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A tanulmány célja, hogy bemutassa a nemzetközi jogi irodalomban visszatérően 

felbukkanó, legmarkánsabb jogi ellenérveket, melyek a Nemzetközi Büntetőbíróság jog-

hatóság-modelljét veszik célkeresztbe, és amelyek a Római Statútum hatálybalépését (2002. 

július 1.) követő pár évben kristályosodtak ki. Bár az Amerikai Egyesült Államok attitűdje 

lényegesen enyhült az utóbbi időszakban, mégis mind a mai napig vita tárgyát képezik a 

joghatóság-koncepciót támadó álláspontok, melyek leginkább amerikai jogászok és politi-

kusok nevéhez köthetők. Ennek okán a szerző ezeket állítja jogi vizsgálódása középpontjába. 

Kulcsszavak: nemzetközi büntetőjog, Nemzetközi Büntetőbíróság, Római Statútum, területi 

joghatóság, nem részes államok 

 

The purpose of present paper is to introduce the most-disputed issues concerning the terri-

torial jurisdiction of the International Criminal Court that have generated extensive debates 

among international lawyers over the past few years. Although, the attitude of the United 

States has changed a lot recently, contentions against territorial jurisdiction have been sub-

jects of discussions so far. Since they can be mostly connected to American lawyers and 

politicians, the author examines these arguments and she sketches her own point of view as 

well. 

Keywords: international criminal law, International Criminal Court, Rome Statute, territo-

rial jurisdiction, non-party states 

 

Bevezetés 
 

A Nemzetközi Büntetőbíróságot (a továbbiakban: Bíróság vagy ICC1) létrehozó 

Római Statútum2 12. cikk (2) bekezdése rendelkezik a joghatóság gyakorlásának 

előfeltételeiről. Ennek értelmében, az ICC akkor válik jogosulttá a büntetőeljárás 

lefolytatására, ha valamely Részes Állam területén (ide értve az úszó és a repülő 

államterületet is) követik el a Római Statútum 5. cikkében3 nevesített bűncselek-

mények valamelyikét, vagy ha az elkövető valamely Részes Állam állampolgára.4 
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nyek és (feltételesen) az agresszió. 
4 Római Statútum 12. cikk (2) bek. „A 13. cikk (a) vagy (c) pontjának megvalósulása esetén, 

a Bíróság joghatósággal rendelkezik, ha az alábbi államok közül legalább az egyik jelen 
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Ugyanakkor az, hogy az Ügyészi Hivatal ténylegesen megindítja-e a vizsgálatot, 

elrendeli-e a nyomozást, valamint, hogy ezek után vádat emel-e, csak egyéb elfo-

gadhatósági feltételek5 teljesülése esetén kerül pozitív elbírálásra, amelyek a terje-

delmi korlátokra való tekintettel nem képezik jelen tanulmány tárgyát. Mindazon-

által fontosnak tartom leszögezni, hogy a Bíróság joghatósága komplementer jel-

legű, vagyis az ICC csupán abban az esetben folytathatja le az eljárást, ha arra az 

egyébként joghatósággal rendelkező állam nem képes vagy nem kész. Tehát a 

nemzetközi büntetőeljárás a nemzeti büntetőeljárásokhoz képest kiegészítő jellegű, 

vagyis a Bíróság csak akkor járhat el, ha valamely Részes Állam vagy a területi, 

vagy a személyi joghatóság értelmében egyébként jogosult lenne a büntetőigény 

érvényesítésére. 

A személyi és a területi elv nemzeti jogrendszerekben való alkalmazása mára már 

bevett gyakorlatnak minősül, ám utóbbi belefoglalása a Római Statútumba, illetve 

nemzetközi bírói fórum általi érvényesítése napjainkig tűri a vitát. Ezek sarkalatos 

pontja úgy ragadható meg dióhéjban, hogy alátámasztható-e annak jogszerűsége, 

hogy az ICC a Római Statútumban nem részes államok beleegyezése nélkül bünte-

tőhatalmat gyakoroljon ezen államok állampolgárai felett, nyilvánvalóan csorbát 

ejtve szuverenitásukon. 

Jelen írás célja, hogy röviden felvázolja a rendelkezéssel szemben felmerült ag-

gályokat és ellenérveket. Minthogy az Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban: 

USA) illeti emiatt az ICC-t a legélesebb kritikával, ezért úgy vélem, érdemes meg-

vizsgálni az USA Római Statútummal szembeni attitűdjét, majd felsorakoztatni 

legmarkánsabb jogi ellenérveit a fent említett rendelkezéssel szemben. A tanulmány 

további célja, hogy kritikai jogi analízis alá vesse ezeket az argumentumokat, és 

hogy demonstrálja, jogi szempontból ezen érvek egyike sem állja ki a vizsgálat 

próbáját. 
 

1. Az ICC és az USA 
 

Bár mára már 123 részes állama van a Római Statútumnak,6 számos nagyhatalom 

még mindig nem ratifikálta, úgymint Kína, Oroszország vagy az USA.7 Utóbbi, a 

                                                                                                                            
Statútum Részes Állama, vagy pedig, ha az adott állam a (3) bekezdéssel összhangban 

alávetette magát a Bíróság joghatóságának: 

(a) Részes Állam területén követték el a kérdéses cselekményt, illetve lajstromba vett vízi 

vagy légi járművén; 

(b) Az elkövető valamely Részes Állam állampolgárságát viseli.” 
5 Ilyennek minősül, hogy csak államként elismert entitások utalhatják helyzetüket az ICC elé. 

Továbbá ide tartozik, hogy a Statútum 5. cikkében felsorolt bűncselekményeknek kellő 

súlyúnak kell lenniük. Ezen felül, a Bíróság csak a Statútum hatálybalépése (2002. július 

1.) utáni helyzeteket vizsgálhatja; a terheltnek a bűncselekménye elkövetésekor 18. élet-

évét be kell töltenie; az ICC nem folytatja le az eljárást a terhelt távollétében; végezetül, a 

Bíróság nem foglalkozik olyan bűncselekménnyel, amelyet nem részes állam területén nem 

részes állam állampolgára követett el. 
6 The States Parties to the Rome Statute. Letöltve: 2015. május 23-án az International 

Criminal Court weboldalról: 
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szerződés megkötését megelőzően konstruktív és segítőkész hozzáállást tanúsított 

egy állandó nemzetközi büntetőbírói fórum létrehozása vonatkozásában,8 azonban a 

tárgyalások végéhez közeledtével nyilvánvalóvá vált, hogy heves érdekellentét 

feszül az ICC kikristályosodott működési mechanizmusa és az USA politikai érdekei 

között. 

Úgy vélem, az USA magatartása mögött meghúzódó motiváció korántsem 

meglepő. A nagyhatalom nemzetközi kapcsolatokban betöltött szerepéből kifolyó-

lag az amerikai haderő katonái arányosan többször kerülhetnek olyan helyzetekbe, 

amikor más államok megkérdőjelezhetik a hadsereg által elkövetett cselekmények 

jogszerűségét.9 Azáltal pedig, hogy a Római Statútum végleges rendelkezéseivel 

összhangban nem a BT vált a Bíróság elé kerülő helyzetek kizárólagos filterévé, 

nyilvánvalóan megnövekedett annak kockázata, hogy az Ügyészi Hivatal proprio 

motu indítson eljárást külföldi katonai műveletekben részt vevő amerikai állam-

polgárokkal szemben.10 

Ebből kifolyólag, a washingtoni kormányzat egyértelmű célkitűzése annak 

megakadályozása, hogy előzetes beleegyezése nélkül a Bíróság amerikai állam-

polgárokkal szemben eljárjon. Mint ahogy John R. Bolton11 találóan megfogal-

mazta: „a jogalkalmazó hatalom gyakorlása ezelőtt egyetlenegyszer sem került ki 

teljes egészében a[z amerikai] kormány kezéből annak beleegyezése nélkül.”12 Az 

USA legfőbb ellenvetése, miszerint a nem részes államok feletti jogható-

ság-gyakorlás előzetes beleegyezésük nélkül jogellenesnek minősül, vagyis az állam 

                                                                                                                            
http://www.icccpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20

to%20the%20rome%20statute.aspx 
7 A praktikusabb szemléltetés kedvéért álljon itt néhány statisztikai adat. A világ tíz legné-

pesebb országából csupán négy Részes Állam. Banglades, Brazília, Japán és Nigéria igen, 

míg India, Indonézia, Kína, Oroszország, Pakisztán és az USA nem. A világ húsz legné-

pesebb országából pedig csak nyolc tagállama van a Római Statútumnak. Ezek a fentebb 

felsorakoztatott államok, továbbá a Fülöp-szigetek, a Kongói Demokratikus Köztársaság, 

Mexikó, illetőleg Németország. Egyiptom, Etiópia, Irán, Thaiföld, Törökország és Viet-

nám nem Részes Államok. Letöltve: 2015. május 28-án az International Criminal Court 

weboldalról. 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%2

0to%20the%20rome%20statute.aspx 
8 A Clinton-kormány 2000. december 31-én alá is írta a megállapodást, melyet később, 2002. 

május 6-án a Bush-kormány visszavont. 
9 ÁDÁNY Tamás Vince: A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága, Pázmány Press, Buda-

pest, 2014, 159. 
10 Marco ROSCINI: The Efforts to Limit the International Criminal Court’s Jurisdiction Over 

Nationals of Non-Party States: A Comparative Study, The Law and Practice of Interna-

tional Courts and Tribunals, 5 (2006), 498. 
11 Republikánus politikus, az USA ENSZ nagykövete 2005. augusztus és 2006. december 

között. 
12 John R. BOLTON: The United States and the International Criminal Court. Letöltve 2015. 

május 23-án, a U.S. Department of State Archive weboldalról: 

http://2001-2009.state.gov/t/us/rm/15158.htm 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome
http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome
http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%252
http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%252
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hivatalos meglátása szerint, csak és kizárólag az elkövető állampolgársága szerinti 

állam előzetes beleegyezésével jogszerű az ICC előtti büntetőeljárás lefolytatása. 

Az USA kritikájának másik sarkalatos kérdését a Bíróság struktúrája képezi. 

Hagyományos értelemben ugyanis, az ICC intézménye mellőzi az amerikai alkot-

mányjog több száz éves fundamentumát, a fékek és ellensúlyok rendszerét. Maga a 

Bíróság folytatja le a nyomozást, a büntetőeljárást, vezeti a tárgyalást és saját maga 

fellebbviteli fóruma. Ezen felül, a BT sem tölt be a Bíróság esetében kizárólagos 

filter-funkciót.13 Mi több, az ICC látja el saját statútumának értelmezését is. Ez a 

szemlélet pedig merőben idegen az amerikai népszellemtől, mivel az alkotmány 

egyik alapkövének tekinthető a fékek és ellensúlyok alapelve, miszerint a törvény-

hozó, a végrehajtó és a bírói hatalom saját, önálló szerepet tölt be az államgépezet-

ben, és kölcsönösen ellenőrzi egymást.14 

Annak érdekében, hogy világossá váljanak az USA álláspontja mögött húzódó 

ellenvetések, érdemes számításba venni, hogy mi volt a szuperhatalom eredeti el-

képzelése az ICC kapcsán. 1994-ben, amikor a Nemzetközi Jogi Bizottság (a to-

vábbiakban: ILC)15 bemutatta jelentését16 az ENSZ Közgyűlésének egy jövőbeli 

nemzetközi büntetőbíróságról, az USA még támogatta a tervezetet.17 Ez alapján, a 

nemzetközi büntetőbíróság létrehozatala maximálisan beilleszthető lett volna az 

ENSZ Alapokmányának18 rendelkezései közé, és eszerint az ICC alárendeltje lett 

volna az ENSZ Biztonsági Tanácsnak (a továbbiakban: BT).19 Az elképzelés úgy is 

interpretálható, hogy a jövőbeli nemzetközi büntetőbíróság állandó, analóg verziója 

lett volna az előző évben létrejött ex-jugoszláv törvényszéknek. Tehát pusztán a BT 

és a Részes Államok dönthettek volna arról, mely helyzetek kerüljenek a bírói fórum 

elé, az Ügyészi Hivatal pedig nem rendelkezett volna ilyen jellegű, önálló jogo-

sultsággal.20 Ezen túlmenően, a legtöbb bűncselekmény21 vonatkozásában, ha a BT 

nem járult volna hozzá a helyzet referálásához, az ICC-nek csak akkor lehetett volna 

joghatósága, amennyiben mind a gyanúsítottat őrizetben tartó állam, mind azon 

                                                 
13 Ebben markánsan különbözik az ex-jugoszláv és a ruandai ENSZ törvényszékektől. 
14 Christopher T. CLINE: Perspectives of a Non-Party to the International Criminal Court 

Treaty, Transnational Law and Contemporary Problems, 17 (2008), 110. 
15 International Law Commission 
16 A Nemzetközi Jogi Bizottság 46. ülésének eredményeiről szóló jelentés, UNGAOR 49th 

session Suppl. No. 10, A/49/10 (1994) 
17 UN Doc. A/CN.4/458/Add.7. 
18 Charter of the United Nations; San Francisco, 1945. 
19 E verzió megvalósulása esetén, az USA a BT állandó tagjaként, szükség esetén vétójo-

gának felhasználásával, hatékony ellenőrzést gyakorolhatott volna az ICC elé kerülő 

helyzetek felett. 
20 David J. SCHEFFER: The United States and the International Criminal Court, American 

Journal of International Law, 12 (1999), 13. 
21 A tervezet világméretű joghatóságot (worldwide jurisdiction) írt elő a népirtás vonatko-

zásában, feltéve, ha olyan állam nyújtotta be panaszt, amely mind a Római Statútumnak, 

mind az 1948. évi népirtás megelőzéséről és megbüntetéséről szóló ENSZ egyezménynek 

részese. 
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állam, melynek területén elkövették a kérdéses bűncselekményt, hozzájárult volna 

az eljáráshoz. Ez volt az ún. opt-in rendelkezés: a Bíróság nem rendelkezett volna 

automatikus joghatósággal a Részes Államok felett, vagyis, ha Részes Állam terü-

letén vagy Részes Állam állampolgára követte volna el az adott bűncselekményt – 

ide nem értve a népirtást –, az érintett állam esetről esetre dönthette volna el, hogy 

hozzájárulását adja-e az ICC joghatóságához. Az ILC tervezetében szerepelt egy 

olyan rendelkezés is, amely kizárta volna a Bíróság előtt eljárás megindításának 

lehetőségét, amennyiben a kérdés a BT napirendjén szerepelt az ENSZ Alapokmány 

VII. fejezete alapján, hacsak nem a BT hozzájárult volna az eljárás megindításához. 

Továbbá, a Római Statútum 16. cikkének eredeti verziója alapján, a BT-nek jogában 

állt volna az eljárást meggátolni azáltal, hogy napirendjére tűzi a szóban forgó kér-

dést a VII. fejezet alapján.22 Tehát elmondható, hogy számos vonatkozásban az ILC 

tervezete sokkal inkább tiszteletben tartotta az államok szuverenitását, mint a Római 

Statútum végleges verziója. 

Azonban a hidegháború utáni politikai légkör nem kedvezett az USA elképze-

léseinek. A nemzetközi közösség ugyanis nem nézte volna jó szemmel a BT mo-

nopóliumát a konfliktusos helyzetek bíróság elé utalása tekintetében. Így 1998-ban, 

a római konferencián egy olyan újszerű intézmény látott napvilágot, amely tulaj-

donképpen több, korábban a BT kizárólagos hatáskörébe tartozó jogosítvány ala-

nyává vált, az Ügyészi Hivatal pedig mint önálló eljárást kezdeményező mecha-

nizmus került be a Római Statútum rendelkezései sorába. 

Ennek okán, az USA végezetül nem erősítette meg a Római Statútumot,23 mi 

több, hatálybalépését követően bilaterális megállapodások megkötésére próbált 

rábírni számos államot, avégett, hogy a 98. cikk (2) bekezdésére 24  hivatkozva 

megakadályozza, hogy amerikai állampolgárok kerüljenek az ICC elé. Ugyanakkor 

eme rendelkezés célja eredendően korántsem erre irányult, hanem, hogy egyfajta 

immunitást adjon a külföldön állomásozó katonai alakulatoknak a fogadó állammal, 

nemzetközi szervezetekkel és a nem kormányközi szervezetekkel szemben. Az USA 

által kötött bilaterális megállapodások egyébként is az efféle nemzetközi szerződé-

seken túlmutattak, mivel személyi hatályuk a haderő tagjain kívül kiterjedt a szóban 

forgó állam valamennyi állampolgárára.25 Habár több mint 100 ilyen jellegű meg-

állapodás született, a legjelentősebb számú amerikai állampolgárságú lakosságot 

magukénak mondható államok (mint pl. Kanada, Mexikó vagy egyes nyu-

                                                 
22 CRYER, Robert–FRIMAN, Häkan–ROBINSON, Darryl–WILMSHURST, Elizabeth: Introduc-

tion to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press, New 

York, 2010, 146. 
23 JACOBSON, Harold K.– LEIGH, Monroe–WEDGWOOD, Ruth: The United States and the 

Statute of Rome, American Journal of International Law, 95 (2001), 124. 
24 Római Statútum 98. cikk (2) bek. „A Bíróság nem kötelezhet egy államot az elkövető 

átadására akkor, ha az állam ez esetben megsértené nemzetközi szerződésből eredő köte-

lezettségét, miszerint a küldő állam beleegyezése szükséges az elkövető Bíróságnak történő 

átadásához, hacsak nem az ICC előzetesen megszerzi a küldő állam beleegyezését.” 
25 Így pl. a sajtó képviselőire, a katonákat kísérő hadi tudósítókra stb. 
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gat-európai országok) indirekt támadásnak vették ezen egyezményeket az ICC ellen, 

így megtagadták az USA-val való együttműködést.26 

A Bíróság eddigi joggyakorlatából merítve példát megjegyzendő, hogy először a 

nyugat-szudáni helyzet vonatkozásában mutatott az USA némi enyhülést folyamatos 

következetes ellenvetései mellett. 2005 márciusában, amikor a BT a Darfúrban 

történtek vonatkozásában határozott az ICC elé utalásról – előzetes kijelentésével 

ellentétben, miszerint valamennyi konfliktusos helyzet esetén élni fog vétójogával –, 

az USA tartózkodott a szavazástól, és így elfogadásra került az 1593 (2005). sz. BT 

határozat.27 A hivatalos amerikai álláspont szerint, bár kívánatosabbnak tartották 

volna, hogy egy hibrid afrikai törvényszék járjon el az ügyben, előbbre valónak 

érezték, hogy a nemzetközi közösség egységesen lépjen fel a Szudánban történt 

jogsértések büntetlenségével szemben.28 

 

2. Az USA ellenérvei az ICC joghatóság-koncepciójával szemben 
 

A területi joghatóság Római Statútum általi alkalmazása, bár számos állam nem-

tetszését váltotta ki, mégis kategorikusan kijelenthető, hogy a hatékony büntetőjogi 

fellépés egyik legpraktikusabb eszközeként nevezhető meg. A jogpolitikai indokok 

sorra vétele után úgy vélem, nehezen vonható kétségbe a hozzájárulás mellőzésének 

vonzó mivolta. 

Elsőként, nyilvánvaló tapasztalati tény, hogy a népirtás, az emberiesség elleni 

bűncselekmények és a háborús bűncselekmények elkövetésében a kormányzatok 

érintettsége gyakorta felmerül. Ennek okán hiábavaló lenne feltételezni, hogy ezek 

az államok önkéntesen alávetnék állampolgáraikat egy nemzetközi büntetőbírói 

fórum eljárásának. Másfelől, az ICC előtt a tisztességes eljárás alapelveinek figye-

lembevétele mellett vonják a vádlottat büntetőjogi felelősségre, míg valószínűsít-

hető, hogy a konfliktussal érintett államokban a terhelt ki lenne szolgáltatva külön-

féle kegyetlen bosszútörekvéseknek. Nem utolsósorban, az áldozatok érdeke is 

megkívánja, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetői ne maradjanak bün-

tetlenül.29 

Mindazonáltal, ahogy már a tanulmány elején is említésre került, a Római Sta-

tútum 12. cikk (2) bek. (a) pontja újra és újra heves viták kereszttüzébe kerül. Egyes 

vélemények szerint – mint ahogyan Jay A. Sekulow30 és Robert W. Ash31 is állítja32 – 

                                                 
26 SCHABAS, William A.: An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge 

University Press, New York, 2007, 28. 
27 Uo. 31. 
28 UN Doc. S/PV.5158. 
29 MORRIS, Madeline: The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of 

Non-Party States, ILSA Journal of International and Comparative Law, 6 (2000), 364. 
30 Az American Center for Law and Justice főtanácsosa Washingtonban, valamint az Eu-

ropean Center for Law and Justice főtanácsosa Strasbourgban. 
31 Az American Center for Law and Justice vezető főtanácsosa Virginiában, valamint az 

European Center for Law and Justice főtanácsosa Strasbourgban. 
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a fent nevesített rendelkezés sérti a nemzetközi szokásjogot,  és ezáltal magát a 

nemzetközi jogot, valamint ellentétben áll a nemzetközi bíróságok gyakorlatával. 

Okfejtésük tömören összefoglalva a következő. 

 

2.1.  A Római Statútum 12. cikk (2) bek. (a) pontja ellentétben áll a nemzetközi 

szokásjoggal? 
 

Az „amerikai álláspont” szerint, a Római Statútum 12. cikk (2) bek. (a) pontja fi-

gyelmen kívül hagyja azt a nemzetközi szokásjogi szabályt, miszerint egy kötelező 

erejű nemzetközi szerződés hatálybalépéséhez szükség van az adott állam vonat-

kozásában annak beleegyezésére. Az 1969. évi szerződések jogáról szóló bécsi 

egyezmény33 34. cikke34 kimondja, hogy egy nemzetközi szerződés harmadik állam 

számára – annak beleegyezése nélkül – sem kötelezettségeket, sem jogokat nem hoz 

létre. Mivel a szerződés eme cikke tisztán kodifikációs jogi norma, vagyis csak 

megismétli a nemzetközi szokásjogi normát, így általánosan alkalmazandó valam-

ennyi államra, tehát a Római Statútumban nem részes államokra is. Továbbá, a 

szerzők érvelésük alátámasztásához azért a bécsi egyezményt hívják segítségül, mert 

a szerződés teleologikus értelmezését használják fel okfejtésük alátámasztásához. 

Meglátásuk szerint, amikor a bécsi egyezmény „államot” említ, ott természetes 

személyek értendők, mivel a valóságban mindig individuumok cselekednek az állam 

nevében. „El kell ismernünk, olyan területi entitások, mint pl. »Nigéria«, »Jordánia« 

vagy »Kanada« semmit sem csinálnak - és ténylegesen, semmit sem csinálhatnak – a 

valóságban. Csak ezen entitások állampolgárai – a »nigériaiak«, a »jordániaiak« és 

a »kanadaiak« cselekedhetnek.”35 Tehát meglátásuk tükrében, a fenti rendelkezés 

úgy értelmezhető, hogy egy nemzetközi szerződés harmadik állam állampolgára 

számára – annak beleegyezése nélkül – sem kötelezettségeket, sem jogokat nem hoz 

létre. 

Úgy vélem azonban, hogy ez a megközelítés nem helytálló. A nemzetközi jog 

diszciplínája szigorúan külön kezeli az egyén és az állam felelősségét. Az egyén 

nemzetközi bűncselekményekért való felelőssége, illetve a betudhatóság elmélete 

alapján bizonyos egyének (pl. a kormány tagjai, bírák, de facto funkcionáriusok stb.) 

– államnak tulajdonítható cselekedeteiért való felelőssége két különböző jogi kate-

góriát képez, és míg az első esetben az egyént közvetlenül terheli a kiszabott 

szankció, addig utóbbi esetén csak maga az állam vonható felelősségre valamely 

nemzetközi bírói fórum előtt. 

Továbbá, az 1969. évi bécsi egyezmény rendelkezéseinél maradva, osztom azon 

álláspontot, miszerint a szerződés nyelvtani értelmezése is következetlenségekhez 

vezet e téren. Ugyanis, a Római Statútum 12. cikk (2) bek. (a) pontja nem ró bele-

                                                                                                                            
32 SEKULOW, Jay A.–ASH, Robert W.: Trying Nationals of Non-Consenting, Non-Party 

States Before the International Criminal Court, Florida Journal of International Law, 26 

(2014), 15.  
33 Vienna Convention on the Law of Treaties; Bécs, 1969. 
34 1969. évi bécsi egyezmény a szerződések jogáról 34. cikk. 
35 SEKULOW, Jay A.–ASH, Robert W.: Trying Nationals… 
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egyezésük nélkül kötelezettségeket harmadik államokra: nem kötelezi őket sem 

tevésre, sem valamilyen cselekménytől való tartózkodásra. A területi joghatóság 

intézménye nem újszerű a nemzetközi büntetőjogi együttműködés gyakorlata szá-

mára, amikor is egy külföldi vagy nemzetközi bírói fórum magának vindikálja a 

büntetőhatalmat valamely állam állampolgára vonatkozásában.36  Kétségtelen to-

vábbá, hogy az ICC által gyakorolt területi joghatóság okvetlenül érinti harmadik 

államok érdekét, mindazonáltal ez nem jelent egyet azzal, hogy a Római Statútum 

kötelezettséget ró a nem részes államokra beleegyezésük nélkül.37 

 

2.2.  A Nemzetközi Bíróság elismeri a nemzetközi jog konszenzuson alapuló  

természetét38 
 

A fent nevesített szerzők az albán arany ügyét nevesítik példaként a Nemzetközi 

Bíróság gyakorlatából.39 Az eset tényállása szerint, 1943-ban, a második világhá-

ború idején a német hadsereg tetemesebb mennyiségű aranyat vitt el Rómából. A 

háború végéhez érve mind Albánia, mind Olaszország magának követelte az ellopott 

nemesfémet, és ennek érdekében az érintett államok nemzetközi választottbíróság-

hoz fordultak. Még az ítélet meghozatala előtt, az Egyesült Királyság, Franciaország 

és az USA megállapodást kötött arról, hogy az aranyat letétbe helyezik az Egyesült 

Királyságban arra az esetre, ha a Korfu-szoros ügyében40 a Nemzetközi Bíróság 

Albánia javára döntene, és így majd az Egyesült Királyság visszatarthatja azt rész-

beni elégtétel gyanánt. Miután a választottbíróság Albánia javára ítélt, Olaszország a 

Nemzetközi Bírósághoz fordult avégett, hogy a bírói fórum állapítsa meg az Egye-

sült Királyság, Franciaország és az USA felelősségét, továbbá saját részre követelte 

az elvitt aranyat. 

A Nemzetközi Bíróság ítéletében kimondta, ahhoz, hogy Albánia felelősségéről 

döntsön, illetve, hogy megállapítsa, tartozik-e elégtétel fizetéssel Olaszország felé, 

elsődlegesen az ügyben való joghatóság jogosultságáról kell határoznia. A Nem-

zetközi Bíróság úgy vélte, az ügyben nem dönthet Albánia beleegyezése nélkül, 

mivelhogy utóbbi nem szerepelt peres félként a szóban forgó eljárásban. Indokolása 

szerint, ha Albánia hozzájárulása nélkül határozott volna nemzetközi jogi felelős-

sége kérdéséről, megsértette volna a nemzetközi jog egyik alapelvét, miszerint a 

Nemzetközi Bíróság csak az érintett állam beleegyezésével határozhat annak fele-

lősségéről. Az elmúlt évtizedekben a Nemzetközi Bíróság ezt az alapelvet számos 

                                                 
36 Michael P. SCHARF: The ICC’s Jurisdiction over the Nationals of Non-Party States: A 

Critique of the U. S. Position, Law & Contemporary Problems, 67 (2001), 98. 
37  CRYER, Robert–FRIMAN, Häkan–ROBINSON, Daryll–WILMSHURST, E.: Introduction to 

International…, 172–173. 
38 Lásd Nemzetközi Bíróság Statútuma 34. cikk (1) bek. és 36. cikk (2)–(3) bek. 
39 Italy v. France, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United 

States of America, 1954 ICJ 19 (15 June). 
40 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. People’s Republic of Albania, 

1949 ICJ 4 (9 April). 
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esetben megerősítette, és hangsúlyozta a harmadik államok hozzájárulásának fon-

tosságát a felelősség kimondása kapcsán.41 

Meglátásom szerint azonban a fenti okfejtés újfent nem állja meg a helyét. Ré-

szint, mert az albán arany ügyében ugyancsak állami felelősség kérdéséről volt szó, 

mely nem említhető egy lapon az egyén nemzetközi büntetőjogi felelősségével, 

részint pedig, mert az eset kapcsán megfogalmazott doktrína csupán abban az 

esetben alkalmazandó, ha a bíróság előtt lévő eset eldöntésének szükségszerű elő-

feltétele az ügyben nem részes állam felelősségéről való döntés.42 

 

2.3. A nemzetközi jogi gyakorlattól idegen joghatóság-koncepció 
 

A fent nevesített szerzőkön túl, Madeline Morris43 is kifejtette ellenvetését az ICC 

joghatóság-modelljével kapcsolatban. Meglátása szerint precedens nélküli a nem-

zetközi jogban azt a gyakorlat, miszerint nemzetközi szerződés által és az állam 

beleegyezése nélkül ruháznak joghatóságot valamely bírói fórumra, továbbá úgy 

tartja, az univerzális joghatóság nem alapozza meg annak jogszerűségét, hogy az 

állam beleegyezése nélkül állampolgárával szemben valamely bírói fórum eljárjon.44 

Ellenben meglátásom szerint, utóbbi kijelentés korántsem tekinthető megala-

pozottnak. A XX. századi nemzetközi jogi gyakorlatból kézenfekvő példaként em-

líthetők a terrorizmus elleni nemzetközi egyezmények, amelyek egyértelműen rá-

cáfolnak az utóbb összefoglalt gondolatmenetre. Ezek: az 1963. évi tokiói egyez-

mény a légi járművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselek-

ményekről,45 az 1970. évi hágai egyezmény a légi járművek jogellenes hatalomba 

kerítésének leküzdéséről,46 valamint az 1971. évi montreali egyezmény a polgári 

repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről.47 E három nem-

zetközi szerződés egyes jogellenes cselekményeket szektoriális jelleggel szankcio-

nál, és területi joghatóságot hirdetve rögzíti, hogy a repülő államterületen elkövetett 

bűncselekmény megalapozza a lajstromozó állam joghatóságát, tekintet nélkül a 

cselekményt elkövető személy állampolgárságára.48 

 

 

 

                                                 
41 Id. 32. 
42 Dapo AKANDE: The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of 

Non-Parties: Legal Basis and Limits, Journal of International Criminal Justice, 1 (2003), 

635. 
43 Egyetemi tanár a Duke University jogi karán. 
44 Madeline MORRIS, M.: High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States, 

Law and Contemporary Problems, 13 (2001), 27. 
45 Convention on Offences and Certain Acts Committed on Board Aircraft; Tokió, 1963. 
46 Convention for Suppression of Unlawful Seizure of Aircrafts; Hága, 1970. 
47 Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation; 

Montreal, 1971. 
48 1963. évi tokiói egyezmény 3. cikk (1) bek.; 1970. évi hágai egyezmény 4. cikk (1) bek. (a) 

pont; 1971. évi montreali egyezmény 5. cikk (1) bek. (a) pont. 
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Összegzés 
 

Mindent egybevetve úgy vélem – mint ahogyan azt már a tanulmány elején is előre 

vetítettem –, a nemzetközi jogi irodalomban és az USA diplomáciai tevékenysége 

során ismétlődően hangoztatott – és általam elemzett – ICC elleni jogi érvek nem 

állják ki a kritikai analízis próbáját. A fentebb nevesített politikusok és szerzők 

félelme az eljárások számának megnövekedése okán érthető ugyan, ám jogilag a 

fenti aggályok nem védhetőek. 

Részint, mert az egyén nemzetközi bűncselekményekért való felelőssége nem 

említhető egy lapon az államok nemzetközi jogi felelősségének kérdésével – és így a 

Nemzetközi Bíróság ide vonatkozó gyakorlatával sem –, részint pedig, mert a XX. 

századi joggyakorlat is alátámasztja a területi joghatóság alkalmazásának lehető-

ségét a nemzetközi jogban a hatékony bűnüldözés, a következetes felelősségre 

vonás, valamint a tisztességes büntetőeljárás kívánalmai érdekében. Úgy vélem, e 

jogpolitikai célok elérése végett megengedhető az olyan mértékű állami szuvereni-

tás-korlátozás, mint amit a területi joghatóság Római Statútum által deklarált ver-

ziója megkövetel. Továbbá – ezt kitűnően  illusztrálva – egyetértek a Római Statú-

tum Preambulumának 4. bekezdésével, miszerint: „A Statútumban Részes Államok 

megerősítik, hogy azok a legsúlyosabb bűncselekmények, amelyek az emberiség 

egészét érintik, nem maradhatnak büntetlenül.” 


