítés  kifejezetten,  mint  cél  van  megemlítve,  mely  önmagában  üdvözlendő, 
kivéve, ha kimarad valamilyen elem, mint például a békefenntartó erők elleni támadás 
tilalma. 

Továbbá,  ugyan  bizonyos  esetekben  a  Római  Statútum  sokkal  részletesebb, 
mint a Genfi Egyezmények és azok Kiegészítő Jegyzőkönyvei, pl. a felelősségi formák, 
elkövetési módok vagy a mens rea meghatározása tekintetében, ám ezek leírása nem 
teljesen  felelnek meg a kontinentális  jogrendszerben  ismert  fogalmakkal. Ezért azok 
az  államok,  amelyek  azt  választották,  hogy  lefordítják  a  Római  Statútumot  a  saját 
büntetőjogi nyelvükre, át kell hogy hágják ezen akadályokat, sőt, ezen államoknál arra 
is figyelni kell, hogy a rendes bűncselekményekre más feltételek vonatkoznak, mint a 
nemzetköziekre.  Másik  megoldás  szerint  az  általános  feltételeket  alkalmazhatják  a 
nemzetközi  bűncselekményekre  is,  ám  akkor  a  Római  Statútummal  való 
összeegyeztethetőség nem biztos hogy teljesül. 

Magyarországot  tekintve  Gellér  Balázs  vélte  úgy,  hogy  három  elméleti 
megközelítés  adódik  a  Római  Statútum  bűncselekményeinek  inkorporálásába, 
Magyarországon a harmadikat vélve a legjobb megoldásnak:  

(i) a jogalkotó nem tesz semmit arra hivatkozva, hogy a nemzetközi  jog 
a belső jog része;22 

(ii) nincs szükség további jogalkotói aktusra, ha a Genfi Egyezmények és 
a Kiegészítő Jegyzőkönyvek már a belső jog részei;23 

                                                 
21  Így  például  Canada,  Geneva  Conventions  Act (R.S.C.,  1985,  c.  G‐3);  United  Kingdom,  Geneva  Conventions  Act 
1957; Ireland, Geneva Conventions Act, 1962; United States, War Crimes Act of 1996. 
22 Ez a megoldás azonban nem oldja meg a szankciók kérdését. 
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(iii) van szükség további jogalkotói aktusra, vagy a Btk. módosítása, vagy 
egy  új,  nemzetközi  bűncselekményekről  szóló  kódex 
megalkotásával.24 

 

Figyelmet kell fordítani arra is, hogy a fent említettek szerint a büntethetőség 
feltételei  esetében  az  államnak  biztosítania  kell,  hogy  ne  legyenek  olyan  akadályok 
alkalmazhatók a nemzetközi bűncselekményekre, amelyek nem összeegyeztethetők a 
Római Statútummal, illetve minden olyan feltétel adott legyen, ami lehetővé tesz egy 
Római  Statútumban  foglalt  bűncselekménnyel  kapcsolatos  eljárást.  Ilyenek  a 
joghatósági feltételek, a már említett immunitási kérdések, a büntethetőségi korhatár, 
a parancsnoki felelősség implementálása vagy az amnesztia alkalmazhatósága. 

Bár  erre  vonatkozóan  nincs  konkrét  kötelezettség  a  Római  Statútumban, 
bizonyos esetekben eljárási szabályoknál is figyelemmel lehetnek az államok a Római 
Statútum  rendelkezéseire.  Az  áldozatok  és  tanúk  védelmével  kapcsolatos  szabályok 
például,  melyek  az  ad  hoc  törvényszékek  gyakorlatában  kristályosodtak  ki  és 
lényegében  arra  támaszkodva  kerültek  a  Római  Statútumba,  sok  állam  eljárási 
szabályaira volt hatással.25 A  fair eljárás követelménye ugyan nem új és a szabályok 
leginkább az emberi jogi egyezményekben fellelhetők, volt már arra is példa, hogy egy 
állam  belső  eljárásában  a  felek  egy  nemzetközi  törvényszék  esetjogára  hivatkoztak. 
Így  például  a  holland  Van  Anraat‐esetben  a  vádlott  a  felek  egyenlőségének 
értelmezése  tekintetében az  ICTY esetjogára hivatkozott,26 melyet  a holland bíróság 
annak  ellenére  fogadott  el,  hogy  ilyen  tekintetben  az  ICTY  Statútumának  nincs 
kötelező ereje Hollandiában.27 

Végezetül,  az  együttműködési  kötelezettségekkel  kapcsolatos  nemzeti 
jogszabályokról  általában  elmondható,  hogy  az  ICC‐vel  való  együttműködésről  az 
államok  általában  inkább  külön  szabályokban  rendelkeznek  az  állam‐állam 
horizontális  együttműködési  szabályoktól,  melynek  indoka  az  ICC‐vel  való 
együttműködés  vertikális  volta.28  Kanada  viszont  pl.  az  állam‐állam  együttműködés 
módosításával  tett  eleget  a  Római  Statútum  előírásainak.  Ráadásul  a  legtöbb  állam 
külön  szabályozza  az  ICC‐vel  való  együttműködést  az  ICTY  és  ICTR‐al  való 

                                                                                                                                                     
23 Itt egyrészről tisztázni kell, hogy a „belső jog részei” kitételt feltehetőleg úgy kell értelmezni, hogy a megfelelő 
szabályok implementálásra kerültek a belső jogban. Ez a megoldás viszont ebben az esetben is vitatható, hiszen a 
súlyos jogsértések nem teljesen fedik a Római Statútumban szereplő bűncselekményeket. 
24 Ugyan 2003‐ban készült egy nemzetközi büntetőjogi kódex‐tervezet, végül a Btk. módosítása lett a megoldás. 
25 Göran Sluiter, The Law of International Criminal Procedure and Domestic War Crimes Trials, in: 6 International 
Criminal Law Review (2006), 627.o. 
26 Public Prosecutor v Van Anraat, LJN: AX6406, Rechtbank 's-Gravenhage, 09/751003-04 (District Court of the 
Hague) 
27 Sluiter (2006), 629.o. 
28 Ilyen a szabályozás például Grúziában, Németországban, Hollandiában, Svájcban, Új‐Zélandon. 
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együttműködésnél  is,  az  ICC  állandó  mivoltát  és  a  részletesebb  szabályokat 
hangsúlyozva. 

Míg a külön  szabályozás általános  jelenség, különbségek mutatkoznak abban, 
hogy  az  államok  hol  teszik  ezt.  Franciaország  és  Lengyelország  például  a  büntető 
eljárási  kódexében  szabályozzák  az  együttműködést;  Grúzia  és  Németország 
gyakorlatilag  kimásolta  a  Római  Statútum  vonatkozó  szabályait  az  új  jogszabályba, 
míg Finnország közvetlenül utal a nemzetközi jogra.29 

A végrehajtási kötelezettség‐típusok pedig nem függetlenek egymástól, hiszen 
az  ICC‐vel való együttműködési kötelezettségek nem csupán eljárási kérdések és  így 
nem  függetlenek  az  implementációtól.  Sok  állam  az  ICC‐nek  való  átadást 
hasonlóképpen, vagy ugyanúgy kezeli mint a más államnak való kiadatást, ily módon a 
bíróság megvizsgálja az átadás feltételeit, köztük akár a double criminality fennállását 
is. Ugyan ennek hiánya nem  lehet akadálya az  ICC részére való átadásnak, a  sikeres 
implementáció itt is fontos szerepet fog játszani pl. a tényállás meghatározása vagy a 
tényállási  elemek  meghatározása  esetén.  Ráadásul  attól  függetlenül,  hogy  a  double 
criminality nem lehet az átadás akadálya, attól még fontos, hogy a belső jogszabályok 
rendben  legyenek.  Egy  amerikai  bíró  például  megtagadta  az  ICTR‐nak  való  kiadást 
azon az alapon, hogy a bizonyítékot nem látta elégségesnek ahhoz, hogy az amerikai 
kiadatási szabályok bizonyítottságát elérje. 

III. KözépEurópa és Magyarország implementációs állapota 

Az  ICC‐vel  foglalkozó  Coalition  for  the  ICC  nevű  nem‐kormányzati  szerv 
információi szerint világszerte 65 állam fogadott el implementáló jogszabályt és több 
mint  35  részes  államban  születtek  tervezetek30  –  tehát  összesen  100  állam 
foglalkozott/foglalkozik az implementációval. Több nem részes állam is belefoglalta a 
bűncselekményeket  hazai  jogába.  Európa  és  FÁK‐ra, mint  földrajzi  régióra  lebontva 
összesen 53 államból, melyek közül nem mindegyik részes állam, 40 fogadott el vagy 
vette  tervezetbe  a  bűncselekmények  belső  jogba  foglalását,  és  33  állam  fogadott  el 
vagy vett tervezetbe az együttműködéssel kapcsolatos belső jogalkotást.31 

Ha  megnézzük  a  Közép‐Európai  régió  jogszabályait,  azt  láthatjuk,  hogy  még 
mindig vannak hiányosságok. A legszembetűnőbb az, hogy sok államban még mindig 

                                                 
29  Claus  Kress,  Bruce  Broomhall:  Implementing  Cooperation  Duties  under  the  Rome  Statute:  a  Comparative 
Synthesis, in: Claus Kress‐Bruce Broomhall‐Flavia Lattanzi‐Valeria Santori (eds): The Rome Statute and Domestic 
Legal Orders, Volume II, Constitutional Issues, Cooperation and Enforcement, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden‐
Baden (2005), 517‐518.o. 
30 A Római Statútumot összesen 139 állam írta alá és 121 ratifikálta. 
31 Lásd Coalition for the International Criminal Court: Chart on the Status of Ratification and Implementation of the 
Rome Statute and the Agreement on Privileges and Immunities (APIC). A dokumentum lezárása 2012. május. 
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elismernek  bizonyos  immunitásokat  az  eljárások  alól,  noha  a  Római  Statútum  ezt 
kifejezetten  nem  ismeri  el.  Például  Lengyelország,32  Szlovákia33  és  Szlovénia34 
esetében  a  nemzeti  jogok  által  rendszerint  megengedett  immunitások  mindenféle 
eljárásra vonatkoznak.35 

Ha  összehasonlítjuk  a  Közép‐Európában  végrehajtott  implementációs 
intézkedéseket,  arra  jutunk,  hogy  az  összes  állam  a  büntető  törvénykönyvbe  való 
integrálás  mellett  döntött.  Ez  valószínűleg  arra  vezethető  vissza,  hogy 
hagyományosan  ódzkodunk  attól,  hogy  büntető  tényállások  bárhol  máshol,  mint  a 
büntető kódexben megjelenjenek. 

A  magyarországi  helyzetről  szólva,  a  hazai  büntetőjogi  rendszer 
jellegzetességeit ismerve elmondható, hogy általában az okoz nehézséget, ami minden 
nemzetközi  jogban  meghatározott  bűncselekmény  magyar  jogba  ültetésénél: 
egyrészről  a magyar  rendszer  szeretne mindent pontosan kodifikálni, másrészt  ez a 
nemzetközi  jogi környezet miatt nem lehetséges úgy, ahogy a rendes tényállásoknál. 
Másfelől  pedig  a  nemzetközi  bűncselekményekre  adott  esetben  más  feltételek 
vonatkoznak,36  aminek  megoldása  alapvetően  nem  nehéz,  de  ha  később  újabb 
nemzetközi  bűncselekményeket  foglalunk bele  a Btk‐ba  és  az utalás nem megfelelő, 
hogy  pontosan  mely  bűncselekményekkel  kapcsolatban  érvényesülnek  ezen 
különleges feltételek, akkor az gondot okozhat. 

Ezzel  együtt  elmondható,  hogy  akármilyen  jól  és  részletesen  kodifikálunk, 
hiszen  a magyar  rendszer  ezt  követeli meg,  a  jogalkalmazóknak  valamilyen  szinten 

                                                 
32 Forrás: 1997‐es lengyel Büntető törvénykönyv (melyhez alapvető módosításokat fogadtak el 2009‐ben), 1997‐es 
Büntető eljárási kódex. 
33 Forrás: Büntető eljárási kódex, Büntető törvénykönyv (Law no. 300/2005 coll.). 
34  Forrás:  Büntető  törvénykönyv  (Official  Gazette No.  55/2008,  corrected No.  66/2008),  Büntető  eljárási  kódex 
(Official Gazette of the RS, No. 32/2007), Alkotmány. 
35 Érdekes adatokat tartalmaz Richard Goldstone bangkoki előadása: „egy nemrégiben született tanulmány szerint 
1990. január és 2008. májusa között, nemzeti és nemzetközi bíróságok előtt 43 államból 67 államfőt és kormányfőt 
vádoltak meg vagy ítéltek el súlyos bűncselekmények miatt. A vádak egyenletesen oszlanak meg az emberi jogok 
megsértése  és  a  korrupciós  bűncselekmények  között,  sőt,  néhány  vezetőt  mindkét  féle  bűncselekménnyel 
vádolták.”  (fordítás  a  szerzőtől)”.  Lásd:  http://www.iccnow.org/documents/Goldstone_paper‐_South‐
East_Asia_and_ICL‐_Sept_2011‐_Eng_version.pdf (utoljára letöltve 2013. január 14.). 
36 Például az egyetemes joghatóság szabályai, nincs immunitás, nincs elévülés. 
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muszáj  lesz  a  nemzetközi  jogot  közvetlenül  alkalmazniuk,  hiszen  a  nemzetközi  jog 
háttérszabályai nincsenek részletezve a Statútumban – így pl. hogy mi jelent jogtalan 
támadást  fegyveres  összeütközésben.  Mivel  az  új  büntető  törvénykönyv  az 
implementációs  problémák  zömét  megoldani  látszik,  jelen  szerző  a  végrehajtás 
tekintetében  a  jogalkalmazás  megfelelőségében  látja  a  legnagyobb  potenciális 
veszélyt, ez azonban már egy másik tanulmány témája. 

 

 


