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Előszó 

 
 

1994 és 1998 között írtam meg Legality on Trial (A Theoretical Analysis 
of the Legality of Substantive Criminal Norms) címmel PhD tézisemet a 
Cambridge-i Egyetemen, mely a büntetőjog általánosnak hitt alapelveit vette 
górcső alá az 1990-es években e jogterületen végbement drámai 
változásokra figyelemmel. Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az alkotmányos 
alapelvek döntő hatással vannak az anyagi büntetőjogra, ugyanúgy, ahogy a 
büntetőeljárás szabályait is megújították a 60-as évektől kezdve. Ahogy a 
kutatásaim is jelezték, egyértelművé vált, hogy az anyagi büntetőjogra hatást 
gyakorló összes alkotmányos alapelv elemzésének feladata olyan hatalmas, 
hogy néhány év alatt teljesíthetetlen; ezért az általános részre 
koncentráltam. Azonban ez a vállalkozás is túl széleskörűnek tűnt, és végül 
egy egészen specifikus problémára kellett leszűkítenem az akkori munkám 
témáját: az anyagi büntetőjoghoz kapcsolódó legalitás újragondolására, 
különösen azt megvizsgálva, hogyan befolyásolta a bírói jogalkotás tilalma és 
az előreláthatóság követelménye az elmúlt évek fejlődését.  

Már ekkor érzékeltem, hogy két nagy problémakör, egyrészt a 
bűnösség kérdése és a legalitás, mászrészt a nemzetközi jog és a legalitás 
kapcsolata feltáratlan maradt, és ahhoz, hogy az a büntetőjog-filozófiai 
gondolatkör, amelyet elkezdtem kialakítani, teljessé váljon vagy legalábbis 
kiegészüljön, a bűnösség kérdését és a nemzetközi jog hatását a belső jogi 
legalitásra is vizsgálnom kell.  

Ezzel párhuzamosan - természetesen az én kutatásaimtól függetlenül - 
az előbb említetthez igen sokban hasonló forradalmi változás ment végbe 
1993-tól kezdve a nemzetközi büntetőjog területén is, amely csúcspontját 
talán 2000-ben érte el, amikor felállt az állandó Nemzetközi Büntetőbíróság.  

Ez a kötet nem egy tézist vizsgál és nem annak tulajdonságait tárja fel, 
nem próbál állítást bizonyítani. Ebből a nézőpontból talán tudománytalan.  
Tudománytalan, ha az állítás – bizonyítás – következtetés premisszáit 
kívánjuk meg minden ilyen jellegű műtől. Amennyiben azonban elfogadjuk, 
hogy a leírásnak többféle módja is van, azaz csomópontok mentén is 
jellemezhető egy kérdéskör, akkor nem bukik el ezen írás. Ha viszont elég 
messze állunk, kirajzolódik egy térkép, olyan atlasz, amelyen a városok 
részletesen megrajzoltak, a határok pontosak, és bár az úthálózat talán nincs 
berajzolva, mégis jó képet ad az országról: a magyar és a nemzetközi 
büntetőjog viszonyáról.  

E munka elkészítése során nyújtott segítségéért köszönettel 
tartozom elsősorban Kis Norbert kollégámnak és barátomnak a sok érdekes 
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eszmefuttatásért, Györgyi Kálmánnak és Soós Lászlónak, hogy megbíztak a 
magyar nemzetközi büntetőtörvény kidolgozásával.  Hálával tartozom Bárd 
Károlynak, aki ahol tudott, segített, tanszékvezetőként és kollégaként a 
nemzetközi büntetőjog és humanitárius jog területén.  Köszönet illeti Révész 
Tamást, Szalay Gyulát és Busch Bélát, akik e könyv elkészítésének egyes 
szakaszai alatt segítették munkámat.  A Magyar Kormány Deák Ferenc 
ösztöndíja és a Universitas Győr Alapítvány és a Matáv közös professzori 
ösztöndíja biztosították részben azt az anyagi alapot, amely az írást lehetővé 
tette. Köszönettel tartozom továbbá a Nemzeti Kulturális Alapnak, amely 
komoly anyagi támogatást adott a mű véglegesítéséhez és a könyvként 
történő kiadásához. 

A büntetőjog szeretetét és a lehetőséget, hogy azzal foglalkozhatom, 
köszönöm Békés Imrének és Polt Péternek. Végül, de nem utolsó sorban 
köszönöm az ICRC Regionális központjának a meghívásokat és azokat a 
lehetőségeket, amelyek a témakörben való elmélyülést lehetővé tették.  Ám 
leginkább hálával feleségemnek, Lukács Évának és Szüleimnek tartozom.   
 
 

 
 

Dr. Gellér Balázs József Ph.D. (Cantab), Dr. habil. (ELTE) 
Az ELTE ÁJK büntetőjogi tanszékének vezetője 
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Bevezetés 
 
 

„Látván, hogy kiváltképp hasznos 
vagy mulatságos anyagot nem 
tudok tálalni, minthogy az előttem 
éltek már minden hasznos és 
szükséges tárgyat lefoglaltak 
maguknak, úgy teszek, mint az, aki 
szegénysége folytán utolsóként 
érkezik a vásárba és mással nem 
szolgálhatván magának, azokat a 
dolgokat vásárolja meg, amiket 
mások már láttak és csekély 
értékük miatt nem vittek el.” 
(Hamvas B., Anthologia humana. 
Ötezer év bölcsessége (4. kiad., 
Szombathely, Életünk Könyve, 
1990.),  A művész naplójából 
Leonardo da Vinci, 183. o.) 

 
 

A XX. század eseményei megkérdőjelezték az igazságtalan 
jogszabályok vagy jogi döntések általános legitimitását, különösen ami a 
büntetőjogot illeti.  „A büntetőjog a politika és morál filozófia egy fajtája.  
Központi kérdése az, hogy miként igazolja az állam kényszerítő hatalmának 
használatát szabad és autonóm személyekkel szemben.”1 Való igaz, hogy a 
legfőbb hatalom egyénnel szembeni használatának biztos alapokon nyugvó 
legitimációval kell rendelkeznie, és vica versa: a legerősebb védelem hiánya a 
büntetőjogi szankció nélkül hagyott jogot vagy szabadságot jobban 
kiszolgáltatja a jogsértéseknek, éppen ezért a védelemnek ezt a hiányát is 
alapos érvekkel kell alátámasztani.   

De igaz-e, hogy bár „mind a szuverenitás, mind a jogállam (rule of law) a 
modern állam alapelemei” mégis „összebékíthetetlenek egymással, hiszen a 
legfőbb hatalmat és a legfőbb igazságot nem lehet egyszerre, egy időben, közös 
szférában megvalósítani”?2  Nem ez az egyetlen zavaró kérdés a jogállam és a 
büntetőjog viszonyát tekintve: nem nyilvánvaló ma már, hogy a törvények 
uralma (rule of law) elv, amint azt az anyagi büntetőjogban hagyományosan 
értették, a ’legfőbb igazság’. 

                                                 
1 Fletcher, G.P. (1978), xix. 
2 Neumann, F. (1986), 4. 
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A doktori disszertációmban azt vizsgáltam, hogy mi történik akkor, 
ha a visszaható hatály tilalma összeütközésbe kerül az alapvető igazságosság 
ideájával, mely, ha igaz, hogy „a jog az igazságosság akarata”,3 ugyancsak 
alapvető feltétele a jogállamiságnak. „Ha valaki a politikai ellenségei kivégzése 
mellett szólal fel, és elrendeli a más fajhoz tartozók meggyilkolását, míg a 
legkegyetlenebb, megalázó büntetést szabja azon cselekmények ellen, melyeket a 
saját faja ellen követtek el, ez sem nem igazságos, sem nem jogszerű.”4 Ez a 
munka megpróbált rávilágítani az olyan esetekhez fűződő elvekre, melyek 
kapcsán az igazságosság összeütközésbe kerül a legalitás hagyományos 
értelemben vett fogalmával, és ezáltal az anyagi büntetőjogra alkalmazható 
anyagi legalitás elvének egy új értelmezését adta. A mű azon a 
prekoncepción nyugodott, hogy minden jogrendszernek van egy közös 
magja, és ez segítséget nyújthat egy-egy jogintézmény értelmezéséhez, ha 
megvizsgáljuk ezek működését az eltérő jogrendszerekben. Mivel azonban a 
legalitás Janus-arcú – egyszerre létezik, mint alkotmányjogi alapelv, de 
ugyanakkor biztosítja a büntetőjog alkotmányosságát is –, mikor a legalitás 
hagyományos értelemben vett fogalmát támadva az anyagi büntetőjog egy 
szegmensének alkotmányosságát vizsgáltam, a legalitás mindkét ezen 
aspektusát figyelembe kellett vennem. 

Ez a könyv a magyar büntetőjog második nagy földrengéséről (ez első 
az előbb érintett anyagi igazságosság és jogbiztonság ütközésének volt 
köszönhető) ad pillanatfelvételeket, amelyeken nyomon követhető a 
nemzetközi büntetőjog és a magyar büntetőjog összecsiszolódásának mai 
napig tartó folyamata. A nemzetközi büntetőjog és a magyar jog egymásra 
hatása során a nemzetközi jog az alkotmányos elveken keresztül változásra 
készteti a magyar büntetőjogot, ugyanakkor közvetlenül is hat a nemzeti 
büntetőjogra, feloldva egyes tradicionális alaptételeket, amelyekről azt hittük, 
hogy alkotmányos beágyazottságuk okán érinthetetlenek, ám a nemzetközi 
kötelezettség vértjébe öltözött normák ezen elvek alkotmányos páncélját 
áttörve sokszor megsemmisítik őket. 

Ebben a kötetben a nemzetközi bűncselekmények legszűkebb 
csoportjával foglalkozom, amelyeket történelmi kontextusban az I. 
fejezetben próbálok körbeírni.  Elkerülhetetlen emellett annak az elméleti 
kérdésnek a megválaszolása, hogy a 2001. szeptember 11-ei 
terrortámadáshoz hasonló csapás esetén a nemzetközi és a magyar 
büntetőjog milyen reakciókra ad lehetőséget vagy éppen kötelezi 
országunkat. Az írás súlyponti része a II. fejezetben feltett három kérdésre 
adott válasz utáni kutatás: hogyan ítélhetők meg az 1956-os forradalom 
során elkövetett mészárlások, a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumát 

                                                 
3 Radbruch, G. (1991), 103. 
4 Ibid. 
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(továbbiakban RS) kell-e, és ha igen, hogyan implementálni a magyar jogban. 
A klasszikus nemzetközi jog, és ezen belül is a központi bűncselekmények 
jellegzetessége - talán a később bővebben kifejtett, átalakult definíciójú 
emberiesség elleni bűncselekménytől eltekintve -, hogy nemzetközi vagy 
éppen nem nemzetközi fegyveres összeütközés során, azzal összefüggésben 
követik el őket. Komoly problémát jelentett azonban a zsoldosság és ehhez 
kapcsolódóan a tiltott toborzás megítélése a joggyakorlat számára, többek 
között ezt is elemzem a III. fejezetben. 

Reményeim szerint a IV. fejezet jelenti e munka arisztotelészi 
katarzisát - legalábbis amennyire egy tudományos műben erről beszélhetünk. 
Minden korábbi fejezetben érzékeltetni kívánom, hogy bár egyfelől klasszikus 
nemzetközi büntetőjogról beszélek, e jogterület szabályai, mint valamilyen 
genetikai mutáció, átírják a nemzeti klasszikus büntetőjog eddig szentnek 
tartott szabályait. Amint azt már korábban említettem, előző könyvemben 
azt vizsgáltam, hogy a nemzetközi emberi jogi követelmények 
újrafogalmazott feltételei miként írták át a legalitás elemeit. A legalitás 
bűnösségre vonatkozó követelményével nem foglalkoztam több ok miatt 
sem, ám talán éppen azért sem, mert bár a magyar alkotmányjog azóta is 
adós maradt a bűnösség alkotmányossági gyökereinek elültetésével, a hazai 
büntetőjog felelősségrendszerét újraírja - a klasszikus büntetőjogászok 
számára esetleg elfogadhatatlan módon - a nemzetközi büntetőjog 
bűnösségre vonatkozó szabályrendszere és gyakorlata. Amit a jogi személy 
büntetőjogi felelőssége esetében, mint novumot csodálkozva próbáltunk 
elfogadni, azt az ICTY és ICTR,5 valamint európai uniós kerethatározatok 
ránk oktrojálták. Mindazonáltal az IV., utolsó fejezet nem zárkő, sokkal 
inkább alapköve lehet majd annak a munkának, amelyben (egy jövőbeni) 
harmadik kötetként a legalitásnak az anyagi büntetőjogra gyakorolt hatását 
jog-összehasonlító és nemzetközi összefüggésben, ám mégis elméleti alapon 
vizsgálom.  
 

                                                 
5 ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia): a volt Jugoszlávia 
területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekmények 
megbüntetésére létrehozott Nemzetközi Törvényszék. ICTR (International Criminal 
Tribunal for Rwanda): Ruanda területén elkövetett népirtásért és a nemzetközi 
humanitárius jog egyéb súlyos megsértéséért felelős személyek, valamint a szomszédos 
államok területén elkövetett népirtásért és egyéb hasonló jogsértésekért felelős ruandai 
állampolgárok megbüntetésére létrejött Nemzetközi Büntetőtörvényszék.  
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I. A nemzetközi büntetőjog és a magyar jog viszonyának általános 
áttekintése 

 
 

„Wer sich vorstellt, daß das, was er 
liebt zerstört wird, der wird Unlust 
empfinden; stellt er sich aber vor, 
daß es erhalten wird, so wird er 
Lust empfinden.”  
(Spinoza: Ethik, Neunzehnter 
Lehrsatz, 154. o.) 

 
 
I.1. A nemzetközi büntetőjog fogalma  
 

I.1.1. A nemzetközi büntetőjog és nemzetközi bűnügyi 
együttműködés elhatárolása 
 

A nemzetközi büntetőjog igen összetett jogág, hiszen átfedésbe 
kerülő jogágakból építkezik, amelyek nem csak hogy számos jogforrásra 
támaszkodnak, hanem e jogforrások közül egyesek a nemzetközi jog, mások 
pedig a belső jog részei.  Ez a munka a nemzetközi bűncselekmények szűk 
csoportjának hatásmechanizmusát vizsgálja, így elsődleges feladatként 
jelentkezik annak meghatározása, hogy mit értek nemzetközi büntetőjog 
alatt e könyvben, illetve milyen történelmi és geopolitikai referencia 
rendszerben kialakult fogalmat mely újabb koordináták között használok.  
Azaz, például tisztázni szükséges, hogy a Nürnbergi jog milyen tartalommal 
jelenhet meg az 1956-os sortüzek megítélése során.   

Mára általánosan elfogadottá vált, hogy a nemzetközi jog forrásait az 
ENSZ Nemzetközi Bíróság Statútumának (Statute of the International Court of 
Justice (a továbbiakban: ICJ)) - amely az ENSZ Alapokmányának mellékletét 
képezi - 38. cikk (1) bekezdése6 sorolja fel, vagyis az ICJ forrásai 

                                                 
6 1. A Bíróság, amelynek az a feladata, hogy az eléje terjesztett jogvitákat a nemzetközi jog 
alapján döntse el, eljárása során a következő forrásokat alkalmazza: 
a) azokat az általános vagy különös nemzetközi egyezményeket, amelyek a vitában álló 
Államok által kifejezetten elismert jogszabályokat állapítanak meg; 
b) a nemzetközi szokást, mint a jog gyanánt elismert általános gyakorlat bizonyítékát; 
c) a civilizált nemzetek által elismert általános jogelveket; 
d) az 59. cikk rendelkezéseinek fenntartása mellett a bírói döntéseket és a különböző 
nemzetek legkiválóbb publicistáinak tanítását, mint a jogszabályok megállapításának 
segédeszközeit. 
1956. évi I. törvény az Egyesült Nemzetek Alapokmányának törvénybe iktatásáról. 
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konszenzuálisan meghatározzák a nemzetközi (alaki) jog forrásait is.7  
Bassiouni szerint azonban csak az első három alkalmazható a nemzetközi 
büntetőjogban, azaz a nemzetközi egyezmények, a nemzetközi szokás és a 
civilizált nemzetek által elismert általános jogelvek.8  A negyedik forrás, „a 
legkiválóbb publicisták tanításai” nem tekinthető a nemzetközi büntetőjog 
forrásának, hiszen ez a legalitás elvét sértené.9  Ezzel a megközelítéssel 
szemben meg kell említeni, hogy számos elvet a joggyakorlat hiánya miatt a 
jogtudósok írásaikban dolgoztak ki a nemzetközi büntetőjog területén is.  
Erre lesz majd példa a nem nemzetközi fegyveres összeütközés fogalma a 
Genfi Egyezmények közös 3. cikke alapján, amint erre az alábbiakban majd 
részletesebben is kitérek. 

A nemzetközi büntetőjog normái az államokra nem, mint szupra-
nacionális (azaz nemzetek vagy államok feletti) jog kötelező.  Természetesen 
vannak nemzetközi intézmények, mint az ENSZ, vagy éppen az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa, amelyek rendelkezhetnek szupra-nacionális jellemzőkkel.  
Ebből kifolyólag léteznek olyan normák is, melyek hasonlóan szupra-
nacionálisaknak tekinthetők.  Ilyennek lehetnek esetleg a majd tárgyalandó 
ún. központi nemzetközi bűncselekmény, hiszen akár a Martens Klauzulára, 
akár a civilizált nemzetek által elismert általános jogelvekre, mint jogforrásra 
vezetjük vissza e bűncselekményeket, jus cogens és obligatio erga omnes 
jellegük annyira államok feletti, mint amennyire az emberiség (emberiesség) 
jogai (des lois de l’humanité, laws of humanity) és a közös lelkiismeret 
parancsai.10  

Az obligatio erga omnes és a jus cogens kettősségéről kell néhány szót 
ejteni.  Az obligatio erga omnes elvet a Nemzetközi Bíróság [International Court 
of Justice (ICJ)] a Barcelona Traction ügyben11 alakította ki, ám azóta nem 
jeleskedett annak kifejtésében. E szerint az obligatio erga omnes olyan állami 
kötelezettséget jelent, amely az államot a nemzetközi közösséggel, mint 
egésszel szemben kötelezi. Egy nemzetközi norma pedig akkor éri el a jus 
cogens szintjét, ha általánosan elfogadottá válik annak kötelező volta. Tehát 
például a területi szuverenitás elve jus cogens-é vált, hiszen minden állam 
elfogadja az állam jogát, hogy kizárólagos joghatóságot gyakoroljon a 
területén. Erga omnes ugyanakkor azt jelenti, hogy, ha például egy adott 
nemzetközi bűncselekmény jus cogens-é vált, azaz mindenkire kötelező, 
akkor ez a kötelezettség az államot az államok közössége irányában terheli. 

                                                 
7 Brownlie, I. (1994), Shaw, W. (1981). 
8 Bassiouni, M. Ch. (1992), 4.  
9 Ibid.  
10 Cassese, A. (2000), 187. 
11 Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (Belgium v. 
Spain), Judgement of 5th February 1970, ICJ Reports 1970, 3. 
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Azaz a jus cogensből folyó kötelezettség (obligatio) erga omnes-é lesz. Ebből 
következik, hogy a népirtás nemzetközi bűncselekmény volta jus cogens, és 
ebből folyik a mindenkire háruló kötelezettség az elkövetők kiadatására vagy 
megbüntetésére. Tény azonban, hogy a nemzetközi büntetőjog alkalmazása 
mindenképpen nemzeti jogrendszerek együttműködését feltételezi, és ezért 
nemzetközi és nem nemzetek feletti büntetőjogról beszélünk.  

Az úgynevezett Martens Klauzulát először az orosz publicista Fjodor 
Fjodorovics Martens (1845–1909) javaslatára foglalták az 1899-es II. Hágai 
Konvenció preambulumába, amely a Szárazföldi hadviselés jogáról és 
szokásairól szóló szabályokat tartalmazta. A klauzulát megerősítette a IV. 
Hágai Konvenció ugyanerről a témáról. A szövege a következő: „Amíg a 
háború jogáról egy teljesebb kódex nem készül, a Magas Szerződő Felek 
célravezetőnek tekintik annak kijelentését, hogy az általuk elfogadott 
Szabályokban nem foglalt esetekben, a lakosok és a harcolók a civilizált nemzetek 
között kialakult alkalmazásból, az emberiesség szabályaiból eredő nemzetek 
jogának elvei és a köz lelkiismeret parancsainak védelme és irányítása alatt 
maradnak.” 

1907 óta a nemzetközi humanitárius jog fejlődése fordulópontjának 
tekintik e klauzulát. Fél évszázaddal később az 1949-es Genfi Konvenciók 
1977-ben elfogadott I. és II. Kiegészítő Jegyzőkönyvei hasonló deklarációkat 
tartalmaznak. Az I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkének 2. bekezdése szerint: 
„A polgári személyek és harcosok a jelen Jegyzőkönyvben vagy más nemzetközi 
megállapodásban nem szabályozott esetekben is a nemzetközi jognak a kialakult 
szokásokból, az emberiesség törvényeiből és az emberiség lelkiismeretének 
követelményeiből folyó általános elvek védelme és hatálya alatt állnak.” A II. 
Kiegészítő Jegyzőkönyv preambuluma pedig kimondja, „hogy az ember 
személye a hatályos jog által nem szabályozott esetekben is az emberiesség 
alapelveinek és a közlelkiismeret követelményeinek oltalma alatt áll”. 

Akár önkéntes alávetésen alapul egy nemzetközi bűncselekmény 
kötelező jellege egy államra nézve (mint például a polgári repülés biztonsága 
elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről Montrealban, az 1971. évi 
szeptember hó 23. napján aláírt egyezmény (1973. évi 17. tvr.), akár jus 
cogens volta miatt, az alkalmazás tehát belső jogalkalmazást is és ezért a 
belső jogok együttműködését feltételezi.12  Az együttműködési 
kötelezettséget az aut dedere aut judicare, azaz a kiadás vagy elbírálás elve 
fejezi ki, melyet hosszabb formában 1624-ben Hugo Grotius De jure belli ac 
pacis munkájában dolgozott ki, és amely aut dedere aut punire elvre rövidült 
később.13  Ez az elv tehát megköveteli az államoktól, hogy együttműködjenek 

                                                 
12 E vonatkozásban érdemes felhívni a figyelmet a Lockerbie esetre. Vö. Klip, A. – Mackarel, 
M. (1999). Jorgenssen, N.H.B. (2000), 85. 
13 Hugo Grotius De jure belli ac pacis, II. könyv, XXI. fejezet, III. és IV. 
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a nemzetközi bűncselekmények elkövetése esetén, és vagy kiadják a 
gyanúsítottat a büntetőhatalmat érvényesíteni kívánó államnak vagy 
nemzetközi szervezetnek, vagy maguk bírálják el a cselekményt és az 
elkövetőt.14   

Az államok együttműködésének akár a nemzetközi (tehát nemzetközi 
bűncselekményekkel kapcsolatos), akár pedig a belső jogi büntető 
igazságszolgáltatás terén Bassiouni hat formáját különbözteti meg: a) kiadatás, 
b) bűnügyi együttműködés büntetőügyekben, c) elítéltek átadása, d) 
lefoglalása és elkobzása a bűncselekményből származó javaknak, e) külföldi 
ítélet érvénye, f) a büntetőeljárás átadása, illetve átvétele.15  A magyar jogban 
a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 
fogalmazza meg a nemzetközi bűnügyi együttműködés hatályos szabályait a 
magyar hatóságok számára. A törvény csak nemzetközi szerződés által nem 
szabályozott esetekben alkalmazandó,16 és e törvény eltérő rendelkezésének 
hiányában a büntetőeljárásról szóló törvényt a nemzetközi bűnügyi jogsegély 
forgalomban is megfelelően alkalmazni kell.17   

Az Európai Unión belüli jog tekintetben persze meg kell említeni a 
2003. évi CXXX. törvényt az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi 
együttműködésről és a 2005. évi CXVI. törvényt az Európai Unió tagállamai 
közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-én kelt 
egyezmény és az egyezmény 2001. október 16-án kelt kiegészítő 
jegyzőkönyve kihirdetéséről.  A 1996. évi XXXVIII. törvény a bűnügyi 
jogsegély formáira részben eltérő terminológiát használ, mint Bassiouni.  E 
szerint a bűnügyi jogsegély formái a a) kiadatás, b) a büntetőeljárás átadása, 
illetve átvétele, c) a szabadságelvonással járó büntetés vagy ilyen intézkedés 
végrehajtásának átvétele, illetve átengedése, d) az eljárási jogsegély, valamint 
e) a feljelentés külföldi államnál.18  A Btk. és a Be. szabályozzák a külföldi 
ítélet érvényének elismerését.19 E terminológiai sokrétűségnek nem 
tulajdonítok különösebb jelentőséget, jelen könyv szempontjából is 
lényegtelen. Ennek ellenére a magyar jogszabály fogalmaival dolgozom. 

A tág értelemben vett nemzetközi büntetőjog magában foglalja a) a 
nemzetközi bűncselekmények jogát, és b) a nemzetközi bűnügyi jogsegély 
(szinonimával meghatározva: nemzetközi bűnügyi együttműködés) jogát is.  A 
szűk értelemben vett nemzetközi büntetőjog egyenlő a nemzetközi 

                                                 
14 A Montreali Egyezmény a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények 
leküzdéséről 7. és 8. cikkeiben fogalmazza meg e követelményt. 
15 Bassiouni, M. Ch. (1992), 5.  
16 1996. évi XXXVIII. törvény 3. §. 
17 Ibid 10. §. 
18 Ibid 4. § (1). 
19 Btk. 6. §. Be. 394/A. § (1). 
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bűncselekmények jogával, melyet nemzetközi anyagi büntetőjognak is 
nevezhetünk.   
 
 

I.1.2. A nemzetközi bűncselekmény fogalma 
 

A nemzetközi bűncselekmény fogalmát nem igen lehet megadni, talán 
csak annyi mondható, hogy a nemzetközi bűncselekmény olyan nemzetközi 
jogi kötelezettség megsértése, amely annyira alapvető a nemzetközi 
közösség érdekei szempontjából, hogy ennek megsértését a nemzetek 
közössége mint egész, bűncselekménynek ismeri el.20   

Összesen körülbelül 300 nemzetközi egyezmény és egyéb jogforrás 
több mint 20 nemzetközi jog alapján büntetendő cselekményt határoz meg.21  
Ezek egy csoportja a nemzetközi jus cogens részét képezi.  Ide sorolhatók a 
következő bűncselekmények: 1) agresszió, 2) népirtás, 3) emberiség elleni 
bűncselekmény, 4) háborús bűncselekmény, 5) az ENSZ és hozzárendelt 
személyzet elleni bűncselekmények, 6) nukleáris anyagok lopása, 7) 
zsoldosság, 8) apartheid, 9) tiltott fegyverek jogtalan használata, tartása, 10) 
rabszolgaság és kapcsolódó cselekmények, 11) kínzás és más embertelen 
vagy megalázó bánásmód vagy büntetés, 12) jogellenes kísérletek az 
emberen.22  Továbbá, komoly érvek hozhatók fel amellett, hogy a 
terrorizmust is ide vegyük.23

Bassiouni megkülönböztet nemzetközi deliktumokat, amelyek közé 
sorolja például a kalózkodást vagy a polgári túszok szedését.  Véleményem 
szerint ez a megkülönböztetés terminológiai félreértésre adhat okot, hiszen 
összetéveszthető a deliktuális felelősséggel. Helyesebbnek tartom a nem jus 
cogens nemzetközi bűncselekmények fogalom használatát. Végül meg kell 
említeni az ú.n. transznacionális bűncselekményeket, amelyek nemzetközi 
jogi jellegüket az államok közötti elkövetési módnak köszönhetik.  Ide 
tartoznak például a nemzetközi szervezett bűnözés, nemzetközi kábítószer 
kereskedelem.   

Ebben a kötetben a nemzetközi bűncselekmények alatt azok 
legszűkebb csoportját értem, azaz a központi bűncselekményeket, 
amelyekhez azonban hozzátartozónak tartom a terrorizmust is, amint azt a 
III. fejezetben kifejtem.  Amikor ennek ellenére más értelemben utalok e 
fogalomra, akkor azt külön kiemelem. 

                                                 
20 Vö. Gellér B.J. – Kis N. (2003).  
21 Bassiouni, M. Ch.(1999), 3. és Werle (2003), 39. 
22 Ibid. Werle (2003), 51.  
23 Bassiouni, M. Ch. (1999), 765. és Cassese, A. (2001), 994., Cassese, A. (2003), 25. 
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I.2.  A nemzetközi büntetőjog fejlődésének rövid története  
 

I.2.1. A jus ad bellum, jus in bello és jus contra bellum 
 
 

„Az a veszélyes, hogy ez a háború,  
mely önkívülete már ott csillog a jó 

modorú fiatal német szemében, 
nem valamilyen meghatározott cél 

érdekében történik,  
hanem igazi bellum omnium 

contra omnes lesz” 
(Márai S.: A Hang, 111. o.) 

 
 

Igen nehéz összefoglalni a nemzetközi büntetőjog történetét, mert 
nem egy egységes jogrendszer, joghatóság vagy jogintézmény fejlődését 
kellene leírni, hiszen szinte minden bűncselekménynek megvan a maga 
evolúciós históriája.  Ezért is és az előző alfejezetben kifejtettek miatt is a 
következőkben csak a központi jelentőségű bűncselekmények leírására és 
fejlődésük bemutatására szorítkozom, és csak annyiban, amennyire az a 
magyar jogra gyakorolt hatásuk tekintetében szükséges.   

A háborús bűncselekmények kialakulásának története szorosan 
összefügg a fegyveres összeütközések jogának fejlődésével, azaz a 
nemzetközi humanitárius jog kialakulásával.24 Mielőtt azonban ennek 
tárgyalásába kezdenék, szólni kell a jus ad bellum és a jus in bello közötti 
különbségről.25  Volt idő, amikor a háború indítása, illetve folyatása jogos 
volt, és a háborúhoz való jogot szabályozó rendelkezések összessége 
jelentette a jus ad bellumot.  Amint azt majd látni fogjuk az agresszió rövid 
tárgyalásánál, a Nemzetek Lígájának érája alatt alakult ki a háború 
jogosságának korlátozása, ami mára az államok közötti erőszak majdnem 
teljes tilalmához vezetett,26 azaz ma már helyesebb jus contra bellum-ról 
beszélni.27  Természetesen vannak e szabály alól is kivételek, melyek közé 
tartozik az egyéni és kollektív önvédelem,28 a Biztonsági Tanács határozatai 

                                                 
24 Vö: Meron, T. (1998). 
25 Greenwood, C. (1999), 58. 
26 ENSZ Karta 2. (4) bek. cikk. 
27 Sassoli, M. – Bouvier, A. (1999), 84.  
28 ENSZ Alapokmány 51. cikk.  
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alapján alkalmazott erőszak,29 és vitathatóan a nemzeti felszabadító háborúk, 
az önrendelkezési jog gyakorlásának biztosítása céljából,30 egyesek ide 
sorolják a humanitárius intervenciót is.31  Logikailag következik ebből, hogy 
legalábbis az egyik fél a nemzetközi fegyveres összeütközés során megsérti a 
nemzetközi jogot.32  Ám éppen ez, hogy ki alkalmaz jogosan vagy jogtalanul 
erőszakot, mindig vitatott, legalábbis a felek részéről.  Így a háborúban 
alkalmazott jognak, azaz a fegyveres összeütközés során alkalmazott 
szabályoknak, a jus in bello-nak függetlennek kell lennie a háborúhoz való 
jogtól, a jus ad bellum-tól (vagy a jus contra bellum-tól).  Következésképpen 
minden nemzetközi fegyveres összeütközésben kötelező a felekre a jus in 
bello, teljesen függetlenül attól, hogy mit hisznek vagy valóban mi is a helyzet 
a háború jogossága tekintetében.33  A háborúhoz való jognak és a háborúban 
alkalmazott jognak ez a teljes elkülönítése a nemzetközi humanitárius jog és 
így a nemzetközi büntetőjog egyik legfontosabb elve, amelyet például a négy 
Genfi Konvenció 1977-es I. Kiegészítő-jegyzőkönyvének Preambuluma is 
tartalmaz.   
 

                                                 
29 Erre az ENSZ Karta VII. fejezete ad lehetőséget.  
30 Az erőszak alkalmazásának jogosságát a nemzetek önrendelkezési jogának – melyet mind 
a két emberi jogi egyezségokmány elismer az 1. cikkeikben - kikényszerítése céljából először 
az ENSZ Közgyűlés 2105 (XX) határozata (1965. december 20.) ismerte el.  
31 Jorgensen, N.H.B. (2000), 123. McCoubrey, H. (1998), 57.  
32 Sassoli, M. – Bouvier, A. (1999), 85. 
33 Clark, R.S. (2001), 299. 
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I.2.2. A nemzetközi büntetőjog kialakulása 

 
 

„Szólt, és csúfságot tervelt Hektór tetemével: 
mert inait mindkét lábán átfúrta egészen, 

sarkától a bokáig, ökörbőrt vont azon által, 
s fejjel a porban hogy hurcolja, szekérre kötözte: 
fölhágott maga is, fölrakta a nagyszerű fegyvert, 

ostora indított, a lovak nem késve röpültek: 
por gomolyult a továbbhurcolt tetem útja nyomában, 

éjszínű fürtje elomlott, egykor szép feje mélyen 
porba merült: mert Zeusz odaadta a rosszakaróknak 

immár, hogy megcsúfolják őt otthona földjén.” 
(Homérosz: Iliász) 

 
 

I.2.2.a. A nemzetközi büntetőjog Nürnberg előtt 
 

A nemzetközi büntetőjog két forrásból jött létre: egyrészről az 
államok közötti legősibb viszony, a háború következményeként, másrészről 
pedig a területi és személyi hatály alkakalmazásának határeseteiben, azaz a 
kalózkodás szabályozása során.  Már a legrégebbi időkben is felfogták az 
emberek, hogy a Milo tetteit védő Marcus Tullius Cicero kijelentése, miszerint 
„silent enim leges inter arma” (azaz ’a jog hallgat a fegyverek között’)34, nem 
tartható, és fegyveres összeütközések esetén is szükséges bizonyos 
szabályok betartása.  Példaként lehet felhozni az Ószövetséget, amelyben 
Isten a zsidók háborús cselekményeit korlátozza.  A közvetlenül Isten 
parancsára, legtöbbször hitetlenek ellen vívott küzdelmek során, az elfoglalt 
város egész lakosságát lemészárolták, mert a kegyelem az Isten elleni bűn 
lett volna.35 Ugyanakkor ’hadifoglyokat’ sokszor nem lehetett megölni,36 
ugyanígy nem lehetett fákat, gyümölcsösöket elpusztítani, vagy a földet 
felperzselni és az állatokat megölni.37  

Nem az izraeliták voltak az egyedüli ókori nép, amely szabályokkal 
korlátozta háborús cselekedeteit.  A kínai Sun Tzu szerint háborúban csak az 
ellenséges hadsereget szabad megtámadni, mert a legrosszabb taktika a 

                                                 
34 Cicero, M.T. (1971) Pro Milone, 4.11.  
35 Green, L.C. (1999), 355. Green, L.C. például 1 Sámuel 15-t idézi. 
36 2 Királyok Könyve 6:22-23. 
37 Deuteronomy 20:19-20, Exodus 23:29,  

 18



  

városok támadása, ezt csak akkor szabad megtenni, ha nincs más választás.38  
Már Krisztus előtt a VII. században olyan ’lovagiassági’ szabályokat 
alkalmaztak Kínában, mint például a még nem felkészült ellenség 
megtámadásának tilalma.39   

Az ősi indiaiak szent írásai is megkísérelték a humanitarianizmus 
bizonyos elemeit bevezetni.40  A Ramayana41 megtiltotta azokat a 
fegyvereket, amelyek „az ellenség egész faját kipusztítanák, beleértve azokat is 
akik nem tudnak fegyvert fogni”.42  A Mahabharata43 többek között megemlíti, 
hogy alvó ellenséget nem szabad megtámadni, Manu Törvényei, 
megközelítőleg ugyanebből a periódusból, kimondják, hogy elrejtett 
fegyverek használata tilos, hasonlóképpen nem szabad mérgezett, horgos 
vagy égő fegyvereket alkalmazni.44  

Az ókori görög kultúrában igen pontos szabályok voltak a harcban 
elesettek eltemetésével kapcsolatosan.45  Az olimpiák idejére, négyévenként 
fegyverszünet lépett érvénybe. Kialakult a szent helyek immunitásának is a 
koncepciója, amely majd a későbbi asylum, azaz menedékjog kialakulásához 
vezet.  Általánosságban megállapítható, hogy e szabályok vallási alapokon 
nyugodtak, és csak meghatározott földrajzi környezetben, meghatározott 
ellenséggel szemben voltak alkalmazandók.  A perzsák elleni harcokban e 
rendelkezések nem érvényesültek.46  

Amint említettem a kalózkodás volt a nemzetközi büntetőjog 
kialakulásának másik forrása.  A kalózkodásról írva Coleman Phillipson azon az 
állásponton van, hogy azt a homéroszi időkben a meggazdagodás elfogadható 
módjának tekintették.47  Phillipson ezen megállapítását az Iliász, az Odüsszeia 
és Tüküdidész A peloponézeszi háború története című munkából származó 
idézetekkel támasztaja alá. Alfred P. Rubin filológiai érvekkel megerősített 
szkepszissel ír e megállapításról.48 A leggyakrabban idézett szerző a 
’kalózkodás’ római jogi fogalmát illetően Marcus Tullius Cicero, ám 
legtöbbször nem a megfelelő forrást idézik Rubin szerint, hiszen nem a kalóz 
(pirata) kifejezést használja Cicero a kérdéses idézetekben.  Egy helyen 
                                                 
38 Sun-Tzu, The Art of War 78 (Samuel B. Griffiths trans., 1971.). 
39 Keegan, J. (1993), 173.  
40 Green, L.C. (1999), 356.  
41 Szanszkrit költemény a Kr. e. III. századból.  
42 International Court of Justice’s Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of 
Nuclear Weapons, 1996. július 8.  (Judge Weeramantry dissenting), 35 International Legal 
Materials 809, 897. 
43 Egy szanszkrit költemény melyet valószínűleg i.sz. 200 és 300 között írtak.   
44 The Laws of Manu (Georg Bühler trans., 1976.), 230., VII. cím, 90. 
45 Bugnion, F. (2000), 1. 
46 Ibid. 
47 Phillipson, C. (1911), 370. 
48 Rubin, A.P. (1998), 6. 
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azonban mégis e fogalomra utal, amikor arról szól, hogy nincs olyan jogi 
kötelezettség, amely szerint a kalózoknak tett esküt be kellene tartani, 
hiszen azok minden közösség ellenségei, így nem részesei a közös jognak, 
amely kötelezővé teszi az eskük betartását különböző közösségek között is 
(„cum hoc nec fides nec jus jurandum esse commune”).49  Sokan - többek 
között Grotius is - kritizálták e megállapítást, utóbbi azon az alapon, hogy az 
ekü kötő ereje nem kedvezményezettjének kilétén múlik, hanem Isten iránti 
kötelezettség.50  Összefoglalva megállapítható, hogy a görögök és rómaikak 
különbséget tettek ’vizi rablók’ és kalózok között, abban az értelemben is, 
hogy amíg az előbbieket bűnözőknek tartották, elfogadták olyan közösségek, 
társadalmak létét, amelyek a keleti medeiterráneumban a vizi kereskedelem 
során mások személyét és tulajdonát megszerezték. Ugyanakkor e 
csoportokat folyamatosan háborúban állóknak tekinették, és így például a 
’hátsó küszöb jogát’ (jus postliminii) nem terjesztették ki rájuk.51

A középkorban a lovagiasság szabályai kerültek előtérbe.  Ezek 
magukban foglalták a sebesültek, a hadifoglyok, a szent helyek és a vallási 
ünnepek tiszteletét.  A mai asylum joga, azaz a menedékjog az említett görög 
alapokon, éppen a szent helyek tiszteletéből, az oda menekülők sértésének 
tilalmából fejlődött ki.  Megjelent bizonyos fegyverek tiltása is.  Így például a 
második Lateráni Zsinat (1139) elítélte a számszeríj használatát.  Ugyanakkor 
éppen úgy, mint a megelőző korokban, e szabályok vallási kötődése abban is 
megnyilvánult, hogy a más vallásúakkal szemben nem köteleztek.  Ezért 
számolhatott be Tyre-i Vilmos 1099-ben Jeruzsálem lakosainak teljes 
lemészárlásáról a keresztesek által.52   

Egyesek szerint a XV. század jelentős változást hozott. Az abszolút 
monarchiák kialakulásával, valamint a puskapor elterjedésével háttérbe 
szorultak a nemesi csapatok, és a központilag szervezett és pénzelt zsoldos 
erők jelentették a hadviselés alapját.53 A zsoldos hadseregben már nem a 
szakrális elemekre épülő elképzelések határozták meg az ellenséggel való 
viszonyt, hanem részben az önérdek.  A katona érdeke a zsákmányolás és a 
túlélés volt, míg a parancsnokok érdeke is egybeesett a felszerelt és 
kiképzett katonák életének megőrzésével. Megjelent a sebesült ellenség 
önérdeken alapuló tisztelete, és a hadi orvoslás.54

Másfelől a polgári lakosság védelme is előtérbe került. Ennek a 
következménye volt a történelem vélhetően első nemzetközi bűntető pere. 
                                                 
49 Cicero, M. T. (1971) De Officis, III. 29. 
50 Grotius, H. On the Law of War and Peace (CECIL), 1925), II, xii, 15) 
51 Rubin, A.P. (1998), 18. A jus postliminii-vel kapcsolatban lásd Földi A., - Hamza G.,(1996.), 
para. 741. 
52 Huygens, R. B. C. (1962), 811.  
53 Vö: Hamilton, B. (2000). 
54 Edbury, P.W. - Rowe, J.G. (1988). 
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1474-ben a Hansa városok képviselőiből álló 28 tagú bíróság Peter von  
Hagenbach Breisach környékén csapatai által megszállt területen elkövetett 
kegyetlenkedéseit bírálta el. A bíróság nem fogadta el Hagenbach 
védekezését, hogy Merész Károly burgundi hercege utasítására járt el, és 
halálra ítélték.55  

A felvilágosodás újabb változást hozott.  Jean-Jacques Rousseau Le 
Contrat Social-ban kifejti azt az alapelvet, amely meghatározó lett a háborúban 
elkövetett cselekményekért való felelősség megállapítása szempontjából: „A 
háború nem ember és ember hanem állam és állam közötti viszony, amelyben az 
egyének csak véletlenszerűen válnak ellenséggé, nem mint ember, sőt nem is mint 
állampolgár, hanem mint katona … A háború célja az ellenséges állam 
elpusztítása, ennek védelmezőit jogosan meg lehet ölni, amíg fegyvert viselnek; ám 
amint leteszik ezeket és megadják magukat, megszűnnek ellenségnek vagy az 
ellenség ügynökének lenni, egyszerűen újra emberekké válnak, és nincs már 
semmilyen joga másnak az életükkel való rendelkezésre.”56

Ezen egyszerű elv következménye beláthatatlan: a háború nem jogosít 
fel korlátlan erőszakra, az erőszak csak addig és olyan mértékben jogos, amíg 
és amennyiben a háború céljának eléréséhez szükséges. Tehát egyrészt 
különbséget kell tenni a harcolók és nem harcolók között, és csak a 
harcolók támadhatók, másrészt a harcolók is csak a szükséges és arányos 
mértékben sérthetők.   

A XVII. század végén és a XVIII. század elején bizonyos szempontból 
romlott a helyzet a nemzeti hadseregek kialakulásával. A sorozás nagyszámú 
katonához juttatta az államokat, és az emberi élet igen olcsó lett. 1859. 
június 24-én 15 órán át dúlt Olaszországban a Solferino-i ütközet, amelyben 
6000 katona vesztette életét és 40 000 megsebesült. Egy svájci üzletember, 
Henry Dunant üzleti célból éppen arra utazott, és elborzadva a sorsukra 
hagyott sebesültek gyötrelmei láttán, más civilekkel segíteni igyekezett. 
Tapasztalatait a Solferino emléke című műben közreadta. Az e műben 
megfogalmazott két javaslat egyike a vöröskereszt mozgalom magja lett, és a 
másikból született az első Genfi Konvenció, amelyet 1864. augusztus 22-én 
fogadtak el. Ennek leglényegesebb eredménye a 6. cikkben megfogalmazott 
sebesültek védelmének elve volt.57   

E fejlődéssel párhuzamosan az USA polgárháborúja során 1863-ban 
Lincoln elnök utasítására a Columbia Egyetem jogász és politológus 
professzora Francis Lieber kidolgozta az ú.n. Lieber Kódexet, amely a 
harcoló csapatok magatartását szabályozta.58

                                                 
55 Grepp, E. (1999), 531. és Hildburg, B.G. (2001). 
56 Saját fordítás. Magyarul lásd: Rousseau, J. J. (2001). 
57 Dunant, J. H. (1862). 
58 McCoubrey, H. (1998) 18-19. Merton, T. (1998), 131. 
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Az orosz kormány ösztönzésére 1968-ban Szent Pétervárott 
nemzetközi diplomáciai konferenciát hívtak össze, amely során megszületett 
a Szentpétervári Deklaráció. E rendkívüli fontosságú dokumentum 
tartalmazza a nemzetközi humanitárius jog ma is alkalmazott egyik alapelvét: 
a szükségtelen szenvedést vagy halált okozó harcászati módszerek és 
eszközök alkalmazásának tilalmát.59

1899-ben és 1907-ben Hágában megtartották az első és második 
béke konferenciát, melyek eredményeként megszülettek az ún. hágai 
szabályok, azaz az 1907-es Hágai Egyezmény és a Szárazföldi hadviselés 
Szabályai.   

Az Ottomán Birodalom területén élő örmények ellen elkövetett 
cselekmények60 1915. május 24-én közös deklarációra ösztönözte a francia, a 
brit, és az orosz Kormányokat: „mivel Törökország ilyen új bűncselekményeket 
követett el az emberiség és a civilizáció ellen, a szövetséges Kormányok 
nyilvánosan tudtára adják a Fenséges Portának, hogy személyes felelősséggel 
tartoznak majd ezen említett bűncselekményekért mindazon tagjai az ottomán 
kormánynak és ezek képviselői, akikről kiderül, hogy részük volt ezekben a 
mészárlásokban.”61

Egy nemzetközi háborús bűncselekményeket tárgyaló pernek az 
ötlete Lord Curzontól ered, aki ezt a Birodalmi Háborús Kabinet 1918. 
november 20-i ülésén vetette fel.62  Érdekes módon a britek hangsúlyozták a 
német császár és más német vezetők elleni eljárás fontosságát, ugyanakkor 
semmilyen érdeklődés nem mutatkozott az ártatlan kisebbségek kiirtóinak és 
üldözőinek, mint az örmények esetében a török Kormány felelősségre 
vonása iránt.63  

A Versailles-i Békeszerződés 227. cikke rendelkezett II. Vilmos német 
császár nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonásáról, ám erre soha nem 
került sor.64 A bűncselekmény, amellyel vádolták a „nemzetközi erkölcs és a 
szerződések szentsége elleni főbenjáró bűncselekmény” volt.  Érdemes 
megfigyelni ezen bűncselekmény és a Vogt Peter von Hagenbach elleni vád 
hasonlóságát.   

Az 1925. évi Genfi jegyzőkönyv a mérgező, fojtó vagy hólyaghúzó 
gázokról és a bakteriális fegyverekről és az 1929-es Genfi egyezmény a 
hadifoglyokkal való bánásról, kialakította az ún. hágai és genfi jogot.  A hágai 

                                                 
59 Ibid, 20. 
60 Lásd szépirodalmi feldolgozásnak: de Bernieres, L. (2005). 
61 United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes 
Commission. 
62 Lloyd George, D. (1938), 93.  
63 Ibid. 
64 Treaty of Peace between the Allied and Assiciated Powers and germany (’Treaty of 
Versailles’) 
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jog a nemzetközi fegyveres összeütközések során megengedett harcászati 
módszerek és eszközök jogát foglalja magában, míg a genfi jog a védett 
személyekre vonatkozó szabályok összességét jelenti.65  Igaz, azt is meg kell 
említeni, hogy ez a különbségtétel az 1977-es Genfi Egyezmények Kiegészítő 
Jegyzőkönyveivel erodálódott.   
 

                                                 
65 Vö: McCoubrey, H. (1998), Gardam, J. (1999). 
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I.2.2.b. A nürnbergi és tokiói cezúra 

 
 

„Óh nyári pázsit! 
Be sok vitéz alussza 

Öledben álmát!” 
 (Macuo Basó (Franyó Z. fordítása) 

 
 
I.2.2.b.i. A Nemzetközi Katonai Törvényszék Nürnbergben 
 

1941-ben az Egyesült Államok elnöke Roosevelt és a brit 
miniszterelnök Churchill nyilvánosságra hozták szándékukat, hogy egy nagy 
eljárás keretében felelősségre vonják a náci vezetőket. A Szovjetunió is 
hasonló szándékokat nyilvánított ki 1942 elején. 66  1942. január 13-án kilenc 
állam képviselői, melyeket a náci Németország megtámadott, összegyűltek 
Londonban a Szövetségesek Közötti Konferenciára a Háborús 
bűncselekmények megbüntetéséről.67 A résztvevők a St. James Palace-i 
Deklarációban figyelmeztetést tettek közzé, hogy a felelősöket meg fogják 
büntetni szervezett igazságszolgáltatás keretein belül.68  Az USA az Egyesült 
Királyság és a Szovjetunió ismételten figyelmeztetett arra, hogy a felettes 
utasítása nem lesz büntethetőséget kizáró ok. Az agresszív háborút, mint 
bűncselekményt elítélték, és kijelentették, hogy az állami és katonai 
vezetőket személyükben fogják felelősségre vonni.69 1942. december 17-én 
Eden brit külügyminiszter bejelentette a Szövetségesek nevében, hogy a 
zsidó nép kiirtása sem marad büntetlenül.  1942. október 7-én Lord Simon 
Lordkancellár és Roosevelt elnök felállították A Háborús 
Bűncselekményeket Feltáró Bizottságot (Commission for the Investigation of 
War Crimes), amely első ülését 1943. október 20-án tartotta Londonban, és 
magát az ENSZ Háborús Bűnökkel Foglalkozó Bizottságnak (United Nation’s 
War Crimes Commission (UNWCC)) nevezte el.70

A Nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék (International Military 
Tribunal (IMT)) statútuma a 6. cikkben meghatározott béke elleni 
bűncselekmény (6. cikk (a) pont), háborús bűncselekmény (6. cikk (b) pont), 

                                                 
66 Cassese, A. – Gaeta, P. – Jones, A.R.W.D. (2002), 7. Vö. még Ponting, C. (1994) 
Churchill-ről írott művével.  
67 Bassiouni, M. Ch. (1999), 318. 
68 Jascheck, H. H. (1952), 122.  
69 Bassiouni, M. Ch. (1999), 319. 
70 Roggemann, H. (1998) 169. Lásd még Kissinger, H. (1994). 
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és emberiség elleni bűncselekmény (6. cikk (c) pont) miatt vonta felelősségre 
a vádlottakat. Az ítéletek precedenst teremtettek több szempontból is. 
Megalapozták az egyéni nemzetközi büntetőjogi felelősséget, a három 
bűncselekmény definícióját tisztázták, kizárták a parancsra való elkövetés és 
a vezető beosztás büntethetőséget kizáró voltát. 1946. december 12-én az 
ENSZ Közgyűlése határozatában megerősítette a Londoni Statútumot és az 
IMT ítéleteit.  

E helyütt el kell időzni egy kicsit a nürnbergi precedensnél, és ezt a 
vizsgálatot érdemes talán a legsúlyosabb vád tárgyává tett bűncselekménnyel, 
a béke elleni bűncselekménnyel kezdeni.   

Amint azt már említettem, az agresszió nemzetközi jogi fogalma a 
Nemzetek Ligájának érája alatt fejlődött ki.  Arisztotelész,71 Ciceró,72 Szent 
Augusztinusz73 és Aquinói Szent Tamás74 is kísérletet tett arra, hogy 
különbséget tegyen az igazságos és igazságtalan háború között. E 
próbálkozások desztillációját jelentette Grotius ugyancsak már említett műve. 
Ebben többek között kifejti, hogy háborúban is kötelező az igazságosság és 
tisztesség.75 A teljesség igénye nélkül ki lehet még ragadni a jogfejlődés 
történetéből a Clermont Ferrand–i zsinatot, ahol a Pápa 1095-ben kihirdette 
az „Isten békéjét”, amely megtiltotta a háborúskodást bizonyos vallási 
ünnepeken.   

Francisco de Vittoria, akit széles körben a nemzetközi jog egyik 
alapítójának tekintenek, úgy érvelt, hogy az igazságos háborúkat erkölcsileg 
igazolni kell, például önvédelemmel vagy valamely gonosz tett megtorlásával.  
Vittoria írásai képezik az agresszió fogalmának az alapjait, hiszen ezek olyan 
kérdéseket vetnek fel, mint megengedett önvédelem, az arányosság kérdése, 
a hadászati szükségesség korlátai, az állami vezetők felelőssége, vagy éppen a 
parancs büntethetőséget kizáró voltának alkalmazhatatlansága.76   

A következő történelmi szakasz olyan normatív szabályok 
megfogalmazásának kísérletét foglalta magában, amelyek a világközösség által 
elfogadott értékek alapján bizonyos formáit a háborúnak elutasították. Az 
1848-as Westphalia-i Békeszerződést követően az agresszió ellenes 
szerződések elszaporodtak, és lassan elkezdődött a háborúellenes gondolat 
tág körben történő elfogadásának folyamata.77  

                                                 
71 Aristotle, 1094 a1-3, a 27- b11. 
72 Cicero, M.T. (1971), Pro Milone. 
73 Vö. Eppstein (1935). 
74 Aquinói Szent Tamás Summa teologiae, II, ii, 40. 
75 Hugo Grotius, De jure belli ac pacis libri tres, X. fejezet, 4. bek. 
76 de Vittoria, F. (1917). 
77 Vö. Kissinger, H. (1994). 
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Az újabb kori időkben 1899 óta 49 multilaterális szerződés 
kifejezetten a háború tilalmával és a béke fenntartásával foglalkozott. Ezek 
közül a legfontosabbak a követezőek:  

1) az 1899-es és 1907-es hágai egyezmények a nemzetközi viták 
békés rendezéséről;  

2) az 1919-es Versailles-i Szerződés, amely elítélte az agresszív 
háborút;   

3) 1920-ban a Nemzetek Ligájának Egyezségokmánya, amely 
megtiltotta az agresszív háborúkat;   

4) az 1928-as párizsi Kellogg-Briand Paktum a háborúról, mint a 
nemzeti politika eszközéről való lemondásról;   

5) az 1945-os Londoni Charta, amely kriminalizálta a háborút;   
6) az ENSZ Alapokmánya, amely kimondta az erőszak alkalmazásának 

tilalmát kivéve önvédelem esetében.78

Az I. Világháború után az emberek úgy gondolták, hogy egy újabb 
háború elkerülhető, sőt lehetetlen a megélt borzalmak tükrében.  Számos 
próbálkozást követően 1928. augusztus 27-én aláírták a Háborúról való 
Lemondás általános Szerződés - ét (General Treaty for the Renunciation of 
War), ismertebb nevén a Kellogg-Briand Paktum.  63 állam ratifikálta vagy 
írta alá e szerződést, és mivel nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely időbeli 
hatályát korlátozná, Brownlie úgy ítéli meg, hogy még mindig hatályos.79   

A fejlődés újabb állomását jelentette az 1933-as szovjet javaslat az 
agresszió megfogalmazására.80 A nürnbergi felelősségrevonásra történő 
előkészületek során Alwyn Vernon Freemen, az USA katonai főügyész 
hivatalának kiemelkedő jogásza egy feljegyzést írt a következő címmel: 
„Háborús bűncselekmény-e a jelen háború tervezése és megindítása?”.81  
                                                 
78 Bassiouni, M. Ch. (1999), 62-100. 
79 Brownlie, I. (1963), 75. 
80 „1. Egy nemzetközi konfliktusban azt az államot kell agresszornak tekinteni, amely 
elsőként folyamodik a következő cselekmények egyikéhez: 
Hadat üzen egy másik államnak. 
Hadüzenet nélkül megszállja egy másik állam területét fegyveres erőivel. 
Egy másik állam területének bombázása szárazföldi, vízi, vagy légi erők által.   
Szárazföldi, vízi, vagy légi erők leszállása, partraszállása vagy behatolása egy másik állam 
határain belül e másik állam engedélye nélkül vagy egy ilyen engedély feltételeinek 
megszegésével, különösen, ami az említett tartózkodás idejét, vagy az érintett terület 
kiterjesztését illeti. 
Egy másik állam partjainak vagy kikötőinek tengeri blokádja. 
2. Semmilyen politikai, stratégiai vagy gazdasági meggondolás, ideértve a természeti kincsek 
kiaknázásának szándékát vagy bármilyen előny vagy kiváltság megszerzését egy másik állam 
területén, semmilyen hivatkozás jelentős tőke befektetésre vagy másfajta különleges érdekre 
egy másik államban, vagy állítólagos hiányosságok egy adott állam szervezetében nem 
fogadható el az 1. klauzulában megfogalmazott agresszió igazolásaként.” 
81 Murphy, P.and Stockdale, E. (1998), 141. Smith, B. (1981), 104.  
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Freeman ezt a kérdést nemlegesen válaszolta meg, a ma már ismerős érvelés 
alapján, miszerint a nemzetközi jog nem követeli meg, hogy valamely 
egyezmény megsértőjét büntetőjogilag felelősségre vonják, kivéve, ha az 
adott szerződés büntetőszankciók alkalmazását írja elő megsértőivel 
szemben.  Mivel semmilyen nemzetközi szerződés, amelynek Németország 
és a Szövetségesek is tagjai voltak – különösképpen a Kellogg-Briand paktum 
– nem határozott meg büntetőszankciókat, nem volt jogi indok arra, hogy 
elítéljenek valakit is a II. Világháború megindításáért.82   

A London-i Charta 6. cikk (a) bekezdése az agressziót a következők 
szerint fogalmazta meg: „az agresszív vagy a nemzetközi szerződéseket, 
egyezményeket, biztosítékokat sértő háború kitervelése, előkészítése, 
kezdeményezése és folyatatása, vagy az előbbi cselekmények bármelyikére 
irányuló közös tervben vagy összeesküvésben való részvétel.”  

A perben az első és második vádpontok szorosan összefüggtek.  Az 
első vádpont az agressziót célzó „közös tervben vagy összeesküvésben való 
részvétel” vádját tartalmazta.  A második vádpontban vádolták meg a 
vádlottakat a béke elleni bűncselekménnyel, mely Lengyelország, az Egyesült 
Királyság és Franciaország elleni 1939. szeptemberi háború indítását, 
valamint az ezt követő többi háborút, amelyek sorát az Egyesült Államok 
ellen indított háborúkat foglalta magában.83   

Amint azt számos szerző megjegyezte, a Törvényszéknek nem kellett 
volna olyan védekezéssel foglalkoznia, amely a béke elleni bűncselekmény 
legitimációját firtatta, hiszen a Szövetséges Hatalmak elhatározták, hogy ez 
része lesz a Chartának, és ez elégséges jogalapnak kell, hogy bizonyuljon.84  
Ezzel ellentétben a törvényszék teljes körű vitát engedélyezett e tárgyban, és 
azt mind a védelem, mind pedig a vád ki is használta.  Egy az „Összes védő 
által elfogadott indítványban” úgy érvelt a védelem, hogy a béke elleni 
bűncselekménynek a Chartába való felvétele ex post facto jogot jelent.85  
Másfelől a vád Robert Jackson bíró vezetésével arról kísérelte meggyőzni a 
Törvényszéket, hogy a béke elleni bűncselekmény 1939-re már elfogadott 
nemzetközi jogon alapult.86   

Amikor egy évvel később ítéletet hozott a Törvényszék, mind a vád, 
mind a Charta jogosságát megvizsgálták.  Az agressziót, mint a legsúlyosabb 
nemzetközi bűncselekményt határozták meg.87 A nullum crimen sine lege-vel 
kapcsolatos védői indítványra válaszolva megállapították, hogy ez az elv az 

                                                 
82 Ibid. Vö: Valki, L. (1989).  
83 Murphy P.and Stockdale, E. (1998), 142. 
84 Schwarzenberger, G. (1947), 344.  
85 Mase, W. (1979), 259-260. 
86 Jackson, R., 777-781. 
87 Bassiouni (1999), 320. 
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igazságosság (justice) általános elve, amely azt foglalja magában, hogy senkit 
ne lehessen olyan cselekményért megbüntetni, amelyről azok elkövetésekor 
nem tudhatta, hogy büntetendő.88 A Törvényszék azonban megállapította, 
hogy a vádlottak, mint magas tisztségeket betöltő emberek, tudhatták és 
tudták, hogy amit tesznek, az rossz.  Bár az agressziót általánosságban nem 
határozták meg, a Törvényszék számára nyilvánvaló volt, hogy a tény, 
miszerint senkit nem ítéltek el korábban e bűncselekmény miatt, nem 
lehetett akadálya ezen ítéletnek.  Itt jegyeznénk meg, hogy eme okfejtés 
jogelméletileg is igazolható, hiszen mindig kell lennie egy első ítéletnek, amely 
precedenst teremt.89   

Még ha a Törvényszék nem is találja bűncselekménynek azt a 
cselekményt, amely miatt a vádlottak ellen vádat emeltek,90 a bírák így vagy 
úgy, de döntenek az eléjük vitt magatartás büntetendőségéről.91 A 
legfontosabb következménye ennek az állításnak, hogy még akkor is, ha a 
bíróság nem hoz létre olyan új bűncselekményt, ami az előtte fekvő 
cselekményre illene - és ártatlannak találja a vádlottakat -, valójában jogot 
alkot. Ez következik azon megállapításból is, miszerint a büntetőjog 
kettőssége mindkét oldalon a cselekvési szabadság kiterjesztését és 
csökkenését eredményezi, függetlenül a hagyományos értelemben vett 
(de)kriminalizációtól. Igaz, mindaddig, amíg az ügyet a hatóság el nem 
döntötte, valódi hézag volt a jogban, melyet viszont a vád feltárt.  „A jog nem 
statikus, hanem folyamatos adaptációval követi a változó világ által támasztott 
követelményeket” állapította meg a Törvényszék.92

A Londoni Statútum 6. cikk (b) pontja a háborús bűncselekményt a 
következőkben határozta meg: ”A háború jogának és szokásainak megsértése.  
E jogsértések felölelik a következő cselekményeket anélkül azonban, hogy azokra 
korlátozódnának: megszállt terülen vagy onnan származó polgári lakosság 
tagjaival szemben elkövetett emberölés, embertelen bánásmód, vagy 
kényszermunkára vagy más célból történő kitelepítés, hadifoglyok vagy 
hajótöröttek  megölése vagy embertelen bánásmód, túszok megölése, köz- vagy 
magántulajdon fosztogatása, városok, piacok, falvak szándékos elpusztítása vagy 
minden hadászatilag nem szükséges megsemmísítés.”93

                                                 
88 Ibid. 
89 Vö: Hart H.L.A. (1994). 
90 Lásd például Grant v. Allan 1988 S.L.T.; 1987 S.C.C.R. 402 ügyet, melyben a bíróság úgy 
döntött, hogy a vádlott munkáltatójának kereskedelmi versenytársa támogatása céljából, a 
vádlott által előállított nyomtatott szórólapok készítése a skót jog szerint nem számított 
büncselekménynek 
91 Willock (1996), 99. 
92 G.A. Res 3314 (XXIX), U.N. GAOR, Supp. No. 31. 
93 Saját fordítás Roggemann (1998), 377. o. alapján. 
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Amint azt már korábban részleteztem, a fegyveres összeütközés 
során védett személyek elleni cselekmények tiltása, illetve bizonyos hadászati 
módszerek preskripciója hosszú történelmi múltra vezethető vissza.  A II. 
Világháborús fejlemények tárgyalása során azonban egy még nem említett I. 
Világháborús eseményt kell felidéznünk.  Vegyi fegyverek első ízben - mint 
ismert - tömeges bevetésre 1915. április 22-én kerültek a belgiumi Ypres-
nél, ahol a németek alkalmaztak gázt a francia állások ellen.94

Németország elhatározta, hogy klórgázzal - amelynek egyedül ő volt 
birtokában - próbál meg véget vetni az állóháborúnak, és egyúttal elkerüli a 
szövetségesek tengeri blokádja által előidézett lőszerhiány következményeit. 
1915. április 22-én a németek 5730 konténerben felhalmozott 180 tonnányi 
klórgázt juttattak az ellenséges állások fölé. A WHO ismeretei szerint a 
gáztámadás 15000 francia, algériai és kanadai katona halálát okozta. Ez volt a 
világon a tömegpusztító fegyverek első bevetése.  

1917-ben alkalmaztak először "mustárgázt", amely a tüdőnél kevésbé 
védhető bőrt támadja meg közvetlenül. Ezt a gázfajtát előbb tüzérségi 
gránátokkal, majd repülőgépekről juttatták az ellenség fölé. Alkalmazták 
azután Oroszországban 1919-ben, Marokkóban a franciák 1923-ban és 1926-
ban, 1930-ban Líbiában az olaszok, Kínában, Hszincsiang-Ujgur autonóm 
területen 1934-ben a japánok és végül 1935 és 1940 között Etiópiában az 
olaszok. A japánok 1937 és 1942 között újból használtak vegyi fegyvereket, 
például mustárgázt, de ugyanakkor első ízben olyan biológiai fegyvereket is 
bevetettek, mint amilyen a pestis kórokozója volt.95

A tradicionális néven háborús bűncselekményeknek nevezett 
bűncselekményeket már az említett 1899-ben és 1907-ben Hágában 
megtartott első és második békekonferencia során elfogadott ún. hágai 
szabályok, azaz az 1907-es Hágai Egyezmény és a Szárazföldi hadviselés 
Szabályai tartalmazták.  A Londoni Statútum e szabályokat vette 
tulajdonképpen alapul, és összefoglalva őket egyéni büntetőjogi felelősséget 
társított hozzájuk.   

A Londoni Charta 6. cikk (c) bekezdésében a következőképpen 
fogalmazta meg az emberiesség elleni bűncselekményeket: „a háború előtt 
vagy közben politikai, faji vagy vallási okból, a Törvényszék hatáskörébe tartozó 
bűncselekmény elkövetése közben vagy azzal kapcsolatban bármely civil lakosság 
sérelmére elkövetett emberölés, kiirtás, rabszolgaságba hajtás, deportálás, és más 
                                                 
94 A német lelkület és a háború vizsonyáról Márai döbbenetes erővel ír szavait Mirza Rey író 
(valóságban a nagy spanyolgondolkodó Miguel de Unamuno-ról formázott alak) szájába adva 
A hang című regényében.   
95 Meg kell ejgyezni azt is, hogy Vietnamban 1961 és 1967 között az amerikaiak nagy 
mennyiségben használtak trioxint és egyéb vegyszereket. Az 1980 és 1988 közt Irán és Irak 
közt folyt háborúban az irakiak bevetettek mustárgázt és más harci gázokat. McCoubrey 
(1998), 240-241. 
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embertelen cselekmények függetlenül attól, hogy az adott cselekmény büntetendő-
e az elkövetés helye szerinti ország belső joga szerint.”96

Az emberiesség elleni bűncselekmények Nürnberg-i definíciója 
szorosan kötődik a háborús bűncselekményekhez, mert alkotói annak 
kiterjesztéseként fogták fel.97  Ugyanakkor az idők folyamán a nemzetközi 
bűncselekmények külön kategóriájává vált, ám 1993-ig ( ICTY ) nem lett 
valamely nemzetközi szerződés vagy egyezmény tárgya.   

Az emberiesség elleni bűncselekmények jogi alapjait azonban nem a 
nürnbergi jog vetette meg.  Már a korábban tárgyalt 1899-es és 1907-es 
Hágai Konvenciókban megjelenő Martens Klauzula (és fél évszázaddal később 
az 1949-es Genfi Konvenciók 1977-ben elfogadott I. és II. Kiegészítő 
Jegyzőkönyveinek hasonló deklarációi) előrevetítette a nemzetközi jog 
ilyeténképpeni alakulását.98

Az az elv, hogy általános jogelvekre vissza lehet nyúlni, amennyiben a 
szerződések szövege nem szabályoz valamely kérdést, az 1899-es és 1907-es 
Hágai Szabályok 22. cikkében jelenik meg ismét, amely egyben lefekteti a 
Szentpétervári Deklaráció fő elvéből a szükségtelen szenvedés okozásának 
tilalmából folyó általános, a háborúban alkalmazott erőszak limitálásának 
elvét: „A harcoló felek joga egymásnak sérelmet okozni, nem korlátlan”.   

Az emberiesség elleni bűncselekmény, mint a nemzetközi 
bűncselekmények egy csoportjának megjelölése először 1915. május 28-án 
tűnik fel, amikor a francia, a brit és az orosz kormányok közös 
nyilatkozatban elítélték, hogy az Ottomán birodalom kormánya 
lemészároltatta az örményeket.99 Később a Sèvres-i Szerződés az 
emberiesség elleni bűncselekményeket elkövetőket kívánta bíróság elé 
állítani, ám a szerződést soha nem ratifikálták.  Ennek következtében 1945-
ben, a London-i Statútum készítésekor valóban nem volt még precedens e 
bűncselekmény definiálására és alkalmazására sem.  Ugyanakkor Robert H. 
Jackson nyugodtan írhatta Roosevelt elnöknek jelentésében, hogy ezen 
elveket legkésőbb 1907-től magába foglalta a nemzetközi jog.100

Az emberiesség elleni bűncselekmény tulajdonképpen a háborús 
bűncselekmények analógiájaként jött létre.101  A Londoni Statútum kitágította 
a tradicionális, szűk fogalmát a háborús bűncselekményeknek az emberiesség 
elleni bűncselekményekkel.102 Az alapvető különbség a háborús 

                                                 
96 Ibid., saját fordítás. 
97 Bassiouni, M. Ch. (1999), 41. 
98 I. Protokoll 1. cikk (2) bekezdés, II. Protokoll Preambulum. 
99 Részletesebben lásd a népirtás tárgyalásánál. Schabas, W. (2000) május 24-e ként adja meg 
ezt az időpontot.   
100 Jackson, R.H. Report (1949), 50.  
101 Bassiouni, M. Ch. (1999), 49. 
102 Ibid, 69.   
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bűncselekmények és az emberiesség elleni bűncselekmények között az, hogy 
az előbbieket háború alatt egy másik állam állampolgárai ellen követeik el, 
míg az utóbbi bűncselekményt az elkövetőkkel azonos állampolgárok ellen is 
el lehet követni.103

Ez volt az első alkalom a nemzetközi büntetőjogban, hogy ez a 
bűncselekmény megfogalmazásra került. Hosszas viták, előkészületek után 
mind a négy tárgyaló fél tervezeteket terjesztett be 1945. június 26-a és 
augusztus 8-a között.104  A francia delegáció 1945. július 25-én tervezetet 
nyújtott be, amely szerint a Törvényszéknek hatásköre lett volna olyan, a 
polgári lakosság elleni atrocitásokat, a polgári lakosság üldözését megvalósító 
cselekmények elbírálására, amelyek „sértik a nemzetközi jogot, az emberiesség 
szabályait, a közös lelkiismeret parancsait, és amelyeket az ellenséges Hatalom 
szolgálatában lévő fegyveres erők és polgári hatóságok követtek el.”105   

A polgári lakosság elleni atrocitások, amelyek a 6. cikk (c) pontjában 
meghatározott bűncselekmény központi elemét képezik, a háborús 
bűncselekmények elkövetési magatartásaira épülnek. A lényeges eltérés 
abban áll, hogy az emberiség elleni bűncselekmények passzív alanyai lehetnek 
a bűncselekményt elkövető állam állampolgárai is. Azaz, saját állampolgárai 
ellen elkövetett cselekményekért is felelősségre lehet vonni az országot és e 
cselekmények tetteseit, részeseit.106   

1945. november 20-án kezdődött meg a II. világháborúban aktívan 
közreműködő, háborús bűnökkel vádolt náci vezetők pere.107  Az első ülést 
Berlinben 1945. október 18-án tartották, majd a folytatásra 1945. november 
20-tól Nürnbergben került sor a brit Lord Geoffrey Lawrence elnökletével. 
24 korábbi náci vezetőt vádoltak háborús bűncselekmények elkövetésével, 
különféle szervezeteket pedig azzal, hogy jellegüket tekintve háborús 
bűnösök.108  1946. szeptember 30-án hirdetett ítéletet a Törvényszék. 

Az Egyesült Államok 1946 és 1949 között saját illetékességi körében 
még további 12 pert (lásd lejjebb) rendezett Nürnbergben 199 vádlott ellen, 

                                                 
103 Ibid, 72.   
104 Az Egyesült Államokat Robert H. Jackson, az Egyesült Királyságot Sir David Maxwell Fyfe, 
majd Lord Jowitt, Franciaországot Robert Falco bíró majd André Gros professzor, és a 
Szovjetuniót I. T. Nikitchenko tábornok és A. N. Trainin professzor képviselték.  Bassiouni, 
M. Ch. (1999), 19.   
105 Jackson, R.H. Report (1949), 293. 
106 Bassiouni, M, Ch. (1999), 25. 
107 Werle, G. (2003) 10., Roggemann, H. (1998) 171 et seq. Tomuschat, Ch. (1994). 
108 Közülük a per megnyitásakor 22 volt vezető állt a bíróság előtt: Göring, Hess, von 
Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Funk and Schacht, 
Dönitz, Raeder, Schirach, Sauckel, Jodl, Papen, Seyss-Inquart, Speer, Neurath and Fritzsche, 
Martin Bormann, Hitler legközelebbi munkatársa a háború végén eltűnt, s távollétében 
ítélték halálra, Robert Ley, a német szakszervezetek helyére lépő Deutsche Arbeitsfront 
elnöke pedig még a per kezdete előtt öngyilkos lett.
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akik közül harminchatot ítéltek halálra.109 A főperben hozott ítéletet az 
ENSZ 1946. december 11-ei közgyűlése nemzetközi jogi érvényűnek 
nyilvánította,110 1950-ben pedig megfogalmazta a hét "nürnbergi elvet", 
köztük a személyes felelősség elvét, azaz a bűnösök nem élvezhetnek 
immunitást, nem mutogathatnak az államra.111

 
 
I.2.2.b.ii. A Nemzetközi Katonai Törvényszék a Távol Keletért (a 
tokiói ítéletek) 
 

Az „International Military Tribunal for the Far East“-t (IMTFE 
(Nemzetközi Katonai Törvényszék a Távol Keletért)) 1946. január 19-én 
állították fel, és ugyan ezen a napon bocsátotta ki e Törvényszék 
alapszabályát Douglas MacArthur tábornok a Szövetséges Hatalmak távol-
keleti hadseregének főparancsnokaként. 112  

A Tokió-i Statútum 5. cikkében felhatalmazást ad a Törvényszéknek a 
távol-keleti háborús bűnösök – akár magánszemélyek, akár szervezet tagjai – 
feletti ítélkezésre és azok büntetésére. Individuális felelősségük kiterjed a 
béke elleni bűncselekményre113, hagyományos háborús bűntettekre és az 
emberiség ellen elkövetett bűntettekre. Az 5. cikk (c) bekezdése tartalmazta 
az emberiesség elleni bűncselekményeket, amely lényegében azonos volt a 
Londoni Statútummal. A fő különbség Hirohito császár személyes 
felelősségének kizárásában jelentkezett. 114   

Az IMTFE Statútum azonban eltér a nürnbergitől abban is, hogy a 
cselekmények minden esetben a béke ellen irányuló bűncselekményeknek 
számítanak (5. cikk 1. mondat). A 6. cikk továbbá kimondja, hogy sem a 
vádlott hivatali beosztása, sem a parancsra véghezvitt cselekedet a 

                                                 
109 Werle, G. (2003), 14-16. 
110 Kudriavtsev, V. N. (1990.), 6. Hivatkozik “The Nuremberg Trial Vol. 7, 551”. 
111 Id., 59-60. 
112 Lásd Proclamation by the Supreme Commander for the Allied Powers, (Tokio, 1946. 1. 19.), in: 
Bassiouni, Crimes (1992), 604. Egyéb jogi alapot szolgáltat az 1945. augusztus 2-ai Potsdami 
Nyilatkozat és Japán kapitulációs nyilatkozata. Utóbbi követelte “the meting out of stern 
justice to war criminals” (lásd: Röling, in: Tokyo Judgement (1977), XX. old. A történelmi 
háttérhez részletesen Appelman, Tribunals (1953), 238.old, Watt in: Tokyo I. (1981) VII. 
old.; Horwitz, Tokyo (1950), 477.old; Evans, NZLJ 1947, 8 f.; Quentin Baxter, NZLJ 1949, 
135 f.; Prinz, TulJIL&CL 1998, 560 f.; Maga, Judgement (2001), 1.old. ált. PNBBigallo, 
Japanese (1979), 9.old.; Ahlbrecht, Geschichte (1999), 103.  
113 Az idevágó 5. cikk a) szinte szó szerint megfelel az IMT 6. cikk a)-nak azzal a 
különbséggel, hogy egy e szerint egy agresszív háború “indokolt” vagy “indokolatlan” lehet.  
114 Az 5.cikk c) megfelel a 6.cikk c)-nek IMGS azzal a különbséggel, hogy az emberiség ellen 
elkövetett bünöknek nem kell a civil lakosság ellen irányulniuk. 
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büntetőjogi felelősség alól nem mentesít; legfeljebb enyhítő körülménynek 
számít, ha a jog úgy kívánja („if justice requires“). 

Az IMTFE eljárása 1946. április 29-től 1948. november 12-ig tartott, 
és az elfogadott vádak közül a két legjelentősebb pont az „összeesküvés egy 
támadó háborúra“ és a „háborús bűnök“ voltak. E két vádpont a már 
Nürnbergen is releváns kérdésről szól, azaz a vezetők felelősségének 
terjedelméről és tartalmáról. A további - a nürnbergi perrel való 
összehasonlítás szempontjából releváns - kérdések tekintetében (mint 
például az individuális felelősség) az IMTFE az IMT ítéletére hagyatkozott. 

A büntetőjogi felelősség terjedelmére és tartalmára vonatkozó 
kérdés objektív megközelítésből minden kormányzati személyt érintett, azaz 
felelősségre vonhatók voltak, még akkor is, ha az adott kötelezettséget más 
személyre ruházták.  Ez elsősorban a hadifoglyokkal való bánásmód 
tekintetében vetődött fel, ahol a fogvatartó államnak – többek között – 
védelmi köztelezettsége van. E fogolyvédelmi kötelezettség a következő 
csoportokat érintette: kormány tagjai; katonai parancsnokok; azon 
hivatalnokok, akik a foglyok jólétéről gondoskodtak; azok, akik közvetlenül a 
foglyok felett őrködtek. Ezen személyek a törvény szerint felelősek a foglyok 
bántalmazását illetően, és ennek megakadályozása érdekében kötelességük 
olyan védő rendszert kiépíteni, melynek hatékony müködéséért felelnek. A 
fentiek elmulasztása büntetőjogi felelősséget vont maga után, melyet röviden 
a katonai és civil elöljárók felelőssége körében később tárgyalok.115

Szubjektív megközelítésből a felelős személyeknek tudniuk kellett a 
foglyok bántalmazásáról, és ennek megakadályozására a szükséges lépéseket 
elmulasztották. Büntetőjogi felelősségük akkor volt megállapítható, ha a 
mulasztás a foglyok felügyelete alatti hivatali hatáskörbe esett, és az illetékes 
hivatalnokoknak tudomásuk volt a bántalmazásokról. Ezen alaptételeket 
főként a civil vádlottak esetében érvényesítették.  Ugyanakkor hasonló 
ellenőrzési és beavatkozási kötelezettséget vezettek be vádlott katonai 
parancsnokokra, jóllehet – hasonlóan a nürnbergi ítéletekhez - a bűntettről 
való tudomásukat megkövetelve. Amennyiben parancsot ki nem adó 
törzstisztekről van szó, a büntetőjogi felelősséget az annak megfelelő vezető 
pozícióban veszik figyelembe.116  

A vád alapján a törvényszék a támadó háború véghezvitelére való 
összeesküvéssel („conspiracy”, 1-5. vádpontok) is foglalkozott. Összeesküvés 
alatt értendő legalább két személy megállapodása támadó háború 

                                                 
115 IMTFE, 29.  
116 Akira Mitoval kapcsolatos döntés ennyiben instruktívnak mondható, akit eredeti 
pozíciójában, mint egyszerü törzstiszt felmenetettek, de késöbb mint tiszti vezetö („position 
to influence policy”) elítéltek (IMTFE, o. Fn. 8, S. 455). Lásd: Nürnberg o. § 2 II.1. c) dd) (1) 
különösen az OKW-eljárás. 
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elindítására. A háború eltervezése és előkészítése időben az összesküvésnek 
alárendelt. A résztvevők az összeesküvés időpontjában, mint összeesküvők, 
később, mint az összeesküvéshez csatlakozók („adherents”) büntethetők. Így 
minden az összeesküvés által előkészített, a háború folytatásával kapcsolatos 
cselekmény tetten érhető. Ez érvényes egy háborúra való felbújtás 
(„initiating”) tekintetében is, hiszen e fogalom alatt az ellenségeskedés 
kezdete értendő.  Mivel azonban az adott cselekmények már a háború 
folytatásával megvalósultak, külön vizsgálatra nem volt szükség a felbújtást 
illetően (18-26. vádpontok).117

Azt, hogy a cselekmények közvetlenül az emberiesség ellen 
elkövetett bűncselekményhez is kapcsolódnak, figyelmen kívül hagyták, 
hiszen a béke elleni bűncselekmény súlyosabbnak bizonyult.118 Az IMTFE itt 
úgy érvelt, mint az IMT, és az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmény 
és az összeesküvés összevonását a statútum 5. cikk c) pontjában szerkesztői 
tévedésként magyarázta.119 Ahhoz, hogy a vádlottat a háború folytatására 
irányuló összesküvés miatt el lehessen ítélni, követelmény a háború tervének 
szubjektív ismerete és az objektív lehetőség a döntéshozatalban való 
részvételre. Ez utóbbi a vádlott pozíciójától és feladatkörétől függött.  

Összefoglalva megállapítható, hogy az IMTFE a civil és katonai 
vezetők mulasztáson alapuló felelősségét beosztásuk és a hadifoglyokkal való 
bánásmód tekintetében a felügyeleti kötelezettségük teljesítése alapján 
állapította meg. Amennyiben e „kezesi” kötelezettségeinek nem tett eleget, 
és ezáltal a foglyok bántalmazásának ténye megállapítást nyert, a be nem 
avatkozás mulasztás okán a vádlott büntethető volt. Ezáltal az ún. „command 
responsibility” doktrináját megalapították, és személyi szempontból a 
kormányra, mint kollektívára és annak tagjaira is kiterjesztették.120 E doktrina 
a nemzetközi jog magyar implementációja során különös jelentőséggel 
ruháztatik fel.  

Meg kell még említeni az Ellenőrző Tanács (Control Council) által 
kiadott rendeletet, amely a Szövetségesek Németországban gyakorolt 
törvényhozói főhatalmából kifolyólag nemzeti belső jognak számított. Az 
eszerinti emberiesség elleni bűncselekmények megfeleltek a Londoni 
Statútum definíciójának, de egyrészt tényálláson belüli analógiával bármely 
hasonló magatartásra kiterjesztette a bűncselekményt („including but not 
limited to”), másrészt többlet elemként tartalmazta a személyi szabadság 
megsértését és az erőszakos közösülést, mint elkövetési magatartásokat.121   

                                                 
117 IMTFE, 31. Jorgensen, N.H.B. (2000), 64. Ambos, K. (2002), 136. 
118 Ambos, K. (2002), 138. 
119 Ibid, 137. IMTFE, 31. Merton, T. (1998), 198.f. 
120 Shigemitsu IMTFE. 
121 CCL 10. II. cikk. 
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II.2.2.c. A nemzetközi büntetőjog fejlődésének főbb állomásai 
Nürnberg után 
 

A II. Világháború borzalmai jogalkotási hullámot váltottak ki a 
nemzetek közösségéből. Megszülettek az egyéni nemzetközi 
büntetőfelelősséget feltételező egyezmények:  

- 1948-ban a népirtás bűntettének megelőzéséről és 
megbüntetéséről szóló egyezmény, valamint  

- 1949. augusztus 12-én a négy Genfi Egyezmény;  
o a hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének 

javítására kötött Egyezmény (Első Egyezmény);  
o a tengeri haderők sebesültjei, betegei és hajótöröttei 

helyzetének javítására kötött Egyezmény (Második 
Egyezmény),  

o a hadifoglyokkal való bánásmódról kötött Egyezmény 
(Harmadik Egyezmény), illetve 

o a polgári lakosság háború idején való védelmére kötött 
Egyezmény (Negyedik Egyezmény).  

 
A Genfi Egyezmények rendszere is megfogalmazza a háborús 

bűncselekményeket. A III. Genfi Egyezmény 130. cikkében büntetendő súlyos 
jogsértésnek nyilvánítja a hadifogoly megölését, kínzását, az embertelen 
bánásmódot, de még a tisztességes és szabályos büntetőeljárástól való 
megfosztását is, melynek minimum szabályait ezen Egyezmény III. fejezete 
tartalmazza. Hasonlóképpen a IV. Genfi Egyezmény 147. cikkében súlyos 
jogsértésnek minősíti a megszállt területek polgári lakosságával szemben 
alkalmazott emberölést és egyéb súlyos bűncselekményeket, ám ezeken 
túlmenően is a tisztességes és szabályos eljárás szándékos megsértését.122 
Továbbá a Genfi Egyezmények Kiegészítő Jegyzőkönyvei is előírnak idevágó 
részletes szabályokat (I. KJ 75. cikk (4)-(7) bekezdések, II. KJ 6. cikk).   

Az ENSZ Alapokmánya jogellenesnek nyilvánítja a nemzetközi 
kapcsolatok során az erőszak alkalmazását és az azzal való fenyegetést, az 
ENSZ céljaival ellenkező módon.123  Mint már említettük, az erőszak tilalma 
nem teljes. Kivételt jelenet például az egyéni és kollektív önvédelem,124 a 

                                                 
122 A IV. GE 64-77. cikkei pontos szabályokat tartalmaznak a megszállt területek lakosai ellen 
folytatott büntetőeljárásról és az alkalmazható büntetésekről.   
123 ENSZ Alapokmány 2. cikk (4) bek.  
124 ENSZ Karta 51. cikk.  
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Biztonsági Tanács határozatai alapján alkalmazott erőszak,125 és vitathatóan a 
nemzeti felszabadító háborúk, az önrendelkezési jog gyakorlásának 
biztosítása céljából.126 Logikailag következik ebből, hogy általában legalábbis a 
nemzetközi fegyveres összeütközésben érintett egyik fél ennek során 
megsérti a nemzetközi jogot.127

Hosszú kísérletezés után az ENSZ az Agresszió Definiálására 
Létrehozott Különleges Bizottsága, amelyet 1967-ben hoztak létre,128 
megfogalmazott egy általánosan elfogadott verziót, amelyet 1974-ben a 
Közgyűlés elfogadott.129 E szerint agresszió a következő:  

„1. cikk. Agressziót valósít meg a fegyveres erők alkalmazása az egyik 
állam részéről a másik állam szuverenitása, területi integritása vagy 
politikai függetlensége ellen, vagy bármely más olyan módon, amely 
összeegyeztethetetlen az ENSZ Alapokmányával, amint azt ez a definíció 
meghatározza.”130

Mindazonáltal a Biztonsági Tanács sosem hivatkozta vagy használta az 
1974-es definíciót.131 Az ILC azonban tovább dolgozott a definíción a Kódex 
az emberiség békéje és biztonsága elleni bűncselekményekről tervezetének 
munkálatai során. Az ICL 1991-ben elfogadta ez első, majd 1996-ban az 
utolsó tervezetet. Míg az első fogalmak igen részletesek voltak, az 1996-os 
tervezet 16. cikkében már csak egy mondatban fogalmazta meg az agressziót, 
és főképpen az egyéni felelősségre fektette a hangsúlyt.132

Az ICJ is foglalkozott az agresszió kérésével a Military and Paramilitary 
Activities in and against Nicaragua ügyben. A nicaraguai Kormány az ICJ előtt 
azért perelte az Egyesült Államokat, mert szerinte jogtalan erőszakot 
alkalmazott az USA, mely Nicaragua szuverenitását és területi integritását 
sértette. A Bíróság többségi véleménye az 1974-es definíció 3. cikkének (g) 
pontjára hivatkozott, és létező nemzetközi szokásjognak tekintette azt:  

„3. cikk. Bármely az alábbi cselekmények közül, függetlenül attól, hogy 
hadat üzentek-e, a 2. cikk rendelkezéseivel összhangban és azoktól 
függően, az agresszió elkövetésének számít: 

                                                 
125 Erre az ENSZ Karta VII. fejezete ad lehetőséget.  
126 Az erőszak alkalmazásának jogosságát a nemzetek önrendelkezési jogának – melyet mind 
a két emberi jogi egyezségokmány elismer az 1. cikkeikben - kikényszerítése céljából először 
az ENSZ Közgyűlés 2105 (XX) határozata (1965. december 20.) ismerte el.  
127 Sassoli, M. - Bouvier A. (1999), 84. 
128 G.A.R. 2330 (XXII) 18 December 1967. 
129 G.A.R. 3314 (XXIX) 14 December 1974. 
130 A határozat alább sokkal részletesebben fejti ki az agressziót, ám e rövid bevezetéshez 
szükségtelen a teljes anyag tárgyalása.   
131 Bassiouni, M. Ch. (1999), 334. 
132 Ibid, 342. 
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(g) az állam által vagy nevében olyan fegyveres csapatok, csoportok, 
irreguláris fegyveresek vagy zsoldosok küldése, amelyek fegyveres 
erőszakos cselekményeket hajtanak végre egy másik állam ellen, és ezek 
olyan súlyúak, hogy megfelelnek a fent felsorolt cselekményeknek vagy 
lényeges beavatkozást jelentenek.”133

Az ICJ által kialakított mérlegelési elv, amely a beavatkozás súlyától 
teszi függővé, hogy például pusztán egy határmenti incidensről van-e szó vagy 
valóban fegyveres támadás történt, amely önvédelemre jogosít, sok kritikát 
és dícséretet is kiváltott a kommentátorokból.134  

Itt csak röviden érdemes már elöljáróban utalni arra, hogy a 
Nemzetközi Büntetőbíróság (International Criminal Court (NBB) Statútumában 
az agresszióról, azaz a negyedik bűncselekményről az 5. cikk (1) 
bekezdésének (d) pontja rendelkezik.  Ugyanakkor e bűncselekményt nem 
fogalmazza meg a Statútum, szemben a másik három bűncselekménnyel, 
hanem a fogalom jövőbeni kidolgozásáról rendelkezik.135 Ugyanakkor ez a 
bűncselekmény csak akkor lép életbe, ha a Részes Államok gyűlése 
konszenzussal vagy kétharmados többséggel elfogadta a definíciót, ha 
konszenzust nem lehet elérni.136  Az agresszió fogalmának elfogadása után az 
csak azokra a Részes Államokra lesz kötelező, akik elfogadták e kiegészítést, 
és a többiek vonatkozásában sem lesz visszaható hatálya e 
bűncselekménynek.137

Kérdés természetesen, hogy egy ilyen rendelkezés derogálja-e az 
agresszió szokásjogi fogalmát illetve annak jus cogens tartalmát.  Azaz 
kibújhat-e egy állam vagy személy a felelősség alól, azzal érvelve, hogy az 
NBB Statútuma lehetőséget teremet az agresszió, mint az NBB hatáskörébe 
tartozó bűncselekmény el nem fogadására, és ezzel lerontja az agresszió 
nemzetközi jogi „erejét”, és nem csak az NBB-nek nem lesz hatásköre e 
bűncselekmény elbírálására, hanem ezzel a nemzetközi jog implicite 
elismerte, hogy az agresszió, mint nemzetközi jogi bűncselekmény nem jus 
cogens. 

A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme 
tárgyában Hágában, 1954. május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, 
valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején 
megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) jelentős lépés volt a 
hadászatilag tiltott objektumok védelme tekintetében. Ehhez az 1957. évi 14. 
tvr.-rel hazánk is csatlakozott.  A 2006. évi XXIX. törvény pedig az 1954. évi 

                                                 
133 I.C.J. Reports 1986, paras. 187-195. 
134 Bassiouni, M. Ch. (1999), 335-336. 
135 NBB Statútum 5. cikk (2) bek.  
136 NBB Statútum121. cikk (3) bek. 
137 NBB Statútum 121. cikk (5) bek., 22. cikk (1) bek. 
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Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvét hirdette ki, és 
módosította a Btk.-t ennek megfelelően.   

A vonatkozó jog jelentős állomása volt a háború áldozatainak 
védelmére vonatkozóan az 1949-es Genfi Egyezmények két, I. és II. 
Kiegészítő Jegyzőkönyve, amelyek a polgári lakosság védelmének szabályait 
részletezték (I.), illetve a nem nemzetközi fegyveres összetütközésre 
vonatkozó szabályokat határoztak meg (II.)138

Genfben, 1980. október 15-én megszületett a Mértéktelen sérülést 
okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes 
hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról 
szóló egyezmény. Az Egyezményhez öt Kiegészítő Jegyzőkönyv kapcsolódik: 
a röntgensugárral ki nem mutatható repeszekről (I. Jegyzőkönyv), 
módosított jegyzőkönyv az aknák, meglepő aknák és más eszközök 
alkalmazásának betiltásáról, illetve korlátozásáról (II. Módosított 
Jegyzőkönyv), a gyújtófegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetve 
korlátozásáról (III. Jegyzőkönyv), a vakító lézerfegyverekről (IV. 
Jegyzőkönyv), a háborús robbanóanyag-maradványokról szóló jegyzőkönyv 
(V. Jegyzőkönyv). Magyarország az 1984. évi 2. tvr.-rel kihirdette az 
egyezményt és a hozzá csatolt jegyzőkönyveket is. Az 1997. évi CXXXIII. 
törvény pedig módosította és kiegészítette az előbbi jogforrásokat.  

A fejlődés óriási fordulatot és lendületet vett, amikor az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa 827. (1993) számú határozatával a nemzetközi 
humanitárius jognak a volt Jugoszlávia területén 1991 óta történt súlyos 
megsértéséért felelős személyek elleni büntetőeljárás lefolytatása céljából 
létrehozott egy ad hoc Nemzetközi Büntető Törvényszéket (International 
Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 
International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former 
Yugoslavia since 1991 (ICTY)).139 A kezdeti bizonytalankodások után az ICTY 
talán a történelem legjelentősebb nemzetközi büntetőjogi ítélkezési 
gyakorlatát alakítja ki jelenleg.  

Hasonlóan az ENSZ Biztonsági Tanácsa 955. (1994) számú 
határozatával az 1994. január 1. és 1994. december 31. között Ruanda 
területén elkövetett népirtásért és a nemzetközi humanitárius jog egyéb 
súlyos megsértéséért felelős személyek, valamint a szomszédos államok 
területén elkövetett népirtásért és egyéb hasonló jogsértésekért felelős 
ruandai állampolgárok megbüntetésére létrehozott egy újabb ad hoc 
Nemzetközi Büntető Törvényszéket (International Criminal Tribunal for the 
Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of 
International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and 

                                                 
138 1989. évi 20. törvényerejű rendelet. 
139 Az 1996. évi XXXIX. törvény transzformálta a magyar jogba e Statútumot.   
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Rwandan Citizens responsible for genocide and other such violations committed in 
the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 
1994 (ICTR)). Az ICTR működése is sokat ígér, bár jelentősége elmarad az 
ICTY-hoz képest.140

A Biztonsági Tanács saját szupranacionális jogát vette igénybe a 
nemzetközi büntetőtörvényszékek felállítására, amelyeket így nem köt egyes 
államok részvételi szándéka vagy éppen az ad hoc bíróságok elutasítása.   

Az ICTY-ban a tanácsok 16 állandó és maximum 12 ad litem bíróból 
állnak.  A 16 állandó bírót az ENSZ Közgyűlése választja meg 4 éves ciklusra, 
ám újraválaszthatók.  Az ad litem bírókat egy 27 tagú csoportból jelölik ki, 
amelyet ugyancsak a Közgyűlés választott meg 4 évre.  Egy ad litem bíró az 
ENSZ főtitkár általi kinevezését követően bíráskodhat az ICTY elnökének 
javaslatára adott ügyekben, maximum három évig.  Pótbíróként is 
résztvehetnek tárgyalásokon, arra az esetre, ha a tárgyaló bírók valamelyike 
képtelen folytatni az eljárást.  Három elsőfokú és egy másodfokú kamarája 
van az ICTY-nak.  Minden kamara három állandó és maximum hat ad litem 
bíróból áll. Minden elsőfokú kamarát maximum három tanácsra lehet 
bontani.  A fellebbvitelei kamara hét állandó bíróból áll, akikből ötöt az 
ICTY, kettőt az ICTR állandó bírói közül választanak.  Ez a hét bíró az ICTR-
nak is a fellebbviteli kamarája.  Minden fellebbezést egy öttagú tanács bírál el.   

Az ICTY főügyészi posztjára Cherif Bassiouni-t jelölte Boutros-Ghali 
ENSZ Főtitkár, de a Biztonsági Tanács tagállamai közül hét nem támogatta 
őt, így 1993 októberében Venezolaner Ramon Escobar Salom-ot nevezték 
ki, aki saját országában való belügyminiszteri poszt betöltése miatt 
visszalépett. Ennek következtében az ICTY a felállítását követő egy évig 
vádló nélkül maradt, és ennek következtében tevékenysége is szünetelt. 
1999. szeptember 15-e után Carla Del Ponte (Svájc) látta el a főügyészi 
feladatokat, jelenleg a főügyész (2008. január 1-jétől) Serge Brammertz.   

Igen röviden kell néhány szót ejteni az IMT és az ICTY/ICTR 
összevetéséről. Ezen BT-Törvényszékek két legfontosabb újítása az IMT 
jogához képest a béke elleni bűncselekmény kihagyása, illetve a humanitárius 
nemzetközi jog megsértésére vonatkozó büntethetőség felvétele és 
pontosabb megfogalmazása, melyet a Statútumok a Genfi Egyezményekre 
hivatkozással tettek meg.  

Annak a döntésnek, miszerint az elkövetett agressziós 
cselekményekkel kapcsolatos bűnüldözéstől egyfajta távolságtartás 
szükségeltetik, elsősorban politikai okai voltak, melyek a volt-Jugoszlávia 
speciális körülményeit figyelmbe véve érthetőek is. Jóllehet, 
ellentmondásosnak tűnik a helyzet, főleg egy olyan Törvényszék kapcsán, 

                                                 
140 Az 1999. évi CI. törvény transzformálta a magyar jogba e Statútumot. 
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melynek felállítására éppen békét biztosító céllal a Biztonsági Tanács jogos 
beavatkozása következtében került sor.    

Az ICTY Statútumában található négy bűncselekmény közül az első, 
az 1949-es Genfi Egyezmények megsértése, a modern humanitárius 
nemzetközi jog sarkalatos pontját érinti, hiszen ezek célja a háború 
áldozatainak (sebesültek, betegek, hajótöröttek, hadifoglyok stb.) védelme. 
Az egyes bűncselekményeket a Statútum 2. cikke, az ún. „hét pontos 
katalógusban” konkretizálja.141 Sajnos kimaradt a már említett 1977-es 
Kiegészítő Jegyzőkönyv, és ezt - bár a Jegyőkönyv vitatott jus congens jellege 
ezt magyarázza, de nem indokolja - jogosan sok támadás érte az irodalomban 
is.142  

A 3. cikk az 1907-es hágai szabályokat emeli az ICTY joghatóságába, 
míg 4. cikk magában foglalja az Genocídium Konvenció főbb tilalmait (2. és 3. 
cikk).  Az 5. cikk 9 pontos katalógusában az emberiesség elleni 
bűncselekményeket definiálja, melynek alapját a nürnbergi elvek képezik.  

Az 1998. évi X. törvényben az Országgyűlés a „Gyalogsági aknák 
alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, 
illetőleg megsemmisítéséről” szóló, Oslóban, 1997. szeptember 18-án 
elfogadott Egyezményt megerősítette és kihirdette.  

2002. január 16-án létrehozták a Sierra Leone-i Különleges 
Törvényszék Statútumát. (Agreement for and Statute of the Special Court for 
Sierra Leone). 1991 óta véres polgárháború tombol ebben az országban a 
kormány és az Egyesült Forradalmi Front (United Revolutionary Front (RUF)) 
katonái között. A Foday Sankoh által vezetett rebellisek és az ENSZ 
Főtitkárának különleges megbízottja aláírták az ún. Lome Békeszerződést 
(Lome Peace Agreement), amely amnesztiát biztosított a lázadóknak és 
felállított egy Igazság Bizottságot (Truth Commission).  Ennek ellenére a RUF 
folytatta a polgári lakosság elleni támadásait, és ENSZ békefenntartókat is 
elfogott. Az ENSZ és Sierra Leone Kormánya egyezményt írt alá e 
különleges bíróság felállításáról. A Sierra Leone-ben székelő bíróság 
hatásköre kiterjed háborús, emberiesség elleni és egyes nemzeti jog szerinti 
bűncselekményekre (a népirtást kihagyták, mert az események e 
bűncselekmény gyanújára nem adtak alapot).  Alapvető különbség a két fent 
tárgyalt ad hoc bíróság és e törvényszék között, hogy a Sierra Leone-i 
törvényszék ún. hibrid jellegű, azaz mind létrehozását, mind működését 
tekintve nemzeti és nemzetközi elemek keverednek. 

                                                 
141 Szándékos emberölés, kínzás vagy embertelen bánásmód, szándékos megalázó bánásmód, 
magántulajdon jelentös és jogtalan katonai szétverése, foglyok kényszersorozása, törvényi 
eljárás megtagadása, deportálás, túszejtés; lásd. IV. Genfi Egyezmény 27. cikk, 42, 49 
bekezdés, mely az etnikai tisztogatást és a nemi erőszakot is magában foglalja.  
142 Ezt kritizálja Hollweg, C. (1993), 986. Vö: Oeter, St. (1993), 26. 
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Újdonságot jelentett a kazettás (klaszter) bombák betiltásáról szóló 
egyezmény 2008-ban (Convention on Cluster Munitions), amely 2008. 
december 3-án nyílt meg aláírásra és a 30. ratifikációt követő 6 hónap 
elteltével lép életbe.    
 
 
II.2.2.d. A Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) felállítása 
 

1872-ben Gustave Moynier - a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 
első elnökeinek egyike - előterjesztette az első formális javaslatot egy 
nemzetközi büntetőbíróság felállítására, amely csak több mint száz évvel 
később vált valósággá.143 Az NBB felállításának gondolata tehát 1872, de akár 
1474-ig is visszavezethető. E kérdés 1989-ben ismét napirendre került az 
ENSZ-ben, de igazi lökést az ICTY és az ICTR felállítása adott.144 Az ENSZ 
Közgyűlése 1995-ben Előkészítő Bizottságot hozott létre a Statútum 
kidolgozásának folytatására, amely munka a fent részletezettek szerint 
sikerrel járt.  

A később részletesen tárgyalt NBB Statútumát ui. 1998-ban fogadták 
el a Részes Államok. 1998. július 17-én az ENSZ Diplomáciai Konferenciája 
elfogadta a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumát.145 A NBB Statútuma 
2002. július 1-én lépett hatályba. A 126. cikke értelmében a 60. állam 
megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratának elhelyezése 
utáni hatvan napot követő hónap első napján kellett a Statútumnak hatályba 
lépnie, és a 60. megerősítő okiratnak az ENSZ Főtitkáránál történő letétbe 
helyezése 2002. április 11. napján megtörtént. A Részes Államok 2003. 
február 3-a és 7-e között megválasztották a majd Hágában székelő NBB 18 
bíráját, melynek elnöke Kirsch Philippe (Kanada) lett, és április 21-én 
Moreno-Ocampo Luis-t (Argentína), az NBB ügyészét. 

Az NBB független nemzetközi szervezet, nem az ENSZ szerve, 
szerződéses úton létrejött nemzetközi intézmény, ugyanakkor legitimitása 
így közvetlen és erősebb, mint az ad hoc törvényszékeké.146 Az NBB 
fellebviteli, tárgyaláselőkészítő és tárgyaló szakokra, majd tanácsokra 
osztotta magát.  Tizennyolc bíróból áll, akiket a Részes Államok gyűlése 
három, hat és kilenc évre választanak.  Később a bírói megbízatás kilenc évre 
szól. A bírók függetlenek, és nem folytathatnak olyan tevékenységet, amely 

                                                 
143 Marquardt, P.D. (1995), 93. 
144 Cassese, A. – Gaeta, P. – Jones, A.R.W.D. (2002), 3. 
145 1999. január 15-én a 2296/1998.(XII.30.) Korm. hat. alapján a Statútumot Magyarország 
képviselője is aláírta, és az Országgyűlés a 72/2001.(XI.7.). OGY határozattal megerősített. 
2001. november 30-án a Magyar Köztársaság letétbe helyezte megerősítő okiratát. 
146 Triffterer, O. (1999), 24.  
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bírói munkájukat akadályozhatná vagy a függetlenségükbe vetett bizalmat 
befolyásolhatná.  A választás elve az volt, hogy a nagy jogrendszerek éppúgy 
képviseltessék magukat, mint a különböző földrajzi egységek.  Ennek 
megfelelően a nyugat-európai és más államok hét, a latin-amerikai és karibi 
államok négy, az ázsiai államok három, az afrikai államok három, a kelet-
európai államok egy bírót delegáltak.  A választáskor a nemek arányát szem 
előtt tartották, illetve hogy a nemzetközi és a büntetőjogi szakterületek 
képviselői is jelen legyenek.147   

2010 ig az alábbi ügyeket érdemes kiemelni NBB működéséből: a 
Darfur ügyet (Szudán), a Közép Afrikai Köztársaság ügyet és az Uganda 
ügyet. A Biztonsági Tanács egy ügyet utalt a Főügyészhez, a Főügyész pedig 
három esetet vizsgált ki, végül a tárgyaláselőkészítő kamara hat letartóztatási 
parancsot adott ki a jelzett időpontig.   

Az Ügyész Hivatala a Bíróság különálló független szerve. Felelős a 
Bíróság joghatóságába tartozó ügyek kivizsgálásáért, a nyomozásért és a vád 
képviseletéért.148 Élén a Főügyész áll, akinek a munkáját helyettes ügyészek 
segítik. A Főügyészt a Részes Államok gyűlése választja titkos szavazással 
kilenc évre.  

A bírók, az ügyészek, a jegyző és a helyettes jegyzők a diplomáciai 
küldöttségek vezetőinek kijáró kiváltságokkal és mentességgel rendelkeznek, 
majd hivatali idejük lejárta után is mentességet élveznek a korábbi 
munkakörükben ellátott feladatokkal kapcsolatban. A bíróság hivatalos 
nyelvei az angol, az arab, a francia, a kínai, az orosz és a spanyol. A bíróság 
ítéleteit és más fontos határozatait minden hivatalos nyelven közzé kell 
tenni. A bíróság munkanyelve az angol és a francia. 

Az NBB Statútumának preambuluma szerint minden állam 
kötelessége a nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek büntetőjogi 
felelősségre vonása. A Bíróság joghatósága kiegészítő jellegű 
(komplementaritás elve), a nemzeti büntető joghatóságokhoz képest tehát 
kivételes joghatóság.  

A komplementaritás egyfelől megjeleníti az aut dedere aut 
punire/iudicare elvet, vagyis, hogy a nemzetközi bűncselekmények üldözése a 
Részes Államok elsődleges feladata. Másfelől, eljárási értelemben azt jelenti, 
hogy nem az NBB-nek, hanem a nemzeti igazságszolgáltatásnak van 
elsődleges joghatósága.149 E tekintetben a Statútum quasi alávetéses jellegű, 
és szakít az IMT vagy éppen az ICTY, ICTR Statútumainak gyakorlatával.   

Összegezve: az NBB-nek alárendelt joghatósága van: csak akkor 
foglalkozhat az üggyel, ha a nemzeti bíróságok képtelenek vagy nem 

                                                 
147 Ibid, 589f.  
148 Cassese, A. – Gaeta, P. – Jones, A.R.W.D. (2002), 269. 
149 Triffterer, O. (1999), 89. 
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hajlandók eljárni joghatóságuk alá tartozó bűncselekmények miatt.150 A 
képtelenség azt jelenti, hogy a nemzeti igazságszolgáltatás szervezetileg, 
eljárásjogilag vagy anyagi jogilag képtelen büntetőhatalmát az adott esetben 
érvényesíteni.  A hajlandóság hiányát akkor lehet megállapítani, ha az előbbi 
feltételek meglennének, de szubjektív, az eljárás alanyaiban rejlő okok 
(politikai, személyi stb.) gátolják a felelősségre vonást.  A hajlandóság hiánya 
és a képtelenség kérdésében a döntést maga az NBB hozza meg. 

Az NBB a joghatósága alá tartozó bűncselekmények miatt is csak 
akkor járhat el, ha vagy a cselekmény elkövetésének helye vagy a terhelt 
állampolgársága szerinti állam részese a Statútumnak. E korlátozás nem 
érvényesül akkor, ha az ügyet a Biztonsági Tanács utalta a Bíróság elé.  E 
mellett bármely Részes Állam utalhat ügyet az NBB elé, illetve a Főügyész 
indíthat hivatalból eljárást.  Arra is van lehetőség, hogy olyan államok, 
amelyek nem részesei a Statútumnak, nyilatkozattal elfogadják az NBB 
joghatóságát. Az NBB joghatóságába az alábbi bűncselekmények tartoznak: a 
népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények és a háborús 
bűncselekmények.151 Mint említtettem, igen vitatott volt az előkészítő 
konferenciákon az agresszió (béke elleni) bűncselekményének felvétele az 
NBB joghatóságába.  Sok állam hivatkozott arra, hogy az agressziónak nincs 
általánosan elfogadott definíciója, valamint hogy az NBB egyének felelősségét 
hivatott megállapítani, az agresszió pedig olyan bűncselekmény, amely az 
állam felelősségét feltételezi.  Végül az agresszió, bár szerepel az NBB 
joghatósága alá tartozó bűncselekmények között, de a Bíróság joghatóságát 
csak azt követően gyakorolhatja, hogy sikerül a bűncselekmény 
meghatározásában megállapodásra jutni, ami a közeljövőben nem várható.152 
Igen fontos hangsúlyozni, hogy az NBB csak a létrejötte után elkövetett 
bűncselekmény miatt járhat el, ám a jövőre nézve időbeli korlát nélkül.153

A népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények és a háborús 
bűncselekmények tényállásait a Statútum részletesen meghatározza, 
ugyanakkor ez nem jeleni azt, hogy azok alkalmasak lennének egy 
jogrendszerben a közvetlen alkalmazásra.154  Ez felveti az implementáció 
problémáját és fontosságát, amelyet Magyarország sem oldott meg ezidáig.155   

                                                 
150 Roggemann, H. (1998), 35. 
151 Clark, R.S. (2001), 142. 
152 Cassese, A. – Gaeta, P. – Jones, A.R.W.D. (2002), 427. 
153 Továbbá számos állam javasolta, hogy a NBB joghatósága alá kerüljön a terrorizmus is, az 
ENSZ és személyzete ellen irányuló bűncselekmények, valamint a nemzetközi kábitószer 
kereskedelem. A konszenzus hiánya miatt e bűncselekményekre nem terjesztették ki a NBB 
joghatóságát, ám a Statútum 123. Cikke szerint a hatályba lépést követő hét év elteltével az 
ún. felülvizsgálati konferencia ezt megteheti.   
154 Clark, R.S, (2001a). 
155 Vö: Mohácsi P., - Polt P. (1996), 333. és Gellér B.J. – Kis N. (2003). 
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A Statútum a szabadságvesztés főbüntetést, valamint a pénzbüntetést 
és a vagyonelkobzást, mint mellékbüntetéseket határozza meg. A határozott 
ideig tartó szabadságvesztés legfeljebb 30 évig terjedhet. Ha a 
bűncselekmény különös súlya vagy az elítélt egyéni körülményei indokolják, 
életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható. Ha az elítélt büntetésének 
kétharmadát letöltötte, a Bíróság köteles megvizsgálni a feltételes 
szabadságra bocsátás lehetőségét. Életfogytig tartó szabadságvesztés esetén 
erre huszonöt év letöltése után kerül sor. Az Eljárási és Bizonyítási 
Szabályok az NBB-re bízzák, hogy a pénzbüntetést egy összegben vagy a napi 
tételes rendszerben szabja-e ki. Ez utóbbi esetben a napi tételek száma nem 
lehet kevesebb harminc napnál és nem haladhatja meg az öt évet.  

A büntetések végrehajtása az államok feladata, így azokról az 
államokról, amelyek hajlandóak az elítéltek fogadására, lista készül. A Bíróság 
ebből a listából választja ki azt az államot, ahol az elítélnek ki kell majd 
töltenie büntetését.  

Az ICTY és ICTR eljárási szabályaikat maguk alakították ki, és a 
bűncselekmények értelmezésében nagyfokú szabadságot élveznek.156 Az NBB 
az Előkészítő Bizottság által kidolgozott „Bűncselekményi Tényállási Elemek” 
(Elements of Crime) és „Eljárási és Bizonyitási Szabályok” (Rules of Procedure 
and Evidence) mentén jár el.   

Az NBB-nek nincs apparátusa, amely döntéseit kikényszerítené, ezért 
a Statútum részletesen tárgyalja az NBB és a nemzeti hatóságok közötti 
együttműködés formáit, és ennek során felhasználja a nemzetközi bűnügyi 
jogsegélynek az államok között korábban kialakult elveit, intézményeit. Nem 
tagadhatja meg azonban az együttműködést egy állam arra hivatkozva, hogy a 
jogrendszeréből hiányoznak a megkeresés teljesítéséhez szükséges 
intézmények. Nem lehet a jogsegélyt megtagadni arra hivatkozással sem, 
hogy a megkeresésben foglalt bűncselekmény politikai jellegű, vagy hogy az 
érintett személy a megkeresett államban mentességet élvez. Nem tagadható 
meg az együttműködés továbbá a kettős inkrimináció hiányára vagy az 
elévülésre hivatkozva sem. 

Az államok illetve az NBB és az egyes államok közötti jogsegély 
különbségét húzza alá az is, hogy a Statútum 102. cikke különbséget tesz 
’átadás’ és a ’kiadatás’ között. ’Átadás’ a terheltnek egy állam által az NBB-
nek való kiszolgáltatása, míg a ’kiadatás’ a terhelt egyik állam által a másik 
államnak történő kiszolgáltatása. E különbségtétel különösen jelentős 
azokban az államokban, amelyek alkotmánya tiltja a saját állampolgár 
kiadását.   

                                                 
156 Gallant, K. (1994), 557. 

 44



  

I.2.3. Nullum crimen és nulla poena sine lege a nemzetközi 
büntetőjogban 
 
 

A nullum crimen sine lege és a nulla poene sine lege elvek előírják, hogy 
az egyént csak azért a cselekményért lehet büntetőjogi felelősségre vonni, és 
csak olyan büntetéssel lehet büntetni, melyeket a jog az elkövetés 
pillanatában egyértelműen előírt.157  Ezeket együttesen a legalitás elvének is 
nevezik, és a büntető igazságszolgáltatás alapvető elveit jelentik. Védik a 
relatíve gyengébb személyeket az államszervezet önkényes 
beavatkozásától.158

A büntetőjogi normák legalitásának elve szorosan kapcsolódik az 
alkotmányossághoz is, de nem ekvivalens azzal.159 A tágabb értelemben vett 
alkotmányosság magában foglalja a legalitást, és mivel az alkotmány (írott 
vagy íratlan)160 jogi garanciákat tartalmaz, melyek kihatással vannak a 
jogrendszer formájára és tartalmára,161 a legalitás áthágása mindig az 
alkotmány megsértésével jár. 

Először néhány észrevételt kell tennem a jog uralmáról általában, 
mivel fontos, hogy különbséget tegyünk a rule of law és a büntetőjoghoz 
kapcsolt legalitás fogalmai és eszméi között. A rule of law gondolata nemcsak 
nélkülözhetetlen alappá vált, amelyre a jogtudomány elméletei felépítik a 
jogrendszereket,162 de az olyan alapvető értékek és követelmények egyikévé 

                                                 
157 Mai napig ható érvénnyel a magyar szankciórendszerről lásd: Györgyi K. (1984). Az elv 
védőbástyaként szolgál a diktatúrával és akadályként a szabad bírói belátással szemben. A 
visszaható jelleget és a határozatlan, bizonytalan definíciókat támogató rendszer növekvő 
diszkréciót  biztosít a bíróságnak és a rendőrségnek. Szélsőséges esetben, ezen elv figyelmen 
kívül hagyása megegyezik a jog uralmának feladásával és ez az egyik jellemzője a szabad 
önkénynek. 
158 Nagy F. (1995). 
159 Bragyova A. (1992), 70.  Lásd bővebben Gellér B.J. (2005). 
160 Az alkotmány „egy ország egész kormányzati rendszere, a kormányzat alapját, irányítását 
vagy vezetését meghatározó jogszabályok összessége.” Wheare, K.C. (1980), 1. Ugyanez a 
kifejezés szűkebb értelemben is használatos: egy olyan sajátos szellemiséggel rendelkező 
dokumentum, amely egy államon belül meghatározza a kormányzati szervek szerkezetét és 
elvi funkcióit, valamint lefekteti azon alapelveket, amelyek szerint e szerveknek működniük 
kell. Bradley et al. (1994), 4. 
161 Bragyova (1992), 70-71. 
162 Átfogó elemzésekről lásd Allan (1993), 4-10, 2048; Allen (1996); Finnis (1980), 270-276; 
Fuller (1969), II. fejezet; Hayek (1944), VI. fejezet; Neumann (1986); Rawls (1973), 235-243; 
Raz (1979), 11. fejezet; részletek Shapiro-tól (1994); Scheuermantól (1996); Dworkin 
(1985), 9-32; Varga (1995). Jogi koncepciókról írva Dworkin a következő képen összegzi és 
értelmezi a rule of law fogalmát: „A jog megköveteli, hogy a kényszert sem pozitív, sem pedig 
negatív formában ne alkalmazzák, tekintet nélkül arra, hogy elméletileg nagyon is célszerű lenne, 
legyen a cél akár bármilyen előnyös vagy nagyszabású; kivéve, ha a kényszer alkalmazását olyan 
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is fejlődött, melyet nemzetközi eszközökkel védenek és támogatnak az 
államok,163 és mára a legtöbb jogrendszer alkotmányának részévé vált.164 Ez 
az alapelv ugyanakkor túlságosan nyitott szerkezetű ahhoz, hogy egy 
általános, univerzálisan elfogadott definícióját meg lehessen fogalmazni.165 Az 
egyetlen dolog amelyben a jogirodalom egyetért e tekintetben az, hogy nincs 
a „jog uralmának” olyan fogalma amely egységesen elfogadott lenne.166 T. R. S. 
Allan is rámutat arra, hogy sok alkotmányjogász - hiábavalónak tartva azt - 
felhagyott azzal az ötlettel, hogy a rule of law tanát újrafogalmazza,167 és 
bizonyos értelemben Allan egyetért velük, kétségbe vonva egy olyan doktrína 
megszövegezése sikerének lehetőségét, mely „modellként szolgálna minden 
jogrendszer számára … és ugyanakkor elkerülné a formális legalitás és az anyagi 

                                                                                                                              
politikai döntésekből eredő egyéni jogok és kötelezettségek engedélyezik vagy igénylik, melyek a 
kollektív kényszert igazolják. … A jogfogalom e jellegzetességét szokás ‘rule of law’-nak nevezni.” 
Dworkin (1991), 93. 
163 Lásd Brüsszeli Egyezmény (1948); Észak-Atlanti Egyezmény (1949); Európa Tanácsi 
Statútum Preambuluma és 3. cikkelye. Jogtudósok Nemzetközi Bizottsága, Rule of Law a 
Szabad Társdalomban. Tudósítás a Jogtudósok Nemzetközi Kongresszusáról, New Delhi, India, 
1959. jan. 5-10. 1. és 4. bekezdés. A legutóbbi fejleményekről lásd például S/RES/1170 (1998) 
elfogadva a Biztonsági Tanács által, annak 3886. ülésén, 1998. május 28-án, melyben 
hangsúlyt kapnak a „megfelelő kormányzat támogatása, a rule of law és a fenntartható fejlődés 
mint létfontosságú faktorok az afrikai konfliktusok megelőzésében”. Ugyanígy az Iszlám 
Konferencia Szervezetének Csúcstalálkozója keretében Teheránban, 1997. december 11-én 
megtartott sajtókonferencia leszögezte: „Nem szenvedünk mindannyian a rule of law hiányától 
és az önkényességtől? Mi ebben a külföldi? Mi ebben a nyugati? … erről van szó, amikor az 
emberi jogokról beszélünk, amikor a kulturális jogokat, politikai jogokat és a gazdasági jogokat 
említjük.” Press Release SG/SM6615 HR/4374 the Secretary General’s comments on the 
Human Rights and Rule of Law in Societies in Transition. A legalitás alapelvének fejlődéséről 
és a nemzetközi büntetőjogban játszott szerepéről Bassiouni, M. Ch. (1992), 3. fejezet. 
164 Herbert Packer szerint a rule of law a büntetőjog első alapelve, központi jelentőségű és 
általánosan elfogadott. Packer (1968), 79-80. A holland kormányformát, például, 
elsődlegesen három alapelvvel jellemezhetjük: alkotmányos monarchia, parlamenti rendszerű 
képviseleti demokrácia és a rule of law. Ma mind a rule of law, mind a legalitás alapeleme a 
holland alkotmánynak. Constantijn et al. (1997), 69, 73-76. Nagy-Britanniában Dicey óta 
elfogadott, hogy ez az elv az alkotmány része. Dicey (1959), 4. fejezet. Ugyanígy Jowell 
(1989), 57-78; Harden, I-Lewis, N. (1986). Kanadában az 1867-es alkotmánytörvény 
preambulumában lévő rule of law létezését ma már nyilvánvalónak tartja a kanadai 
Legfelsőbb Bíróság. Tremblay (1996), 2. fejezet, 140. Bizonyos értelemben az 1975-ös görög 
Alkotmány 1. és 2. cikkelye, az 1986-os módosításuk óta, is hordoz ilyen tartalmat. Alen 
(1997a), 6. A lengyel Alkotmány 2. cikkelye. Alen (1997b), 8. A legalitás és a rule of law 
releváns aspektusairól Britanniában lásd Allan (1993), 2. fejezet, Magyarországon Holló, A.-
Balogh, Zs. (1995), 17-53. Lásd még a német Alaptörvény 20. § (3). 
165 De Smith and Brazier (1994), 18. 
166 Kunig (1986), 3; Ashworth (1991), 440. 
167 Allan (1993), 20. 
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értelemben vett igazságosság ellentmondásos szélsőségeit”.168 Azonban nem 
tartozik a témánkhoz, hogy megpróbáljuk a rule of law vagy a legalitás 
valamiféle definícióját megadni, ezen elv hiánytalan kifejtése nem indokolt itt, 
ennek a műnek a határain túlmutatna. Néhány gondolatot mégis 
ismertetnem kell ahhoz, hogy a büntető anyagi jogra, nemzetközi 
büntetőjogra gyakorolt hatását megérthessük. 

A rule of law definiálásakor gondot okoz, miszerint nagyon nehéz 
olyan tant pontokba szedni, amely ellenáll a tisztán formális felfogásnak. Egy 
formális koncepció „amely csak arra szolgál, hogy a hatalmon lévő kormány 
parancsait megkülönböztesse … mindenki máséitól, nem kínál komoly értéket az 
alkotmányelmélettel foglalkozó szakember számára”, 169 sőt a büntetőjogász 
számára sem.  Már Dicey „rule of law” fogalma, melyet három fő elemből 
alkotott – a) a jog szupremáciája az önkényuralommal szemben; b) törvény 
előtti egyenlőség; c) az alkotmány az ország „közönséges jogának” 
terméke170 – is tartalmaz anyagi jogi (igazságossági) értékeket.171                     
A társadalom létezéséhez nélkülözhetetlen a kikényszerített 
magatartásszabályok értelmében vett jog, hiszen csakis a közös szabályok 
betartása teszi lehetővé az emberek békés együttélését.172 Ez az 
engedelmesség a közös várakozások beteljesülésén alapszik, ami azt jelenti, 
hogy például valószínűnek tarthatjuk, hogy nem erőszakolnak meg 
bennünket, hiszen az erőszakos közösülés bűncselekmény és ennek 
következtében tiltott, de ha mégis megtörténne, számíthatunk az elkövető 
megbüntetésére.173 Ezt nem érvényteleníti az a tétel, mely szerint „egy 
állandóan változó társadalomban a jog által nyújtott védelem az elvárásoknak 

                                                 
168 Jeffries (1985), 212. de Q. Walker (1988), az 1. fejezet, melyre Allan is hivatkozik. 
Továbbá Ashworth megállapítja, hogy a rule of law és a legalitás alapvető alkotmányos elvét 
kevesen elemezték Angliában. Ashworth (1995a), 63. 
169 Allan (1993), 20. 
170 Dicey (1959), 202-203. 
171 Hasonló képpen az A. B. A. által erre a doktrinára: „1. a jogelvek alapuló kormányzat, 2. 
megfelelő jogi hatalommal felruházott intézmények, 3. ezen intézmények által alkalmazott 
azon jogelvek, melyek a jogi eljárásokban alkalmazást nyernek – ezek együtt szolgálják az 
egyéneknek a  társadalom által, az államhatalom korlátozásával biztosított alapvető 
érdekeinek védelmét” adott definíció is tartalmaz anyagi értékeket. A. B. A. Committee 
Rep’t, Inter’l Comm. of Jurists (1958), ahogy Hall (1960), 27, fn 1. idézi 
172 Hayek (1973), I., 72. Ezt a gondolatot már David Hume is megfogalmazta. Hume,D. 
(1978), II., 306. Rawls további hasonló következtetésekre jut, amikor azt írja: „az egyének 
szándékait egybe kell fogni azért, hogy cselekményeik egymással összeegyeztethetőek 
legyenek, és keresztül lehessen őket vinni mások legitim elvárásaiban okozott jelentős 
csalódás nélkül.” Rawls (1973), 6. 
173 Erb (1996), 275; Schreiber, H-L. (1973), 216. Lásd még a R. v. R. (1992) 1 A.C. 599; Eur. 
Court H.R., C.R. v. United Kingdom (1995), A no. 335-C.; Eur. Court H.R., S.W. v. United 
Kingdom (1995), A no. 335-B ügyek elemzését az alábbi fejezetekben teszem meg. 
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mindig csak egy részét, de sohasem az összeset fogja óvni.”174 Valóban – ahogy 
Hayek folytatja – a helyes magatartás szabályainak kidolgozása maga után 
vonja a jogszabályok és a várakozások közötti állandó interakciót: mialatt új 
szabályokat fektetnek le a meglévő elvárások védelmében, minden új szabály 
újabb elvárásokat teremt. Hayek koncepciójának egyik sarokköve a 
várakozások védelme, mint a jog alapja.175

A határozatlansági doktrínával (void-for-vagueness) kapcsolatosan az 
USA-ban kifejlődött judikatúra jó alapot biztosít annak vizsgálatára, hogy a 
büntetőjogot a címzett szemszögéből miképp kell értelmezni. Jelen 
munkának nem lehet feladata, hogy részletesen vizsgálja a határozatlanság-
miatti-érvénytelenség (void-for-vagueness) doktrínát, mégis ismét szükséges 
néhány magyarázó megjegyzés. 

Az Egyesült Államokban a bíróságok régóta alkalmazzák azon 
alkotmányos jogukat, hogy adott törvényt alkotmányellenesnek 
nyilvánítsanak a határozatlanság-miatti-érvénytelenség doktrína alapján;176 így 
vált a határozatlansági doktrína a legalitás „szankciójává”.177 Mint említettem, 
a büntetőjogi norma határozatlansága több ponton sértheti a legalitás 
alapelvét.178  Ezen okok közül kiemelkedik az úgynevezett tisztességes 
figyelmeztetés (fair warning) elve.179 A fair figyelmeztetés hiányát, vagyis, hogy 

                                                 
174 Hayek (1973), I., 102. 
175 Id., I., 101-110. 
176 A határozatlanság doktrína egy kissé idejét múlt, de alapvető jelentőségű elemzéséről 
lásd Amsterdam jegyzetét. Amsterdam (1960). Waldron a doktrína filozófiai [Waldron 
(1994), 509], míg Post a közgazdasági elemzését írja le [Post (1994), 491]. Lásd továbbá 
Tribe (1988), 1033. et seq. 
177 Általánosan elfogadott, hogy a határozatlanság doktrínának két alapja van. Dan-Cohen a 
következőképpen foglalja össze őket: a) a tisztességes figyelmeztetés; b) és a 
‘hatalomkontroll’, ami a bírói döntések irányozását és ellenőrzését foglalja magában [Dan-
Cohen (1984), 658]. Jeffries hasonló következtetésre jut [Jeffries (1985), 196-197], és Post 
azt is megállapítja, hogy „a doktrína megerősíti a törvény által az elfogadható és tiltott 
viselkedés közt tett különbség egyértelműségét, minthogy mind az állampolgárok 
cselekedeteit irányítja, mind pedig az allami szervek mérlegelési szabadságát megszigorítja” 
[Post (1994), 491]. A ‘hatalomkontroll’ központba helyezése több, mint nyilvánvaló 
O’Connor lordfőbíró álláspontjában a Kolender v. Lawson ügyben (Kolender v. Lawson, 
461 U.S. 352 (1983)). Már a Papachristou v. City of Jacksonville, 105 U.S. 156 (1972) ügyben 
a Legfelsőbb Bíróság érvénytelenített egy, a floridai Jacksonville város által hozott csavargás 
ellenes határozatot. A Bíróság a döntést a határozatlanság-miatt-érvénytelen tanra (Id., 162) 
alapozta, és a határozatot a ‘szeszély’ és a ‘féktelen mérlgelés’ hordozójaként jellemezte (Id., 
168) (idézet mellőzve). 
178 Jeffries (1985), 201-212. 
179 A fair figyelmeztetés egyik leghíresebb értelmezése a Justice Homes in McBoyle v. United 
States, 283 U.S. 25 (1931) ügyben került megfogalmazásra, melynek lényege egy lopott 
‘motor vehicle’ államközi szállítása , kizárva ezzel a járművek köréből a repülőgépet: „Ugyan 
nem valószínű, hogy egy bűnöző, mielőtt gyilkosságot vagy lopást követne el, megvizsgálja a 
törvény szövegét, mégis indokolt, hogy a világ egyértelmű tájékoztatásban részesüljön arról 
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bizonyos cselekményeket büntetni fognak vagy súlyosabb büntetést rónak ki, 
az amerikai esetjog az ‘ártatlanok csapdájának’ tartja,180 ami azt jelenti a 
Bíróság szerint a Lanzetta ítéletben, hogy „senkinek nem kötelessége, hogy 
élete, szabadsága vagy vagyona veszélyeztetésével a büntetőtörvények jelentésén 
elmélkedjen. Mindenkinek jogában áll, hogy értesüljön arról, amit az állam 
parancsol vagy tilt.”181 Hasonlóan a Legfelsőbb Bíróság egy még korábbi 
határozatában - a Connally v. General Constr. Co. ügyben - kijelentette, hogy 
„olyan szabály, amely akár megköveteli, akár megtiltja valaminek a megtételét ám 
megfogalmazásában olyan pontatlan, hogy általános intelligenciájú embereknek 
szükségszerűen találgatniuk kell a jelentését és azt eltérően értelmezhetik, sérti a 
megfelelő eljárás elsődleges és alapvető szempontját.”182  A fair figyelmeztetés 
ezen felfogás miatt a ‘due process’ doktrína alapelemévé vált,183 amelyet a 
határozatlanság-miatti-érvénytelenség teszten keresztül alkalmaztak a 
bíróságok és az MPC-be is bekerült.184

A határozatlansági doktrína legprecízebb újbóli kifejtését O'Connor 
bíró adta a Legfelsőbb Bíróság többségi döntésének megfogalmazása során a 
Kolender v.. Lawson ítéletben.185 Az ügyben a Bíróság egy kaliforniai 
jogszabályt bírált felül, amely az utcán őgyelgő vagy sétáló személyektől 
megkövetelte, hogy személyazonosságukat hitelesen és megbízhatóan 

                                                                                                                              
- mégpedig olyan nyelven, amelyet mindenki megért -, hogy egy bizonyos határ átlépését a 
jog hogyan fogja kezelni. Az egyértelmű tájékoztatáshoz pedig tiszta és nyilvánvaló határokra 
van szükség.”. Id. 27. Ezt a definíciót használja a Modal Penal Code is [MPC §§ 1.02. (2) (d)], 
és Jeffries is egy cikkében [Jeffries (1985), 201, 205-212], valamint Ashworth is hivatkozik rá 
[Ashworth (1991), 419, 432; Ashworth (1995a), 73]. Megjegyzendő, hogy Thomas a 
figyelmeztetést a büntetőjog egyik céljának tartja. Thomas (1978), supra, 290. 
180 United States v. Cardiff, 344 U.S. 174 (1952). Id., 176. Jeffries is idézi. Jeffries (1985), 205. 
181 Lanzetta v. New Jersey, 306 U.S. 451 (1939). Ezen ügy kapcsán a Legfelsőbb Bíróság 
érvénytelenített egy jogszabályt, mely büntetni rendelte a bandatagságot. 
182 Conally v. General Constr. Co., 269 U.S. 385 (1926). Az eset szerint keresetet indítottak 
az iránt, hogy bizonyos oklahomai állami és megyei hivatalnokoknak tiltsák meg egy 
oklahomai törvény végrehajtását, melynek rendelkezései az állami alkalmazottak számára 
nyolc órás munkanapot és minimálbért írtak elő. E rendelkezések megsértése pénzbüntetést 
és/vagy szabadságveztést vont maga után. Id., 388. 
183 A doktrína egyrészt a Hatodik Alkotmány-kiegészítés által megfogalmazott azon 
követelményből fejlődött ki, miszerint a vádlottat tájékoztatni kell az ellene felhozott vádak 
természetéről, másrészről a Tizennegyedik Alkotmány-kiegészítésben lefektetett 
hagyományos ‘due process’ védelemből; ma az határozottan az Ötödik és a Tizennegyedik 
Alkotmány-kiegészítésben gyökerezik. Lásd Bjerregaard (1996), 311. Az alkotmányos 
gyakorlatban az, hogy mit értenek a ‘hűtő hatás’ doktrínája alatt [Columbia Law Review 
(1969) (Note), 808], azon jogszabályok igen alapos tanulmányozásával mutatható ki, melyek 
olyan mértékben meghatározatlanok, hogy megakadályozzák az embereket abban, hogy 
alkotmányosan védett jogaikat érvényesítsék. 
184 Ahogy azt az MPC megfogalmazza, „fair figyelmeztetést adni azon ítéletek természetéről, 
melyeket bizonyos bűncselekmények elkövetése von maga után” MPC §§ 1.02. (2) (d). 
185 Kolender v. Lawson, 461 U.S. 352 (1983). 
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bizonyítsák, valamint adjanak számot ott-tartózkodásuk okáról: „a 
határozatlanság-miatti-érvénytelenség doktrínája megkívánja, hogy egy büntető 
jogszabály megfelelő határozottsággal definiálja a bűncselekményt, úgy, hogy az 
átlagemberek megérthessék milyen magatartás tiltott, méghozzá olyan módon, 
amely nem bátorít önkényes és diszkriminatív alkalmazásra. ... Bár e doktrína a 
polgároknak adott tényleges figyelmeztetést és az önhatalmú jogalkalmazás 
kizárását is célozza, mostanában felismertük, hogy a határozatlansági doktrína 
fontosabb aspektusa nem a tényleges figyelmeztetés, hanem annak másik fő 
eleme - az a követelmény, hogy a törvényhozás minimum szabályokat 
fogalmazzon meg a jogalkalmazás irányítására.”186

Következményként egy jogszabály akkor sérti az előreláthatóság 
elvét, ha fizikailag nem hozzáférhető, illetve nem pontosan meghatározott (az 
úgynevezett gumiszabály) és/vagy szellemileg hozzáférhetetlen 
(érthetetlen).187 Egy szabály akkor meghatározatlan, ha az élet által kreált 
lehetséges helyzetek jelentős számban sem kizárva, sem belefoglalva 
nincsenek. A hozzáférhetetlenség esetében úgy hiszem, arra a kérdésre, 
hogy egy adott helyzet a jogszabály hatáskörébe esik-e, mindig van válasz; a 
jogszabály hiányossága abban rejlik, hogy nagyon nehéz kitalálni, mi ez a 
válasz. Jelen vizsgálódásunk szempontjából a jognak ez a második hiányossága 
érdekes, ahogy Douglas bíró megfogalmazta, ilyen helyzet áll elő, amikor a 
törvény a polgárt „egy átfogó jogi könyvtárba utalja, annak megállapítására, hogy 
milyen cselekmények tilosak.”188

A nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege elv négy lényeges 
jellegzetességen alapszik: az írott jog fogalmán, a bírói önkény mellőzésének 
jelentőségén, az analógia tilalmán, a visszaható hatály tilalmán.189 Ezen alapelv 
alkalmazásának nehézségei a nemzetközi jogban széles körben ismertek, 
ellentétben a nemzeti joggal, hiszen mind az angolszász (egyes kivételektől 
eltekintve), mind pedig a kontinentális büntetőjogokban kétség nélkül 
elismert alapelv.190  

                                                 
186 Id., 357. (Az eredeti idézet mellőzve). 
187 Vö. Dan-Cohen (1984), 659.  Részletes lásd Gellér (2005), 281 et seq. és Gellér (2006). 
188 Screws v. United States, 325 U.S. 91, 96 (1945). 
189 Catenacci, 159.o. : Gyakran ezen elvek szükségszerű következményeiként szerepelnek a 
következő képzetek, miszerint a szokásjog kizárt a büntetőjog forrásaként, az analógia 
használatának tilalma és a törvény visszaható alkalmazásának tilalma.  
190 Vö. T.R.S.Allan (1993), 31. Asworth (1995a), 61. Hall, 35. Jeffries (1985), 189. Roxin 
(1992), 93-95. Triffterer (1994), 19.  Gellér (2006TNK), Nagy Ferenc ().  Eur. Court H.R., 
Lawless v. Ireland (1961) A no. 3;  De Wilde, Ooms, Versyp (The Vagrancy Cases) v. 
Belgium (1971) A no. 12;  Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden (1989) A no. 159;  
Moustaquim v. Belgium (1991) A no. 193; Kokkinakis v. Greece (1993) A no. 260;  Welch v. 
the United Kingdom (1995) A no. 307-A;  Jamil v. France (1995) A no. 317 - B;  G. v. France 
(1995) A no. 325-B. 
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Kis Norberttel közösen írt cikkünkben úgy fogalmazunk, hogy „Az ex 
post facto törvény szigorú tilalma nem tűnik a jog általános alapelvének, amelyet 
minden állam egyetemlegesen elfogadna. Míg a nullum crimen elv gyökeret vert 
minden kontinentális jogrendszerben, addig nem ágyazódott be hasonlóan a 
common law típusú jogrendszerben vagy mindenesetre nem ugyanolyan 
tartalommal és autoritással.”191  Magam részéről az 59. lábjegyzetben kifejtett 
árnyaltabb megfogalmazással értek egyet miszerint „Jóllehet az angol common 
law formálisan nem ismeri el a legalitás elvét, mégis evidens, hogy a bírói 
döntésekben a common lawt az esetre vonatkozóan értelmezve építenek ezen 
elvekre és elismerik őket a törvény kifejezett ilyen irányú követelménye 
hiányában.”192  Ugyanakkor, éppen a Legalitás a vádpadon című könyvem 
tárgyalja igen részletesen az angol common law ebben a kérdésben elfoglalt 
bonyolult álláspontját.193

Mára vitathatatlan, hogy ez a két koncepció (nullum crimen sine lege és 
a nulla poena sine lege) jól megalapozott normáját alkotja a nemzetközi 
szokásjognak. Már korábban röviden érintettem annak kérdését, hogy ezek 
az elvek mennyiben befolyásolták a nürnbergi ítélkezést.  A nemzetközi 
porondon a Londoni Statútum kialakítása során napvilágot látott viták, illetve 
a nürnbergi precedenssel való elégedetlenség következtében a második 
világháború után nagyobb intenzitással kezdtek feltűnni az e problémával 
foglalkozó értekezések.194

A nemzetközi jog relációjában a nullum crimen elvet körülvevő vita 
nehézsége a nemzetközi bűncselekmények fogalmának bizonytalanságából 
ered.195 A nemzetközi büntetőjog egzakt definíciójának hiánya eredményezte 
Nürnbergben, hogy a Törvényszékre hárult a bűncselekmények pontos 
tényállási elemeinek és szankcióinak meghatározása.  Következésképpen a 
nürnbergi pert legfőképpen amiatt érte kritika, hogy a nemzetközi jogot ex 
post facto alkalmazta olyan cselekményekre, melyek nem voltak határozottan 
tiltottak akkor amikor elkövették őket. 

                                                 
191 Kis N. – Gellér B.J. (2005), 370. A legalitás elvének a magánjogi jogrendszerekben való jól 
meghonosodott volta tekintetében általában lsd. Bassiouni, M. Ch. (1999), 87-114.   
192 Kis N. – Gellér B.J. (2005), 389. Vö: Kis N. (2000) és Kis N. (2004).  
193 Vö: Smith, A.T.H. (1984), Smith, A.T.H. (1995), Devlin, P. (1977), Hart, H.L.A. (1963), 
Ashworth, A. (1991).  
194 Hall, J. (1937), Kelsen, H. (1943), Radbruch, G. (1956), Radbruch, G. (1973), Radbruch, 
G. (1991). 
195 Ez a probléma különösen az emberiség elleni bűncselekmények tekintetében volt éles, 
amelyet a pozitív jogban először az 1945. évi augusztus 8-i Londoni Megállapodás 6(c) 
Cikkelyében juttatták kifejezésre ( módosította az 1945. október 6-i Jegyzőkönyv) (Az 
európai tengelyhatalmak  megállapodása a háborús főbűnösökkel szembeni eljárásról és 
megbüntetésükről )  
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A védelem Nürnbergben azzal érvelt (különösen az emberiesség 
elleni bűncselekmények tekintetében), hogy a nemzetközi büntetőjogi 
pönalizáció hiánya 1945 előtt azt jelentette, hogy a náci vádlottak nem 
tudhatták, hogy megsértették a büntetőjog valamely univerzális alapelvét. 
Erre az érvelésre válaszul az IMT-nek a véleménye például az emberiesség 
elleni bűncselekményekkel kapcsolatban az volt, hogy a Londoni Statútum 6 
cikk (c) bekezdése kikristályosította és kodifikálta azt a már korábban is 
elismert általános nemzetközi jogi szabályt, amely tilalmazta e 
bűncselekményeket. Az IMT szerint ”a nullum crimen sine lege maxima 
általában véve az igazságszolgáltatás egyik alapelve”, ám megengedi azon tettek 
megbüntetését, melyeket ugyan a jog explicit verbis nem tiltott az elkövetésük 
idején, ám végtelenül igazságtalan lenne e cselekmények büntetlenül 
hagyása.196  Ezzel a nullum crimen sine lege alapelvet erkölcsi parancsként 
ismerték el Nürnbergben. 

Valóban a világ legtöbb országában a büntetőjog visszaható hatályú 
alkalmazása tilalmazott volt már ekkor is. Ez is magyarázatul szolgálhat az 
IMT kifejezetten szűkszavú megközelítésére, azzal együtt, hogy maga a 
Törvényszék is tudatában volt ezen bűncselekmények újszerűségének, és 
mivel maga Statútum is a háborús bűncselekményekből vezette le az 
emberiesség elleni bűncselekmények büntethetőségét, az IMT is inkább 
hajlamosnak mutatkozott arra, hogy a vádlottak bűnösségét mind a háborús 
bűncselekmények, mind az emberiesség elleni bűncselekmények 
tekintetében egyidejűleg megállapítsa.  Más szóval az IMT igyekezett elmosni 
a különbséget e két kategória között.197

Meg kell jegyezni, hogy bár ugyanez az eredmény született, eltérő 
indoklást alkalmaztak a Nürnbergben ülésező amerikai katonai 
törvényszékek, így különösen a Iustice,198 az Einsatzgruppen,199 Flick,200 a 
Farben,201 a Krupp,202 a High Command203 és a Hostages esetekben.204.  Ezen 

                                                 
196 Lásd a nünbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék ítéletét a 219-223. o.-on (a 
továbbiakban IMT Ítélet) A Tokió Törvényszék IMT Ítélet ugyanezen részére támaszkodott 
és idézte. (219-23.o.) 
197 A Londoni Megállapodás 6 (c) Cikkelye szerint az emberiség elleni bűncselekmények csak 
abban az esetben büntethetők, ha háborús vagy béke elleni bűncselekmények végrehajtása 
során vagy azokkal összefüggésben követték el őket. 
198 U.S. v. Altstoetter et al. 04. 12. 1947. Trials of War Criminals (TWC) III., 954-1201:  
„…Az ex post facto szabály…sem törvényes, sem erkölcsi korlátját nem alkotja az ebben az 
ügyben való büntetőeljárásnak.” (TWC, Vol. III. 974-985.o.).  A hasonló előrelátható 
bűncselekmények analógia útján való értelmezése megengedett, különösen, ha a vádlott 
tudta magatartásának törvénytelen vagy potenciálisan törvénytelen voltát. (Bassiouni, M. Ch. 
(1999), 125. 
199 U.S. v. Ohlendorf et al. 10. 04. 1948. TWC IV. 411-589. 
200 U.S. v. Flicket al. 22. 12. 1947. TWC VI. 1187-1223. 
201 U.S. v. Krauch et al.29. 07. 1948. TWC VIII. 1081-1210. 
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ítéletekben, annak következtében, hogy a legalitás elve nem került 
alkalmazásra, az érvelés ellentmondásos és gyenge volt. A CCL 10 esetek205 
mindegyikében az érvelés végül is arra épített, hogy a szuverén törvényhozói 
hatalom, melyet korábban a Harmadik Birodalom gyakorolt, átháramlott a 
négy Szövetséges Hatalomra Németország feltétel nélküli megadása folytán, 
és ennek következtében az alkalmazott jog érvényes volt. Néhány esetben 
megpróbáltak más okokat keresni, de egyik esetben sem lehet azokat a 
nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege elvekkel összhangban 
lévőknek elfogadni.206   

A nullum crimen elvet számos nemzeti bíróság is értelmezte  mikor a 
nemzetközi bűncselekményekkel kapcsolatban ítélkezett. Nürnberget, 
Tokiót és az azutáni CCL 10 eljárásokat követve több  állam felhatalmazta a 
nemzeti igazságszolgáltatását, hogy eljárjon az emberiesség elleni 
bűncselekmények és a nemzetközi humanitárius jog más súlyos megsértse 
esetében. Az államok tehát később is éltek az ilyen jellegű visszaható hatályú 
bűnüldözéssel: Például Izrael 1960-ban vádat emelt Adolf Eichmannal207 
szemben, Franciaország Klaus Barbie-val208 szemben 1988-ban, és Kanada 
Imre Fintával209 szemben 1989-ben. 

Az első nemzetközi intézmény, amely önálló elismerést adott a 
nullum crimen elvnek, az 1948-as Egyetemes Emberi Jogi Egyezmény volt.210 A 
legalitás elve később a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya (PPJNE) 15. cikkében megerősítésre került. A regionális 
nemzetközi egyezmények közül az Európai Emberi Jogi Egyezmény (EEJE) 7. 
cikke, az 1969-es Amerikai Emberi Jogi Egyezmény 9. cikke, az 
Emberiességről és az Emberi Jogokról szóló Afrikai Egyezmény 7 (2) cikke 
mind tartalmazza a visszaható hatály tilalmát. 

Az ICTY felállításakor az ENSZ Biztonsági Tanácsának 808. és 827. 
sz. határozata értelmében az ENSZ Főtitkár deklarálta , hogy a Törvényszék 
joghatósága azon cselekményekre korlátozódik, amelyek a Statútum 

                                                                                                                              
202 U.S. v. Krupp et al. 31. 07.1948. TWC IX. 1327-1484. 
203 U.S. v. von Leeb et al. 28. 10. 1948. TWC XI. 462-697. 
204 U.S. v. List et al. 19. 02. 1948. TWC XI. 1230-1319. 
205 Control Council Law No. 10. 
206 Bassiouni, M. Ch. (1999), 126. 
207 Jerusalem District Court judgement 12. 12. 1961. ILR 36, 5-14, 18-276; Supreme Court 
judgement 29. 05. 1962. ILR 36, 14-17, 277-344. 
208 Barbie – eset, Gaz. Pal.Jur. 710 ( France Cass. Crim. Oct. 6. 1983). 
209 Regina v. Finta, 50 CCC(3d) 247; 61 DLR 85 (4th 1989). Lsd. Még Demjanjuk 
kiadatásának Ügyét, 612 F.Supp 544 (DC), aff”d776 F.2d 571 (6th Cir. 1985), cert. denied 
475 US 1016 (1986) 567-568. 
210A II (2) Cikk kimondja, hogy „Senkit sem lehet bűnösnek tekinteni … olyan cselekmény vagy 
mulasztás miatt, amelyet a nemzeti vagy a nemzetközi jog szerint  nem volt bűncselekmény az 
elkövetés idején…” (GA res. 217 A (III), UN Doc. A/810 (1948)).  
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elfogadásakor már egyértelműen a nemzetközi szokásjog részét képezték. A 
Főtitkár a következő meghatározásban utalt erre az elvre: „A nullum crimen 
sine lege elv alkalmazása megköveteli, hogy a nemzetközi törvényszéknek a 
nemzetközi humanitárius jog azon szabályait kell alkalmaznia, melyek 
kétségtelenül a szokásjog részei… Ez különösen abban az esetben fontos, amikor 
egy nemzetközi törvényszék azzal vádol személyeket, hogy felelősek a nemzetközi 
humanitárius jog súlyos megsértéséért.” 211

A Főtitkár kijelentése a legalitás elvére vonatkozólag 
visszatükröződött az ad hoc törvényszékek ítélkezési gyakorlatában. A 
nehézséget a nullum crimen-nel kapcsolatban az jelentette, hogy e kijelentést 
sokkal könnyebb volt megtenni mint alkalmazni. A nullum crimen elv, amely 
kifejezett tilalomra épít és jogszerű meggyőződésen, bizonyosságon alapul, 
nem igazán egyezik meg a nemzetközi szokásjog valódi természetével, amely 
íratlan jog és gyakran nehéz pontosan definiálni. 

Az ICTY és az ICTR gyakorlatában teljesen megszilárdult az a 
tendencia, miszerint kiterjesztő megközelítést alkalmaznak a nemzetközi 
humanitárius jog értelmezésénél.  A Fellebbviteli Tanács (Appeals Chamber) a 
háborús bűncselekményekkel kapcsolatban kifejtette, hogy nem sérül a 
visszaható hatály elve, még akkor sem, ha a „Genfi Egyezmények közös 3. cikke 
nem tartalmaz kifejezetten utalást a büntetetési kötelezettségre (criminal 
liability)” és arra is utalt, hogy az egyéni büntetőjogi felelősséget nem 
akadályozza az olyan szerződéses rendelkezés hiánya, miszerint a 
megsértésüket büntetni kell.212  A Fellebbviteli Tanács „a háború joga vagy a 
háború szokásai” kifejezést a lehető legszélesebb értelemben értelmezte, 
különösen a nem nemzetközi fegyveres konfliktusokban alkalmazandó 
humanitárius jog hatókörének meghatározásakor.  

A visszaható hatályú büntetések tilalma (nulla poena sine lege) 
gyakorta kapcsolódik a visszaható jellegű bűncselekmények tilalmához, azaz a 
nullum crimen sine lege elvhez.  A nulla poene elv nemzetközi szokásjogbeli 
tartalma felfedezhető a különböző nemzetközi es regionális intézményekben.  
Számos nemzetközi emberi jogi egyezmény tilalmazza az olyan büntetés 
kiszabását, amely súlyosabb, mint az amely a bűncselekmény elkövetésekor 
alkalmazható lett volna.  A NBBPR hasonlóan határozza meg a  nulla poena 
elvet: „Nem lehet súlyosabb büntetést kiszabni, annál, mint amely az elkövetés 
idején alkalmazható lenne. Ha viszont a bűncselekmény elkövetése után a jog 

                                                 
211 A Főtitkár Jelentése a Biztonsági Tanács 808. sz. határozatának 2. szakasza értelmében 
(1993). 
212 Prosecutor v.Tadic, ICTY-94-1, Eljáró Tanács (Trial Chamber), 1995. aug.10., 72. 
paragrafus 
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akképpen változik, hogy enyhébb büntetés szabható ki, azt  kell alkalmazni az 
elkövető javára.”213

Mint a nullum crimen elvet, a náci háborús bűnösök Nürnbergben a 
nulla poena elvét is segítségül hívták, különösen a béke elleni 
bűncselekményekre vonatkozó vádak elleni védekezés során. Egy további 
dimenziója a nulla poena elvnek abból a tényből ered, miszerint a nemzetközi 
jog néhány esetben elismerte a halálbüntetést végső (legsúlyosabb) 
büntetésként a háborús bűncselekmények esetében. Következésképpen, egy 
nemzeti döntésben – a norvég Klinge esetben – a vádlott védekezését, hogy a 
halálbüntetés nem alkalmazható (méghozzá azon az alapon, hogy azt ezen 
bűncselekményekre vonatkozóan a hazai jog eltörölte), elutasították azon 
okból, hogy a háború jogának és a háborús szokásoknak a megsértését már 
korábban halálbüntetéssel büntette a nemzetközi jog.214  

A Nemzetközi Jogász Bizottság (International Law Commission (ILC)) 
1951-es javaslata - a Béke Elleni Bűncselekményekről és az Emberiség 
Védelméről szóló kódextervezetet (Draft Code of Offence against the Peace 
and Security of Mankind) illetően - előírja, hogy a büntetéseknek 
meghatározottaknak kell lenniük, hogy előrelátható legyen a bűncselekmény 
következménye.215  

Az ICTY statútumának 24 (1) cikke úgy rendelkezik a büntetésekkel 
kapcsolatban, hogy az első fokú tanácsnak (Trial Chamber) a kiszabandó 
büntetéseket a szabadságvesztésre kell korlátoznia. A szabadságvesztés 
fogalmának meghatározásakor az első fokú tanácsnak az általános gyakorlatra 
kell támaszkodnia. Az ICTY statútum-tervezete – melyet az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Konferencia (Conference on Security and 
Cooperation in Europe (CSCE) rapporteur-ei készítettek - nyilvánvalóan 
óvatos volt a visszaható hatályú büntetésekkel kapcsolatos nürnbergi 
precedensek tekintetében, így beszámolójukban külön felhívták a figyelmet a 
büntetéskiszabásra vonatkozó rendelkezések hiányára olyan nemzetközi 
humanitárius jogi szerződések esetében, mint például a Genfi Egyezmények.  

Mivel az ICTY Statútuma kizárta a halálbüntetést, ezért a 
legsúlyosabb kiszabható büntetésnek a 20 év szabadságvesztés tűnt. A 
Statútum hallgat az életfogytig tartó szabadságvesztést illetően, de ennek 
ellenére az ICTY bírái elismerték az életfogytig tartó szabadságvesztést 

                                                 
213 15(1) cikk NBBPR Lsd. még többek között az Európai Emberi Jogi egyezmény 7(1) cikkét 
és az Amerikai Emberi Jogi Egyezmény 9. cikkét és az egyetemes Emberi Jogi Egyezmény 
11(2) cikkét.   
214 Public Prosecutor v. Klinge (1946) 13 ILR 262 (Legfelsőbb Bíróság, Norvégia) 
215 A Nemzeközi Jogi Bizottság Évkönyve (1951) II.Rész 134. o. et seq. 
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legsúlyosabb büntetésként az Eljárás és Bizonyítás Szabályai (Rules of 
Procedure and Evidence (RPE)) 101 (A) pontjában.216

Az ICTY működésének korai időszakában a bírák igyekeztek 
maximum 20 év szabadságvesztésre korlátozni a kiszabott büntetéseket. 
Azonban az első fokú tanács később számos esetben szigorúbb büntetést 
szabott ki, így például Vladimir Santic-ot 25 évre,217 Goran Jelisic-ot 40218 és 
Tihomir Blaskic-ot 45 évre ítélte.219

Az 1995-ös szrebrenicai tömegmészárlás kapcsán elkövetett 
emberiesség elleni bűncselekmények esetében az eljáró tanács figyelembe 
vette a vonatkozó nemzetközi jog akkor hatályos belső jogi 
transzformációját.  A nehézség az emberiesség elleni bűncselekményekkel 
foglalkozó szövegek jugoszláv jogbeli hiánya volt. A tanács véleménye szerint 
egyedül az bírt jelentőséggel, hogy a volt jugoszláv büntetőtörvénykönyv 
fenntartotta a legszigorúbb büntetéseket a hasonló természetű 
bűncselekményekkel szemben (pl. genocídium).220  A Statútum 24. cikke 
nemcsak utal a büntető törvénykönyvre, hanem kiemeli „a börtönbüntetések 
általános gyakorlatát”, így az eljáró tanács elfogadta, hogy szükséges a 
jugoszláv esetjog figyelembe vétele.  Ami az ICTR-t illeti, hasonló szabály 
rendezi ezt a kérdést Statútumában.  

A nullum crimen elvnek a NBB Statútumába való beiktatásának 
szükségességét a római Diplomáciai Konferencia legtöbb delegáltja magától 
értetődőnek tartotta, és a Statútum 22. illetve 23. cikkeinek szövege, 
amelyben végül is ez az elv megjelenik, relatíve kevés vitát váltott ki. 

A német Nemzetközi Büntetőtörvénykönyv (Völkerstrafgesetzbuch 
(VStGB)) kiemelt jogalkotói indoka a legalitás elvének érvényesítése.221 
Célként tűzte ki, hogy a kódex a nemzetközi jogot sértő bűntetteket 
egységesebben szabályozza mint az StGB rendszere, ezáltal biztosítsa a nemzeti 
bíróságoknak a kiszámítható jogalkalmazást nemzetközi bűncselekmények 
ügyében. Felmerül persze a kérdés, hogy számon kérhetők-e a büntetőjogi 
legalitás garanciái ugyanazzal a tartalommal és következetességgel a 
nemzetközi bűncselekmények jogán, mint a hazai büntetőjogon?  

Az elvi szintű különbséget támogató szakirodalom gyakran említi a 
nemzetközi bűncselekmények joga és a belső büntetőjog közötti „alapvető 

                                                 
216 Lsd. M. C. Basiouni és P. Manikas, A volt Jugoszlávia területén felállított nemzetközi 
büntető törvényszék joga (1996) 701-702. o. 
217 Kupreskic et al. (IT-95-16) "Lasva Valley". Később 18 évre enyhítették a büntetést.   
218 Jelisic (IT-95-10). 
219 Blaskic (IT-95-14) "Lasva Valley". Az ő esetzében 9 évre enyhítette az ítéletet a másod 
fokú bíróság.   
220 Vö. Drago Nikolic (IT-02-63) "Srebrenica”. 
221 Wilkitzki, P. (2002), Satzger H. (2002) 
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eltérést”.222 A két jogrend külön kezelésének dualista szemlélete az AB 
gyakorlatában is megjelenik (53/1993. (X. 13.) AB hat.). Eszerint „a háborús 
és emberiség elleni bűncselekmények sok tekintetben eltérnek a belső büntetőjog 
alapelveitől és a büntető hatalom gyakorlásának szokásos módjától is. Ennek 
magyarázata, hogy a háborús bűncselekmény és emberiség elleni 
bűncselekmények esetében olyan bűncselekményekről van szó, amelyek e 
minőségükben nem a belső jog részeként keletkeztek, hanem a nemzetek 
közössége határozza meg tényállásukat. A nemzetek közössége büntető hatalma 
más feltételek és más korlátok között működik, mint az egyes államoké; az 
eltérések az általa üldözött bűncselekmények sajátosságából, különösen az egész 
emberiségre nézve bennük rejlő veszélyből erednek, amelyek miatt kiemelték őket 
a nemzeti megítélésből”. A legalitás elve csökevényes kifejlődésének 
magyarázata, hogy a nemzetközi bűncselekmények büntetőjogának nem 
létezik kizárólagos forrása, alakulását nem a klasszikus legiszláció határozza 
meg, hanem a fent kifejtett elvek (az obligatio erga omnes, a pacta sunt 
servanda, par in parem non habet imperium, aut dedere aut judicare/punire). 

A visszamenőleges igazságtétel polémiájából született fenti 
nyilatkozatok azonban nem cáfolják, hogy a legalitásnak ugyanazon 
tartalommal és következetességgel kell érvényesülnie a nemzetközi 
bűncselekmények üldözése és elbírálása során alkalmazandó büntetőjogban, 
mint a belső büntetőjogban. A nemzetközi büntetőjogi szabálynak a 
büntetőjogi szankció kilátásba helyezésével határozott és világosan 
megfogalmazott diszpozíciót kell tartalmaznia a büntethetőség teljes 
feltételrendszerében, korlátozva az önkényes jogértelmezés lehetőségét és 
biztosítva az előreláthatóságot.223

A felületes olvasó számára esetleg félrevezető lehet az AB döntése, 
mely szerint „a háborús bűncselekmények és emberiség elleni bűncselekmények 
nemzetközi jogi alapú üldözése és megbüntetése során alkalmazandó garanciákat 
nem lehet felcserélni vagy helyettesíteni a nemzeti jog garanciáival”224  Ig az ez 
abban az összefüggésben, hogy a legalitás elvére hivatkozva nem szorítható ki 
a belső büntetőjogból a nemzetközi büntető szokásjog. Nem jelenti azonban 
azt, hogy a nemzetközi bűncselekmények joga fel lenne mentve a legalitás 
garanciái alól. Talán megtévesztő lehet, hogy az AB a nemzetközi 
büntetőjogban megjelenő nullum crimen-t a magyar belső jogforrások 
vonatkozásában valamint történeti aspektusból vizsgálta. Az 

                                                 
222 Cassese (2003), 139 et seq., 157 et seq. 
223 A "jogbiztonság /az Alkotmánybíróság értelmezésében/ az államtól és elsősorban a jogalkotótól 
azt várja el, hogy a jog egésze, egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelműek, 
hatásukat tekintve kiszámíthatóak és a norma címzettjei számára a büntetőjogban is előre 
láthatóak legyenek." (11/1992. (III. 5.) AB hat.; ABH IV. 1.). 
224 53/1993. (X. 13.) AB hat. 
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Alkotmánybíróság rámutatott ugyan, hogy elégséges, ha a kérdéses 
cselekmény elkövetése idején a nemzetek közössége által elismert jogelvek 
szerint bűncselekmény volt.225 Ez a megközelítés azonban csupán azt célozta, 
hogy lehetővé váljon nemzetközi jogi bűncselekmények üldözése egyes 
államok által akkor is, ha azok tényállása és büntethetősége az elkövetés 
idején nem volt része a belső jognak. Az 53/1993. (X. 13.) AB határozat 
kimondja, hogy „A háborús bűncselekmények és emberiség elleni 
bűncselekmények nemzetközi jogi szabályozása nincs tekintettel a belső jogokban 
érvényesülő nullum crimen elvre”.  E tétel tartalma azonban szintén nem mond 
többet, mint hogy ezek a bűncselekmények attól függetlenül büntetendők, 
hogy elkövetésükkor a belső jogban büntetendők voltak-e vagy sem.   

Más vonatkozást jelent azonban a jogállamiságból levezethető 
jogbiztonság, mely szerint a nemzetközi büntetőjogi szabálynak határozott, 
világosan megfogalmazott diszpozíciót kell tartalmaznia a büntethetőség 
teljes feltételrendszerében, hiszen ezt a követelményt nem oldja fel a 
nemzetközi és a belső nullum crimen kettőssége. A Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmánya 15. Cikke (1) bekezdése - amely tartalmában 
megegyezik az Európai Emberi Jogi Egyezmény 7. Cikke (1) bekezdésével - 
arra kötelezi a részes államokat, hogy a nullum crimen sine lege és a nulla 
poena sine lege elvét feltétlenül tartsák be. Az AB is aláhúzza, hogy a 
nemzetközi jogban meghatározott bűncselekmények esetén ezen elvek olyan 
bűncselekményekre is vonatkoznak, amelyek a nemzetközi jog közvetlen 
alkalmazása folytán büntetendők. Ezt a megközelítést támasztja alá a 
11/1992. (III. 5.) AB határozat is: valamely magatartás büntetendővé 
nyilvánításának formai alkotmányossági szűrőjén a nemzetközi büntetőjog 
feltételrendszerét is át kell rostálni.226 A Magyar Alkotmány még rendkívüli 
állapot, szükségállapot, vagy veszélyhelyzet idején sem teszi lehetővé a 
büntetőjog alkotmányos alapelveinek (54-56. §, 57. § (2)-(4) bekezdés) 
korlátozását vagy felfüggesztését.  

Az alkotmányos büntetőjog, a legalitás garanciái a nemzetközi jogra 
nézve is kötelezőek, az AB szerint „a 7. § (1) bekezdés második fordulata - a 
vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangjának biztosítása - 

                                                 
225 PPJE (Egyezségokmány) 15. Cikk (2) bekezdése; Európai Emberi Jogi Egyezmény 7. Cikk 
(2) bekezdése. 
226 Vö.: "Az alkotmányos büntetőjog követelményei szerint a büntetőjogi szankció kilátásba 
helyezésével tilalmazott magatartást leíró diszpozíciónak határozottnak, körülhatároltnak, világosan 
megfogalmazottnak kell lennie. Alkotmányossági követelmény a védett jogtárgyra és az elkövetési 
magatartásra vonatkozó törvényhozói akarat világos kifejezésre juttatása. Egyértelmű üzenetet kell 
tartalmazni, hogy az egyén mikor követ el büntetőjogilag szankcionált jogsértést. Ugyanakkor 
korlátoznia kell az önkényes jogértelmezés lehetőségét a jogalkalmazók részéről. Vizsgálni kell 
tehát, hogy a tényállás a büntetendő magatartások körét nem túl szélesen jelöli-e ki, és elég 
határozott-e." 30/1992. (V. 26.) AB hat.  
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minden "vállalt" nemzetközi kötelezettségre vonatkozik, az általánosan elismert 
szabályokra is. Másrészt az összhangot az egész belső joggal biztosítani kell… az 
Alkotmánnyal is”.227  

Az 53/1993. (X. 13.) AB határozat egyrészt állítja, hogy a büntetőjogi 
felelősség összes alkotmányos feltételének a nemzetközi jogi büntető felelősség 
tekintetében is érvényesülnie kell. Másrészt állítja azt is, hogy ezt a vizsgálatot 
az AB elvégezte. E vizsgálat fontosságára utal a belső kodifikációt sürgető 
gondolatmenetünk, hiszen a nemzetközi bűncselekmények kógens joganyagát 
a magyar Alkotmány büntetőjogi elveivel (11/1992. (III. 5.) AB hat.) az AB 
nem vetette össze.  

A nemzetközi bűncselekmények büntethetőségi feltétel- és 
szankciórendszerét a belső jog keretei között kell megfeleltetni a büntetőjog 
alkotmányos kívánalmainak; a büntetőjogi felelősség alapjainak, feltételeinek 
és határainak határozottnak kell lennie.  
 A nemzetközi büntetőjog büntetési feltételrendszerének fogyatékossága 
a legalitás garanciáinak oldaláról szintén a belső jogi törvényi szabályozás 
mellett szól. A nemzetközi szokásjog, az egyezményes jog, a nemzetközi 
büntetőjogot kodifikáló ICTY és ICTR Statútumok büntetési 
feltételrendszert nem alkottak, amint azt röviden bemutattuk, sőt rendkívüli 
különbségek születtek első és másodfokú ítéletek között, lásd Blaskic-ot akit 
első fokon 45 évre ítéltek, majd 9 évre enyhítette ezt a másodfokú 
bíróság.228  

Az ILC 1995-ben nyújtott be statútum-tervezetet egy nemzetközi 
büntető bíróság felállításáról az ENSZ Közgyűlésének, amely tartalmazott 
általános „büntetési” rendelkezést megengedve az életfogytig tartó 
szabadságvesztést, a határozott tartamú szabadságvesztést és a 
pénzbüntetést.  

Az ENSZ Közgyűlés felállított egy ad hoc bizottságot, amely 1995 
folyamán tanulmányozta az ILC tervezetét és fontos különbségekre mutatott 
rá a nemzeti szemléletmódokat illetően. Az ad hoc bizottság azon a 
véleményen volt, hogy egy olyan rendszer, amely csak felsorolja, de nem 
definiálja tartam tekintetében a büntetéseket, nincs tekintettel a nulla poena 
sine lege elvre.229  

Az előkészítő bizottság büntetésekkel foglalkozó munkacsoportjában 
(Working Groups on Penalties) - amely 1996 és 1998 között működött - a 
legfontosabb viták az 1996. augusztus és 1997. december közötti ülések alatt 

                                                 
227 53/1993. (X. 13.) AB hat. 
228 Blaskic (IT-95-14) "Lasva Valley". 
229 az ILC statútum tervezetének 57. § 47. cikkét kritika érte, hogy ellentétben áll a nulla 
poena elvvel;néhány delegált kifejtette, hogy a büntetés minimumát és a maximumát 
egyaránt meg kell határozni. 
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alakultak ki a büntetésekkel kapcsolatban.230 Egyértelmű volt, hogy a nulla 
poena sine lege elvet tartalmazó szövegrész vagy a nullum crimen elvet 
tartalmazó cikkel együttesen kerül elhelyezésre, vagy egy külön cikket 
szentelnek neki, amely vagy az általános elvekről szóló részbe kerül vagy a 
büntetésekről szólóba.231 Végül a nulla poena elv nem csupán a 23. cikkben 
mint speciális rendelkezésben szerepel, hanem a büntetésekről szóló 7. 
Részben is megjelenik. A Statútum előírja a szabadságvesztés büntetés 
időtartamát és alkalmazásának kritériumait, hasonlóképpen a pénzbüntetés 
alkalmazásának lehetőségeit. A 23. cikk határt szabott a bíróság 
diszkrecionális jogának, azaz nem szabhat ki olyan büntetést, amelyet a 
Statútum nem tartalmaz. Azt is előírja a részes államok számára, hogy 
tartózkodjanak a további büntetések kiszabásától azon személyekkel 
szemben, akiket már elítélt a Bíróság. A nemzetközi jog, ha nem is mondott 
le a nulla poena elvéről, annak érvényesítése nem állná ki sem egy belső jogi 
alkotmányossági vizsgálat, sem pedig az Emberi Jogi Bíróság emberi jogi 
próbáját.  Ez különösen a nemzeti szintű konkrét alkalmazásban jelent 
nehézséget, mi több, szerintünk akadálya annak.232 A NBB Statútum 77. 
cikkében általában rendelkezik a kiszabható büntetésekről, 78. cikke a 
büntetés mértékének megállapításáról, az egyes bűncselekményeknek 
speciális büntetési tételeket azonban nem állapít meg. A Statútum büntetési 
feltételrendszerének sommás megfogalmazása a legalitás követelményével 
nincs összhangban.  

A belső jognak így rögzítenie kell a nemzetközi bűncselekmények 
büntetési tételeit, egyébként például a magyar Btk. büntetési rendszere a 
nemzetközi büntetőjog elvárásainak teljes mértékben megfelel. A 
nemzetközi jog hiányosságát a büntetési tételek tekintetében a 
sortűzperekben a jogalkalmazás, amint látni fogjuk, úgy hidalta át, hogy az 
elkövetés idején hatályos Btk.-ból a nemzetközi jelleg nélküli köztörvényes 
rokon cselekmény (azaz, a kvázi nem sajátképi delictum proprium) büntetési 
tételét alkalmazta. Ebből konkludált arra, hogy „a megvalósítás időpontjában 
nem lehet szó a büntető anyagi-jogi diszpozíció, illetve szankció hiányáról”. A 
konvencionált és szokásjogi természetű nemzetközi jog a múltban sem 
követte a szankciók kodifikálásának garanciális szabályait. A nemzetközi 
fórumok joggyakorlatában vagy a nemzeti háborús perek korai történetében 
az alapjogi érzékenység gyenge volt. Az ILC ezért is fogalmazta meg a 
                                                 
230 Lsd. általánosságban az előkészítő bizottság jelentését (I: Rész) és (II. rész) 
231 A végül is a 3. részben a 23. cikkben került elhelyezésre, amely döntést a Tervezet 
Bizottság (Drafting Committee)hozta meg. Egyetértettek abban, hogy a nulla poena elv az 
általános alapelvek közé tartozik (szemben a büntetésekre vonatkozó résszel) és rögtön a 
nullum crimen elvet tartalmazó rendelkezések után kell helyet kapnia. (UN Doc. A/CONF: 
183/C.1/L.65/Rev.1., 2. o.). 
232 Wiener, (1992), 36.  Kis N. – Gellér B.J. (2005), 373. 
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nürnbergi elvek között, hogy „Az a tény, hogy a belső jog nem ír elő büntetést a 
nemzetközi bűncselekményért, nem mentesít a nemzetközi jogi felelősség alól”.  

Nürnbergben a náci bűnösöket részben olyan bűncselekményekért 
végezték ki, amelyek először a Londoni Statútumban kerültek 
meghatározásra, valójában azután, miután a cselekményeket elkövették. Ezt a 
talán „formai hibát” (!?) később az ICTY és ICTR esetében sem lehetett 
teljesen orvosolni. Amennyiben a belső jogok nem transzformálják 
megfelelően a NBB Statútumát, harmadszor is megsérthetik az államok a 
büntetőjog és valójában a teljes jogrendszer legfontosabb alapját: az 
előreláthatóságot. 
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II. Jogalkotási és jogalkalmazási kényszerpályák 
 
II.1. Az 1956-os sortüzek büntetőjogi megítélése233  

 
„Nem érti ezt az a sok ember,  

Mi áradt itt meg, mint a tenger?  
Miért remegtek világrendek?  

Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.  
De most sokan kérdik: mi történt?  

Ki tett itt csontból, húsból törvényt?  
És kérdik, egyre többen kérdik,  

Hebegve, mert végképp nem értik -  
Ők, akik örökségbe kapták -:  

Ilyen nagy dolog a Szabadság?”  
(Márai Sándor: Mennyből az angyal) 

 
 

II.1.1. Bevezető 
 

Eme alfejezetben nem kívánom a sortűzperekben született legfelsőbb 
bírósági végzéseket, ítéleteket minden részletükben elemezni,234 sem pedig 
az azok alapjául szolgáló jogszabályokat, döntéseket vagy elveket ismertetni. 
Ennek az alfejezetnek didaktikai elhelyezése azért indokolt a műnek ezen a 
pontján, mert, amint azt megpróbálom alátámasztani, a nemzetközi 
büntetőjog hazai implementációjának egy lehetséges vonulta tárult fel az 
53/1993. (X. 13.) AB határozattal valamint a tárgyalt sortűzperek 
következtében.  Ezen implementációs érvelés, amellyel én nem értek egyet - 
és az egyetnemértés éppen nagymértékben a sortűzperek tapasztalataiból 
táplálkozik -, csak akkor érthető, ha előtte megvilágítjuk e perek 
gondolatiságának egy szegmensét.   

Az 56-os események büntetőjogi értékelése által felvetett kérdések 
közül talán a legtöbbet tárgyalt probléma az elévülés kérdése volt.235 A 
felülvizsgálati végzések azonban sok más problémára is felhívták a figyelmet. 
Először is, mivel mindhárom vizsgált ügyben katonák voltak a terheltek, és 
mindhárom ügyben, de kivált kettőben parancsra és hadbíróság, illetve 
agyonlövetés fenyegetése mellett követték el a cselekményeket, felmerül az 

                                                 
233 E fejezet egy korábbi változata megjelent a Fudamentumban: Gellér B.J. (2000) A legfőbb 
bírói fórum három végzésének margójára FUNDAMENTUM No. 1: 97. 
234 Vö. Bfv.X.713/1999/3., Bfv.X.207/1999/5., Bfv.X.787/1999/3. számú legfelsőbb bírósági 
végzések. 
235 Lásd pl. Györgyi K. (1995). 
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elöljáró parancsa, valamint a kényszer és fenyegetés büntethetőséget kizáró 
okként történő értékelésének a lehetősége.  

Maguk a végzések csak szűkszavúan utalnak a katonai tanács ez irányú 
fejtegetésére. Úgy tűnik, hogy a G.-K. S. elleni ügyben a nürnbergi perekre, 
mint precedensre hivatkozva utasítja el a katonai tanács az elöljárói parancs 
büntethetőséget kizáró voltát, a Legfelsőbb Bíróság pedig, számomra nem 
teljesen érthető okból, a jelenleg hatályos Btk. 123. §-ára hivatkozva állapítja 
meg, hogy az elkövetők „nyilvánvalóan tudták, hogy annak végrehajtásával súlyos 
bűncselekményt valósítanak meg.”236

A T. B. V. elleni ügyben a nürnbergi precedensre történő hivatkozás 
mellett azt is megállapítja a bíróság, hogy az elkövetéskor hatályos büntető 
jogszabályok nem ismerték az elöljárói parancs büntethetőséget kizáró 
voltát, és ezért, mint enyhébb jogszabályra, az elbíráláskori Btk. 123. §-ára 
hivatkozva, azt értelmezve utasítja el ennek a büntethetőségi akadálynak a 
fennállását. A Legfelsőbb Bíróság e tekintetben egyetértett a katonai tanács 
véleményével.237

Hasonló a helyzet a kényszer és fenyegetéssel kapcsolatban is. G.-K. 
S. ügyében a kényszer és fenyegetés fennállásának kizárását még azzal is 
alátámasztja a katonai tanács, hogy „a kivégzésre vonatkozó felszólításnak egyik 
[személy] nem tett eleget, hanem a helyszínről elfutott”, és később sem lett 
semmi baja.238 Hasonló a bíróság érvelése T. B. V. ügyében; a Legfelsőbb 
Bíróság felülvizsgálaton pedig mindkét érvelést elfogadni látszik. 

A másik problémakört az esetleges büntetőjogi felelősséget 
megalapozó nemzetközi jog alkalmazhatósága jelenti. Különösen kérdéses, 
hogy megfelel-e a nemzetközi jog a nullum crimen sine lege követelményének, 
amint erre már utaltam. Tisztázatlan az is - ám ezzel most nem foglalkozom -
, hogy milyen belső jogot kell a nemzetközi jogi felelősség mellé rendelni, 
azaz például, mely bűncselekmény miatt kell az eljárást megindítani vagy a 
terheltet elítélni. 

A kérdések harmadik csoportja az esetleges nemzetközi 
kötelezettségekkel kapcsolatos, amelyek mégis kötelezhetik Magyarországot 
a felelősségre vonásra. 
 

                                                 
236 Bfv.X.713/1999/3. sz. 
237 Bfv.X.787/1999/3. sz. 
238 Bfv.X.713/1999/3. sz. 
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II.1.2. Gondolatok a kényszerről és fenyegetésről mint 

büntethetőséget kizáró okról  
 

A Csemegi-Kódex 77. §-ában szabályozta az ellenállhatatlan erő (vis 
absoluta) vagy fenyegetés (vis compulsiva) hatása alatt elkövetett 
cselekményért való felelősséget239 mint beszámítást kizáró okot, amelyet ma 
a Btk. 26. §-a kényszer és fenyegetésként ismer.240 A Kódex Csemegi Károly 
által írt indoklása szerint a magyar jog régebbi gyakorlata alapján az erőszak 
kényszere alatt végrehajtott tett nem számíttatott be a tettesnek.241 
Hasonlóképpen Vuchetich és Szlemenics nyomán azt állítja, hogy a fenyegetés 
sem szüntette meg a beszámítási képességet, csupán a büntetés enyhítésének 
lehetett oka.242 Az 1843. évi törvényjavaslat szakított ezzel a gyakorlattal, és 
a beszámítástól valamint a büntetéstől mentesítette a kényszer és fenyegetés 
alatt cselekvőket. A Csemegi-Kódex kommentárja szerint az erőszak akkor 
zárja ki a beszámítási képességet, ha az ellenállhatatlan, azaz „a ki erre 
hivatkozik, az adott körülmények között nem győzhette le. (...) Csak a 
lehetetlenség másképp cselekedni, mint a tettes cselekedett, lehet a beszámítás 
kizárásának elégséges és helyes indoka.”243

A pszichikai erő is (vis compulsiva) szolgálhatott beszámítást kizáró ok 
gyanánt. „A ki ily helyzetben megszegi a törvényt, az nem cselekszik ugyan 
akarata ellen, s szabadsága nincs megszüntetve, de választása van igen szűk 
korlátok közé szorítva.”244 Az indoklás különbséget tesz erkölcsi szempontú és 
jogi szempontú megítélés között, és arra a következtetésre jut, hogy bár 
erkölcsi szempontból elítélendő, hogyha valaki a haláltól félve képes 
megfosztani mást az életétől, nagy, valódi, közeli és közvetlen fenyegetés 
arányos tett büntethetőséget kizáró okául szolgálhat. 

Angyal és Isaák a jegyzetekkel ellátott büntető törvénykönyvben a 
kényszer alatt tárgyalják azt az esetet, amikor a „vörös századparancsnoknak a 
vádlotthoz intézett parancsa nem hozta őt beszámíthatóságot kizáró 

                                                 
239 „77. § Nem számítható be a cselekmény, ha elkövetője, ellenállhatatlan erő, vagy oly 
fenyegetés által kényszeríttetett arra, amely saját, vagy valamelyik hozzátartozójának életét 
vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztette, amennyiben a veszély másképpen nem volt 
elhárítható.” 
240 „26. § (1) Nem büntethető, aki a cselekményt olyan kényszer vagy fenyegetés hatása alatt 
követi el, amely miatt képtelen az akaratának megfelelő magatartásra. 
(2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha a kényszer vagy a fenyegetés az elkövetőt 
korlátozza az akaratának megfelelő magatartásban.” 
241 Edvi Illés K.-Gyomai Zs. (1904), 221. 
242 Ibid, 222. 
243 Ibid,  223. 
244 Ibid, 223. 
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kényszerhelyzetbe, mert (…) a lelövésre kapott parancs teljesítése elől komoly 
kockázat nélkül kitérhetett volna. De az ellenállhatatlan kényszerre azért sem 
hivatkozhat a vádlott, mert az első lövés által halálosan talált (…) sértettre 
másodszor is rálőtt és ezt a második, ugyancsak halálos lövést a saját 
elhatározásából tette.”245 Továbbá a „proletárdiktatúra által kifejtett terrorra, 
mint a büntethetőséget kizáró erőszakra nem hivatkozhatott az, aki a 
tanácsköztársaság céljainak szolgálatában különös buzgóságot fejtett ki.”246 A 
fenyegetésnek a saját vagy a hozzátartozó életére vagy testi épségére kellett 
irányulnia, közvetlennek és a veszélynek, amelyet a fenyegetés magában 
hordott, másképp el nem háríthatónak kellett lennie.247  Úgy tűnik tehát, 
hogy a Csemegi-Kódex és a Kúria judikatúrája szerint nem hivatkozhat 
kényszerre az, aki az élete kockáztatása nélkül megtagadhatta a mások 
megölésre irányuló parancsot, valamint az sem, aki az ilyen parancsot 
úgymond „túlteljesítette”, vagy önként hozta magát olyan helyzetbe, ahol 
számíthatott arra, hogy ilyen parancsot fog kapni.  Nyomós érvek szólnak 
amellett, hogy a hivatásos állományban lévő katonákat, valamint a 
rendőröket és egyéb karhatalmi szervek tagjait ilyeneknek kell tekinteni.   

A tárgyalt cselekmények elkövetésekor hatályban lévő 1950. évi. II. 
tv. (Btá.) 10. § (2) bekezdése alapján „Nem büntethető az sem, aki a bűntettet 
kényszer vagy fenyegetés hatása alatt követte el, ha helyzete őt képtelenné tette 
az akaratának megfelelő magatartásra.” A Btá. rendelkezései valamint az 
általános büntetőjogi judikatúra vonatkoztak a katonákra is, hiszen a Katonai 
büntető törvénykönyv nem határozta meg e büntethetőséget kizáró 
okokat.248 Kádár Miklós szerint a Btá. kényszer fogalma alatt lényegileg a 
fizikai kényszert kellett érteni, amely akkor valósult meg, ha az 
ellenállhatatlan és leküzdhetetlen volt. A Btá. nem határozta meg, hogy a 
fenyegetésnek mire kell irányulnia, de Kádár azon a véleményen van, hogy 
olyan nagy mértékűnek kellett lennie, hogy az átlagos akaraterejű egyént 
inkább késztesse a bűncselekmény elkövetésére, mint a kilátásba helyezett 
rossz elviselésére. A fenyegetésnek tehát, Kádár álláspontja szerint, arányban 
kellett állnia a hatása alatt elkövetett cselekménnyel. Megállapítja továbbá, 
hogy a kilátásba helyezett veszélynek közvetlennek és más módon el nem 
háríthatónak kellett lennie. Az elkövetőt képtelenné kellett tennie arra, hogy 
akaratának megfelelő magatartást tanúsítson.249

Az elkövetéskor hatályban lévő büntetőjog ismerte az elöljáró 
parancsát is, mint társadalomra veszélyességet és egyben jogellenességet 

                                                 
245 Angyal P. - Isaák Gy. (1941), 61. o. Idézi a K.844/1937. J.H. XI.462. 
246 Ibid, 61-61. Idézi a K. 4095/1930. G. XXIV. 331. 
247 Angyal P., 368. o.; Finkey F., 128. o.; Bursics Z. (1936), 155-156.  
248 1948. évi LXII. tv.  
249 Kádár M. (1955), 174. 
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kizáró okot.250 Ez a különösen háború idején felmerülő kizáró ok azt taglalta, 
hogy a katona felelős-e az elöljárója parancsára tárgyi oldalon 
bűncselekményt megvalósító tettért. Ezekben az esetekben az elöljáró 
parancsa ellentétbe került a büntetőjog tételeivel. Kádár szerint a szocialista 
büntetőjog alapján a parancs végrehajtója felelős volt, ha tudta, hogy a 
parancs nyilvánvalóan jogellenes és káros eredmény létrehozására irányult, 
de felelősséggel tartozott akkor is, ha tudnia kellett volna, hogy a parancs 
végrehajtása által bűncselekményt valósít meg. Igaz, a Btá. e kérdésben nem 
foglalt állást és a hatályos különös rész a feltétlen engedelmesség alapján az 
elöljárói parancsot mintha büntethetőséget kizáró okként kezelte volna.251

Úgy tűnik tehát, hogy nem szükségtelen a kényszer és fenyegetés 
megvalósulásának, illetve az elöljárói parancs büntethetőséget befolyásoló 
körülményének részletesebb vizsgálata a konkrét büntetőeljárások során, de 
a nemzetközi büntetőjog tekintetében sem. Ezt azért is meg kellene tenni, 
mert a nemzetközi jogban is felmerült annak a lehetősége, hogy a kényszer 
és fenyegetés büntethetőséget kizáró ok legyen háborús és emberiesség 
elleni bűncselekmények elkövetése során megvalósított szándékos 
emberölés esetén.252 Többek között ez volt az egyik fontos jogi kérdés a volt 
jugoszláviai ad hoc büntető bíróság előtt folyó Erdemovic-ügyben.253 Az 
elsőfokú bíróság 1996. november 29-én ítélte Erdemovicot tíz év 
szabadságvesztésre, mely ítéletet a fellebbviteli tanács 1997. október 7-én 
hatályon kívül helyezte és az ügy újratárgyalását rendelte el. A terheltet 
végül, 1998-ban öt év szabadságvesztésre ítélték.254 Az öt fellebbviteli bíró 
közül négyen arra a következtetésre jutottak, hogy nincsen a nemzetközi 
jogban olyan büntethetőségi akadály, amely háborús vagy emberiesség elleni 
bűncselekmények során elkövetett emberölés miatt kényszer és fenyegetés 
alapján a büntethetőséget kizárná.255 Egyedül Cassese bíró érvelt amellett, 
hogy még emberölés esetén is kizárja a büntethetőséget a kényszer és 
fenyegetés.256  

Kreß szerint a nemzetközi jog forrásai irányadók az ún. „jogtalálás” 
(Rechtsfindung) esetén is a nemzetközi büntetőjog általános részében.257  Az 

                                                 
250 Ibid, 137. 
251 Ibid, 194. B.H.Ö. 126. 
252 Erdemovic (IT-96-22) "Pilica Farm".  Vö.: Kreß, C. (1999), 597. 
253 The Prosecutor v. Drazen Erdemovic, Case No. IT-96-22-T, Sentencing Judgement of 29 
November 1996. 
254 Kreß, C. (1999), 597. 
255 111 International Law Reports (1998) 298. 
256 Kreß, C. (1999), 601.  Vö. később Cassese (2003), 248-248. 
257 Kreß felhívja a figyelmet, hogy az 'általános rész' kifejezés az angol-amerikai jogban nem 
teljességgel elfogadott, így például A nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma (Rome Statute 
of the International Criminal Court of 17 July 1998) 3. Fejezete a 'Büntetőjog Általános 
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NBB Statútuma 21. cikkében, mely a Bíróság által alkalmazandó jogot 
határozza meg a releváns nemzetközi egyezmények, a nemzetközi jog elvei 
és szabályai, magában foglalva a fegyveres összeütközések nemzetközi 
jogának elfogadott elveit.258  Kreß megállapításával, miszerint e cikk 
megfelelően tükrözi a nemzetközi büntetőjog jelenlegi állását, a jogforrások 
tekintetében egyet kell értenünk. A kényszer és fenyegetés kérdésével 
valamint az elöljáró parancsával kapcsolatban nem tartalmaz szabályozást az 
ICTY Statútuma, így a Törvényszék ebben a tekintetben a nemzetközi 
szokásjogra és az általános jogelvekre kellett, hogy hagyatkozzon.   

Cassese, aki, amint azt említettem, megállapította e büntethetőséget 
kizáró ok létezését, egyetértett a többséggel abban, hogy nincs speciális 
szabálya a nemzetközi szokásjognak, mely e jogintézményre vonatkozna. 
Ugyanakkor kifejtette, miszerint létezik egy általános nemzetközi szokásjogi 
norma, mely a következő elemekre épül: A kérdéses cselekményt  

a) az élet vagy testi épség elleni közvetlen és súlyos fenyegetés hatása 
alatt követték el;  
b) nem volt megfelelő lehetőség e hátrányok elkerülésére; 
c) a fenyegetés hatása alatt elkövetett cselekmény nem volt 
aránytalan a fenyegetéshez képest; 
d) a kényszer és fenyegetést eredményező helyzetet nem a kényszer 
és fenyegetés alatt álló személy hozta létre önkéntesen.259

Cassese a "vonatkozó esetjoggal" támasztja alá ezt az állítását, mely az ún. 
második szintű nürnbergi esetjogra épül. Végül is a NBB Statútuma bevezeti 
e büntethetőségi akadályt,260 a kérdés azonban az, hogy alkalmazható-e ez a 
jogintézmény mint jelenleg érvényes, enyhébb nemzetközi jog. 
 
 

II.1.3. A genfi konvenciók közös 3. cikkének alkalmazhatósága 
 

A felülvizsgálati indítvány alapján hozott legfelsőbb bírósági végzések 
és a korábbi büntetőeljárást megszüntető végzések központi kérdése az volt, 
hogy az adott ügyekre alkalmazható-e az 1949-es Genfi Egyezmények261 

                                                                                                                              
Elvei' címet viseli.  Kreß, C. (1999), 599.  
258 Ibid. RS 21. Cikk 1. (b).  Kreß cikke ebben a kérdésben hibás, mivel az NBBS egy korábbi 
változatára hivatkozik, melyben a tárgyalt Cikk 38-as számozású.   
259 Erdemovic (IT-96-22) "Pilica Farm", Appeal Judgement of 7th October 1997, Külön és 
ellenszavazatok, 11 et seq. 
260 RS III. fejezet 31. cikk (4). 
261 1954. évi 32. törvényerejű rendelet a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan 
Genfben, az 1949. évi augusztus hó 12. napján kelt nemzetközi egyezményeknek a Magyar 
Népköztársaságban való törvényerejéről. A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratainak 
letétele Bernben, 1954. augusztus 3-án megtörtént. E nemzetközi egyezmények a Magyar 
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közös 3. cikke, amely nem nemzetközi jellegű fegyveres összeütközés 
humanitárius szabályait határozza meg. A felülvizsgálati indítványokat 
megelőzően az eljáró bíróságok úgy érveltek, hogy mivel a genfi 
egyezmények nem határozzák meg a nem nemzetközi fegyveres 
összeütközés fogalmát, azt az 1977. június 8-án elfogadott, a Genfi 
Egyezmények II. Kiegészítő Jegyzőkönyve szerint kell definiálni. A II. 
Kiegészítő Jegyzőkönyv tekintetében a bíróságok azt vizsgálták, hogy „1956. 
október 23-a és 1956. november 4-e között a Magyarországon működő fegyveres 
csoportok, amelyek a kormány fegyveres erőivel álltak harcban, felelős 
parancsnokság alatt álltak-e, ellenőrzést gyakoroltak-e az ország egy része felett, 
amely lehetővé tette számukra, hogy folyamatos, összehangolt harci tevékenységet 
hajthassanak végre.” Megállapították, hogy a vizsgált időszakban nem volt 
Magyarországon a „nemzetközi jog által meghatározott u.n. nem nemzetközi 
fegyveres összeütközés, a tényállásban rögzített történelmi háttér nem alapozza 
meg a nemzetközi jogban írt bűncselekmény megállapíthatóságát.” 

Ezzel ellentétben a felülvizsgálati eljárás során a Legfelsőbb Bíróság 
úgy vélekedett, hogy a kérdéses II. Kiegészítő Jegyzőkönyvet nem lehet úgy 
értelmezni, hogy az visszaható hatállyal szűkítette volna le a közös 3. cikk 
tárgyi hatályát. A Legfelsőbb Bíróság érvelése szerint a 3. cikk olyan 
polgárháborús esetekre vonatkozik „amikor egy adott állam lakossága és az 
állam fegyveres ereje áll egymással szemben.” Ellenkező esetben, ha a 
kiegészítő jegyzőkönyv által megkívánt szervezettségi fokot követelnénk meg 
a 3. cikk alkalmazásához, az akkor sem lenne alkalmazható - mondja a 
Bíróság - „ha az állam fegyveres ereje a lakosság egy adott csoportját, vagy akár 
az egész lakosságot kiirtaná.”  

A Legfelsőbb Bíróság közismert tényként kezeli, hogy 1956. október 
23. napjával a diktatúra fegyveres erejét bevetette a lakossággal szemben, és 
ennek alapján megállapította, hogy nem nemzetközi jellegű fegyveres 
összeütközés zajlott mindaddig, amíg a Szovjetunió hadserege az országot 
meg nem szállta. 

Kérdés tehát, hogy kinek van igaza: valóban van-e ilyen tárgyi hatálya 
a 3. cikknek és azt nem szűkítette-e le a II. kiegészítő jegyzőkönyv?  

Gasser szerint „nem nemzetközi fegyveres összeütközések azok a 
fegyveres konfrontációk, amelyek egy állam területén történnek a kormány és a 
fegyveres felkelők csoportjai között. E csoportok tagjai – függetlenül attól, hogy 
felkelőknek, lázadóknak, forradalmároknak, szeparatistáknak, 
szabadságharcosoknak, terroristáknak nevezik vagy más hasonló névvel illetik őket 
– azért harcolnak, hogy a hatalmat átvegyék, vagy, hogy az államon belül nagyobb 
autonómiára tegyenek szert, vagy azért, hogy elszakadjanak és önálló államot 

                                                                                                                              
Népköztársaságra nézve az 1955. évi február hó 3. napján léptek hatályba. 
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alakítsanak.”262 A ’miniatűr egyezménynek’ is nevezett közös 3. cikk263 
minimum követelményeket fogalmaz meg, amelyeket a belső fegyveres 
konfliktus résztevőinek be kell tartaniuk, és amelyeket a nemzetközi jog a 
humanitás alapvető elveinek kifejezőjeként kezel, állapította meg a 
Nemzetközi Bíróság a Nicaragua v. Amerikai Egyesült Államok ügyben.264 A 3. 
cikk tehát a nemzetközi jog alapvető elveit is kifejezi, része a nemzetközi jus 
cogens-nek és a nemzetközi szokásjognak.265

Gasser kifejezetten egyetért azzal a vélekedéssel, hogy a II. Kiegészítő 
Jegyzőkönyv többletfeltételei a nem nemzetközi fegyveres összeütközést 
illetően nem redukálják a 3. cikk eredeti hatályát, hanem két különböző nem 
nemzetközi fegyveres összeütközést hoznak létre: 1) azok a konfliktusok, 
amelyekre csak a 3. cikk terjed ki; 2) azok a konfliktusok, amelyek 
megfelelnek a II. Kiegészítő Jegyzőkönyv követelményeinek is.266 Ezt a 
megközelítést támasztják alá Schindler írásai is,267 bár ennek némileg 
ellentmondani látszik Pictet nézete, aki szerint a felkelők fegyveres akcióinak 
bizonyos szervezettséget el kell érniük ahhoz, hogy elvárható legyen a 
nemzetközi humanitárius jog betartása: csak ekkor válhatnak a 3. cikk 
alanyaivá.268 Végül Gasser is azon a véleményen van, hogy amennyiben a 
belső fegyveres konfliktus nem ér el egy kívánt intenzitást, akkor ’csupán’ 
zavargásról van szó, és ezekre a helyzetekre nem vonatkozik a humanitárius 
jog, bár az alapvető emberi jogi követelmények éppúgy alkalmazandók.269

Veuthey, hivatkozva a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága által 1962-
ben összehívott szakértőkre azon a véleményen van, hogy „nem lehet a 3. 
cikk értelmében vett fegyveres összeütközés létét tagadni, amennyiben a jogos 
kormány ellen irányított ellenséges tevékenység kollektivitás jellegével és a 
szervezettség minimumával rendelkezik.”270 Veuthey szerint e cikk széles 
értelmezését alátámasztják annak ilyen értelmű alkalmazásai az 1954-es 
guatemalai, és az 1956-os algériai és magyarországi (sic!) eseményekkel 
kapcsolatosan.271 Ez utóbbi kijelentés miatt némi kétkedéssel kell fogadnunk 
e megállapításokat. Összességében ugyanakkor, figyelemmel a Tadic 

                                                 
262 Gasser, H.-P. (1993), 67. 
263 Kalshoven, F. (1991), 59. 
264 International Court of Justice, Judgement of 27 June 1986 (merits), para. 218. 
265 Gasser, H.-P. (1993), 68-69. 
266 Ibid, 70-71. Veuthey négy kategóriáját különbözteti meg a fegyveres összeütközésnek, 
egyetértve a fent kifejtettekkel. Veuthey, M. (1999), 423. 
267 Schindler, D. (1979), 117-163.; Schindler, D. (1982), 255. 
268 Pictet, J. (1952), IV. Convention, Article 3, 35-36 o. A lázadók státusával foglalkozik 
Cassese, A. (1981). 
269 Gasser, H.-P. (1993), 77. 
270 Veuthey, M. (1999), 424. 
271 Ibid. 
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döntésben kifejtettekre is272 megállapítható, hogy a genfi egyezmények közös 
3. cikke alkalmazható a végzések tárgyául szolgáló eseményekre. Ez 
egyidejűleg nem jelenti azt, hogy e cselekmények pönalizálása is lehetséges 
lenne. 

Greenwood említi a Tadic ügy kapcsán, hogy nem feltétlenül függ össze 
a 3. cikk megsértése és a nemzetközi jog szerinti büntetőjogi felelősség.273 
Vannak, akik amellett érvelnek, hogy a ’súlyos jogsértéseken’ kívül eső 
egyezménysértő magatartás, bár felveti az állam felelősségét, az egyént nem 
érinti.274 Greenwooddal egyetértve elvethető ez a nézet, amely összetéveszti 
a joghatóság és a személyes büntetőfelelősség kérdését.275 Mások úgy 
érvelnek, hogy a közös 3. cikk megsértése sosem alapított nemzetközi 
büntetőjogi felelősséget, bár a nemzeti jogok gyakran büntetik e 
cselekményeket. Sőt, maga a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága is úgy 
vélekedett a NBB felállításának tervét véleményezve, hogy a háborús 
bűncselekményeket csak nemzetközi fegyveres konfliktusban lehet elkövetni. 
Az ENSZ Főtitkára is mint újítást aposztrofálta a ICTR Statútumának azt a 
kitételét, amely kriminalizálta a 3. cikk szerinti magatartásokat.276 Ugyanakkor 
a ICTR Statútumának elfogadásakor és annak alkalmazásakor, már széles 
körben elfogadottá vált, hogy az megfelel a nemzetközi nullum crimen sine 
lege elvnek.277

Anélkül, hogy azokat részletesen kifejteném, két további problémára 
szeretném felhívni a figyelmet: 1) számomra megoldatlannak tűnik, hogy a 3. 
cikk alkalmazása esetén milyen hazai jog, pontosabban bűncselekmény 
alapján vonható felelősségre az elkövető és milyen büntetéskiszabási 
elveknek kell érvényesülniük; 2) kérdéses továbbá, hogy az 1956-ban 
elkövetett cselekmények esetén a nemzetközi jog szerinti nullum crimen 
valóban teljesül-e. Azaz, elég-e az, hogy a New York-i Egyezmény 1968-ban 
kimondta a háborús és emberiség elleni bűncselekmények el nem évülését. 
 

                                                 
272 Tadic (IT-94-1) "Prijedor".  Decision of 2 October 1995 in Case No. IT-94-I-AR72, 35  
ILM (1996) 32, para. 70. Vö: Takács P. (2000). 
273 Greenwood, C. (1996). 
274 Kussbach, E. (1994) 174, 177. 
275 Greenwood, C. (1996), 279.  
276 UN. Doc. S/1995/134, para. 12. 
277 Meron, T. (1995). 
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II.1.4. Abszolút jogok és a visszaható hatály 

 
 
III.1.4.a. Az abszolút jogokról általában és a Magyarországra 
háruló kötelezettség  
 

Nagyon nehéz abszolút jogok után kutatni és azokat meghatározni, 
sőt az is kérdéses, hogy vannak-e egyáltalán sérthetetlen jogai az embernek, 
hiszen ez a művelet azon az előfeltevésen alapulna, hogy vannak abszolút 
jogok. Ezt az előfeltevést – hiszen ezért előfeltevés – nem fogom itt 
bizonyítani, ugyanakkor körüljárom majd, hogy ha léteznek ilyen jogok, 
akkor velük kapcsolatban az alkotmányosság vizsgálatának mérlegeléses 
módszere nem alkalmazható.278 Az érvelés két vonala vezethet pontosabb 
megállapításokhoz.  

Számos nemzetközi dokumentum279 és alkotmány, így a Magyar 
Köztársaság Alkotmánya is meghatároz olyan jogokat, amelyeket az államnak 
a legnagyobb veszély esetén is tiszteletben kell tartania.280 Az emberi jogok 
európai Egyezménye például „háború vagy a nemzet létét fenyegető más 
rendkívüli állapot esetén”(15. cikk 1.) sem engedélyezi az élethez való jogot 
biztosító „2. cikk rendelkezéseitől [való eltérést], kivéve a jogszerű háborús 
cselekmények következtében okozott haláleseteket.“ (15. cikk 2.) 

Az abszolút jogok egyike, amint azt már jeleztem, az élethez való jog. 
Minden jogrendszer, a legtöbb alkotmány és nemzetközi instrumentum 
alapvető jelentőségűnek tekinti az élethez való jogot.281 Mindenekelőtt 
azonban ahhoz, hogy megértsük az egyezmény abszolút jogokkal, illetve az 
élethez való joggal kapcsolatos megközelítését, két fogalom tisztázása 
elengedhetetlen: a pozitív kötelezettség doktrínája, illetve a harmadik 
személy magatartásáért való felelősség, a Drittwirkung kérdése.  

Az Egyezmény 1. cikke szerint a “Magas Szerződő Felek biztosítják a 
joghatóságuk alatt álló mi nden személy számára a jelen Egyezmény I. fejezetében 

                                                 
278 Aleinikoff, T.A. (1987). Vö. pl. 23/1990. (X. 31.) AB határozat, amely szerint abszolút 
jogok esetén nem lehetséges a mérlegelés, a 30/1992. (V. 26.) AB határozat alapján igen. 
279 Pl. német alaptörvény 19. cikk; Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya 4. 
cikk; Amerikai emberi jogok egyezménye 27. cikk. 
280 Magyar Köztársaság Alkotmánya 8. § (4) 
281 Az emberölés büntetőjogban betöltött speciális szerepéről ír Fletcher (1978), 341-357. 
o. Az Egyesült Államok alkotmánya nem tekinti az élethez való jogot olyan alapvetőnek, 
amely kizárná annak limitálását minden esetben. Ld. Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972); 
Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153. Ugyanakkor vannak arra utaló döntések, hogy az élethez 
való jogot mégiscsak alapvető jognak tekinti az amerikai jogrendszer is. Ld. Tennessee v. 
Gardner, 471 U.S. 1 (1985). 
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meghatározott jogokat és szabadságokat.” Ezt a feladatot úgy értelmezték a 
strasbourgi intézmények, hogy az mind pozitív, mind pedig negatív 
kötelezettséget ró a Szerződő Felekre.282 A pozitív kötelezettség az, amely 
alapján az államnak tevőlegesen kell védelemben részesítenie az adott emberi 
jogot.283 A pozitív kötelezettséget feltételező jogok nem korlátozódnak az 
élethez való jogra, hiszen éppen az egyik legfontosabb döntés, az X. és Y. v. 
Hollandia-ügy284 is más jogokkal volt kapcsolatos. Ebben az ügyben egy 
tizenhat éves, kóros elmeállapotú nővel közösült erőszakosan egy magán 
elmegyógyintézetben dolgozó, beszámítási képességgel rendelkező felnőtt 
férfi. Az akkor hatályos holland jog szerint nem lehetett a magánindítvány 
hiánya miatt büntetőeljárást indítani, mert cselekvőképtelen ilyen indítványt 
nem tehetett, és mást e jog ez esetben nem illetett meg. Az Európai Emberi 
Jogi Bíróság nem fogadta el a holland kormánynak azt a védekezését, hogy 
polgári jogi úton lehet kártérítésért perelni az elkövetőt, és megállapította, 
hogy az Egyezmény 8. cikke által védett magánszférához való jog pozitív 
kötelezettséget is ró az államra. Ennek megfelelően az államnak olyan 
intézkedéseket kell tennie, amelyekkel garantálja az egyén magánszférához 
való jogának tiszteletben tartását még a magánszemélyek közötti legbelsőbb 
szférában is.  

Az Egyezmény szerinti kötelezettség, amely alapján az államnak 
magánszemélyekkel szemben is meg kell védenie az egyént bizonyos 
esetekben, a Drittwirkung.285 A Drittwirkung arra kötelezte ebben az ügyben 
az államot, hogy mivel „alapvető értékek és a magánélet lényegi részei forognak 
kockán […] hatásos elrettentés elengedhetetlen ezen a területen és csakis 
büntetőjogi eszközökkel érhető el.”286 Azaz, a Bíróság kimondta, hogy az állam 
köteles megvédeni a nőt büntetőjogi eszközökkel az erőszakos közösülés 
ellen.287  

1995-ben a Bíróság az S.W. v. Egyesült Királyság és a C.R. v. Egyesült 
Királyság ítéletekben288 ezt a döntését megerősítette. E határozatokat másutt 
részletesen tárgyalom,289 itt elég annyit megemlítenem, hogy az R. v. R.290 

                                                 
282 Harris, D. J.-O'Boyle, M.-Warbrick, C. (1995),19. Villiger, M. E. (1993), 102. 
283 Feldman, D. (1993), 96-97. 
284 X és Y v. Hollandia (1985) A no. 91. 
285 Harris, D. J.-O'Boyle, M.-Warbrick, C. (1995), 21. Villiger, M. E. (1993), 104. A 
Drittwirkung problémájáról lásd továbbá a Fundamentum 1998/4. számának Dokumentum 
és Kommentár c. rovatában közölt írásokat. 
286 X és Y v. Hollandia (1985) A no. 91., para 27. 
287 Vö. BVerfGE 39, 1. Schmidt-Assmann in Maunz-Düring, Komm. z. GG, Abs. II. Article. 
103, Rnd. 176. 
288  S.W. és C.R. v. Egyesült Királyság (1995) A no. 335-B and C. 
289 Gellér B.J. (2007) kiadás alatt.  
290  R. v. R. (1992) 1 A. C. 599 
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ítéletben a Lordok Háza visszaható hatállyal eltörölte az angol jogban addig 
fennálló ’házassági kifogást’ (marital immunity), amely a férjnek 
büntetlenséget biztosított a feleség sérelmére elkövetett erőszakos 
közösülésért. A többek között a visszaható hatályú büntetőjogi felelősségre 
vonást tiltó 7. cikk alapján megtámadott angol bírósági ítéleteket az Európai 
Emberi Jogi Bíróság fenntartotta. Egyrészt megállapította, hogy a „7. cikket 
(…) nem lehet úgy értelmezni, hogy az kizárná a büntetőjogi felelősség 
szabályainak esetről esetre történő fokozatos tisztázását bírói jogértelmezésen 
keresztül, feltéve, hogy az ennek eredményeként bekövetkező fejlődés konzisztens 
a bűncselekmény lényegével és az ésszerűen előre látható.”291 Ugyanakkor 
tévedés lenne azt hinni, hogy a Bíróság valóban úgy gondolta, hogy itt csak 
egy bírói jogértelmezésről volt szó. A valós indokot Liddy asszony, az 
Európai Emberi Jogi Bizottság ír tagjának párhuzamos véleménye tartalmazta, 
amely szerint a férj erőszakos cselekményét, amellyel szexuális kapcsolatot 
létesít feleségével „korábban nem tekintették jogellenesnek, amint azt a Law 
Commission’s Report [a Parlament jogalkotásáért felelős bizottságának jelentése] 
is bizonyítja. A kérelmező elítélése végül is a Lordok Házának ítélete alapján 
történt, amely eltörölte ezt a büntethetőséget kizáró okot.”292 „Ez nem a 
bűncselekmény létező elemeinek tisztázása volt, hanem a jog alapvető 
megváltoztatása.”293  

Valóban, a három kiemelt indok közül a harmadik világít rá az Emberi 
Jogi Bíróság igazi motívumaira: „a lényegi dehumanizáló jellemzője az erőszakos 
közösülésnek annyira nyilvánvaló, hogy [a kérelmezők elítélése az adott 
körülmények között] nem mondható, hogy ellentétben áll az egyezmény 7. 
cikkének céljával és szándékával, azaz annak biztosításával, hogy senki ne legyen 
alanya önkényes büntetőeljárásnak, elítélésnek vagy büntetésnek. Mi több, annak 
az elfogadhatatlan gondolatnak az elhagyása, hogy a férj immunitással 
rendelkezik feleségével való erőszakos közösülés esetén, összhangban van 
nemcsak a házasság civilizált fogalmával, hanem mindenekelőtt az egyezmény 
alapvető céljaival, amelyek lényege az emberi méltóság és emberi szabadság 
tiszteletben tartása.”294

Ezekben az esetekben tehát a retroaktivitás tilalmának háttérbe 
kellett húzódnia az államnak azzal az alapvető kötelezettségével szemben, 
hogy bizonyos abszolút jogokat büntetőjogi eszközökkel védelemben kell 
részesítenie. Ez az állam alkotmányos kriminalizációs kötelezettsége új 

                                                 
291 S. W. és C. R. v. Egyesült Királyság (1995) A no. 335-B és C, para. 36, para. 34. 
292 C. R. v. Egyesült Királyság, Com. Report, Concurring Opinion of Mrs. J. Liddy, para. 8, 21 
E.H.R.R. 368, 394. 
293 S. W. v. Egyesült Királyság, Com. Report, Concurring Opinion of Mrs. J. Liddy, para. 9, 
21 E.H.R.R. 368, 379. 
294 S.W. és C. R. v. Egyesült Királyság (1995) A no. 355-B and C, para. 44 and para. 42. 
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jelenség az anyagi büntetőjog területén, amelynek lehetősége és 
szükségessége a kilencvenes évek elejétől foglalkoztatta a tudományt. 
Lewisch az anyagi büntetőjog alkotmányosságáról írt kitűnő monográfiájában 
szándékosan kikerüli ezt a témát,295 de ugyanakkor megjegyzi, hogy ezen 
alkotmányos kriminalizációs kötelezettségek (verfassungsrechtliche 
Strafrechtspflichten) két formában jelennek meg. Ezek közül számunkra az 
első, a valós alkotmányos pönalizációs kötelezettség az érdekes. Ez abszolút 
jogok esetén a sértő magatartás büntetni rendeltségét és a büntetőjogi 
felelősségre vonást írja elő az államnak.296  

Nemcsak az erőszakos közösüléstől való védelem tekintetében 
állapítottak meg kriminalizációs kötelezettséget a strasbourgi szervek, hanem 
az élethez való joggal kapcsolatban is már relatíve korán kimondta e pozitív 
kötelezettséget a bizottsági esetjog.297 A McCann és mások v. Egyesült 
Királyság ítéletben298 a Bíróság a Bizottság újabb ilyen tartalmú megállapítása 
ellenére299 nem tette magáévá ezt a nézetet, bár kimondta az egyezmény 2. 
cikkének megsértését. Ugyanakkor, ha együttolvassuk a X. és Y. v. Hollandia, 
az S.W. és C. R. v. Egyesült Királyság ügyeket, valamint a McCann és mások v. 
Egyesült Királyság ítéleteket, világos, hogy amennyiben a szexuális szabadságot 
abszolút jogként kezeli az Egyezmény, akkor az élet elleni bűncselekmények 
esetén is fennáll a kriminalizációs kötelezettség, és adott esetben a 7. 
cikknek háttérbe kell szorulnia.  

Ezt a megközelítést megerősítette az Emberi Jogi Bíróság az Osman v. 
Egyesült Királyság ítéletében300, amelyben kifejtette, hogy a 2. cikk nem csupán 
azt jelenti, hogy az államnak „tartózkodnia kell az élet szándékos és jogtalan 
elvételétől, hanem azt is, hogy megfelelő lépéseket kell tennie annak érdekében, 
hogy a joghatósága alatt lévők életét megvédje, beleértve operatív, preventív 
intézkedéseket, amelyek célja azon személyek életének védelme akiket egy másik 
személy bűncselekményt megvalósító magatartása veszélyeztet.” 

Megállapítható tehát, hogy az Egyezmény 2. cikke Magyarországot is 
kötelezi az emberölést szándékosan megvalósító cselekmények üldözésére, 
függetlenül attól, hogy adott cselekményekkel kapcsolatban az elévülés 
bekövetkezett-e vagy sem.  

                                                 
295 Lewisch, P. (1993), 1. 
296 Vö. pl. Welch v. Egyesült Királyság (1995) A no. 307-A; Jamil v. Franciaország (1995) A 
no. 317-B; Vö. Gellér, J.B. (1997) 
297 X. v. Belgium, No. 2758/66, Yearbook XII, 1969, 174.  Vö. No. 7154/75, Dec. 12.7.78, 
D.R. 14, p. 31; No. 9348/81, Dec. 1983, D.R. 32, p. 190;  No. 167346/90, Dec. 2.9.91, D.R. 
72, p. 236., Harris i. m. 37-44. o. 
298 McCann és mások v. Egyesült Királyság (1995) A no. 324.   
299 McCann és mások v. Egyesült Királyság, No. 18984/91, Comm. Report of 4 March 1994, 
para. 193. 
300 Osman v. Egyesült Királyság (1998), (1999) Crim.L.R. 82. o. 
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 Hangsúlyozni kell továbbá, hogy a Legfelsőbb Bíróság helyesen járt el, 
amikor megállapította a nemzetközi büntetőjog szerinti háborús és 
emberiesség elleni bűncselekmények alkalmazhatóságát az 1956-os 
forradalom és szabadságharc azon cselekményeire, amikor az összeütközés 
elérte legalább az első típusú polgárháború szintjét.  Sőt ki kell emelni a 
Legfelsőbb Bíróság nemzetközi precedenst teremtő szerepét e tekintetben, 
hiszen a nemzetközi jog forrása, belső bírósági határozat is lehet, és 
korábban e tárgykörben semmilyen bírósági határozat nem született.  Más 
kérdés, miszerint kritizálható-e az Alkotmánybíróság és/vagy a Legfelsőbb 
Bíróság e tárgykörben hozott döntéseik pontatlanságáért, illetve a 
nemzetközi bűncselekmények definíciójainak nem kellő vizsgálatáért. 
 Az 56-os sortűzperek jogi kéréseit elvileg megvizsgálhatta volna az 
Európai Emberi Jogi Bíróság (EEJB) a Korbély v. Magyarország ügyben (Eur. 
Court H. R. Korbely v. Hungary, judgment of 19 September 2008), de sajnos 
e helyett joggyakorlatának egyik legrosszabb döntését sikerült meghoznia.  
Az eset tényei szerint Korbély János százados a Tatán állomásozó Dózsa 
Páncélos és Lövésztiszti Iskolában teljesített szolgálatot, 
tanfolyamparancsnok beosztásban. A tatai felkelők október 26-án elfoglalták 
a Tatai Járási Börtön és Ügyészség épületét és az épületben fogvatartottakat 
szabadon engedték. Korbély János parancsnoksága alatt álló 20-25 fős, 
különítmény indult el a börtön épületéhez, de mire odaért embereivel, már 
csak néhány fegyvertelen civilt talált, akiket felszólított, hogy hagyják el a 
terepet. Időközben a forradalmárok a rendőrség épületét is elfoglalták. Ezért 
Korbely 15 fős csoporttal a helyszínre sietett. A felkelők a rendőrséget 
korábban lefegyverezték, őket Kasza Tamás és egy másik személy vezette.  
Korbély két szakaszra osztotta embereit, az egyik a rendőrség bejáratánál 
vett fel állást, a másikkal Korbély behatolt az épületbe. Ez utóbbi szakasz  
katonái géppisztolyaikat a felkelőkre tartották, akik közül az egyik azt 
állította, hogy nincs náluk fegyver, illetve felszólította Kaszát, hogy adja át a 
nála lévő pisztolyt.  Kasza és Korbély között ismeretlen tartalmú szóváltás 
alakult ki, amelynek során Kasza fegyverét elővette ismeretlen szándékkal.  
Ezzel egy időben Korbély tüzet vezényelt és maga is lőni kezdett 
géppisztolyával.  Kaszát és egy másik felkelőt számos találat ért, melyek 
következtében többen meghaltak, ketten kiszaladtak az utcára, rájuk az ott 
várakozó szakasz nyitott tüzet, közülük is az egyik meghalt.   
 Az EEJB döbbenetes módon ítéletében a 7. cikk alapelveinek 
megállapításakor többek között többször hivatkozik a Streletz, Kessler and 
Krenz v. Németország ítéletére, amely mind szellemiségében, mind pedig jogi 
megítélésében szöges ellentéte a Korbély-ítéletnek.  Megállapítja az 
előreláthatóság szükségességét, amelyet azonban nem sért az adott 
bűncselekmény, a jog folyamatos bírói értelmezése, pontosítása, feltéve, 
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hogy ez a bűncselekmény lényegével összhangban történik és ésszerű 
keretek között előrelátható (Streletz, Kessler and Krenz, 50. §; Korbély, 71. §). 
Hasonlóan említi a hozzáférhetőséget is mint a büntetőjogi felelősség 
szükséges feltételét (Streletz, Kessler and Krenz, cited above, 51. §). Az EEJB 
kimondta, hogy a Genf-i konvenciók és az egyéb, az adott ügyben 
alkalmazott jog hozzáférhető volt 1956-ban.  
 Az ítélet szerint azonban az előreláthatóság vizsgálatakor jelentkezett 
a 7. cikk megsértése.  Az EEJB bírálta a magyar bíróságokat, miszerint 
ahelyett, hogy azt vizsgálták volna, hogy a megállapított tényállás tartalmazza-
e mindazon tényállási elemeket, amelyeket az emberiesség elleni 
bűncselekmény 1956-ban tartalmazott, azt nézték, miszerint melyek a 
polgárháború feltételei és különböznek-e a közös 3 cikk kondíciói a II. 
Kiegészítő Jegyzőkönyv feltételeitől.  (80. §)  A többség - amennyire ez az 
indoklásból megítélhető - nem ismerte fel éppen ennek a megállapításnak (a 
közös 3. cikk feltételrendszerének) a jelentőségét.  Az EEJB hibát hibára 
halmozva még saját indoklásának logikáját sem követi - amint erre Lorenzen, 
Tulkens, Zagrebelsky, Fura-Sandström és Mr Popović bírák kitűnő 
különvéleménye is rámutat -, hanem az emberiesség elleni bűncselekmény 
tényállási elemeinek vizsgálata helyett a belső bíróság ténymegállapítását 
vizsgálja felül megsértve ezzel az emberi jogi bíráskodás több alapelvét (nem 
4. instancia, a ténymegállapítás és a belső jog értelmezése a nemzeti 
bíróságok joga).  Az EEJB többsége tulajdonképpen oda konkludál, hogy 
mivel Kaszás nem adta meg magát, nem volt védett személy a közös 3. cikk 
értelmében, így sérelmére emberiesség elleni bűncselekmény nem volt 
elkövethető (91. §).  Nem csak az sajnálatos, hogy a 11:6 szavazattal 
meghozott ítéletben a magyar bíró is a Magyar Kormány ellen, a többséggel 
szavazott, hanem különösen az, hogy az EEJB többsége a valós kérdésekkel 
kapcsolatban milyen érdektelenséget mutatott.  Így nem vizsgálta még 
említés szintjén sem, hogy egyáltalán elkövethető-e emberiesség ellenes 
bűncselekmény a közös 3. cikk szerinti cselekményekkel vagy azok háborús 
bűncselekmények. 
 
 
III.1.4.b. A német példa 
 

A Német Demokratikus Köztársaság fennállása alatt bűncselekmény 
volt a köztársaság határait jogosulatlanul átlépni. A határsértőket számos 
esetben célzott lövésekkel ölték meg a határőrök. E cselekmények jogi 
alapjául egyrészt a határőrök szolgálati szabályzata, valamint a 
belügyminiszter parancsa szolgált, később pedig, 1982-től a határtörvény.301 
                                                 
301 Dienstvorschrift für den Dients der Grenzposten DV III/2 vom 12.9.1958;  Befehl des Ministers 
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A két Németország újraegyesülése után számos büntetőeljárás indult a 
halálos lövéseket leadó határőrök és parancsnokaik ellen.302  Az egyik ilyen 
híres esetben a Spree folyón átúszni próbáló 17 éves fiút lőtte agyon két 
határőr 1962-ben.303 Az ügyben a Landgericht elítélte a terhelteket azon az 
alapon, hogy a bűncselekmény elkövetése időpontjában a szolgálati szabályzat 
és a belügyminiszteri parancs nem jelentettek elégséges jogszabályi 
felhatalmazást, és így nem szolgálhattak büntethetőséget kizáró okként. A 
bíróság ezt azzal indokolta, hogy az akkor hatályban lévő kelet-német 
alkotmány garantálta a tartózkodási hely megválasztásának jogát, amelyet 
csak törvény korlátozhatott.304 Hasonlóképpen a büntetőjog sem 
tartalmazott ide vonatkozó büntethetőségi akadályt. A szabályzat és a 
parancs továbbá súlyosan sértette az igazság és a humanitás alapvető 
fogalmait, és mivel az elévülési idő nyugodott a kelet-német állam fennállása 
alatt, a büntetőjogi felelősségre vonásnak nem volt akadálya.305   

A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság több hasonló ügy felülvizsgálata 
során kimondta, hogy a határsértők lelövését előíró, illetve az azt lehetővé 
tevő szabályzat, parancs és az 1982-es határtörvény a radbruchi formula 
alkalmazása folytán érvénytelen.306 Radbruch, bár sosem volt egy klasszikus 
pozitivista, mégis a fasizmus traumáit követően megváltoztatta nézeteit a 
jogbiztonság és az anyagi igazságosság vonatkozásában. Formulája szerint „az 
igazságosság és a jogbiztonság közötti konfliktust úgy lehet kiküszöbölni, hogy a 
pozitív, írott szabályban rögzített és a hatalom által gyakorolt jog akkor is 
elsőbbséget élvezhet, ha tartalmilag igazságtalan és célszerűtlen, kivéve, ha a 
tételes törvénynek az igazságossággal való ellentéte elviselhetetlen mértékűvé 
válik. Lehetetlen pontosabb vonalat húzni a törvényi jogtalanság és a helytelen 
tartalom ellenére még érvényes törvény közé. Egy másik éles határvonalat viszont 
megvonhatunk. Ahol az igazságosságra már nem törekszenek, ahol az 
egyenlőséget, ami az igazságosság magja, a pozitív jogalkotásban tudatosan 
megtagadnak, ott a törvény nemcsak „helytelen jog”, hanem egyáltalán hiányzik 
belőle a jogi jelleg.”307  

Ennek a formulának az elveit felhasználva a Szövetségi Legfelsőbb 
Bíróság kimondta, hogy azok a jogszabályok, amelyek előnyben részesítik az 

                                                                                                                              
des Innern Nr. 39/60 i.d.F. vom 28.6.1960, 26.8.1961 und 19.3.1962. 
302 Pl. BGHSt 39, 1, NJW 1993, 141;  BGHSt 39, 168, NJW 1993, 1932;  BGHSt 39, 199, 
NJW 1993, 1938;  BGHSt 39, 353, NJW 1994, 267;  BGHSt 40, 48 NJW 1994, 2237;  
BGHSt 40, 113, NJW 1994, 2240;  BGHSt 40, 218,  NJW 1994, 2703;  BGHSt 40, 241, NJW 
1994, 2708;  NJW 1995, 1437;  NJW 1995, 2728;  NJW 1995, 2732. 
303 NJW 1995, 2728, BGH, Urt. v. 20.3. 1995 - 5 StR 111/94 (LG Berlin). 
304 NDK Alkotmány 10. cikk III. 
305 BGBl I, 392. 
306 NJW 1995, 2728, BGH, Urt. v. 20.3. 1995 - 5 StR 111/94 (LG Berlin), 2729. o. 
307 Radbruch, G. (1956). Vö. Creifelds (1994). Kaufmann, A. (1995), 81-86. 
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NDK területének elhagyására vonatkozó tilalmat, az élethez való joggal 
szemben „érvénytelenek, mert nyilvánvalóan elviselhetetlenül sértik az 
igazságosság alapvető parancsait és a nemzetközileg védett emberi jogokat (…), e 
sérelem olyan súlyos ebben az esetben, hogy sérti a minden nemzet által közösen 
elismert emberi méltóságra és értékekre alapozott igazságosságba vetett hitet; a 
pozitív jognak az igazságossággal szemben háttérbe kell szorulnia az ilyen 
esetekben.” 308

A Német Szövetségi Alkotmánybíróság alkotmányosnak ítélte a 
kérdéses legfelsőbb bírósági határozatokat és döntésében kimondta, hogy az 
Alaptörvény (GG) 103. II. cikke szerinti retroaktivitás szigorú tilalmát az a 
különleges bizalom legitimálja, amelyet a büntető jogszabályok magukban 
hordanak, ha azokat az alapvető jogok által megkötött demokratikus 
törvényhozó alkotta. Ez a bizalom hiányzik, ha azok, akik az állami hatalmat 
képviselik, kizárják a büntetőjogi felelősséget a legsúlyosabb büntetőjogi 
igazságtalanság eseteiben. Ekkor a visszaható hatály tilalmának háttérbe kell 
szorulnia.309  

Az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt is megfordultak a ’berlini fal 
lövész’ perek.  A Streletz, Kessler és Krenz v. Németország ügyben a Bíróság 
ítéletében jelezte, hogy bár nem találja visszaható hatályú büntetőjog 
alkalmazásának az adott személyek elítélését, de ha az is lett volna, akkor is 
megállna egy olyan érvelés, amely a kérdéses cselekményeket emberiesség 
elleni bűncselekményeknek minősíti, amelyekre nem vonatkozik a visszaható 
hatály tilalma az Egyezmény 7. cikk 2. bekezdése alapján.310

 

                                                 
308 BGHSt 39, 1ff, NJW 1993, 141; BGHSt 39, 168ff, NJW 1993, 1932;  BGHSt 40, 218, 
NJW 1994, 2703. o. 
309 BVerfGE 95, 96 (140). 
310 Eur. Court H. R., Streletz, Kessler and Krenz v. Germany judgment of 22 March 2001. 
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II.2. A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának implementációs 
lehetőségei Magyarországon 
 
 

“Oly korban éltem én e földön, 
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos,  

az áruló, a rabló volt a hős, - 
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest, 

már azt is gyűlölték, akár a pestisest.” 
(Radnóti Miklós: Töredék) 

 
 

II.2.1. Bevezető gondolatok 
 

Amint azt említettem, a nemzetközi bűncselekmények joga a magyar 
jogásztársadalom tudatában hirtelen és mély nyomot hagyott a közelmúltban 
folyt igazságtételi polémia311 és az 1956-os forradalom idején elkövetett, az 
előző alfejezetben tárgyalt sortűzügyek elbírálása kapcsán.312 A német 
Mauerschützen perek313 - amelyekkel összefüggésben, amint láttuk még az 
Európai Emberi Jogi Bíróságnak is állást kellett foglalnia314 -, a Finta ügy,315 a 
Pinochet ügy,316 de a Hágai Nemzetközi Bíróság Congo v. Belgium ítélete,317 
éppúgy, mint a nemzetközi porondon a volt-Jugoszlávia felbomlását kísérő 
háború,318 a Ruandában folyt nem nemzetközi fegyveres összeütközés, a 
sierra-leone-i vérengzés ügyeit tárgyaló nemzetközi büntetőbíróságok mind-
mind mérföldköveket jelentettek a nemzetközi büntető joganyag legújabb 
történetében. 

A nemzetközi büntetőjogi legislatio legteljesebb produktumának 
mégis az 1998. július 17-én Rómában, az ENSZ által összehívott diplomáciai 
konferencián elfogadott, a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) Alapokmánya 
(Statute of the International Criminal Court; továbbiakban Római Statútum (RS)) 
tekinthető.  2002. április 11-én a hatvanadik ratifikációt is letétbe helyezték 

                                                 
311 Vö. Békés I. - Bihari M. - Király T. - Schlett I. - Varga Cs. - Vékás L. (1991), 641-645. 
11/1992. (III. 5.) AB hat. 
312 Vö: Gellér B.J. (2000). 53/1993. (X. 13.) AB hat. 
313 Vö: Ibid. és Békés I. (2004). 
314 Eur. Court H. R., Strelez, Kessler and Krenz v. Germany, Judgement of 22 March 2001.  
315 Finta v. Canada, CCC (3d) 88 (1994). 
316 R. v. Bow Stree Stipendiary Magistrate and others ex parte Pinochet Ugarte (1999) 2 All 
ER 97-192. 
317 ICJ Judgement of 14 February 2002.  See Wirth, S. (2002).  Cassese, A. (2002). 
318 A magyar irodalomból vö. Silek R. (1998), Jenei P. (2001-2002).  
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az ENSZ-nél, és mivel ez volt az RS hatálybalépésének feltétele, az 2002. 
július 1-én hatályba lépett.  A Magyar Köztársaság is aláírta a RS-t, és az 
Országgyűlése 2001. november 7-én határozott a NBB Statútumának 
megerősítéséről (72/2001./XI.7./Ogy. határozat).  Hazánk így kötelezettséget 
vállalt, hogy jogát, különösen anyagi büntetőjogát a RS-mal harmonizálja.  
Különböző - véleményem szerint az igazságügyi kormányzatnak nem 
felróható - okok miatt sem a traszformáció, sem a kihirdetés még nem 
történt meg.  Ugyanakkor ez a törvényalkotási kötelezettség többrétű.  
Érinti magát az Alkotmányt, a büntető eljárási törvényt, a nemzetközi 
bűnügyi jogsegélyről szóló törvényt, a szabálysértési törvényt, végül magát a 
büntetőtörvénykönyvet, és e mellett a RS-t is ki kell hirdetni.   
 
 

II.2.2. Törvény a nemzetközi bűncselekményekről  
 

A nemzetközi büntetőjog fejlődésének ezen állomásait kutatva 
különös kérdések kapujához jutunk. Összhangban van-e a magyar büntetőjog 
a nemzetközi büntetőjoggal általában? Felkészült-e és képes-e a magyar 
igazságszolgáltatás a nemzetközi büntetőjog érvényesítésére? A RS törvényi 
kihirdetését meghaladóan szükséges-e más belső jogalkotási aktus a Statútum 
büntető anyagi jogi rendelkezéseinek a magyar igazságszolgáltatás által 
történő alkalmazásához? Szükség van-e a nemzetközi bűncselekmények hazai 
kodifikációjára önálló törvény vagy speciális büntetőjogi rendelkezések 
keretében?  

Elvi síkon három megoldás lehetséges a Statútum inkorporálásával 
kapcsolatban: 1) a nemzeti jogalkotás nem tesz semmit azzal érvelve, hogy a 
nemzetközi büntetőjog minden további szabályozás nélkül része a belső 
jognak és alkalmazható; 2) nem kell további törvényhozói aktus, ha - és ez 
Magyarországon igaz - a Genfi Egyezmények és Kiegészítő Jegyzőkönyveik 
(így vagy úgy) részei a belső jognak; 3) további jogalkotás szükséges, akár a 
Btk. kiegészítésével, akár pedig egy külön Nemzetközi büntetőtörvénykönyv 
(NBtk.) elkészítésével. 

Több európai ország példája (Anglia és Wales,319 Belgium,320 
Spanyolország321), de különösen a német jogrendszerben a közelmúltban 

                                                 
319 Crimes Against Humanity and War Crimes Act 2000. 
320 1993. évi a nemzetközi humanitárius jogok súlyos megsértésének büntetendőségéről 
szóló törvény, majd az 1999. évi a nemzetközi humanitárius jogok súlyos megsértésének 
büntetendőségéről szóló törvénymódosítás. 
321 1995-től önálló fejezet rendelkezika spanyol Btk-ban a háborús bűncselekmények és a 
nemzetközi humanitárius jogok súlyos megsértésének bűncselekményéről. 

 81



  

hatályba lépett Nemzetközi bűncselekményekről szóló törvény 
(Völkerstrafgesetzbuch, VStGB, (2002)) húzza alá e kérdések időszerűségét.322  

A VStGB, hármas célt követett: - a német büntető anyagi jog 
megfeleltetése a RS-nak és a nemzetközi humanitárius jogoknak - közvetítő 
corpus a nemzetközi és a nemzeti büntetőjog között, amely szükséges ahhoz, 
hogy a német bíróságok képesek legyenek egységesen elbírálni a nemzetközi 
jogot sértő bűntetteket -, a jogi rendszerezés és a jogpolitika szempontjából 
konszolidálja a nemzetközi büntetőjogot a német jogrendszerbe, a 
jogbiztonság és a jogalkalmazói feladatok megkönnyítése és egységének 
megteremtése.323

A Statútum a nemzeti hatóságok elsődleges joghatóságának 
hangsúlyozásával lényeges oka annak, hogy a magyar jog és a magyar 
igazságszolgáltatás felkészültsége a nemzetközi büntetőjog alkalmazására 
felmerül.324  

Ahogy azt részletesen elemzem korábban, a NBB Statútumának 
preambuluma szerint minden állam kötelessége a nemzetközi 
bűncselekmények elkövetőinek büntetőjogi felelősségre vonása. A Bíróság 
joghatósága kiegészítő jellegű (komplementaritás elve), ami azt jelenti, hogy a 
NBB eljárása a nemzeti büntető joghatóságokhoz képest kiegészítő jellegű. A 
komplementaritás egyfelől megjeleníti az aut dedere aut punire/iudicare elvet, 
vagyis, hogy a nemzetközi bűncselekmények üldözése a részes államok 
elsődleges feladata.  Másfelől nem a NBB-nak, hanem a nemzeti 
igazságszolgáltatásnak van tehát elsődleges joghatósága, a NBB csak akkor 
foglalkozhat az üggyel, ha a nemzeti bíróságok képtelenek vagy nem 
hajlandók eljárni joghatósága alá tartozó bűncselekmények miatt.325 A 
joghatósága alá tartozó bűncselekmények miatt is csak akkor járhat el az 
NBB, ha vagy a cselekmény elkövetésének helye vagy a terhelt 
állampolgársága szerinti állam részese a Statútutmnak. E mellett bármely 
részes állam utalhat ügyet az NBB elé, illetve a főügyész indíthat hivatalból 
eljárást.  Arra is van lehetőség, hogy olyan államok, amelyek nem részesei a 
Statútumnak nyilatkozattal elfogadják a NBB joghatóságát.  

A NBB joghatóságába az alábbi bűncselekmények tartoznak: a 
népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények, és a háborús 
bűncselekmények.326  Igen fontos hangsúlyozni, hogy a NBB csak a létrejötte 
után elkövetett bűncselekmény miatt járhat el, ám a jövőre nézve időbeli 

                                                 
322 Satzger, H. (2002).  Lásd még Wilkitzki, P. (2002). 
323 VStGB indoklása, A./II. 
324 Bárd K. (2003a), 320. et seq. 
325 E tekintetben a Statútum quasi alávetéses jellegű és szakít az IMT vagy éppen az ICTY, 
ICTR Statútumainak gyakorlatával.   
326 Clark, R.S. (2001), 142. 
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korlát nélkül.327 A népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények, és a 
háborús bűncselekmények tényállásait a Statútum részletesen meghatározza, 
ugyanakkor ez nem jeleni azt, hogy azok alkalmasak lennének egy 
jogrendszerben a közvetlen alkalmazásra.328  Ez veti fel az ún. implementáció 
problémáját és fontosságát, amelyet Magyarország sem oldott meg ez 
idáig.329  

A nemzetközi büntető szokásjogban kiforrott általános és különös részi 
szabályrendszer alkalmazására a magyar igazságszolgáltatásnak késznek és 
képesnek kell lennie. Ez az obligatio erga omnes a nemzeti hatóságokat ez idáig 
is terhelte a kógens nemzetközi büntetőjog vonatkozásában.330 A helyzet 
csupán annyiban új, hogy a Statútum büntetőjoga a nemzetközi büntető 
szokásjog egyes részeit egyezményi keretek közé helyezve világosabbá tette, 
az NBB komplementer szerepének deklarálása pedig világos hatásköri 
sorrendet teremtett a jus cogens nemzeti alkalmazásának tradicionális 
kötelezettségét nem befolyásolva. 

Mivel a nemzetközi büntetőjog hazai kodifikációjának gondolatát 
döntően a Statútum inkorporálása élesztette fel - sőt a politika számára ezen 
kézzel fogható indok teszi érthetővé azt -, vizsgálandó vajon egyenlőség jelet 
tehetünk-e a Statútum büntetőjoga és a nemzetközi bűncselekmények joga közé?  

Alapkérdés tehát, hogy szükséges-e a Statútum büntetőjogának és az 
azt övező nemzetközi kógens büntetőjognak a magyar igazságszolgáltatás 
által történő alkalmazásához további belső jogalkotás?  

Az elmúlt évek folyamán Kis Norberttel azon dolgoztunk, hogy a 
tézisünket, miszerint a nemzetközi büntető joganyag (ide értve a Statútumot 
is) nemzeti szintű alkalmazásához belső büntetőjogi (törvényi) kodifikációra 
van szükség, bebizonyítsuk, és ahhoz anyagot szolgáltassunk. Ennek 
keretében egy a nemzetközi bűncselekményekről szóló törvényt (NBtk) 
dolgoztunk ki, amely e kötetnek függeléke. A hazai büntetőjog tudomány a 
kodifikáció szükségességét támogató nézetet kevéssé, azt gyengítő teóriákat 
annál inkább szolgáltatott.331

                                                 
327 Továbbá számos állam javasolta, hogy a NBB joghatósága alá kerüljön a terrorizmus is, az 
ENSZ és személyzete ellen irányuló bűncselekmények, valamint a nemzetközi kábitószer 
kereskedelem. A konszenzus hiánya miatt e bűncselekményekre nem terjesztették ki a NBB 
joghatóságát, ám a Statútum 123. Cikke szerint a hatályba lépést követő hét év elteltével az 
ún. felülvizsgálati konferencia ezt megteheti.   
328 Clark, R.S, (2001a). 
329 Vö: Mohácsi P., - Polt P. (1996), 333. és Gellér B.J. – Kis N. (2003). 
330 Gellér B.J. (2003), 302. et seq. 
331 Wiener A. I. (1992), 27. 
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II.2.3. A nemzetközi bűncselekmények kodifikációjának 

lehetőségei  (szerzők: Gellér Balázs - Kis Norbert) 
 

Mint említettem, a nemzetközi büntetőjog kodifikációjának 
szükségessége és módja tekintetében három fő álláspont alakítható ki. 
Harmadikként nevesítettem azt, amely szerint az NBB Statútum miatt is 
további jogalkotás szükséges, akár a Btk. kiegészítésével, akár pedig egy 
külön Nemzetközi büntetőtörvénykönyv (NBtk.) elkészítésével. Ezen utóbbi 
esetben el kell dönteni, hogy ez a további jogalkotás a RS szerinti 
bűncselekményekre korlátozódik, vagy igyekszik felölelni a nemzetközi 
bűncselekmények egészét (feltéve persze, hogy e kettő nem ugyanaz).   

A nemzetközi bűncselekmények kodifikációja lehetőségeinek 
számbavételéhez újra meg kell hivatkoznom, most már kokrétan a 
nemzetközi büntetőjog vonatkozó általános szabályait, amelyeket az I. 
fejezetben tárgyaltam. 

Említettem, hogy a központi nemzetközi bűncselekmények olyan 
normák, amelyek szupra-nacionálisaknak tekinthetők, vagyis akár a Martens 
Klauzulára, akár a civilizált nemzetek által elismert általános jogelvekre mint 
jogforrásra vezetjük vissza e bűncselekményeket, jus cogens és obligatio erga 
omnes jellegük annyira államok feletti, mint amennyire az emberiség 
(emberiesség) jogai (des lois de l’humanité, laws of humanity) és a közös 
lelkiismeret parancsai.332  

Az NBtk. szükségességét gyengítő tétel tehát éppen ez: a nemzetközi 
bűncselekményért való felelősség nem a belső jogon alapul, hanem 
közvetlenül a nemzetközi jogból fakad. Jelentheti-e mindez azt, hogy a belső 
büntetőjogi rendelkezések teljesen irrelevánsak, mivel nem ezeken alapul a 
nemzetközi bűncselekményért való bűnfelelősség? Ez esetben rögtön meg 
kellene kérdőjeleznünk egyfelől a Btk. XI. fejezetében foglalt tényállások 
többségének létjogosultságát, másfelől a nemzetközi bűncselekményekről 
szóló belső büntetőjogi rendelkezések relevanciáját. 

A büntetőjogi felelősség nemzetközi jellege nem a felelősséget 
megállapító fórum nemzeti vagy nemzetközi jellegéhez kapcsolódó fogalom. 
A büntetőjogi felelősség nemzetközi jellege azt jelenti, hogy a nemzetközi 
büntető jus cogens tekintetében az állam materiális kriminalizációs 
kötelezettsége a nemzetközi jogon alapul.333 A kötelezettség a jogsértő 
magatartás megbüntetését írja elő az állam számára. Az egyéni felelősség 
közvetlen eredeztetése a nemzetközi jogból azonban nem csupán azt jelenti, 
hogy az aut dedere aut judicara (punire) állami kötelezettsége is nemzetközi 

                                                 
332 Cassese, A. (2000) 187. 
333 Gellér (2003), 302., Gellér (2006),  
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obligatio-ból ered. Az egyéni felelősség közvetlen és közvetett nemzetközi 
jogi levezetésének problémáját és a belső jog szerepét a nemzetközi 
bűncselekményekért való felelősségre vonásban az Alkotmánybíróság több 
határozatában is vizsgálta. A határozatok látszatra megrendítik a NBtk.-re 
vonatkozó kodifikációs javaslatot.  

Az Alkotmánybíróság az 53/1993. (X. 13.) AB határozatban 
rámutatott arra, hogy a nemzetközi jog bizonyos bűncselekmények 
vonatkozásában a belső jogtól függetlenül is alkalmazható,334 továbbá 
kifejezetten a jogalkalmazás számára is meghatározta ennek alkotmányossági 
követelményeit (a rendelkező rész 1. és 2. pontjában). A határozat szerint a 
nemzetközi jog maga definiálja a nemzetközi jog szerint üldözendő és 
büntetendő bűncselekményeket és büntethetőségük összes feltételét. A 
nemzetközi jogban meghatározott tényálláselemeknek és feltételeknek fenn 
kell állniuk ahhoz, hogy a hazai jog valamely bűncselekménye a nemzetközi jog 
szerinti bűncselekménynek minősüljön (36/1996. (IX. 4.) AB határozat).  

A nemzetközi bűncselekmények joga a nemzetközi jus cogens része, 
azaz a nemzetközi jog általánosan elismert szabályanyaga. A nemzetközi 
bűncselekményért való belső jogi felelősség jogi alapjává a nemzetközi jognak 
ez a része az Alkotmány 7. § (1) bekezdése által válik. A nemzetközi jog 
általánosan elismert szabályainak transzformációját - a szabályok felsorolása, 
illetve meghatározása nélkül - maga az Alkotmány hajtja végre (53/1993. (X. 
13.) AB. hat. III. a)). Azaz, a büntetőjogi felelősség alapjává a nemzetközi 
bűncselekmények joga az Alkotmány közvetítésével válik.  

A másik – erősen szimbolikus – magyarázat szerint a nemzetközi 
bűncselekmények elbírálásakor a nemzeti hatóságnak ítéletét közvetlenül a 
nemzetközi jogra kell alapoznia, mivel „az állam a nemzetek közösségének 
mandátuma alapján cselekszik, a nemzetközi jogban megállapított feltételek 
szerint.”335 Ebben az esetben a közvetlenség azt jelenti, hogy a nemzetközi 
büntetőjognak a felelősségre vonásban feltétlenül érvényesülnie kell. A 
nemzetközi jogot korlátozó, szűkítő belső jogi transzformáció nem lehet a 
felelősség alapja. A belső jogi törvényhozás a nemzetközi büntetőjogi felelősséget 
eredeti terjedelmében érvényesítheti.336

Óvatosan kezelendő azon AB kinyilatkoztatás, mely szerint a háborús 
bűncselekmények és az emberiesség elleni bűncselekmények337 
büntethetősége nem függhet a nemzeti jogtól, tehát nem megengedhető, 

                                                 
334 ABH 1993, 339. 
335 53/1993. (X. 13.) AB hat., ABH. IV. 3. 
336 53/1993. (X. 13.) AB hat., ABH. V. 
337 Az Alkotmánybíróság az „emberiség elleni bűncselekmény” terminológiáját használja.  
Véleményünk szerint e körben az „emberiesség elleni bűncselekmény” fogalom lenne a 
megfelelő.   
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hogy „a Bíróság akár a nemzetközi humanitárius szokásjogot inkorporáló belső 
jogot is figyelembe vegye”.338 Az AB ezen szigorú következtetései kizárólag a 
nemzetközi büntetőbíróságokra vonatkoznak (konkrétan az ICTY-ra), a 
nemzeti hatóságokra nem, feltéve, hogy a nemzetközi büntető szokásjog 
büntethetőségi feltételrendszerét nem korlátozó belső jogi rendelkezésekről 
van szó. Megerősíti ezt az is, hogy sortűzperek ítéletei az elkövetéskori 
magyar törvények alapján minősítették a háborús és emberiesség elleni 
bűncselekményeket.339

A fentiek tehát nem zárják ki a jogalkalmazást segítő belső jogi 
rendelkezéseket a nemzetközi bűncselekményekre vonatkozóan. Az AB 
szerint az, hogy a transzformációt az Alkotmány tartalmazza, nem zárja ki, 
hogy egyes "általánosan elismert szabályokat", azaz a nemzetközi 
büntető(szokás)jogot külön egyezmények (is) meghatározzanak (lásd a 
Statútumot), és azok tekintetében külön belső jogi transzformáció 
történjék.340 Wiener is megjegyzi, hogy „a szűkebb értelemben vett nemzetközi 
bűncselekmények azt a jellegüket, hogy az egyén felelőssége a nemzetközi jogból 
folyik nem vesztik el azzal, hogy azonos vagy hasonló tényállásokat a belső jogban 
kodifikálnak”.341 Joglogikailag ezt a következtetést támasztja alá az AB azon 
megállapítása is, hogy a belső és a nemzetközi büntetőjog közötti 
összhangteremtésnek különböző útjai lehetnek. A belső jog a nemzetközi 
bűncselekményekre vonatkozó nemzetközi jogi szabályok érvényesítésének 
nem akadálya, de azt erősítheti. Az összhangot az AB szerint nemzetközi 
egyezmények a nemzetközi jog oldaláról segítik, az "összhang" belső jogi 
oldalát a nemzeti jogoknak kell megoldaniuk.342

A belső jogi rendelkezések és a nemzetközi büntetőjog közötti 
összhang felülvizsgálata az AB kompetenciája.343 A nemzetközi 
bűncselekményekről szóló belső jogi rendelkezések nem kizárnák, hanem 
elősegítenék a felelősség és a nemzetközi büntetőjog közötti összhangot. Az 
53/1993. (X. 13.) AB határozat szerint a magyar jognak el kell fogadnia a 

                                                 
338 53/1993. (X. 13.) AB hat., ABH. IV. a. 
339 Gellér (2000), i.m. 
340 53/1993. (X. 13.) AB hat., ABH. III. a.; Wiener szerint a nemzetközi büntetőjognak nincs 
olyan területe, ahol kizárt lenne a belső jogi transzformáció, ezért a nemzetközi jogot sértő 
és a nemzetközi szerződésbe ütköző cselekmények, közötti disztinkció alapja , hogy 
előbbiek nemzetközi vagy belső jogi kriminalizációja szokásjogi (obligatio erga omnes) 
eredetű, utóbbiaké viszont kizárólag szerződéses alapú.  Wiener A. I. (1992), 53. 
341 Ibid. 
342 53/1993. (X. 13.) AB hat. 
343 Korábban az AB az 1956. évi forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes 
bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról szóló törvény 1. §-ában meghatározott 
bűncselekményekről állapította meg az összhang hiányát, és azokat nem minősítette a 
nemzetközi jog szerinti háborús bűncselekmények pontosan meghatározott elkövetési 
magatartásai alá esőnek in 53/1993. (X. 13.) AB határozat.  AB tv-ből kifolyólag is. 
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büntethetőség nemzetközi jog szerinti feltételeit. A nemzetközi büntetőjogot 
szűkítő belső jog nem változtatna a nemzetközi jogi parancson és az állam 
kötelezettségén, s nem változtatna az ilyen tetteket elkövetők nemzetközi 
büntetőjogi felelősségén sem. A jogalkotás oldaláról a nemzetközi kógens 
jogot nem korlátozó, nem szűkítő belső jogi transzformáció tehát nem 
kizárt.344 A nemzetközi kógens büntetőjog, a nemzetközi szokásjog 
kodifikálható és kodifikálni is kell.  

A jogbiztonság elvét szigorúan kezelő kontitnentális 
jogrendszerekben szükség van a nemzetközi büntetőjog alkalmazását belülről 
segítő törvényre. Ez nem zárja ki, hogy a felelősség eredőjének a nemzetközi 
jogot, a mandátum letéteményesének a nemzetközi közösséget tekintsük.  
Ezt fejezi ki tuljadonképpen az a tétel, hogy a Btk. 10. §-ban megfogalmazot 
társadalomra veszélyesség helyett, mely minden bűncselekménynél fogalmi 
elem, az NBtk. javaslatban a következők kerülnek megfogalmazásra: „8. § Az 
e törvényben meghatározott bűncselekmények büntethetőségének nem feltétele a 
társadalomra veszélyesség. E bűncselekmények az emberiség közös értékeit, 
békéjét és biztonságát sértik vagy veszélyeztetik.” 

A magyar büntetőjog általános jogtárgya az Alkotmány 2. § (1) 
bekezdésében megfogalmazott független demokratikus jogállam.  A 
bűncselekmény fogalmat pedig a Btk. 10. §-a határozza meg.  E szakasz első 
bekezdése szerint „Bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a 
gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely 
veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.”  
Eszerint - figyelembe véve a tudomány értelmezését is - a Btk. szerinti 
bűncselekmény fogalom részei a cselekmény, a bűnösség, a társadalomra 
veszélyesség (materiális jogellenesség) és a tényállás (diszpozíció) szerűség.  
A nemzetközi büntetőjognak, és így az RS által büntetni rendelt 
cselekményeknek a jogi tárgya nem a Magyar Köztársaság, mint független 
demokratikus jogállam által képviselt értékrend. Az obligatio erga omnes-nek, 
és az ennek alapján kialakult nemzetközi jus cogensnek éppen az a 
jelentősége, hogy független az adott állam által védeni rendelt társadalmi 
értékektől, érdekektől.  A nemzetközi büntetőjog jogi tárgya ennél sokkal 
jelentősebb: az egész emberiség közös békéjét és biztonságát sértik vagy 
veszélyeztetik e cselekmények.345   

Következésképpen a társadalomra veszélyesség nem lehet 
bűncselekményi elem a nemzetközi bűncselekmények esetében, hiszen bár 
ezek a cselekmények veszélyesek a társadalomra, de nem ez az elsődleges 

                                                 
344 A 2/1994. (I. 14.) AB határozat az Nbr. 11. § 5. pontját és 13. § 2. pontját pontosan azért 
nem minősíti alkotmányellenesnek, mivel „a nemzetközi büntetőjogban is kriminalizált 
magatartásokat tartalmaznak”. 
345 ENSZ Alapokmány 1. cikk (1) bekezdés, 39. cikk, RS Preambulum III. 
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jelentőségük, hanem az emberiség közös értékeit, békéjét és biztonságát 
veszélyeztetik. Ennek a különbségtételnek jelentősége van a bűnösség és a 
tévedés tekintetében is, hiszen a bűnösségnek nem lehet feltétele a 
társadalomra veszélyesség tudata vagy annak elvárhatósága, mint ahogy ez a 
feltétel létezik a Btk. szerinti bűncselekmények esetében, és így nem 
alkalmazható a társadalomra veszélyességben való tévedés sem.346  Ezért 
szükséges, hogy a RS transzformálása, de csak egy általános nemzetközi 
büntetőjogi kodifikáció során is a bűncselekmény fogalmat újra definiáljuk a 
társadalomra veszélyesség tekintetében. 

Visszatérve eredeti felvetésemhez, újra meg kell kérdezni, hogy az 
ésszerű transzformáció hiányában nem nagyobb-e a veszélye a jogbiztonság 
sérelmének, nem nagyobb-e a kockázata a nemzetközi büntetőjog 
szerződéses és szokásjogi anyagának félreértésének és értelmezésének. 
Hiszen ha maga a jogalkotó sem meri kodifikálni a nemzetközi 
bűncselekményekről alkalmazható, alkalmazandó anyagot, akkor az azzal való 
ítélkezés miképp várható el a bírótól? 

Álláspontunk (Kis Norbert és jómagam) szerint az Alkotmány absztrakt 
(általános) transzformációs rendelkezését a nemzetközi büntetőjoggal nem 
ellenkező konkrét belső törvényalkotási aktussal kell perfektuálni.347

A nemzetközi büntetőjog belső kodifikációját elutasító nézeteknek 
figyelembe kell venniük a kontinentális büntetőbírói tradíciókat. Mit várnánk 
el ugyanis a bírótól? Elsőként állapítsa meg, hogy a nemzetközi 
bűncselekmények büntethetőségi feltételrendszeréből melyek a nemzetközi 
jog általánosan elismert szabályai, majd alkalmazza ezeket közvetlenül a 
konkrét ügyben. A nemzetközi szakirodalom azonban elfogadja, hogy bár 
bizonyos bűncselekményekről egyértelműen kimondható, miszerint a 
kötelező nemzetközi jog részét képezik, a nemzetközi jus cogens egészéről 
„nincs világos megállapodás”.348 A bírónak fel kellene tárnia a nemzetközi 

                                                 
346 Sőt a tévedést a nemzetközi büntetőjog más alapokra helyezi, és a jogban illetve az 
emberiség közös értékeiben, békéjében és biztonságában való tévedés igen kis körre 
korlátozódik. 
347 Kis N. - Gellér B. (2005), 368. 
348 A jus cogens bűncselekménnyé fejlődés menetében három megfontolásnak van 
jelentősége: (1) az adott bűncselekmény jogtörténeti fejlődése; (2) hány ország inkorporálta 
saját jogrendjébe az adott bűncselekményt; (3) az adott bűncselekménnyel kapcsolatban 
indult nemzeti és nemzetközi eljárások tartalma. A nemzetközi irodalom a következő 
nemzetközi bűncselekményeket nyilvánította egyértelműen a nemzetközi szokásjog (jus 
cogens) részévé: agresszió, népirtás, emberiesség elleni bűncselekmény, háborús 
bűncselekmény, kalózkodás, rabszolgatartás és ezzel összefüggő cselekmények, és a kínzás 
(tortúra). Konkrétan egy-egy büntethetőségi feltétel esetén végig kell kísérni, hogy a 
Szerződések jogáról szóló 1969. évi Bécsi Egyezmény 53. cikkében meghatározott 
szokásjogi „jogalkotás” folyamatán keresztülment-e egy-egy rendelkezés. Eszerint a szabály a 
nemzetközi jog általánosan elismert szabályaként elfogadást nyert, majd az államok 
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büntető jus cogens forrásait: nemzetközi kinyilatkoztatásokat, azaz a 
nemzetközi opinio iuris-tól kezdve a különböző nemzetek legmagasabban 
képzett szakíróinak tanításáig.  Valami ilyesmire persze volt is példa az ’56-os 
sortüzek elbírálása során.349  

A RS szerint alkalmazni kell a nemzetközi jog alapelveit és szabályait, 
ideértve a nemzetközi jognak a fegyveres konfliktusokra vonatkozó, 
általánosan elismert alapelveit, ha ez nem lehetséges, a világ jogrendszereinek 
nemzeti szabályaiból levezetett általános jogelveket, ideértve, adott esetben, 
azoknak az államoknak a nemzeti jogát, amelyek egyébként általában 
joghatósággal rendelkeznének a bűntett tekintetében.350  

Indokolt tehát a törvényalkotóra bízni, hogy a nemzetközi jus cogens-
ből az alkotmányos követelményeknek megfelelő corpus criminalis-t 
bocsásson a magyar hatóságok rendelkezésére, amelyet aztán persze a 
nemzetközi joggal összhangban kell értelmezni. A magyar törvény nem a 
nemzetközi bűncselekmények elsődleges jogforrásának szerepére törne, 
mert az a nemzetközi jog. Fontos azonban, hogy a statuált nemzetközi 
büntetőjog és a szokásjog feltárásának, rendszerezésének és értelmezésének 
nehéz felelősséggében a jogalkotó is osztozzék. A közelmúltban már tanúi 
lehettünk az Alkotmány útján történő „absztrakt transzformáció” 
jogalkalmazói nehézségeinek, amikor a sortűzperek ítéletei megállapították, 
hogy egy cselekmény pl. háborús bűntettnek minősül, amelyet a Btk. 2. §-a 
alkalmazásával (! konkrét transzformáció) pl. a Btk. meghatározott §-a 
szerint több emberen elkövetett emberöléssel valósítottak meg, ezért a 
Bíróság több emberen elkövetett szándékos emberöléssel megvalósított 
háborús bűntettként értékelte.351 Az ítéletek a konkrét transzformációt 
védendő persze gyorsan hozzáteszik, hogy „a magyar állam büntetőjogi 
hatalmán keresztül a jelzett bűncselekmények esetén valójában a nemzetek 
közösségének büntetőhatalma érvényesül” és a cselekmények „a nemzetközi jog 
szabályai értelmében” minősülnek bűncselekménynek. 

A nemzetközi bűncselekményekre vonatkozó törvényalkotás 
szuverén jogalkotói döntés. A 2/1994. (I. 14.) AB határozat is ezt erősíti meg 
azt vizsgálva, hogy az Nbr.352 megalkotására a magyar államnak volt-e 
nemzetközi jogi értelemben vett kötelezettsége. Megállapítja, hogy nem volt, 

                                                                                                                              
nemzetközi közösségének egésze feltétlen alkalmazást igénylő normaként ismerte el.   Shaw, 
M. (1997), 98, 242 et seq.  
349 Gellér (2000), i.m. 
350 21. cikk. 
351 EBH 1999. 83. 
352 Az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre emelt, az 1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel, 
valamint az 1947. évi XXXIV. törvénnyel módosított és kiegészített 81/1945. (II. 5.) ME 
rendelet. 
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a büntető jogalkotás, a tényállási elemek és a büntetések meghatározása 
formailag a magyar állam "szuverén" döntése volt.  

A belső jogalkotásnak az Alkotmány 7. § (1) bekezdésének az 
53/1993. AB határozatban kifejtett értelmezése szerint van relevanciája. 
Belső jogi konkrét közvetítést (transzformációt) végzett a magyar jog 
korábban, amikor a hadijogra vonatkozó, az I. és a II. világháborút 
megelőzően, törvénnyel becikkelyezett genfi és hágai egyezményekből adódó 
nemzetközi kötelezettségeken alapuló tényállásokról a Katonai büntető 
törvénykönyvről szóló 1930. évi II. t. c. (Ktbtk.) 113-119. §-aiban rendelkezett. 
Az Nbr. később olyan tényállásokat rögzített, amelyek szélesebb 
terjedelműek voltak, mint a Ktbtk.-ban pönalizált magatartási kör.  

A nemzetközi bűncselekményeket és az ezeket részben 
konvencionáló Statútum büntetőjogi transzformációját jelentő NBtk-t 
támogató legfontosabb indok: a büntetőjogi legalitás követelményeinek 
érvényesítése. A nemzetközi büntetőjog alkalmazhatósága a hazai 
igazságszolgáltatásban a praktikum oldaláról szintúgy a legalitás garanciáját 
követeli.353   
 
 

II.2.4. A nemzetközi büntetőjog kodifikációja külföldön 
 

Érvelésünk (Kis Norbert és jómagam) alapja nem a külföldi példák által 
mutatott irány, mégis fontos adalék lehet a vonatkozó külön kodifikációk 
nemzetközi aspektusa. A fentebb már ismertetett ún. német út a külön 
törvényi kodifikáció volt (VStGB). A VStGB a jogi rendszerezés és a 
jogpolitika szempontjából konszolidálta a nemzetközi büntetőjogot a német 
jogrendszerbe. Fontos indok volt a jogbiztonság és a jogalkalmazói feladatok 
megkönnyítése és egységének megteremtése nemzetközi büntetőügyekben.  

Belgiumban az 1993. évi a nemzetközi humanitárius jogok súlyos 
megsértésének büntetendőségéről szóló törvény, majd az 1999. évi a 
nemzetközi humanitárius jogok súlyos megsértésének büntetendőségéről 
szóló törvénymódosítás képezte, illetve képezi a háborús bűncselekmények 
speciális joganyagát. A spanyol Btk-ban 1995-től önálló fejezet rendelkezik a 
háborús bűncselekmények és a nemzetközi humanitárius jogok súlyos 
megsértésének bűncselekményéről. A fegyveres összeütközések jogának 
megsértéséről hagyományosan a Katonai büntetőkódex (1985) rendelkezik. A 
nemzetközi példákból kiemelendő az angol Crimes Against Humanity and War 
Crimes Act 2000, valamint az USA-ban 1996-ban hatályba lépett United States 
War Crimes Act. 
                                                 
353 A nemzetközi büntetőjog legalitás fogalmával már foglalkoztam az I.2.3. fejezetben, míg a 
magyar jog hasonló követelményének ismertetése nem lenne helyénvaló ebben a munkában.   
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A nemzetközi büntető szokásjog három kodifikációs technikával 
inkorporálódott a nemzeti büntetőjogokba. (1) A nemzeti büntetőtörvénybe 
illesztették az általános részi szabályok hatálya alatt, de számos specifikus 
rendelkezéssel. (2) Katonai büntetőkódex szabályozza a fegyveres 
összeütközésekkel kapcsolatos nemzetközi bűncselekményeket. (3) Külön 
speciális büntetőtörvény rendelkezik a nemzetközi bűncselekményekről, 
illetve azok egy részéről. 
 
 

II.2.5. A nemzetközi bűncselekmények általános részi 
szabályanyagának kodifikációja 
 
 
II.2.5.a. Bevezető gondolatok  
 

Magyarországon a következő törvényalkotói döntést javasolt 
meghozni.  Először is elképzelhető, hogy a nemzeti jogalkotás nem tesz 
semmit (esetleg a RS-t kihirdeti); jelenleg ez a helyzet, és úgy tűnik, a 
nemzetközi rosszalláson kívül a gyakorlatban más hátrány sem az államot, 
sem pedig eddig más személyeket nem ért e helyzetből kifolyólag. (Esetleg a 
jogtudósok dogmatikai igényén esik csorba.) 

Dönthet azonban úgy is az állam, hogy a RS-t kihirdetve további 
jogalkotásra szánja el magát.  Ezen utóbbi esetben azt is el kell döntenie, 
hogy mely nemzetközi bűncselekményeket kodifikálja, illetve ezt külön 
törvényben vagy a Btk.-ban teszi-e ezt meg.  

Véleményem szerint a Statútum szövegét kihirdető törvényt 
meghaladóan egy további belső jogi aktus indokolt, azaz a nemzetközi 
bűncselekményekről külön törvényt szükséges alkotni.354 Wiener szintén 
felveti, hogy a törvényalkotónak el kell döntenie, hogy a nemzetközi 
bűncselekményekért való felelősségre vonásnál a büntetőjog garanciális 
elveinek és kodifikációs igényeinek érvényesítéséhez szükséges-e belső 
jogalkotás, ami nem zárja ki, hogy nemzetközi jogon alapuló büntetőjogi 
felelősségről és nemzetközi bűncselekményről beszéljünk.355

A Btk-n kívüli önálló törvényi kodifikáció kulcsa az általános részi 
szabályanyag. A nemzetközi büntetőjog általános részi normái olyan 
                                                 
354 A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 18. § (3) bekezdése szerint „Az azonos vagy 
hasonló életviszonyokat általában ugyanabban a jogszabályban, illetőleg azonos vagy hasonló 
módon kell szabályozni”. Álláspontunk szerint a fenti indokok, így a Btk . és a NBtk. védett 
jogi tárgyainak nagyfokú eltérése (53/1993. ABH IV.3.), ebből fakadóan az általános részi 
szabályok specialitásai elégséges kodifikációs indokul szolgálnak külön törvényben foglalt 
szabályozáshoz – más európai országokhoz hasonlóan.  
355 Wiener A.I. (1992), 52.  
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mértékben különböznek a magyar Btk. általános részétől, hogy a nemzetközi 
büntetőjog általános részének speciális fejezetet kellene a Btk.-ban 
kialakítani.  Ez persze kodifikáció-technikailag megoldható, csak éppen 
kérdéses, hogy érdemes e olyan fejezetet kialakítani a Btk.-ban, mely úgysem 
alkalmazható minden bűncselekményre, csak egy-két különös részi fejezetre.  
A nemzetközi bűncselekmények jogának hazai alkalmazása során a 
nemzetközi szokásjog általános részi szabályai megelőzik a magyar 
büntetőjog általános részi szabályait. A divergáló nemzetközi joganyag jobban 
kezelhető egy külön törvény keretei között. A következőkben a teljesség 
igénye nélkül olyan általános és különös részi kodifikációs kérdéseket 
ragadunk ki, amelyek a NBtk. szokásjogi gyökerei, valamint a Btk-hoz mért 
specifikumai miatt különösen fontosak.  
 
 
II.2.5.b. Az NBtk mint lex specialis 
 

A nemzetközi bűncselekmények kódexének a nemzeti 
büntetőtörvénykönyvhöz való viszonya hasonlóan alakul a speciális 
kodifikáció útját járó országokban. Indokolt, hogy a Btk I.-IX. fejezeteinek 
(Általános rész) rendelkezései másodlagosak, kiegészítő jellegűek legyenek az 
NBtk. szabályihoz képest, azaz akkor kell a Btk. Általános részét alkalmazni, 
ha a NBtk. nem tartalmaz eltérő rendelkezést. Azokban a joghatósági, 
felelősségi és büntetési kérdésekben, amelyekben a NBtk. tartalmaz speciális 
rendelkezést, a Btk. általános részi szabályait lerontja. A NBtk. általános részi 
szabályai azonban a Btk. szabályaival kiegészülve sem zárhatják ki a 
felelősséget, ha az a nemzetközi jog alapján megállapítható.356  
                                                 
356 NBtk.: „Tárgyi hatály 2. §  
(1) E törvény tárgyi hatálya a benne meghatározott bűncselekményekre terjed ki.  
(2) Ha e törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) I.-IX. fejezeteitől 
(Általános Rész) eltérő rendelkezést tartalmaz, e törvényt kell alkalmazni. 
(3) Ha e törvény a Btk. X.-XX. fejezeteiben (Különös Rész) meghatározott bűncselekményt szintén 
büntetni rendeli, e törvényt kell alkalmazni. 
(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott eseteken kívül egyebekben e törvény alkalmazása 
során a Btk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
(5) Nem eredményezheti a cselekmény enyhébb elbírálását, vagy büntetlenül hagyását az, hogy a 
nemzetközi jog a cselekményt nem, vagy enyhébben rendeli büntetni, vagy a nemzetközi jog 
szerint büntethetőségi akadály áll fenn. 
(6) A nemzetközi jogon alapuló büntetőjogi felelősséget nem zárja ki, ha e törvény szerint a 
cselekmény nem bűncselekmény vagy az elkövető nem büntethető.” Wiener már az ENSZ ILC 
Tervezet (1992) vonatkozásában javasolt kiegészítő, hézagpótló belső jogi rendelkezéseket, 
amelyeknek a nemzetközi jogtól való eltérése esetén a nemzetközi jog válik a felelősség 
alapjává. A NBtk-nak a Statútumtól és a nemzetközi büntetőjog általános szabályaitól való 
szubsztanciális (nem formai) eltérése esetén a Statútumot kellene alkalmazni. Wiener azt 
vizsgálva, hogy a hézagos ILC Tervezet kiállná e a nemzeti jogalkalmazás próbáját, azt a 
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A két törvény viszonyában fontos, hogy az NBtk. tárgyi hatálya csak a 
különös részében meghatározott bűncselekményekre terjedne ki.  Nem 
képzelhető el tehát, hogy a Btk. szerinti bűncselekmény esetében mint 
közvetlen jogforrásra az NBtk. valamely általános részi jogintézményére 
hivatkozzon a jogalkalmazó. A nemzetközi büntetőjog (így az NBtk.) 
általános részi specialitásának több oka van. A nemzetközi büntetőjog 
jogtárgyának univerzalitása, az emberiség békéje és biztonsága részben 
magyarázata a köztörvényes büntetőjognál szigorúbb általános 
büntethetőségi feltételrendszernek. A nemzetközi bűncselekmények 
kötődése fegyveres konfliktusokhoz, társadalmi krízisekhez a felelősségi 
feltételrendszerben a köztörvényes deliktumokhoz képest számos 
specifikumot eredményezett. Végül a nemzetközi büntetőjog közel 
évszázados szokásjogi fejlődési útja során a kontinentális nemzeti 
büntetőjogokból csak keveset recipiált.  

A Btk-hoz való viszony különös részi kérdése a nemzetközi 
bűncselekmények és a köztörvényes Btk. bűncselekmények halmazati 
problémái. Amennyiben egy cselekmény mind a Btk., mind az NBtk. szerint 
büntetendő, akkor az NBtk. szerinti bűncselekmény mint speciális 
alkalmazandó, a halmazat tehát mindig látszólagos. Az NBtk. mint speciális 
törvény a Btk. generális szabályival szemben - főszabályként - elsőbbséget 
élvez. A német VStGB a Stgb-hez képest szintén általános és különös részi 
lex specialis-t jelent. 

A NBtk és a nemzetközi büntetőjog viszonyának egyik aspektusát a 
jogértelmezés metódusa kell, hogy adja. Az alkotmánybírósági határozatok 
kapcsán már utaltunk a belső jogi rendelkezéseknek a nemzetközi joggal 
harmonikus értelmezésének tételére. Kodifikálni kell az értelmezésnek azt az 
elvét mely szerint, a NBtk fogalmait és rendelkezéseit a nemzetközi jog 
általánosan elismert szabályainak és a nemzetközi megállapodások fegyveres 
összeütközésre vonatkozó szabályainak, továbbá a fegyveres összeütközésre 
vonatkozó általánosan elismert elveknek és szabályoknak a nemzetközi jogban 
általánosan elismert értelmezésével összhangban kell értelmezni. A magyar jog 
rendelkezései nem akadályozhatják a kötelező nemzetközi jog alkalmazását.  

A nemzetközi büntetendőség kritériumrendszerét a nemzetközi 
jognak az adott bűncselekményekre kialakított általános szabályaiban és 
elveiben kell tükröztetni és ezek fényében kell az értelmezést elvégezni. 
Amennyiben az értelmezés ellentétben áll a magyar büntetőjoggal, úgy az 
Alkotmány 7. cikk (1) bekezdése alapján, a nemzetközi jognak megfelelő 

                                                                                                                              
javaslatot teszi, hogy a belső jogalkalmazás során a belső jognak azokat az általános részi és 
eljárásjogi szabályait is alkalmazni kellene kisegítő jelleggel, amelyek nincsenek ellentétben a 
Tervezettel – és a büntető nemzetközi joggal –, így Wiener szerint az alkalmazáshoz 
szükséges belső joganyag is rendelkezésünkre állna.  Wiener im. 51.  
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értelmezést kell elfogadni. Ez az irányadó akkor is, ha a magyar büntetőjogi 
fogalomrendszerben ismert intézményről van szó és még inkább, ha külön 
értelmező rendelkezéssel vagy joggyakorlattal nem rendelkező intézményről 
van szó. Az NBtk. a nemzetközi jog irányadó forrásai vonatkozásában még 
példálódzó felsorolást sem tartalmazhat. 

Az ENSZ Alapokmányában, a Szerződések jogáról szóló 1969. évi 
Bécsi Egyezmény 53. cikkében meghatározott jogforrásrendszer, az 1945 óta 
működött és működő nemzetközi büntetőbíróságok joggyakorlata, a 
második világháború utáni háborús és emberiesség elleni bűncselekmények 
miatt indult büntetőeljárások eredményei és a nemzetközi jog 
jogforrástanába befogadott normatív erejű dokumentumok is beleszámítanak 
az interpretáció alapjába.  Nyilván nem hagyható figyelmen kívül a 
nemzetközi jog általános jogforrás tana, különös tekintettel a Hágai 
Nemzetközi Bíróság Statútumának 38. cikk (1) bekezdésére,357 épp úgy mint 
RS idevágó 21. cikke és annak értelmezése.358

A VStGB szintén kiemeli az autonóm interpretáció elvét. A nemzetközi 
szerződéses jog és szokásjog terjedelmes és folyamatosan alakuló, fejlődő 
terület, amelynek az általános törvényi utalás kellően rugalmas és a 
jogbiztonságot is garantáló megjelölést biztosít. Javasolt kodifikálni konkrét 
értelmező rendelkezéseket is, törvényalkotói segítséget adva a komplexebb 
jogfogalmak egységes alkalmazásához (pl. ellenséges hatalom, fegyveres 
összeütközés, harcoló, kiirtás, kínzás, polgári lakosság elleni támadás, 
üldözés, védett anyagi javak, védett személy, zsoldos). Számos értelmező 
rendelkezést tartalmaz a RS-hoz kapcsolt „Bűncselekményi tényállási elemek” 
című dokumentum is, amelynek nemzetközi jogforrási státusza még 
bizonytalan.  Legvégül, de talán kiemelten jelentős, hogy a Martens Klauzulát 
is az értelmezés középpontjába kell állítani.359

                                                 
357 Shaw, M. (1997), 54 et seq. 
358 Vö: McAuliffe de Guzman (1999.) 
359 NBtk.: „A törvény értelmezése 7. § (1) E törvény rendelkezéseit elsősorban a nemzetközi írott- 
és szokásjog általánosan elismert szabályaival összhangban kell értelmezni. A magyar jog egyéb 
rendelkezései nem akadályozhatják a kötelező nemzetközi jog alkalmazását. 
(2) A védett személyek és a harcolók az e törvénybe nem foglalt esetekben is a civilizált nemzetek 
között kialakult gyakorlatból és az emberiesség szabályaiból eredő nemzetközi jog szabályainak és 
elveinek védelme és irányítása alatt állnak. 
(3) E törvény rendelkezései megszorítóan értelmezendők. Kétség esetén az elkövetőre kedvezőbb 
értelmezést kell alkalmazni.” 
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II.2.5.c. Joghatóság, bűncselekmény fogalom és elkövetők 
 

A tervezett NBtk. joghatósági szabálya követi a nemzetközi 
büntetőjogba tartozó bűncselekmények nemzetközi üldözésének alapelvét: 
az egyetemes joghatóság követelményét.360 A Btk. 4. § (1) bekezdése szerint 
„A magyar törvényt kell alkalmazni a nem magyar állampolgár által külföldön 
elkövetett cselekményre is, ha az c) emberiség elleni (XI. fejezet) vagy olyan egyéb 
bűncselekmény, amelynek üldözését nemzetközi szerződés írja elő”. Az 
egyetemes joghatóság alá sorolandó bűncselekményekről a nemzetközi jog 
szerinti bűncselekmények bizonytalan katalógusa miatt ma kevés biztosat 
lehet mondani.361

A Btk. XI. fejezete önmagában kevés bizonyosságot jelent, mivel azt a 
nemzetközi büntetőjog fejlődése messze túlhaladta. A NBtk. egyik célja az 
egyetemes joghatóság alá tartozó bűntettek külön kodifikációja, ezáltal 
teljesebb (sic !) áttekintést adni a jogalkalmazónak a büntetőjog univerzális 
hatóköréről. A NBtk. azonban nem sajátíthatja ki az egyetemes joghatóság 
elvét, ugyanakkor döntenie kell az abszolút és relatív univerzalitás között. A 
NBtk. célját és rendeltetését tekintve nem tekinthetjük az egyetemes 
joghatósággal üldözött valamennyi nemzetközi bűncselekményt magában 
foglaló büntető kódexnek. Az emberkereskedelemtől a transznacionális 
szervezett bűnözésig számos bűncselekményt rendel üldözni nemzetközi 
szerződés, e bűncselekmények többsége azonban nem vált még a 
nemzetközi büntető szokásjog részévé, ezért a köztörvényes 
bűncselekmények körében a Btk.- ban maradnak.  

Az általános részi specialitás másik fontos pontja a nemzetközi jog 
generális bűncselekmény fogalma és a magyar büntetőjog bűncselekmény 
fogalma közötti eltérés, amelynek szintén meg kell jelennie a belső 
jogalkotásban. A bűncselekmény fogalom kodifikálandó dogmatikai garancia, 
a legalitás alkotmányos elvének többek között a bűncselekmény fogalomnak 
a törvényben adott meghatározása ad tartalmat.362  A Btk. szerint a 
bűncselekmény fogalom állandó eleme, amit azt korábban írtam, a 
társadalomra veszélyesség. A nemzetközi jogban - álláspontom szerint - a 
nemzetközi bűncselekmények büntethetőségének nem feltétele a 
társadalomra veszélyesség. A nemzetközi bűncselekmények az emberiség 
közös értékeit, békéjét és biztonságát sértik vagy veszélyeztetik, így a 
társadalomra veszélyességnek a magyar jogban kialakult koncepciója nem 

                                                 
360 Lásd bővebben La répression nationale des violations du droit international humanitaire (CICR 
1997) 1-309. 
361 Cassese, A. (2002). 
362 Vö. 11/1992. (III. 5.) AB hat. 
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vonatkoztatható a NBtk-ben meghatározott bűncselekményekre. Ez 
következik a jus puniendi fent már említett különbözőségéből.  

A magyar büntetőjog esetében a jus puniendi az Alkotmány 2. § (2) 
bekezdésén alapul, azaz a népszuverenitáson, míg a nemzetközi büntetőjog 
obligatio erga omnese azon nyugszik, hogy e bűncselekmények a nemzetközi 
békét és biztonságot és - a Martens Klauzula szavaival - „a nemzetek között 
kialakult alkalmazásból, az emberiesség szabályaiból eredő nemzetek jogának 
elvei/t/ és a köz lelkiismeret parancsai/t/” veszélyeztetik vagy sértik. Ezért a 
nemzetközi bűncselekmények bűnösségének nem feltétele a cselekmény 
(társadalomra veszélyességének) jogellenességének tudata sem.363  Sőt a 
fejlődési tendencia inkább arra mutat, hogy a nemzetközi büntetőfelelősség 
az objektivizáció irányába halad, amint azt az V. fejezetben bővebben 
kifejtem.   

A Római Statútum általános részi szabályozásában a teljességre 
törekedve rendelkezett a tévedés mint bűnösséget kizáró ok feltételeiről.364 
A jogi tévedés a nemzetközi bűncselekmények tekintetében két részre 
bontandó: annak tudata, hogy a cselekmény nemzetközi jogi tilalomba 
ütközik, illetve annak tudata, hogy a tilalom megszegése bűncselekménynek 
minősül. A magyar dogmatika analógiájára a nemzetközi büntetőjogi 
tilalomban történő tévedés a bűnösséget nem zárja ki. A társadalomra 
veszélyességben tévedés elismert esetei egyrészt a nemzetközi jog területén 
elenyésző realitással bírnak, másrészt a nemzetközi bűncselekmények 
nyilvánvaló ellentéte az alapvető emberi értékekkel és jogokkal a tévedés 
ezen formájának tolerálását kizárja.  Elég itt a már tárgyalt IMT ítéleteire vagy 
éppen a „Mauerschützen” esetekre utalni.365  

Az RS részben megfogalmazza a jogban való tévedés korlátait: az 
abban való tévedés, hogy egy adott cselekmény a Bíróság joghatósága alá 
tartozó bűntettet képez-e, nem zárja ki a büntetőjogi felelősséget. 
Egyebekben a jogban való tévedés kizárhatja a bűnösséget. Az összehasonlító 
büntetőjogi vizsgálatok arra mutatnak, hogy a jogellenességben való tévedés 

                                                 
363 NBtk.: „A bűncselekmény 8. § Az e törvényben meghatározott bűncselekmények 
büntethetőségének nem feltétele a társadalomra veszélyesség. E bűncselekmények az emberiség 
közös értékeit, békéjét és biztonságát sértik vagy veszélyeztetik.” 
364 A 32. cikk a jogi tévedésről így rendelkezik: „Az arra vonatkozó jogi tévedés, hogy egy adott 
cselekmény a Bíróság joghatósága alá tartozó bűntettet képez-e, nem zárja ki a büntetőjogi 
felelősséget. A jogi tévedés esetén ugyanakkor nem állapítható meg a büntetőjogi felelősség, ha ez 
a bűncselekmény tudatosságát kizárja, vagy a tévedés a 33. cikk hatálya alá tartozik.” 
365 A német Szövetségi Alkotmánybíróság a Berlini Falnál a határőrök által a határsértők 
sérelmére elkövetett emberölések tárgyában hozott ítéletek alkotmányosságának vizsgálata 
során megállapította, hogy adott értékrendben történő szocializáció nem zárja ki a 
büntetőjogi felelősséget a szocializáció szerint helyes cselekmények esetén sem.  95 
BVerfGE, 96, (142). 
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nem mentesít a büntethetőség alól, ha az elkövető a tények tudatában 
követte el a bűncselekményt. A magyar joggyakorlat és irodalom a jogi 
tévedés elismerésének lehetőségét egyaránt az igazgatási keretszabályok 
nem tudására korlátozta.366 Ezt az analógiát a nemzetközi büntetőjogba 
értelmetlen továbbvinni. A nemzetközi jogi tilalmak - mint pl. bizonyos 
harcászati módszerek, eszközök tilalma - a nemzetközi szokásjogban 
üldözött bűncselekmények tekintetében szorosan kötődnek az emberiesség, 
az emberi lelkiismeret és erkölcs alaptételeihez. Ezek nem ismeretére mint 
jogban való tévedésre - a tények ismerete mellett -  ésszerűen hivatkozni 
nem lehet.  

A nemzetközi jog bűnösség fogalma és elkövetői rendszere is 
specialitásokkal fejlődött.367 A NBtk. rendelkezései között még korai lenne 
ezek kodifikálása, a külföldi kodifikációk is erre intenek, mégis tanulságos a 
rövid kitekintés. A tettesi és a részesi alakzatok kontinentális 
hagyományainál tágabb felelősségi formát bevezető új elkövetői alakzatot a 
nemzetközi büntetőjog gyakorlat a „joint criminal enterprise” fogalmi 
keretében alakította ki (Furundzija,368 Delalic et al.369). A közös bűnözői 
szándék által összekapcsolt személyek csoportja, amelyben a puszta részvétel 
azáltal válik bűncselekménnyé, ha „a részvétel közvetlenül és lényegesen 
előmozdította az elkövetést” (Tadic).370 A vezetői pozíció önmagában 
elegendő, hogy a puszta jelenlét bűncselekménnyé váljon (Aleksovski).371 
Alanyi oldalról feltétel a közös szándék tudata (common criminal purpose) 
továbbá, hogy a bűncselekmény bekövetkezhet annak végrehajtása során 
(Kordic.).372 A „társas elkövetési doktrina” a Római Statútum 25. § (3) 
bekezdés d) pontjában jelenik meg.373 Speciális rendelkezés megfontolása 
indokolt a gondatlanság különös részi büntetendőségében.  

A Statútum csak azt bünteti, aki a bűntett tényállási elemeit 
megvalósító cselekményt szándékosan és tudatosan követi el. Eszerint a 

                                                 
366 Berkes Gy. (2003) I. kötet, 72. et seq. 
367 Vö. Ambos, K. (2002), 518 et seq., 543 et seq.,  
368 Furundzija, Trial Chamber II, Judgement 10. 12. 1998 (IT-95-17/1-T). 
369 Delalic et al. Trial Chamber II quater, Judgement 16. 11. 1998 (IT-96-21-T). 
370 Tadic, Trial Chamber II, Opinion and Judgement 07. 05. 1997. (IT-94-1-T). 
371 Aleksovski, TRial Chamber I, Judgement 25. 06. 1999. (IT-95-14/1). 
372 Kordic/Cerkez, Trial Chamber III, Judgement 26. 02. 2001. (IT-95-14/2-T), para 388.  
Johnes, R. W. D. J.– Powles, S.: International Criminal Practice. 3rd ed., Oxford, OUP, 
2003., 416-421. 
373 A Római Statútum 25. cikk 3. bek. d) pontja szerint bűnös aki „Bármilyen más módon 
hozzájárul ahhoz, hogy ilyen bűntettet egy közös cél érdekében tevékenykedő csoporthoz tartozó 
személyek elkövessenek, vagy azt megkíséreljék. Ilyenkor a hozzájárulás szándékos; és: 
(i) A csoport bűnöző tevékenysége vagy célja elősegítésének szándékával történik, ha az adott 
tevékenység vagy cél magában foglalja a Bíróság joghatóságába tartozó bűntett elkövetését; vagy 
(ii) Annak ismeretében történik, hogy a csoport ilyen bűntettet szándékozik elkövetni. 
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minősített eseti eredményekre kiterjedő gondatlanság, azaz a 
preaterintencionális elkövetés nem büntetendő. Ennek két körülmény mond 
ellent. A nemzetközi büntető joggyakorlatban a gondatlan sérelemokozásra 
kiterjedő kriminalizációt sürgető irodalom egyre jelentősebb,374 másfelől a 
köztörvényes cselekmények büntetőpolitikájából logikailag ez következne, 
sőt az ENSZ 1992-es tervezete ezen is túlmenve nem tekintette a 
bűncselekmény definíció elemének a szándékosságot. Ez a szigorú felelősségi 
koncepció, mely szerint a szándékot nem kell bizonyítani, mivel az 
főszabályként eleve feltételezett. 

A katonai elöljáró és a polgári vezető felelősségének szabályai a 
magyar büntetőjogtól eltérő rendelkezések. A katonai elöljáró és a polgári 
vezető felelőssége a parancsnoksága és ellenőrzése illetve hatalma és 
ellenőrzése alatt álló személy, fegyveres csoport vagy polgári szervezet 
cselekményéért önálló felelősség, amely az alapcselekményt megvalósító 
személy, fegyveres csoport vagy polgári szervezet felelősségének 
megállapítása nélkül is fennáll. A vezető önálló tettese a parancsnoksága és 
ellenőrzése illetve hatalma és ellenőrzése alatt álló személy által elkövetett 
bűncselekménynek, függetlenül e személy büntethetőségétől.375

Az elöljáró felelőssége önálló felelősség, önálló jellegét nem zárja ki, 
hogy az alárendelt által elkövetett bűncselekmény nyer beszámítást az 
elöljárónak, az elöljáró felelősségének ugyanis önálló tárgyi és alanyi elemei 
vannak. Az elöljáró felelőssége a közvetlen tettes bűnösségének 
megállapításától független. A Gellér-Kis féle Nbtk. javaslat meghatározott 
személy, fegyveres csoport vagy polgári (nem katonai) szervezet 
cselekményét számítja be az elöljárónak. A konkrét személyhez nem köthető 
bűncselekményeket is kezelő megoldás a nemzetközi bűncselekmények 
történeti tanulságaiból kiindulva válik szükségessé (Yamasita ügy).376  

Az RS is szabályozza ezt a kérdést a 28. cikkben.  E rendelkezés 
különbséget tesz katonai parancsnok és polgári vezető között.377  Korábbi 

                                                 
374 Vö. Ambos, K. (1999). 
375 Gellér, im., 316-317. 
376 In re Yamashita, 327 US 1 (1946). 
377 NBB Statútuma 28. cikk „Responsibility of commanders and other superiors 
In addition to other grounds of criminal responsibility under this Statute for crimes within the 
jurisdiction of the Court:  
(a) A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally 
responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her 
effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of 
his or her failure to exercise control properly over such forces, where:  
(i) That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, 
should have known that the forces were committing or about to commit such crimes; and  
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kodifikációk nem tartalmazták e különbségtételt, így az 1977-es I. Kiegészítő 
Jegyzőkönyv (I. APGC) 86. cikk (2) bekezdése és az ICTY Statútum 7. cikk 
(3) bekezdése azonosan ítélte meg a katonai és polgári vezetők felelősségét.  
Az ICTY a Delalic ügyben378 megállapította, hogy minden katonai 
parancsnoknak a következő tevékenységeket kell ahhoz megvalósítania, hogy 
mulasztását mint parancsnok kizárja: a) katonái előtt ismertetni kell a 
humanitárius jog alapjait (e kötelezettséget az I. APGC 87. cikk (2) bekezdés 
tartalmazza); b) biztosítani kell a humanitárius jog betartását; c) fel kell 
állítania egy hálózatot, amely gyorsan informálni tudja a jogsértésekről; d) a 
nemzetközi büntetőjog szerint szankcionálni kell a jogsértéseket. 

Az RS szabályozásának lényegét az alábbiakban lehetne összefoglalni.  
A katonai parancsnok felelős, ha a) tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy b) 
parancsnoksága vagy felügyelete alatt szolgáló katonák nemzetközi 
bűncselekményeket követnek el vagy fognak elkövetni, c) és nem tett meg 
minden tőle telhető és ésszerű lépést, hogy e cselekményeket 
megakadályozza, illetve szankcionálja. 

Ezzel szemben a polgári vezető felelősségének szabályaiból röviden a 
következő elemek emelhetők ki.  A polgári vezető felelős, a) ha tudta, vagy 
szándékosan figyelmen kívül hagyott olyan információt, b) amelyből tudhatta 
volna, hogy nemzetközi bűncselekményeket követnek el a beosztottjai, és c) 
olyan cselekményekről volt szó, amelyet közvetlen felelősségi körében 
követtek el, illetve amelyek felügyeletére hatásköre volt, d) valamint nem 
tett meg mind tőle telhető és ésszerű lépést, hogy e cselekményeket 
megakadályozza, illetve szankcionálja.   

Ebből következik, hogy a polgári vezető felelőssége szűkebb, azaz a 
bizonyítási teher a vádon nagyobb, hiszen bizonyítani kell, hogy a polgári 
vezetőnek valóban rendelkezésére állt olyan információ, amelyből tudhatta 
volna e bűncselekmény elkövetését.  E különbségtételnek a lényege egy 

                                                                                                                              
(ii) That military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within 
his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent 
authorities for investigation and prosecution.  
(b) With respect to superior and subordinate relationships not described in paragraph (a), a 
superior shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by 
subordinates under his or her effective authority and control, as a result of his or her failure to 
exercise control properly over such subordinates, where:  
(i) The superior either knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that the 
subordinates were committing or about to commit such crimes;  
(ii) The crimes concerned activities that were within the effective responsibility and control of the 
superior; and  
(iii) The superior failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to 
prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for 
investigation and prosecution.” 
378 Prosecution v. Delalic (Case No. IT-96-21-T), Judgment Nov. 16, 1998. 
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1998-as USA javaslatra vezethető vissza, amelynek célja az volt, hogy 
szubjektív zsinórmértéket vezessenek be mind a katonai, mind pedig a 
polgári vezetők mulasztásának tekintetében.379  Ennek megfelelően a katonai 
vezető bűnössége átfogná mind a szándékosság, mind a gondatlanság mind a 
két formáját, míg a polgári vezető csupán szándékos mulasztásért vonható 
felelősségre.  Ez utóbbi igen nehéz helyzet elé állította volna a vádat, hiszen a 
szándékos mulasztás bizonyítás mindig nehezebb mint a gondatlané, így 
különösen a negligenciáé.  A jelenlegi szabályozás kompromisszum 
eredménye, vagyis a szándékos mulasztás mellett megjelent a ’tudatosan 
figyelmen kívül hagyott információt’ (consciously disregarded) formula.380

Bár a RS-nak nyilvánvaló tehát a szándéka abban, hogy a polgári 
vezető felelőssége enyhébb legyen, azaz nehezebb vádat emelni ellene 
mulasztásért, az ICTY gyakorlata ezzel ellentétes álláspontot mutat.381  
Ugyanakkor éppen az Akayesu döntésben fejtette ki a bíróság, hogy a 
parancsnoki felelősség vitatott marad a nemzetközi jogban.382

Shabas dogmatikai problémákra is rámutat: azaz, hogyan lehet egy 
célzatos bűncselekményt, mint például az emberiség elleni bűncselekmény, 
amely ’széleskörű és szisztematikus’ atrocitások célzatát kívánja meg, hanyag 
gondatlanságú mulasztással elkövetni.383 A Karadzić és Mladić elleni vád mind 
a népirtás előkészülete, mind peddig annak megakadályozásának 
elmulasztását is tartalmazza. Ez a látszólagos logikai ellentmondás éppen a 
parancsnok felelősségének dogmatikailag kidolgozatlan doktrínájából ered. 

A parancsnok vagy inkább a felettes384 felelősségének koncepciója a 
felettest felelőssé teszi annak elmulasztásáért, hogy megakadályozza, hogy 
beosztottjai bűncselekményt kövessenek el. A felettes büntetendő a 
beosztottja – aki bűncselekményt követ el – feletti ellenőrzés és felügyelet 
hiánya miatt. Így a felettes büntetendő mind a saját mulasztása, mind a másik 
által elkövetett bűncselekmény miatt. Egyrészt tehát van egy közvetlen 
felelőssége a felügyelet elmulasztása miatt és másrészt van egy közvetett 
felelőssége a beosztott büntetendő cselekménye miatt. 

A felettes felelőssége kettős természetű: egyrészt valódi mulasztásos 
bűncselekmény (echtes Unterlassungsdelikt), másrészt veszélyeztetéses 
bűncselekmény (Gefährdungsdelikt) is.  A már említett Delalic ügy a felettes 

                                                 
379 Anbos, K. (1999), 17. 
380 Ibid. 
381 Ibid.  Prosecution v. Nikolić (Case No. IT-94-2-R 61), Review of Indictment; Prosecution 
v. Karadzić and Mladić (Case Nos. IT-95-5-R 61 / IT-95-18-R 61), Review of Indictment. 
382 Prosecution v. Akayesu (Case No. ICTR 96-4-T), Judgment, Sept. 2. 1998, paras. 487-
491. 
383 Shabas, W. A. (1998). 
384 Míg a parancsnok kifejezés ezen doktrína alkalmazhatóságát csak katonai összefüggésekre 
limitálná, addig a felettes kifejezés szélesebb, hiszen kiterjed a civilekre is. 
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felelősségét kiterjesztette a civil, nem katonai felettesekre is, de „csak abban 
az esetben, ha a beosztottjai felett valamilyen mértékű ellenőrzést gyakorol, 
hasonlóan a katonai parancsnokokhoz.”385  Az Aleksovski esetben az ICTY 
kimondta, hogy a civil felettesnek nem kell ugyanolyan szankcionálási 
hatalommal rendelkeznie, mint egy katonai felettesnek. Szubjektív oldalon 
elég, ha a) ténylegesen tud arról, hogy a beosztottjai bűncselekményt 
követtek el, avagy készültek elkövetni; vagy b) olyan információval kell 
rendelkeznie, amely következtében felismerhetné olyan bűncselekmények 
veszélyét, melyek további vizsgálatokat tesznek szükségessé annak 
érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy azokat készültek-e elkövetni 
vagy elkövették-e. Figyelembe véve az Akayesu ügyet is, megállapítható, hogy 
a bűnösség az úgy nevezett ’szigorú felelősségen’ alapul, azaz a felettes 
felelőssége a bűnös szándékától független.386  

Összefoglalva tehát kimondható, hogy amikor egy NBtk. a felettes 
felelősségét definiálja, figyelembe kell vennie, miszerint a felettes felelősségét 
elsőként a Yamashita esetben ismertek el, ám sokat kritizált elemévé vált a 
nemzetközi jognak. A doktrína a mens rea elemre fókuszál, amely a szigorú 
felelősség elméletén alapul (szemben ezt tagadó nézetekkel) (lásd Yamashita 
esetben), és nem kívánja meg a ténytudatot ellentétben a High Command és a 
My Lai ügyekkel. Az új, kellett-volna-tudnia (’should have known’) standard – 
amit a Hostages esetben alakítottak ki – elfogadásra került a RS-t előkészítő 
tárgyalásokon, és megerősítésre került a volt-oka-tudni (’had reason to know’) 
standard által az ICTY/ICTR döntéseiben.387

Kétségtelen, hogy ez a konstrukció kissé idegen a magyar cselekmény 
és felelősségi tantól, hiszen a bűncselekményt nem egy természetes 
személyhez, hanem - legalább is tárgyi oldalon - egy kollektívához kell kötni. 
A bűncselekmény tárgyi oldali elemeit a magyar jogi logika képes a 
szervezethez kötni, ugyanakkor a közvetett tettesi alakzat eme speciális 
formájának kodifikálása nélkül a katonai elöljáró és a polgári vezető a magyar 
büntetőjog szerint legfeljebb passzív bűnsegédként, gondatlan mulasztás 
esetén semmilyen elkövetői pozícióban nem lehetne büntethető. A tettesi 
közreműködésnek a magyar jogban még nem alkalmazott új formájáról kell 
beszélnünk.  

Az Általános rész keretében bizonyos vonatkozásokban az elkövetői 
kör általános korlátozása indokolt, a fegyveres összeütközéssel összefüggő 
                                                 
385 Delalic et al., T.Ch., Judgment of 16 November 1998, 
Delalic/Mucic/Delic/Landzo(Celibici), IT-96-21-T,   355. § et seq., 363., 378.; Aleksovski, 
T.Ch., Judgment of 25 June 1999, IT-95-14/1 75., 78 §§ 
386 T.Ch., Judgment of 2 September 1998, Akayesu, ICTR-96-4-T, 488. § 
387 Mindezek alapján Hessler megállapítása, hogy nem volt egyetértés a háború utáni 
joggyakorlatban a tudati elemet illetően, nem teljesen korrekt, ha figyelembe vesszük a 
kodifikációs kísérleteket. 
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bűncselekmények tettese ugyanis csak az lehet, akivel szemben a sértett a 
nemzetközi jog szerint az elkövetéskor védett személy. Az elkövetői kör 
korlátozása olyan háborús büntettek esetében érvényesül, amelyeknél a 
nemzetközi jogban rögzített és megszegett tilalom meghatározott (sértetti) 
személyi körre vonatkoztatva érvényesül. E bűntetteknél a sértett 
nemzetközi jogi védettsége, illetve védett jogok sérelme a tényállás explicit 
vagy implicit specifikumaként jelenik meg. Ennek megfelelően számos olyan 
háborús bűncselekmény van, amelyek esetében ez a korlátozás nem 
érvényesülhet. Például a Tiltott fegyver vagy hadi módszer alkalmazása, a 
Csalárd hadviselés vagy a Háborús fosztogatás jellemzően olyan cselekmények, 
amelyek befejezetté válásához konkrét sérelem és sértett nem szükséges, a 
példában említett bűntettek esetében az esetleges sértett jogi státusa, a 
megsértett jogok nemzetközi jogi védettsége indifferens.  A személyi 
védettség a genfi egyezményben és kiegészítő jegyzőkönyveiben rögzített 
jogok és tilalmak korrelációjára épül. A tettesi kör korlátozása a fenti szabály 
szerint a további nemzetközi bűncselekményekre nem érvényesül, így az 
emberiesség elleni bűncselekmény és az emberiség elleni bűncselekmények 
elkövetője bárki lehet.  

Végül, a RS szerint a statútumban foglalt bűncselekmények 
elkövetőjeként csak 18 éven felüli természetes személyek minősíthetők. E 
koncepciónak a magyar törvénybe történő átvétele indokolatlan lenne.  
 
 
II.2.5.d. Jogellenességet kizáró okok 
 

A jogellenességet kizáró okok köre számos specifikumot tartalmaz, 
ezek szokásjogi kötőereje azonban bizonytalan. A büntetőjogi felelősségre 
vonás akadályainak rendszerében javasolt megfogalmazni a Jogszerű harci 
cselekményt mint speciális jogellenességet kizáró okot: nem büntethető, akinek 
a nemzetközi jog és a magyar jog szerint is jogszerű harci cselekménynek 
minősülő cselekménye sérti vagy veszélyezteti más vagy mások személyét vagy 
jogait.  

A volenti non fit iniuria, azaz a sértett akarata (belegyezése), kizárja a 
cselekmény jogellenességét – mint római jogi elv –, de nem vált egyetemesen 
elfogadottá, és a jelenleg hatályos büntetőjogban sem tekinthető általános 
érvényűnek, azonban bizonyos határok közt szintén büntethetőséget kizáró 
körülményt képez . E korlátokat az jelöli ki, hogy a társadalmi konszenzus, 
illetve a jogpolitika hol húzza meg a személyek önrendelkezési jogának 
határát saját vagyonuk, egészségük, vagy akár életük felett. Az élettel való 
önrendelkezési jog az eutanázia kapcsán az egyik legvitatottabb téma 
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manapság, hasonlóan a magzatelhajtáshoz, de problematikus a háború 
kérdésköre is.   

A magyar büntetőjog nem ismeri el a személyek korlátlan 
rendelkezési jogát saját életük testi épségük felett. A sértett 
beleegyezésének a külvilágban mint joghatályos akaratnyilatkozatnak kell 
megjelennie, ehhez pedig az szükséges, hogy a sértett: a) beszámítási 
képességgel rendelkezzen (azaz ne legyen gyermekkorú vagy kóros 
elmeállapotú), b) beleegyezése önkéntes, c) komoly, és d) félreérthetetlen 
legyen, e) amelyet a cselekmény elkövetése előtt nyilvánít ki. Problémát 
jelent a bűncselekmény elkövetése utáni sértetti beleegyezés. Ennek a 
kérdéskörnek egy részét a Btk. a magánindítvány intézményével bizonyos 
tekintetben szabályozza, véleményem szerint azonban ettől függetlenül és ezt 
meghaladóan is lehetséges utólagos sértetti beleegyezés, mint 
büntethetőséget kizáró ok, amennyiben a sértett az előbbi feltételeknek 
megfelelő beleegyezését a bűncselekmény után megadja, és a vád nem tudja 
kétséget kizáróan bizonyítani, hogy ezt a beleegyezését a bűncselekmény 
elkövetése előtt nem adta volna meg. Ellenkező esetben lopást valósítana 
meg a jó barát, aki a borospincében várakozva elfogyasztja a tulajdonos 
borát, függetlenül attól, hogy ebbe a tulajdonos a megérkezése után 
beleegyezik.  

Természetesen nincs büntethetőséget kizáró jelentősége a sértett 
beleegyezésének, amikor éppen a törvény alapján kizárt a beleegyezés 
joghatályos volta. Ilyennek kell tekinteni a magyar jogban pl. a megrontást 
(Btk. 201. §) vagy a kibúvás a szolgálat alól elkövetéséhez nyújtott bűnsegédi 
magatartást, ha például a sértett (tettes) kérésére vágja le annak kislábujját a 
bűnsegéd (Btk. 346. § (1) bek.). Nem a cselekmény jogellenessége, hanem 
tényállásszerűsége hiányzik, ha a beleegyezés hiánya már önmagában 
tényállási elem (magánlaksértés, Btk. 176. §). Kétséget kizáróan megilleti a 
sértettet a rendelkezési jog, és ezzel kizárja a büntethetőséget, személyiségi 
valamint vagyoni jogai tekintetében. A testi sérülést vagy betegséget okozó 
cselekményeknél a magyar joggyakorlat a könnyű testi sértésnél húzza meg a 
határt, azaz, súlyos illetve ennél súlyosabban minősülő testi sértésbe vagy 
egyéb élet és testi épség elleni bűncselekményekbe joghatályosan nem lehet 
beleegyezni. Az Európai Emberi Jogi Bíróság a Brown és mások v. Egyesült 
Királyság (1994) ítéletében kimondta, hogy szado-mazochisták súlyos testi 
sértést elérő konszenzuális testi sértése jogszerűen büntethető, és a sértetti 
beleegyezésnek a figyelmen kívül hagyása nem ellentétes az Európai Emberi 
Jogi Egyezmény 8. cikkébe foglalt magánszférához való joggal.  

Bizonyos sportesemények és hadi események is lehetővé teszik a 
súlyos testi sértésbe vagy ezt meghaladó sérülésbe való beleegyezést, bár 
vitatható, hogy ezekben az esetekben a megengedett kockázatvállalás illetve 
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a sértett beleegyezésének valamely keveredéséről van-e szó. Az ún. 
küzdősportok területén az edzésen vagy a sporteseményen való részvétel, 
mint ráutaló magatartás az adott sporttal általában együtt járó sérülések 
lehetőségébe való, ráutaló magatartással történő beleegyezésnek tekintendő. 
Ebben az összefüggésben a sporteseményeken okozott sérülések miatt a 
felelősség az alábbi feltételek együttes fennállása esetén a sértett 
beleegyezésére hivatkozva kizárandó, amennyiben a) a sérülés hivatalosan 
elismert sportág kifejtése közben történik; b) e sportág hatályos szabályainak 
betartása mellett; c) a sport szabályszerű gyakorlása során is tipikusan 
előforduló sérülésről van szó; d) és a sértetti beleegyezés korábban leírt 
feltételei is fennállnak.  

Megállapítandó azonban a felelősség a sportszabály megszegésével 
elkövetett sérülésért, függetlenül attól, hogy az a szabályszerű 
sporttevékenységi idő (pl. mérkőzés) alatt vagy azon kívül történik-e. Így 
tehát büntetendő futballozás közben az olyan rúgás, mely szándékosan az 
ellenfél sérülését kívánja előidézni (sértési szándék), éppúgy mint ökölvívó 
mérkőzés közben vagy a gong után az ellenfél megharapása vagy az ellenfélbe 
történő fejelés.  

Végül meg kell említeni a vélelmezett beleegyezést, melynek a 
sürgősségi orvosi beavatkozások esetén van kiemelkedő szerepe, amikor a 
sérült az adott orvosi beavatkozáshoz nem tudja beleegyezését adni, de fel 
kell tételezni, hogy az állapota javítására irányuló orvosi tevékenységhez 
beszámításra képes állapotban is hozzájárulna. Ettől eltér az az esetkör, 
amikor a sértett bár beszámításra képes állapotban van, de valamely okból 
mégsem tudja beleegyezését adni az adott cselekményhez. Ez utóbbi 
probléma csoport azonban legtöbbször a végszükség keretében is feloldható 
(például külföldön lévő szomszéd lakásajtajának feltörése, mert e lakásban 
csőtörés folytán ömlik a víz).  

A sértett beleegyezése a történelmi tapasztalatok szerint a 
köztörvényes deliktumok joggyakorlatához viszonyítva szigorúbb 
kritériumokkal válhat jogellenességet kizáró okká, a VStGB kommentárja 
szerint azt a nemzetközi humanitárius jog mint jogellenességet kizáró okot 
alapvetően nem is fogadja el. Javasolt hangsúlyozni, hogy a cselekvőképes 
sértett kétséget kizáróan, előzetes kifejezett, önkéntes és félreérthetetlen 
beleegyezése lehet kizáró ok. A sértett joghatályosan a súlyos testi sértésbe és az 
annál súlyosabb sérelmet okozó cselekménybe csak akkor egyezhet bele, ha ez 
ennél is súlyosabb sérelem elkerüléséhez feltétlenül szükséges.388  

                                                 
388 Érdemes összevetni e definíciót a Csemegi Kódex szerinti kívánságra öléssel („282. §. Aki 
valakinek határozott és komoly kívánsága által bíratott arra, hogy őt megölje: három évig terjedő 
börtönnel büntetendő.”), illetve a német StGB hasonló tényállásával („StGB § 216 Tötung auf 
Verlangen (1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur 
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A megengedett kockázatvállalás a magyar büntetőjogban a bíró alkotta 
jog körébe sorolt jogellenességet kizáró ok. A kockázatvállalás 
megengedettségének és büntethetőséget kizáró hatásának feltételrendszerét 
a nemzetközi büntetőbírósági joggyakorlat szokásjogi úton formálta, azonban 
a statuált, illetve egyezményes joganyagban nem jelent meg.  A RS a jogos 
védelem és a végszükség  mint büntethetőségi akadályok feltételeit egy 
rendelkezésben ugyan kibontja (31. cikk 1. c) pont), a megengedett 
kockázatvállalás azonban olyan veszélyhelyzetekre vonatkozik, amelyeket az 
elkövető maga idézett elő és nem külső erő. A fegyveres konfliktusok 
realitásaiból kiindulva az összefüggés mégis fennáll, mivel a kockázatvállalást 
motiválja sok esetben a konkrét és közvetlen jogos védelmi és végszükségi 
helyzet kialakulásának megelőzése, a katonailag vagy védekezés, menekülés 
szempontjából előnyösebb, védettebb helyzet kialakítása. Az ebben a körben 
vállalt szükséges és arányos kockázat sem a magyar büntetőjog, sem a 
Statútum tételes büntethetőségi akadályai közé nem sorolható be, az NBtk-
ban történő rendelkezés mégis indokolt.389  

A hadviselési szükséglet (military necessity) a nemzetközi 
bűncselekmények jogában (1907-es Hágai Szabályok preambuluma) a „hágai 
jog” felelősségi elveinek implicit elemeként, mintegy „kötelező” 
alaphelyzetként, pozitív tényállási elemként jelent meg. Az ezzel ellentétes 
felfogás a „necessity” doktrinát védekezési elvnek, büntethetőségi akadálynak 
tekinti. A Statútum a hadviselési szükséghelyzetet a tényállás negatív 
büntethetőségi feltételeként tartalmazza egyes háborús bűntetteknél (8. cikk 
2.b. (xii)), e speciális rendelkezések a háborús bűntettek körében azonban 
csupán a vagyontárgyak elpusztítása és elvétele tekintetében tulajdonítanak 
felelősséget kizáró hatást a hadviselési szükséghelyzetnek. A kommentárok 
szerint kizárólag az imperatív, másként elkerülhetetlen helyzet tekinthető 
büntethetőséget kizáró hatásúnak. A Statútum általános rendelkezései 
között a 31. cikk 1. (c) pontja a fenti problematikát a végszükség feltételei 
közé ágyazza.390  
                                                                                                                              
Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
erkennen. (2) Der Versuch ist strafbar.” 
389 Az NBtk. szerint: „Megengedett kockázatvállalás 17. § (1) Nem büntethető, aki a nemzetközi 
vagy a magyar jog szerint az adott foglalkozás szabályait betartva, a joghatályos belegyezésre 
képtelen sértett személyét vagy javait sérti vagy veszélyezteti azért, hogy ezzel a sértett személyén 
vagy javaiban bekövetkező súlyosabb sérelmet elhárítsa, ha az elhárítás sikerének lehetősége a 
szakmai ismeretek szerint is jóval meghaladja e súlyosabb sérelem bekövetkezésének 
valószínűségét. (2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az ijedtség vagy a menthető felindulás az 
elkövetőt korlátozza a sérelem elhárítása lehetőségének és bekövetkezése valószínűségének helyes 
felismerésében.” 
390 Eszerint nem büntethető aki „maga vagy más jogos védelmében, vagy, háborús bűntettek 
esetén, más személy életben maradása érdekében szükséges vagyontárgyak védelmében, vagy 
katonai feladat végrehajtása érdekében szükséges tulajdon védelmében, saját, illetve más személye, 
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Ez a rendelkezés a hadviselési szükséghelyzetből rendkívül 
korlátozottan csak a „katonai feladat végrehajtása érdekében szükséges 
tulajdon védelmében” ismer büntethetetlenséget, így korrelál a vagyoni 
sérelmekhez kötött speciális rendelkezésekkel. A NBtk-ben javasolt a 
megengedett sérelem kodifikálásával a fenti büntethetőségi akadály hatókörét 
az NBB Statútum rendelkezéseihez képest kiterjeszteni. De lege ferenda: 
Nem büntethető, akinek cselekménye a hadművelet eredményességéhez 
elengedhetetlenül szükséges jogszerű harci cél megvalósítása során elkerülhetetlen, 
és az elkövető mindent megtett, hogy az okozott sérelem a legkisebb mértékű 
legyen. A kiterjesztés magyarázata elsősorban a hadviselési szükséghelyzet 
felelősséget kizáró hatásának a nemzetközi büntető szokásjogban kiérlelt 
judikatúrája, amely közelebb áll a fenti feltételekhez, mint a Római Statútum 
rendelkezéseihez. Ez részben a magyar jogban – a nemzetközi joghoz képest 
kiérleltebb – végszükségi dogmatikával is magyarázható. A javaslat a 
megengedett sérelem esetkörét nem korlátozza a vagyontárgyak elleni 
támadásra, továbbá a legitim célt nem szorítja a „katonai feladat végrehajtása 
érdekében szükséges tulajdon védelmére”. A definíció a hadműveleti 
szükséghelyzetben a hosszabb távú, átfogó hadművelet eredményességét 
tekinti a szükségesség támpontjának. Ezt a támpontot követi a hadművelet 
folyamatában a harci cselekmény célja, amely a konkrét bűncselekmény 
léptékében közvetlenebb viszonyítási mérték lehet a szükségesség 
eldöntésében. A hadművelet végső eredményessége azaz a győzelem távoli 
és bizonytalan viszonyítási pont lenne a konkrét bűncselekmény 
vonatkozásában, ezért indokolt az azt szolgáló konkrét harci cselekmény 
céljának léptékében végezni a vizsgálatot. A harci cél jogszerűsége elsősorban 
egyes hadviselési módszerek és eszközök abszolút tilalmának tiszteletét 
jelentik. A javaslat a Római Statútumnak megfelelően a cselekmény 
elkövetésének elkerülhetetlenségétől teszi függővé az immunitást, ennek 
értelmezése a végszükség hazai jogalkalmazói gyakorlatára alapítható.  
 
 

II.2.6. A nemzetközi bűncselekmények különös részi 
rendelkezéseinek kodifikációja 
 

A nemzetközi bűncselekmények Különös részi tényállásainak néhány 
problémájára csupán a Btk. XI. fejezetéhez és a Statútumhoz viszonyított 
különbségek mentén térek ki.  

                                                                                                                              
vagy védett javak ellen irányuló, közvetlenül fenyegető és jogellenes erőszakkal szemben, a 
veszéllyel arányos mértékben cselekszik. Az a tény, hogy az adott személy védekező 
hadműveletekben vett részt, önmagában nem zárja ki a jelen pont alapján a büntetőjogi 
felelősséget”. 
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Az Emberiesség elleni bűncselekmények rendelkezéseit az NBB 
Statútumának 7. cikkét követve lenne javasolt kodifikálni. A magyar Btk. XI. 
fejezete nem tartalmaz olyan tényállást, amely a nürnbergi gyakorlat, az ICTY 
statútuma vagy az expanzívabb inkriminációt tartalmazó NBB Statútum 
emberiesség elleni bűntettének tényállását implementálná. A Btk. háborús 
bűncselekményeket pönalizáló tényállásai lényegesen korlátozottabb 
esetkört fednek le, mint a nemzetközi büntetőjogban kikristályosodott 
emberiesség elleni bűntett fogalom, amely a háborús bűncselekménytől 
különálló, önálló bűncselekményt képez az emberi jogok súlyos 
megsértésének inkriminálásával. Az ICTY statútumának 5. cikke és az ICTR 
statútumának 3. cikke az emberiesség elleni bűncselekmények konstitutív 
feltételeként szabja, hogy „nemzetközi vagy belső fegyveres konfliktus során 
elkövetett, a polgári lakosság ellen irányuló bűncselekmények”-ről legyen 
szó. A fent említett statútumoktól az NBB Statútuma sem háborúhoz, sem 
más típusú fegyveres konfliktushoz nem köti időben vagy funkcionálisan a 
büntetendőséget, ehelyett – bővítve a jogvédelem körét – „átfogó vagy 
szisztematikus támadás”-sal való összefüggés emeli a bűncselekményt a 
nemzetközi bűntett szintjére. Alkalmazhatósága nem korlátozódik a 
nemzetközi és a belső fegyveres összeütközések idején elkövetett 
cselekményekre, így – a szó nemzetközi jogi értelmében - békeidőben is 
megvalósulhat. A Nürnbergi és a Tokyói Törvényszék Statútuma az 
emberiesség elleni bűntettek megvalósításának feltételeként szabta, hogy 
diszkriminatív (faji, vallási, etnikai stb.) alapon kövessék el, az ICTY statútuma 
ilyen feltételt nem állít, a ICTY joggyakorlata azonban hajlik a nürnbergi 
joggyakorlat követésére ebben a kérdésben. Az NBB Statútuma szerint a 
büntetendőségnek szintén nem feltétele a diszkriminatív alapú elkövetés, 
ezért az NBB Statútumának és a nemzetközi humanitárius jog fejlődésének 
irányával ellentétes lenne, ha a magyar jog a büntetendőséget e téren 
korlátozná. 

A Népirtás tényállásában a Btk. 155. §-ától eltérően a Genocídium 
egyezmény, az ICTY és a Római Statútum nem követel célzatot, elégséges a 
„csoport teljes vagy részleges kiirtásának” eshetőleges szándéka is. A NBtk-
ban javasolt a felelősségi kört bővíteni azáltal, hogy alanyi oldalon a kiirtásra, 
elpusztításra kiterjedő szándék valamelyik formája is elégséges a 
büntetendőséghez. A Btk. 155. § (1) b) pontja vonatkozásában tényállási 
elem a „motívum”, a Genocídium egyezmény, az ICTY, a Római Statútum és 
a népirtás nemzeti kódexekben foglalt tényállásai azonban nem követelnek 
motívumot a népirtás egyetlen formája esetén sem, a javaslatban indokolt a 
nemzetközi megoldást követni.  

A Római Statútum az emberiesség elleni bűncselekmények (7. cikk 1. 
j) pont) között felsorolja az Apartheid cselekményt, amelyet a „Tényállási 
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elemek” rendelkezéseiben (7. cikk 2. h) pont) definiál: „az  “apartheid 
bűntette" embertelen cselekményeket jelent, amelyeket a módszeres elnyomás és 
egy faji csoport bármely más faji csoport vagy csoportok fölötti uralmának 
intézményesített rendszerében követnek el, a rendszer fenntartásának 
szándékával”. Az apartheid bűncselekmény elkövetési magatartásait az 
emberiesség elleni bűncselekményekkel azonosítja, amelyeket a speciális 
szándék minősít apartheid bűntetté. Eszerint a Római Statútum az Apartheid 
Egyezmény (1973) fogalmait és szerkezetét nem veszi át, azt az 
összességében egyértelműbb és cizelláltabb módon statuált emberiesség 
elleni bűntett fogalomba építi be. A Statútum 21. cikke értelmében az 
„apartheid” fogalmának 7. cikkbeli generális és egyszerű diszpozíciója nem 
jelenti az apartheid nemzetközi egyezményes definíciójának korlátozását. A 
Btk. 157. §-a részben átveszi az Apartheid Egyezmény szövegét, részben 
kerettényállásban utal az Egyezmény rendelkezéseire. A NBtk-ban javasolt a 
nemzetközi egyezményekkel való összhang és a jogbiztonság egyidejű 
érvényesítésének céljával ötvözni a két megoldást. A Btk 157. § (2) 
bekezdésétől eltérően a jogbiztonság elvét követve az Apartheid 
egyezményre és az azt ratifikáló 1976. évi 27. tvr.-re utaló „egyéb apartheid 
bűncselekmény” hivatkozás helyett a büntetőjogi kodifikáció követelményei 
mentén pontosan meg kell határozni az apartheid bűncselekmények egyes 
alakzatait. Az 1976. évi 27. tvr. szövegétől tartalmilag és szerkezetileg 
annyiban kell eltérni, amennyiben a büntetőjogi kodifikáció pontosságának és 
egyértelműségének igényei ezt megkövetelik.391

                                                 
391 De lege ferenda: „§ (3) A (2) bekezdés szerint büntetendő aki intézkedik  
a) abból a célból, hogy valamely faji csoport részvételét az állam politikai, társadalmi, gazdasági és 
kulturális életében megakadályozza,   
b) faji csoport fejlődésének megakadályozása céljából,  
c) valamely faji csoport tagjai számára külön lakóhely vagy gettó létesítése, a különböző faji 
csoportok tagjai közötti vegyesházasságok megtiltása, továbbá valamely faji csoporthoz vagy ennek 
tagjához tartozó földtulajdon kisajátítása céljából, 
d) valamely faji csoport tagjai munkájának kizsákmányolása céljából, különösen azáltal, hogy 
munkára kényszeríti őket; 
e) szervezetek és személyek üldözése céljából, azok apartheid ellenessége miatt. 
(4) Aki az apartheid cselekményt a polgári lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás 
részeként, a támadásról tudva követi el, bűntettet követ el és az (1) bekezdésben meghatározott 
bűntett esetén életfogytig tartó, a (2)-(3) bekezdés esetén öt évtől tizenöt évig terjedő vagy 
életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. 
(5) Faji csoport fejlődésének megakadályozására tett intézkedésnek kell tekinteni, ha valamely faji 
csoporttól vagy tagjaitól alapvető emberi jogokat és szabadságokat tagadnak meg, ideértve a 
munkához való jogot, elismert szakszervezet létrehozásához való jogot, a művelődéshez való jogot, 
azt a jogot, hogy az államot elhagyhassák és oda visszatérhessenek, az állampolgársághoz való 
jogot, a szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jogot, a szabad véleménynyilvánításhoz való 
jogot, valamint a békés gyülekezés és társulás szabadságához való jogot.” 
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A NBtk. kodifikációja során javasolt a nemzetközi bűncselekmények 
tárgykörébe venni a Kínzás bűntettét. A nemzetközi szakirodalom a Tortúrát 
(kínzás) a nemzetközi büntető szokásjog, a nemzetközi jus cogens önálló 
bűncselekményének tekinti. A nemzetközi egyezményes jog kereteit túllépve 
a tortúra bűntette a nemzetek közössége számára egyetemes joghatósággal 
üldözendő erga omnes kötelezettséggé vált. A 1988. évi 3. törvényerejű 
rendelettel kihirdetett „A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy 
megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény” 1. 
cikke generális definíciót nyújt a "kínzás"-ra. A nemzetközi büntetőjog a 
kínzást fegyveres összeütközés idején, illetve az emberiesség elleni 
bűncselekményekkel összefüggésben egyetemesen büntetni rendeli. A 
háborús bűncselekmények, az emberiesség elleni bűntettek, az apartheidet 
és a népirtást megvalósító bűncselekmények elkövetési magatartásai között 
szerepel a kínzás (ICTY, NBB statútum).  A Btk. a kínzás, a megalázó, 
embertelen bánásmód büntetésére kifejezetten ezen a címen 
rendelkezéseket nem tartalmaz. A testi sértés egyes alakzatai a tortúra 
büntetésére generálisan nem alkalmasak, mivel az ehhez legközelebb álló 
„egészségromlás” minimuma is a sértett olyan szellemi vagy fizikai 
károsodását jelenti, amely nem szükségszerű következménye a kínzásnak. 

A kínzás fogalmának a NBtk.-ben két összefüggésben kell 
megjelennie. A kínzás mint a fegyveres konfliktussal összefüggő nemzetközi 
bűncselekmények egyik elkövetési magatartása, másrészt a kínzás mint a 
békeidőben is érvényesülő nemzetközi tilalom és sui generis nemzetközileg 
üldözött cselekmény. A kínzás mint önálló bűntett túlnő a fegyveres 
konfliktusok jogán, viszont speciális esetkörre korlátozódott a nemzetközi 
egyezményes büntetőjog fejlődése során.392  Ezen túlterjeszkedni a tágabb 
pönalizálás irányába a nemzetközi büntetőjog egyezményes hátterétől való 
elszakadást jelentené. A kínzás mint az emberiesség elleni bűntettek és a 
háborús bűntettek elkövetési magatartása, tényállási eleme tágabb 
cselekménykörre, szélesebb jelentéstartalommal kristályosodott ki a 
nemzetközi büntető szokásjogban, viszont az elkövetés körülményei 
(támadás, fegyveres konfliktus) az alkalmazás hatókörét szűkebbre vonják.393 

                                                 
392 De lege ferenda : Aki azzal a céllal, hogy 
a) vallomást, nyilatkozatot vagy információt szerezzen, 
b) elégtételt vegyen vélt vagy valós sérelem miatt, 
c) valakit megfélemlítsen vagy valakire nyomást gyakoroljon 
másnak súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz bűntettet követ el, és kettő évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
Minősített eset, ha hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy az elkövető, illetve ha  a cselekmény 
maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz. 
393 A Római Statútum a 7. cikk 2. e) pontjában az emberiesség elleni bűntettek 
alkalmazásában értelmező rendelkezésben a következő definíciót adja a kínzásnak: a "kínzás" 
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A NBtk-ban az emberiesség elleni és a háborús bűntettek vonatkozásában 
kínzásnak kell tekinteni minden olyan cselekményt, amelyben az elkövető a 
hatalma alatt álló személynek súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz. A nemzetközi 
kommentárokkal összhangban az elkövető és a sértett közötti hatalmi, 
alárendeltségi reláció a kínzás elkövetésének generális feltétele, amely 
fogalmilag teljes átfedésben van a Statútum rendelkezésével a de lege ferenda 
javaslatban.  

A NBtk-ban a Kínzás szubszidiárius bűncselekmény, amely 
rendszerint más nemzetközi bűncselekményekkel, így a személy elleni, 
erőszakos elemet is tartalmazókkal szemben háttérbe szorul.  Amennyiben a 
fenti tényállásban nem értékelt, a kínzással a konkrét esetben együttjáró 
körülmények vagy következmények viszont a Btk. valamely tényállását 
megvalósítják, úgy valós alaki halmazat állhat fenn a Btk.-ban vagy a NBtk-ban 
meghatározott más bűncselekményekkel a kétszeres értékelés tilalmának 
keretei között.  

Az Agresszió avagy a fegyveres erőszak nemzetközi tilalmának súlyos 
megsértése kriminalizációja a nemzetközi büntetőjog kodifikálásának sokat 
vitatott kérdése, amelyet a NBtk sem kerülhet meg. A Javaslat a következő 
tényállást kínálja vitára: „Aki olyan utasítást ad, vagy továbbít, amely arra irányul, 
hogy fegyveres erő az ENSZ Alapokmányában illetve a nemzetközi jog által 
meghatározott feltétel hiányában támadást indítson, bűntettet követ el és öt évtől 
tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.  A MTI Statútuma és a 
Tokyo-i háborús Törvényszék Kartája a béke elleni bűncselekményekről 
(crimes against peace) rendelkezett (Londoni Charta 6. cikk (a)). Az eltelt 
hatvanöt évben a nemzetközi egyezmények, valamint az ICTY és az ICTR 
statútumai nem rendelkeztek az agresszióról mint a béke elleni bűntettről. A 
nürnbergi ítéletek szerint „agresszív háborút kezdeményezni nem egyszerűen 
egy a nemzetközi bűntettek közül, ez a legfőbb (supreme crime) nemzetközi 
bűncselekmény, s ebben különbözik más háborús bűncselekményektől”. Az ENSZ 
War Crimes Commission álláspontja szerint az agresszív háború nemzetközi 
bűncselekmény (Resolution 30, Jan.,1946). 1950 után az ENSZ Jogi 
Bizottsága (ILC) is fenntartotta az agresszió jus cogens jellegét: „a nemzetközi 
jog megsértése nemzetközi bűncselekménynek minősülhet akkor is, ha jogi 
dokumentum nem minősíti kifejezetten annak”. 1974-ben az ENSZ Közgyűlés 
elfogadta az agressziót definiáló határozatát.  Az Agresszió bűntettéről az 
ILC 1991-ben elfogadta az első, majd 1996-ban az utolsó tervezetet. 
Javaslatunk közel áll az ILC Tervezet szerinti tényálláshoz, mely szerint 
agresszió minden cselekmény, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanács az 

                                                                                                                              
őrizetben vagy a vádlott ellenőrzése alatt lévő személynek szándékosan súlyos testi vagy lelki 
fájdalom vagy szenvedés okozását jelenti; nem minősül kínzásnak csupán a jogszerű büntetésekkel 
járó, vagy azok által okozott fájdalom vagy szenvedés. 
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Alapokmány szerint annak minősít. Az ICJ joggyakorlatában az 1974-es 
ENSZ definíció 3. cikk (g) pontjára hivatkozott, és létező nemzetközi 
szokásjognak tekintette azt. 

Az NBB megalapítását előkészítő bizottság (PrepCom) 1996-tól 
számos tervezetet készített az agresszió tényállásának meghatározására. Az 
NBB statútumának előkészítése során megfogalmazódott, hogy „az 1974-es, 
az Agresszió definíciójáról szóló ENSZ határozat 5. cikk 2. paragrafusa 
általánosan elfogadottá vált a nemzetközi jogban, eszerint „az agresszív háború a 
nemzetközi béke elleni bűncselekmény és felveti az egyén nemzetközi 
felelősségét”. Az NBB Statútumában az agresszióról mint a nemzetközi 
bűncselekmények önálló kategóriájáról az 5. cikk (1) bek. (d) pont 
rendelkezik.  Ugyanakkor e bűncselekményt nem fogalmazza meg a Statútum 
szemben a nemzetközi bűncselekmények másik három kategóriájával, hanem 
a fogalom jövőbeni kidolgozásáról rendelkezik.  Az agresszió fogalmának 
elfogadása után az csak azokra az részes államokra lesz kötelező, akik 
elfogadták e kiegészítést, és a többiek vonatkozásában sem lesz visszaható 
hatálya e bűncselekménynek. 

Az ICJ döntései és az NBB statútuma szerint továbbra sem vitatott, 
hogy az agresszió, mint nemzetközi bűncselekmény jus cogens. Az univerzális 
üldözéshez és a nemzeti inkrimináció erga omnes kötelezettségéhez a 
nemzetközi közösség által konvencionális konszenzussal (egyezményben) 
elfogadott definíció nincs.  A javasolt tényállás szerint a fegyveres erő 
támadására irányuló utasítás jogellenessé az ENSZ Alapokmányának, illetve a 
nemzetközi jognak a megsértésével válik. A fegyveres erő fogalmi 
kritériumait, jellegét (pl. reguláris, paramilitáris, állami stb.) és a támadás 
tényállásszerűségének feltételeit (pl. nemzetközi, nem-nemzetközi stb.) a 
javaslat a nemzetközi jog uralkodó álláspontjához köti. Az ENSZ 
Alapokmány, illetve a nemzetközi jog megsértését megállapító nemzetközi 
jogi mechanizmus folyamatában dől el, hogy adott „fegyveres támadás” 
alkalmas-e az ENSZ Alapokmánynak a fegyveres erőszak alkalmazására 
vonatkozó rendelkezéseinek megsértésére, illetve ezek a rendelkezések 
sérültek-e. 

Amint már arra többször hivatkoztam, a nemzetközi közjogban 
történetileg különvált két joganyag: a háború indításának a joga (jus ad 
bellum) és a háború, a hadviselés joga (jus in bello). A genfi egyezmények 
1977. évi II. kiegészítő jegyzőkönyve a „nem nemzetközi fegyveres 
összeütközéseket” a (jus in bello) nemzetközi jog védelmi körébe vonta, 
ennek következményeként a nemzetközi büntetőjog joghatósága fokozatosan a 
belső konfliktusokra is kiterjedt. A nemzetközi jogban a jus ad bellum-nak a 
humanitárius joggal paralel, kölcsönhatásos fejlődése a béke elleni bűntettek 
jogának fogalomrendszerébe és védelmi körébe emelte a „háború” újabb 
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árnyalataként a „nem nemzetközi fegyveres összeütközéseket”. Ez a 
formálódó felfogás eltávolodott a klasszikus nemzetközi jogi doktrinától, 
amely a háborút államközi viszonyként értelmezte, amelynek alanyai 
kizárólag államok lehetnek. A háború fogalmi polémiája összességében a 
nemzetközi egyezményes jogban nem jutott nyugvópontra. Napjainkra a 
fegyveres összeütközés fogalma lépett a háború fogalma helyére. Az ENSZ a 
fegyveres összeütközések fogalmának tisztázásában hajlott – a VII. fejezet 
alkalmazása során – a „békét fenyegető veszély” általános fordulat 
bevezetésére is. 

A fegyveres erő igénybevételének (jus ad bellum) jogosságát az ENSZ 
Alapokmány 51. cikke szerint megteremti, ha az Egyesült Nemzetek 
valamelyik tagja ellen irányuló fegyveres támadás esetében az egyéni vagy 
kollektív önvédelem természetes jogát gyakorolják. A fegyveres erő 
igénybevételének jogosságához - az önvédelem esetén kívül - az ENSZ BT 
hozzájárulása (felhatalmazása) szükséges, amelyben foganatosítja a 
nemzetközi béke és biztonság fenntartásához szükséges rendszabályokat.  

A javasolt tényállás a nemzetközi jog irodalmában leginkább 
elfogadott fogalommal írja körül az agresszió fogalmát. A definíció alapját az 
ENSZ 1974-es fent ismertetett határozata és „nürnbergi elvek” jelentették. 
A fegyveres erőszak jogosságának vagy agresszív voltának alapkritériumait az 
ENSZ Alapokmánya fogalmazza meg és az Alapokmány határozza meg a 
nemzetközi jogban érvényes és végrehajtható döntések mechanizmusát is a 
fegyveres erőszak jogosságának vonatkozásában. Az ENSZ 1974-es agresszió 
definíciójának megfelelően az államközi fegyveres összeütközések, illetve az 
állam elleni támadások jelenthetik a tényállásbeli célzatot. Az ENSZ 
Alapokmány 2. cikk 4. §-a az erőszak és a fegyveres represszáliák 
alkalmazását az államok közötti viszonylatban tiltja, Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a nem nemzetközi fegyveres összeütközések (polgárháború, 
tömegfelkelés) megindításának az ENSZ Alapokmány nem állít feltételt. Az 
ENSZ Alapokmány VII. fejezete a nemzetközi béke és biztonság védelmében 
a nem nemzetközi fegyveres konfliktusokat is az Alapokmány 
feltételrendszerétől eltérően igénybe vett vagy megindított fegyveres 
támadásnak azaz agressziónak minősítheti. 

A fegyveres erő fogalmát a fegyveres összeütközések szerződéses joga 
határozza meg (Genfi Egyezmények I. és II. kiegészítő Jegyzőkönyve 43. 
cikke). A fegyveres erőt fogalmilag el kell határolni fegyveres erőnek nem 
minősülő fegyveres csoportoktól, amelyet terrorszervezet vagy bűnszervezet is 
működtethet. Az irodalomban a háború modern formájának nevezett 
terrorista akciók jogi értékelése megvilágította, hogy a nemzetközi jogi 
értelemben fegyveres erőnek nem minősülő fegyveres csoportok 
támadásának is jogi relevanciája lehet annyiban, hogy az ENSZ 
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Alapokmányában meghatározott jogos védelem helyzetét teremtheti meg 
egy állam számára.394  

Vitára érdemes pontja lehet a hazai kodifikációnak a Zsoldosság 
kriminalizációja a nemzetközi bűncselekmények között. A zsoldosság és az 
ehhez kapcsolódó egyes bűncselekmények, mint a nemzetközi béke és 
biztonság veszélyforrásai nemzetközi szerződés (1989. december 4.-i a 
zsoldos toborzás, kiképzés és felhasználás tilalmáról szóló New York-i egyezmény) 
által üldözött cselekmények. A zsoldosság nemzetközi inkriminációjának 
követelménye a nemzetközi jog jus cogens-ében még nem kristályosodott ki, 
nem vált egyértelműen a nemzetközi büntető szokásjog részévé. A 
nemzetközi jog fejlődésében az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottsága (ILC) 
1984-ban elismerte, hogy a zsoldosság nemzetközi bűncselekmény, a New 
York-i egyezmény a nemzetközi tilalmat tovább erősítette. A Btk. 154. § csak 
nagyon szűk körben inkriminálja a zsoldossághoz kapcsolódó 
bűncselekményeket. A zsoldosság egyetemes üldözése megkívánja a tiltott 
toborzás, tiltott kiképzés és tiltott felhasználás alanyának a büntetendőségét 
a toborzás, a kiképzés és a felhasználás helyétől függetlenül. A zsoldos 
fogalmát a zsoldosság tényállásában kell megjeleníteni, közvetetten azonban a 
harcoló és a védett személyi státusz értelmezéséhez is szükséges a törvényi 
definíció. Az 1977. I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 47. cikke alapján a zsoldos nem 
minősül harcolónak, így a hadifogolynak járó jogvédelmet sem élvezi (a 
fogalmat L. 1989. évi 20. tvr). A zsoldos fogalmát árnyalja az 1989. december 
4.-i a zsoldos toborzás, kiképzés és felhasználás tilalmáról szóló New York-i 
egyezmény 1. cikke. A NBtk –nak azt a zsoldost kell büntetnie, aki fegyveres 
összeütközésben vagy fegyveres erőszakban részt vesz. Az elkövetési 
magatartás magyarázata, hogy a zsoldosság a kriminalizáció szempontjából a 
fegyveres összeütközésben való részvételen keresztül, illetve az erre való 
előkészületekben ragadható meg.  Ez a megoldás összhangban van a New 
York-i Egyezmény 3. cikkével.395  Részben e problematikával még 
foglalkozom a III.3. fejezetben. 
                                                 
394 A magyar jogrendszerben a béke elleni bűntetteknek és ezen belül az agresszió 
cselekményének a Nürnbergi elvekből kiinduló büntetőjoga a Párizsban 1947. évi február hó 
10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában hozott 1947. évi XVIII. törvényben 
jelent meg (6. cikk). Az Alkotmánybíróság a béke elleni bűntett egyes alakzatait nem az 
inkrimináció szükségességével kapcsolatban találta alkotmányellenesnek, hanem mivel azok 
sértették a visszaható hatályú büntetés tilalmát, a nullum crimen sine lege elvét és a 
jogbiztonság követelményét. Az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre emelt, az 1440/1945. 
(V. 1.) ME rendelettel, valamint az 1947. évi XXXIV. törvénnyel módosított és kiegészített 
81/1945. (II. 5.) ME rendelet 11. §-a és 13. §-a fogalmazott meg háborús bűntetteket. Az 
Alkotmánybíróság 2/1994. (I. 14.) AB határozata szerint a 11. §-ának 1-4. pontja és 6. pontja, 
továbbá a 13. §-ának 1. és 3-7. pontja alkotmányellenes. 
395 Az a zsoldos, aki fegyveres összeütközésben vagy fegyveres erőszakban részt vesz 
bűntettet követ el és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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A belső kodifikáció indokoltságát nem csökkenti, hogy az csak 
részleges, bizonytalanságtól terhes lehet. A nürnbergi ítéletek indoklása 
szerint „A háború joga nem csupán egyezményeken nyugszik, hanem az államok 
szokásain és gyakorlatán, amely fokozatosan univerzális megerősítést nyer, 
valamint az igazság általános elvein, melyeket a katonai bíróságok és a 
joggyakorlat dolgozott ki. Ez a jog nem statikus, hanem a változó világ 
követelményeihez igazodó folyamatos adaptáció.”  
 

                                                                                                                              
Ugyanígy büntetendő, aki fegyveres szervezetben végzendő szolgálatra vagy e célra irányuló 
kiképzésre zsoldost toboroz, zsoldost fegyveres szervezetben alkalmaz, zsoldost fegyveres 
szervezetbe végzendő katonai szolgálatra kiképez vagy a zsoldosnak e minőségében, illetve a 
fenti tevékenységekhez anyagi eszközöket szolgáltat. 
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II.3. A ne bis in idem elve: hatások és kölcsönhatások a magyar jog 
és a nemzetközi elvárások között 
 
 

„…s az emberségen, mint rajta a rák, 
nem egy szörny-állam iszonyata rág 

s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még, 
honnan uszulnak ránk új ordas eszmék, 

fő-e új méreg, mely közénk hatol - 
meddig lesz hely, hol fölolvashatol?... 

Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, 
de mi férfiak férfiak maradjunk 

és nők a nők - szabadok, kedvesek 
- s mind ember, mert az egyre kevesebb...” 
(József Attila: Thomas Mann üdvözlése) 

 
 

II.3.1. Bevezetés 
 

A ne bis in idem, vagyis az ugyanazon cselekmény kapcsán lefolytatott 
többszöri eljárás tilalma minden jelentős jogrendszerben megtalálható.396 Ez a 
maxima a büntetőjogban a res iudicata elvének megjelenése, amelynek célja a 
jogerős ítéletek elfogadásának biztosítása, de védi a jogviszony alanyait is az 
ismételt eljárástól, így a jogviszony újbóli megváltoztatásának illetve 
átértékelésének akadálya, és ezáltal a jogbiztonság egyik fő pillére. A legtöbb 
szerző szerint az elv mégsem képezi részét sem a szokásjognak, sem a 
nemzetközi jog általános elveinek. Bonyolult az elv definiálása a nemzeti 
jogok által adott különböző tartalmak miatt, sőt, az általános értelemben 
vett jelentését is nehéz meghatározni.397 Nyilvánvaló, hogy az államok 
ragaszkodnak a szuverenitásukhoz, különösen ami a büntetőjogot illeti. A 
nemzeti büntetőjogok integritását azonban korlátozná, de védené is egy 
általánosan elfogadott  ne bis in idem  elv. Így számos szerző az elv 
univerzalitása mellett érvel; Ambos például megjegyzi, hogy az elvnek a NBB 
Statútumába történő felvétele az univerzalitását támasztja alá.398  

Az Európai Jogi Térség (espace judiciaire européen) megalapítását már 
évek óta tervezték az európai intézmények.399 A büntetőjog terén ennek a 

                                                 
396 Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya, 5th Amendment. Non bis in idem ugyanezt jelenti.  
397 Brownlie, I. (1998), 52-54. Biehler, D. (1999), 617-618. 
398 Ambos,K. (2002). 
399 Bartsch, H-J. (2003), 1. 
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legfontosabb eleme az uniós polgárok azon joga, hogy ugyanazért a 
bűncselekményért ne vonják őket kétszer felelősségre. Természetesen 
ennek az elvnek a tárgyalása különleges „európai” nehézségekhez vezet, 
mert különbséget kell tenni a 45 európa tanácsi tagállam, a 27 európai uniós 
tagállam és a 15 Schengen-tagállam között. Az elv ezen három joghatóság 
alatt különböző jogi dokumentumokon nyugszik, amelyek nagy mértékben 
eltérnek. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy minden uniós tagállam egyben 
az Európa Tanács tagállama is. Továbbá, a Schengeni acquis, amelyet csak a 
részes államok alkalmaznak, az acquis communautaire részévé vált az 1999-
ben hatályba lépett Amszterdami Szerződéssel.400 Mindezen tények 
összeolvasása zavaros helyzethez vezet, amelyben több európai rendszer él 
együtt, nemcsak egymás mellett, hanem az államok koncentrikus körein 
alapulva.401  

Még a római jog is megkülönböztette egy ítélet anyagi és eljárás jogi 
kötelező erejét, annyiban, hogy a felperes nem érvényesíthetett keresetet 
olyan jog vonatkozásában, amelyet bíróság már jogerősen eldöntött. Ebben 
az esetben a praetor helyt adott az alperes res iudicata-ra alapozott 
kifogásának (exceptio rei iudicatae). Az ítéletben foglalt döntés – még, ha téves 
is volt – a felek minden későbbi egymás közti ügyében, néha erga omnes 
meghatározó volt, ebben az ítélet anyagi jogi kötőereje manifesztálódott.402 
Ahogy Ulpianus megjegyezte: „Res iudicata pro veritate accipitur”.403  
 
 

II.3.2. A ne bis in idem elv a nemzetközi jogban 
 

A kettős eljárás tilalma elv érvényesülését megkívánja az igazságosság, 
a jogbiztonság és az arányosság követelménye. Ahogy hangsúlyoztam, az elv 
a nemzeti jog szintjén érvényesül, és megtiltja, hogy a személyt ugyanazon 
tények alapján többször eljárás alá vonják és többször szankciókkal sújtsák. 
A különböző államok szabályozásai között eltérések vannak, és mindaddig, 
amíg egyfajta visszafogottság vagy kifejezett ellenkezés mutatkozik a külföldi 
ítéletek res iudicata jellegének elismerésével kapcsolatban, az elv 
alkalmazásának hatóköre meg is fog maradni a nemzeti jogok szintjén.  

A ne bis in idem elv pozitív hatása nemzetközi értelemben a külföldi 
ítéletek elismerésében manifesztálódik. Az elismerés függ a tagállami 
jogrendszerektől, amelyek szintjén az utóbbi években egyfajta aktivizálódás, 
terjeszkedés volt megfigyelhető. Továbbá, elfogadásra került néhány 

                                                 
400 Kuijper, P.J. (2000), 345-366. 
401 Schomburg, W. (2003). 
402 Földi A. - Hamza G. (1996), 181. 
403 Decimus 1, 5, 25. 
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nemzetközi megállapodás és nemzetközi büntetőtörvényszékek statútuma, 
amelyek rendelkeznek a ne bis in idem elv alkalmazásáról. Különösen két 
területen van kiemelt fontossága a nemzetközi együttműködésnek és a 
külföldi ítéletek elismerésének: az egyre növekvő határon átnyúló bűnözés 
terén, illetve az ad hoc nemzetközi büntetőtörvényszékek és az állandó 
Nemzetközi Büntetőbíróság szempontjából.  

Az elmúlt években teret nyert az a megközelítés is, hogy a ne bis in 
idem elvét, mint emberi jogot kell alkalmazni nemzetközi és nemzetek fölötti 
szinten. Ahhoz, hogy a ne bis in idem elv nemzetközi szinten alkalmazhatóvá 
váljon, az alábbi követelményeknek kell megfelelnie a Nemzetközi 
Büntetőjogi Egyesült XVII. kongresszusán megfogalmazott határozat-tervezet 
szerint:  

- világos nemzeti rendelkezések megléte, amelyek az elv emberi jogi 
jellegét garantálják, 
- a nem büntetőjogi, de azzal megegyező hatású határozatoknak 
ugyancsak meg kell tiltaniuk az újabb felelősségre vonás lehetőségét, 
- az „idem” definiálásakor a lényegi elemek tekintetében ugyanazokat 
a történeti tényeket kell tekintetbe venni, 
- a „bis” meghatározásakor nemcsak utalni kell az új szankcióra – 
abban az értelemben, hogy azt meg kell előzni –, hanem ki kell 
mondani az új eljárás tilalmát, 
- minden büntető bíróság által hozott jogerős határozat, amely elítéli 
vagy felmenti a terheltet vagy megszünteti az eljárást, meg kell hogy 
tiltsa egy új eljárás indítását.404

A legfontosabb nemzetközi jogi instrumentumok a következők: az 
Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án 
elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya405 
(International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)),406 a két ad-hoc 
nemzetközi büntetőtörvényszék alapokmánya Ex-Jugoszlávia és Ruanda 
tekintetében (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)407 
és International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR))408 illetve a Nemzetközi 

                                                 
404 de la Cuesta, J. (2003), 1-2.  A Kongresszus végül egy bonyolult ajánlásrendszert fogadott 
el (75 INTERNATIONAL REVIEW OF PENAL LAW (2004), 801 et seq.) 
405 1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 
1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 
kihirdetéséről. 
406 A legtöbb aláíró államban élesen elkülönül a rendkívüli körülmények következtében 
indított perújítás és a jelen cikk ne bis in idem elve által is tiltott újratárgyalás. 
407 1996. évi XXXIX. törvény a volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi 
humanitárius jogot súlyosan sértő cselekmények megbüntetésére létrehozott Nemzetközi 
Törvényszék Alapokmányából fakadó kötelezettségek végrehajtásáról.  
408 1999. évi CI. törvény az 1994. január 1. és 1994. december 31. között Ruanda területén 
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Büntetőbíróság Statútuma (International Criminal Court (NBB)).409 Ezeken 
túlmenően számos multi- és bilaterális kiadatási egyezményt és büntetőjogi 
ügyekben történő együttműködésről szóló egyezményt lehet megemlíteni.  

A nemzeti büntetőjogi joghatóságok közti versengés (konkurencia) 
magában hordozza, hogy valakit ugyanazon tények alapján többször vonnak 
eljárás alá, amelynek negatív következményei lehetnek az érintett személy és 
az érintett államok szempontjából.410 Szükséges ezen esetek megelőzése 
illetve – ha ez nem lehetséges – a versengő joghatóságok problémájának 
kiküszöbölése érdekében nemzetközi jogi instrumentumokat kell létrehozni. 
Ezen céltól vezérelve került bele a ne bis in idem elv elismerése számos 
nemzetközi egyezménybe, így például az előbb említett ICCPR-be, az Európa 
Tanács és az Európai Unió egyes jogi dokumentumaiba. Problémát jelent, 
hogy több állam még nem írta alá, illetve nem ratifikálta ezeket a 
megállapodásokat, vagy fenntartásokat fűzött hozzájuk.411

 A ICCPR 14. cikkének 7. bekezdése szerint: „Senkivel szemben sem 
lehet büntetőeljárást indítani vagy büntetést kiszabni olyan bűncselekmény miatt, 
amely miatt az adott ország törvényének és büntetőeljárásának megfelelően 
jogerős ítélettel már elítélték vagy felmentették”. Ez a rendelkezés, noha a  ne bis 
in idem  elv államok közti alkalmazásáról szól, sajnos – megfogalmazása miatt 
– eléggé félreérthető, és különböző vélemények láttak napvilágot a 
nemzetközi érvényessége, érvényesíthetősége kapcsán. Egyes vélemények 
szerint a rendelkezés nem tiltja meg egy másik államban történő elítélés 
lehetőségét, csak a nemzeti jogrendszer szintjén értelmezhető (ezen az 
állásponton van Németország, Belgium és Görögország).412 Az ENSZ Emberi 
Jogi Bizottsága is a rendelkezés nemzetközi érvényességével szemben foglalt 
állást.413  

Ha elfogadjuk a 14. cikk (7) bekezdésének nemzetközi érvényességét, 
a ne bis in idem elv alkalmazása viszonylag széleskörű lehetne. Az 
Egységokmány ui. nem követeli meg az adott határozat végrehajtását, csak 

                                                                                                                              
elkövetett népirtásért és a nemzetközi humanitárius jog egyéb súlyos megsértéséért felelős 
személyek, valamint a szomszédos államok területén elkövetett népirtásért és egyéb 
hasonló jogsértésekért felelős ruandai állampolgárok megbüntetésére létrejött Nemzetközi 
Büntetőtörvényszék Alapokmányából fakadó kötelezettségek végrehajtásáról.  
409 72/2001. (XI. 7.) OGY határozat a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának 
megerősítéséről, Magyarország 2001. november 30-án helyezte letétbe a megerősítő 
okiratot. 2006. évi XXXI. törvény a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma Részes 
Államainak Első Közgyűlése által, 2002. szeptember 10-én, New Yorkban elfogadott, a 
Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás 
kihirdetéséről. 
410 Vö. Wiener A. (2003a). 
411 Ibid.  
412 Spinellis, D. (2003), 4. 
413 Ibid, 5. 
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azt, hogy a személyt „jogerős ítélettel már elítélték vagy felmentették”, 
büntetőeljárásban – tehát nem szabálysértési eljárásban –, illetve 
bűncselekményt említ, nem pedig tényt vagy magatartást, amit azt jelenti, 
hogy nem tiltja meg egy új eljárás lefolytatását ugyanazon tények alapján, de 
egy másik bűncselekmény miatt.  

A fent említett alapvető bizonytalanságok miatt a  ne bis in idem  elvre 
vonatkozó nemzetközi szabályozás kívánatos lenne, különösen olyan földrajzi 
térségekben, amelyeket ugyanazok a politikai és szociális jellegzetességek, 
illetve jogi kultúra határoznak meg.  

A  ne bis in idem  elv alkalmazásának másik aspektusa, amikor a 
versengő joghatóság a nemzeti és a nemzetközi büntetőbíróságok között jön 
létre, vagyis vertikális versengés valósul meg a nemzeti bíróság és valamely 
nemzetközi bíróság (ICTY, ICTR, NBB) között. Mindkét ad hoc 
büntetőtörvényszék alapokmánya tartalmaz rendelkezéseket a  ne bis in idem  
elv vonatkozásában. A Magyarországon is kihirdetett, a ICTR Statútumának 
9. cikke kimondja (megegyezően az ICTY Statútumának 10. cikkével), hogy  
„1. Senki nem állítható nemzeti bíróság elé olyan cselekményekért, amelyek a 
jelen Alapokmány értelmében a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértését 
képezik, és ügyét a Ruandai Nemzetközi Törvényszék már elbírálta. 
2. Olyan személy, akit a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő 
cselekményekért már a nemzeti bíróság elé állítottak, csak akkor lehet ezt 
követően a Ruandai Nemzetközi Törvényszék elé állítani, ha 
a) azt a cselekményt, amelyért bíróság elé állították, köztörvényes 
bűncselekménynek minősítették; vagy 
b) a nemzeti bíróság eljárása nem volt pártatlan vagy független, azt azzal a céllal 
folytatták le, hogy megvédjék a terheltet a nemzetközi büntetőjogi felelősségre 
vonástól, vagy az ügyben a felelősségre vonás nem volt a bűncselekmény súlyának 
megfelelő. 
3. A jelen Alapokmányban meghatározott bűncselekmény elkövetéséért elítélt 
személyre kiszabandó büntetés meghatározásakor a Ruandai Nemzetközi 
Törvényszék figyelembe veszi az ugyanazon személyre, ugyanazon bűncselekmény 
elkövetéséért a nemzeti bíróság által kiszabott és már letöltött büntetés mértékét”. 

Ezek a Statútumok, ahogy hangsúlyoztam, az elvet vertikális 
relációban fogalmazzák meg: a nemzeti és a nemzetközi bíróság egymás közti 
viszonyára tekintettel. Ebben az esetben a  ne bis in idem elv alkalmazásának 
előfeltételei nem szimmetrikusak: a nemzetközi büntetőtörvényszék eljárása 
minden esetben megtiltja a nemzeti eljárást, de ez nem alkalmazandó vice 
versa. Továbbá, a 9. cikk (2) bekezdése azt az egyszerűbb esetet határozza 
meg, amikor a nemzeti bíróság eljárásának nincsen  ne bis in idem  hatása.  

Mindkét alapokmány (ICTY és ICTR) pontosan definiálja azoknak a 
magatartásoknak a körét, amelyek a hatáskörükbe tartoznak. Az első eset, 
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amikor a nemzetközi büntetőtörvényszék már elbírálta az ügyet, és jogerős 
érdemi határozatot hozott – elítélés vagy felmentés –; ebben az esetben a 
nemzeti bíróságnak nincsen lehetősége arra, hogy köztörvényes 
bűncselekménynek minősítve a magatartást azt újra elbírálja.414  

Az ICTR 9. cikk (2) bekezdés a) és b) pontjai kivételeket állapítanak 
meg arra vonatkozóan, hogy mely esetekben nem akadályozza meg a 
nemzeti eljárás lefolytatása a nemzetközi eljárás lefolytatását. Ez a 
rendelkezés lehetővé teszi a nemzetközi törvényszék számára, hogy saját 
joghatósága alá tartozónak minősítse az adott magatartást. Ugyanezt a 
nemzeti bíróság nem teheti meg. A (2) b) pont szerint három olyan eset van, 
amikor a kivétel lép életbe: ha valakit a nemzetközi humanitárius jogot 
súlyosan sértő cselekményekért már a nemzeti bíróság elé állítottak, csak 
akkor lehet ezt követően az ICTR elé állítani, ha - a nemzeti bíróság eljárása 
nem volt pártatlan vagy független, - azt azzal a céllal folytatták le, hogy 
megvédjék a terheltet a nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonástól, vagy - 
az ügyben a felelősségre vonás nem volt a bűncselekmény súlyának 
megfelelő. A nemzetközi törvényszékeknek jogukban áll szabadon megítélni 
a nemzeti bíróság eljárását.415

Végül, fenti rendelkezéseket alapul véve szükséges megjegyezni, hogy 
más nemzeti hatóságok (pl. ügyész) döntéseinek nincsen  ne bis in idem  
hatása, tehát azok nem állnak egy új nemzetközi eljárás lefolytatásának az 
útjába. Ez persze részben szemben áll a hatályos ügyészségi gyakorlattal és a 
Be.-vel is. (Vö. Be. 191. § (3)). 

A NBB Statútumának 20. cikke különbözik az említett két ad hoc 
bíróság alapokmányától. A különbözőség a komplementaritás elvének 
eredménye, amely szerint az NBB csak azokat az eseteket bírálja el, amikor 
az államok nem akarják vagy nem képesek az adott eljárás lefolytatására. 
Ebben az értelemben az NBB nem rendelkezik kötelező joghatósággal és 
nincsen prioritása a nemzeti bíróságokkal szemben.  Ezt a kérdéskört máshol 
részletesebben tárgyalom.    

A 20. cikk (1) bekezdése magágban foglalja az NBB előtt új eljárás 
lefolytatásának tilalmát, ha az adott magatartást már maga az NBB korábban 
elbírálta: „20. cikk A többszöri eljárás tilalma (Ne bis in idem) 1. Ha a jelen 
Statútum másképpen nem rendelkezik, a Bíróság senkit sem ítélhet el olyan 
bűntettnek minősülő cselekmény miatt, amely miatt a Bíróság már bűnösségét 
megállapította, vagy amely alól felmentette.”416  Ez az egyetlen olyan eset, 
amikor a  ne bis in idem  elve teljességgel alkalmazást nyer, de csak akkor, ha 
az ügy érdemét érintő határozatról van szó. Közbenső ítéletek nem 

                                                 
414 Ibid, 7. 
415 Lásd Bárd K. (1998a).  
416 Saját fordítás, a Statútumnak nem jelent meg kihirdetett magyar szövege.  
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alapozzák meg a  ne bis in idem  elv alkalmazását. A Statútum 20. cikk 2. 
bekezdése szerint: „Senkit sem ítélhet el más bíróság az 5. cikkben írt olyan 
bűntett miatt, amelyben a Bíróság az érintett személy bűnösségét már 
megállapította, vagy amely alól felmentette.” 

A 2. bekezdés megfogalmazásából világosan levezethető, hogy az NBB 
határozatainak más eljárást gátló hatása csak az 5. cikkben felsorolt 
bűncselekményekre vonatkozik, ezért a  ne bis in idem  elv csak korlátozott 
mértékben alkalmazható, és nem akadályozza meg, hogy ugyanazon tényállás 
alapján egy új büntetőeljárás induljon egy másik bűncselekmény miatt.  

A 3. bekezdés szerint: „Akit másik bíróság a 6., 7. és 8. cikk értelmében 
tiltott cselekmény miatt már elítélt, a Bíróság ugyanazon cselekményért csak akkor 
ítélheti el, ha a másik bíróság eljárása: 
(a) Azt a célt szolgálta, hogy megvédjék az érintett személyt a Bíróság joghatósága 
alá tartozó bűntett miatti büntetőjogi felelősségre vonás alól; vagy 
(b) Egyébként nem volt a nemzetközi jog által elismert tisztességes eljárás 
szabályainak megfelelő, független vagy pártatlan eljárás, és úgy folyt le, hogy az 
adott körülmények között nem felelt meg az érintett személy bíróság elé állítása 
szándékának.”  

Ez a bekezdés mind a nemzeti bíróságok, mind a nemzetközi 
törvényszékek (pl. ICTY) határozataira vonatkozik, ezért mind horizontális, 
mind vertikális összefüggésben releváns. Azokat az eseteket szabályozza, 
amikor az érintett személyt jogerősen elítélték a 6-8. cikkekben is szereplő 
magatartásért. Két kivételt állapít meg, amelyek hasonlatosak az ICTY és az 
ICTR Statútumai kapcsán korábban említettekkel.417 Az NBB először a b) 
pontban jelzett feltételt szokta előbb vizsgálni, mert annak fennállását 
egyszerűbb igazolni.  

A nemzetközi joghatóságok közti horizontális versengés szabályozása 
az általános szabályokat követi. A rendelkezések azt célozzák, hogy az 
eljárást az a nemzetközi fórum folytassa le, amely a legalkalmasabb a 
megfelelő jogszolgáltatásra. Kollízió nem állhat fenn az NBB és az ICTR 
között, mert az utóbbi joghatósága időben korlátozott, azokra a 
magatartásokra terjed ki, amelyeket 1994 során valósítottak meg, miközben 
az NBB hatáskörét 2002. július 1-jétől számítjuk. Az ICTY Statútummal más 
a helyzet, itt az alapokmány általában csak a nemzeti bíróságokra utal, ezért 
az NBB ugyanolyan bánásmódban részesül, mint a nemzeti bíróságok. 

                                                 
417 de la Cuesta, J. (2003), 20.  
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II.3.3. Az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata 

 
Az Európai Jogi Térség koncepcióján belül, büntetőjogi szempontból 

a  ne bis in idem  elv egységes szabályozása és alkalmazása lenne a 
legfontosabb kérdés. Az Európa Tanács tagállamai, felismerve a közös 
szabályozási alapok létének szükségességét, elfogadták 1984-ben az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez csatolt 
hetedik kiegészítő jegyzőkönyvet.418 A Kiegészítő Jegyzőkönyv 4. cikke 
rendelkezik a kétszeres eljárás alá vonás vagy büntetés tilalmáról. Az alábbiak 
szerint: 
„1. Ha valakit egy állam büntető törvényének és büntető eljárási törvényének 
megfelelően egy bűncselekmény kapcsán már jogerősen felmentettek vagy 
elítéltek, e személlyel szemben ugyanennek az államnak az igazságszolgáltatási 
szervei ugyanezen bűncselekmény miatt nem folytathatnak büntető eljárást, és 
vele szemben abban büntetést nem szabhatnak ki. 
2. Az előző bekezdés rendelkezései nem képezik akadályát annak, hogy az adott 
állam büntető törvényeinek és büntető eljárási törvényeinek megfelelően az eljárást 
újból megindítsák, ha új, vagy újólag feltárt tények, vagy az eljárás alapvető hibái 
természetüknél fogva kihatással vannak a meghozott ítéletre. 
3. A jelen Cikk rendelkezéseitől az Egyezmény 15. Cikkére hivatkozással nem 
lehet eltérni.” 

Nem lehet ettől a jogtól még szükséghelyzet esetén (az Egyezmény 
15. cikke) sem eltérni.419 Érdemes megemlíteni, hogy a hetedik Kiegészítő 
Jegyzőkönyv elfogadását megelőzően a  ne bis in idem  elvet érintő esetekben 
az Egyezmény 6. cikke alapján lehetett eljárni (tisztességes tárgyaláshoz való 
jog).420  

A Kiegészítő Jegyzőkönyv 4. cikke kifejezetten ugyannak az államnak 
az igazságszolgáltatási szerveiről beszél a kétszeres eljárás alá vonás vagy 
eljárás tilalma tekintetében, ami az elv nemzeti jogi érvényesülésének 
nemzetközi garanciát biztosít, az is igaz viszont, hogy nem rendelkezik az 
elvnek a különböző nemzeti joghatóságok közti nemzetközi 
alkalmazhatóságáról.  

                                                 
418 Magyarország kihirdette a az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, 
Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő 
jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI. törvénnyel. 
419 15. Cikk - Az Egyezmény hatályának felfüggesztése szükséghelyzet esetén: 1. Háború vagy 
a nemzet létét fenyegető más rendkívüli állapot esetén bármely Magas Szerződő Fél a jelen 
Egyezményben meghatározott kötelezettségeitől eltérő intézkedéseket tehet a helyzet 
szükségessége által feltétlenül megkívánt mértékben, feltéve, hogy az ilyen intézkedések nem 
ellentétesek egyéb nemzetközi jogi kötelezettségeivel. 
420 Lásd Bárd K. (2003). 
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A  ne bis in idem  elv, mint emberi jog alkalmazásával kapcsolatosan az 
a legfontosabb kérdés, hogy vajon az érintett személy elítélték és 
megbüntették-e kétszeresen ugyanazért a bűncselekményért. Az Európai 
Emberi Jogi Bíróság ezzel a kérdéssel a Gradinger v. Ausztria esetben 
foglalkozott.421 Gradinger úr osztrák állampolgár volt, közúti balesetet 
okozott, és egy kerékpárost halálosan elgázolt. A balesetet követően vért 
vettek tőle, amely kimutatta, hogy vérében 0,8 gramm per liter volt az 
alkohol szint. 1987. május 15-én az elsőfokú osztrák bíróság (St. Pölten, 
regionális bíróság) gondatlanságból elkövetett emberölésért elítélte, és 200 
napos elzárásnak megfelelő pénzbüntetést szabott ki. A bíróság kimondta, 
hogy ugyan volt alkohol a vérében, ez azonban nem érte el azt a szintet, 
hogy az osztrák büntető törvénykönyv 81. § (2) bekezdésébe ütközzön, 
amely a bűncselekményért szigorúbb büntetés alkalmazását rendelte volna el 
(gondatlanságból, alkoholos befolyásoltság állapotában elkövetett 
bűncselekmény alapján). 1987. július 16-án a St. Pölteni kerületi hatóság 12 
ezer schilling büntetést szabott ki Gradinger úrra azon az alapon, hogy a 
bűncselekményt mégis ittas állapotban követte el, mert az orvosi jelentést 
alapul véve úgy értékelte, hogy az elkövetés és a vérvétel közt eltelt idő 
miatt a véralkohol szintnek legalább 0,95 gramm per liternek kellett lennie, 
ami pedig már megalapozza a szigorúbb büntetést. A belső jogban biztosított 
fellebbezési lehetőségek kimerítését követően Gradinger úr az Európai 
Emberi Jogi Bizottsághoz fordult, azzal érvelve, hogy a ne bis in idem elvével 
ellentétesen a közigazgatási hatóság elítélte a bíróság határozatát követően. 
Az osztrák állam azzal érvelt a meginduló eljárásban, hogy az elvre nem 
hivatkozhat, mert Ausztria fenntartást fűzött a hetedik kiegészítő 
jegyzőkönyvhöz, és a 4. cikk hatókörét az osztrák büntető törvénykönyv 
szerinti büntető eljárásokra korlátozta, kizárva az egyéb (közigazgatási, 
fegyelmi) eljárásokat.  

Az Európai Emberi Jogi Bíróság kimondta, hogy a hetedik kiegészítő 
jegyzőkönyv 4. cikkének az a célja, hogy megakadályozza a jogerős 
határozattal lezárt büntető eljárások megismétlését. Mivel az új közigazgatási 
határozat később született, mint hogy a 4. cikk hatályba lépett (1989. 
március 29.), az időbeli hatálynak az eset megfelelt. A Bíróság jelezte, hogy 
teljes mértékben tekintetbe veszi, hogy a kérdéses rendelkezések nemcsak a 
bűncselekmény minősítése, hanem a természetük és céljuk tekintetében is 
különböznek. Továbbá, megállapította, hogy a Közúti Közlekedésről szóló 
törvény 5. fejezetében felsorolt bűncselekmény csak egy aspektusát jelenti az 
osztrák Btk. 81. § (2) bekezdése szerint büntetendő bűncselekménynek. 

                                                 
421 Eur. Cour. H.R., Gradinger v. Austria judgement of 23 October 1995, Series A no. 328-
C. 
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Mivel mindkét határozatot ugyanarra a magatartásra alapozták, a Bíróság 
megállapította a 4. cikk megsértését.  

A Bíróság a 4. cikkel kapcsolatos későbbi ítéleteiben azzal a kérdéssel 
foglalkozott, hogy mi minősül kétszeres büntetésnek. A Fischer v. Ausztria 
esetben (2001) a kérelmezőt először pénzbírságra ítélték közigazgatási 
eljárásban szabálysértésért (ittas járművezetés), majd a büntető bíróság 
szabadságvesztésre ítélte halált okozó ittas járművezetésért. Az Európai 
Emberi Jogi Bíróság kimondta a  ne bis in idem  elv megsértését, mivel a 
szabálysértés és a bűncselekmény – közigazgatási és büntetőjogi – 
megfeleltek egymásnak a lényegi elemeiket tekintve.422

A Göktan v Franciaország esetben (2002) az Európai Emberi Jogi 
Bíróság fentiekkel ellenkező véleményt nyilvánított ki.423 A kábítószerrel való 
visszaéléssel vádolt kérelmezőt a büntető bíróság szabadságvesztésre és 
vámügyi pénzbírságra ítélte. Miután letöltötte 5 éves szabadságvesztését, 
további két évet kellett börtönben töltenie a vámügyi pénzbírság meg nem 
fizetése (szabadságvesztésre történő átváltása) miatt. A Bíróság elismerte, 
hogy a kérelmezőt egy büntetőjogi és egy vámügyi cselekmény miatt is 
elítélték, de úgy vélte, hogy nem került kétszer ugyanazért a magatartásért 
elítélésre. A Bíróság joggyakorlatával nagyban hozzájárult a  ne bis in idem  elv 
általános elfogadásához és alkalmazásához, de annak nemzetközi elismerése 
emberi jogként továbbra is problematikus.  
 
 

II.3.4. A ne bis in idem elv az Európai Unióban 
  
II.3.4.a. Általános megközelítés 
 

Az Európai Unióról szóló Szerződés 2. cikke szerint az Európai Unió 
egyik célja a „szabadság, biztonság és jog” térségének megteremtése az uniós 
polgárok számára. Ezen cél elérésének kiemelt eszközét jelenti a rendőrségi 
és bűnügyi területen folytatott együttműködés (29. cikk) vagy a tagállamok 
joghatóságai közti összeütközések megelőzése (31. (d) cikk).424 Noha a 
büntetőjog terén az európai közösségi jog hatáskörébe utalás tendenciája – 
amit „közösségiesítésnek” is szoktak nevezni – főleg a nemzetközi 
hatókörrel bíró területeket jellemzi, és a közös jogalkotás meglehetősen 
lassú ütemben halad, kimondható, hogy a tagállamok büntetőjog terén 
élvezett szuverenitása nem maradt érintetlen az elmúlt évtizedekben.425  

                                                 
422 Eur. Cour. H.R., Fischer v. Ausztria judgement 17 January 2002. 
423 Eur. Cour. H.R., Göktan v. France judgement of 2 June 2002. 
424 Biehler, A.- Kniebühler, R. - Lelieur-Fischer, J.- Stein, S. (eds.), (2003), 1. 
425 Lévai I. (1998), 65. 
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A ne bis in idem elv témájában, az Európai Politikai Együttműködés 
keretében, a tagállamok már több mint 20 éve (1987. május 25.) 
megkötötték a Kétszeres Eljárásról szóló Egyezményt, amelynek 
szövegezése megegyezik a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló 
Egyezménnyel (a továbbiakban: SVE), viszont megfelelő számú ratifikáció 
hiányában még nem lépett hatályba, ettől függetlenül a ratifikáló tagállamok 
alkalmazhatják egymás között.  

Amennyiben egy ügyben több büntetőeljárás is folyik, az sérti az 
egyén jogait és érdekeit, és a büntetőeljárást érintő cselekmények felesleges 
megismétléséhez vezethet. A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló fejlett térségben ezért – a lehető legteljesebb 
mértékben – arra kell törekedni, hogy kiküszöböljék ezeket a hátrányos 
jelenségeket, és korlátozzák annak előfordulását, hogy egyazon ügyben több 
büntetőeljárás is meginduljon. Jelenleg viszont a nemzeti hatóságok 
egymással párhuzamosan is indíthatnak büntetőeljárást ugyanazon ügyben az 
Európai Unió tagállamaiban. Az egyetlen jogi korlátot a SVE 54–58. cikkében 
foglalt  ne bis in idem  elve jelenti. Az 54. cikk rögzíti: „Az ellen a személy ellen, 
akinek a cselekményét a Szerződő Felek egyikében jogerősen elbírálták, 
ugyanazon cselekmény alapján nem lehet egy másik Szerződő Fél területén 
büntetőeljárást indítani, amennyiben elítélés esetén a büntetést már végrehajtották, 
végrehajtása folyamatban van, vagy az ítélet meghozatalának helye szerinti 
Szerződő Fél jogszabályainak értelmében azt többé nem lehet végrehajtani.”426

Ez az elv azonban nem iktatja ki a joghatósági összeütközést, ha egy 
ügyben két vagy több tagállamban is büntetőeljárás folyik. Csak akkor jelent 
korlátot, ha az egyik tagállamban már született a további büntetőeljárást 
megakadályozó jogerős határozat (res iudicata), mivel az elv ilyenkor 
megakadályozza ugyanazon ügyben a második büntetőeljárást. Továbbá, a 
SVE 55. cikke előírja, hogy bármely tagállam rendelkezhet kivételekről, 
amennyiben érdeke fűződik ahhoz, hogy bizonyos ügyekben bizonyos 
joghatóság folytasson büntetőeljárást (pl. a cselekmény elkövetésének helye, 
nemzetbiztonság elleni bűncselekmények vagy a tagállam tisztviselői által 
elkövetett cselekmények). A kivételek megfogalmazásának nem eléggé 
világos volta értelemszerűen megkérdőjelezi az egyébként sem túl 
széleskörű alkalmazási térrel rendelkező 54. cikk erejét is.  

Összefoglalva az állapítható meg, hogy a hatályos másodlagos európai 
közösségi jog, konkrétan a Schengeni Végrehajtási Egyezmény cikkei a  ne bis 
in idem  elv nemzetközi szinten történő alkalmazhatóságáról nagyon szűk 

                                                 
426 „A person whose trial has been finally disposed of in one Contracting Party may not be 
prosecuted in another Contracting Party for the same acts provided that, if a penalty has been 
imposed, it has been enforced, is actually in the process of being enforced or can no longer be 
enforced under the laws of the sentencing Contracting Party.” 
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esetre korlátozva rendelkeznek, és a kivételek nem pontosan körülhatárolt 
fenntarthatósága az elvet tovább gyengíti.  
 
 
II.3.4.b. Az Európai Bíróság joggyakorlata a ne bis in idem elv 
területén 
 

Noha az Európai Bíróság többször is hangsúlyozta, hogy „a büntető 
jogalkotás és a büntetések rendszere tagállami hatáskörbe tartozik”,427 hasonlóan 
egyéb területekhez, az ítéletei mégis döntő befolyással vannak az egyébként 
nemzeti hatáskörben definiált büntetőjog európai uniós szintű fejlődésére is. 
Érdekes módon, a büntetőjog hatóköréből pont a ne bis in idem elve volt az, 
amellyel az Európai Bíróság az első kérdések között birkózott, igaz, inkább a 
versenyjog szabályrendszeréből kiindulva.428

Az Európai Bíróság ez idáig az alábbi ügyekben foglalkozott érdemben 
a ne bis in idem elvével: Gözütok és Brügge eset, Filomeno Mario Miraglia eset, 
Giuseppe Francesco Gasparini et al. eset, Léopold Henri Van Esbroeck eset és 
Van Straaten, és Kretzinger esetek.429 Érdemes először az elsőként eldöntött 
ügyet elemezni, amely a ne bis in idem elv kapcsán talán a legnagyobb 
visszhangot váltották.430 Az  eredetileg német és belga esetek tényállásában 
az volt a közös elem, hogy mindkettőben annak ellenére indítottak és 
folytattak a vádlottak ellen eljárást, hogy ugyanazon bűncselekményekért 
indított más tagállamban lefolyt eljárások végeredményeképpen már jogerős 
ítéletek születtek, az érintetteket pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, és 
az ügyek ügyészi szakban lezárásra kerültek.  

Az Európai Bíróság – a vonatkozó jogi háttér ismertetését követően 
– utalt arra, hogy azt kell elsőként mérlegelni, miszerint az adott nemzeti 
jogrendszerben a büntető igazságszolgáltatásban részt vevő hatóságok 
jogosultak voltak-e a büntetőeljárást megszüntető határozatot meghozni. Ha 
ui. az eljárás alá vont személy eleget tett kötelezettségeinek, az eljáró 
hatóságnak pedig a nemzeti jog szerint lehetősége volt ilyen határozatot 
hozni, akkor a további büntetőeljárást kizáró eljárással járó szankciót 

                                                 
427 203/80 Casati eset (EBHT 1981,I- 2595) és 299/86 Drexl eset (EBHT 1988,1213.) 
428 18/65 eset Max Gutmann v Bizottság - Együttes eset 18 és 35-65.  (EBHT 1966,150.) 
429 C-469/03 Filomeno Maria Miraglia eset (2005.3.10), C-436/04 Léopold Henri Van 
Esbroeck eset, C-467/04 Giuseppe Francesco Gasparini et al. eset (2006.9.28), C-150/05 
Van Straaaten eset (2006.9.28), C-288/05 Kretzinger eset (2007.0718.). Letölthetőek: 
www.curia.europa.eu honlapról.  
430 Joined Cases C-187/01 and C-385/01 (Reference for a preliminary ruling from the 
Oberlandesgerich Köln and Rechtbank van eerste aanleg te Veurne): Hüseyin Gözütok (C-
187/01) and Klaus Brügge (C-385/01). HL C 83/5, 2003.4.5. Lásd részletesebben: Szűcs 
(2004), 548-554. 
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„végrehajtottnak kell tekinteni”.431 Az Európai Bíróság szerint nem releváns, 
hogy egy ilyen eljárás bírói közreműködés nélkül zajlik és a döntés nem ölti 
bírósági határozat formáját. Vagyis: a ne bis in idem elv alkalmazása nem 
tehető függővé attól, hogy az eljárás lefolytatásának helyétől különböző 
tagállamban esetleg egy ilyen döntést csak bírói határozatban lehetne 
meghozni. A tagállamoknak el kell fogadniuk a más tagállamok 
jogszabályainak alkalmazásából eredő következményeket, hiszen e 
tekintetben nincsenek harmonizált normák. Végül az Európai Bíróság 
kimondta, hogy nem követelhető meg a bírói közreműködés a ne bis in idem 
elv alkalmazhatóságához, vagyis a SVE 54. cikke alkalmazandó a további 
büntetőeljárást kizáró eljárások azon eseteiben, amelyekben egy tagállami 
ügyészség bírói közreműködés nélkül dönt a tagállamban folyamatban lévő 
büntetőeljárás megszüntetéséről, feltéve, hogy az eljárás alá vont személy 
bizonyos kötelezettségeknek eleget tett, és – többek között – például az 
ügyészség által meghatározott pénzösszeget megfizette.432  

A Filomeno Mario Miraglia ügyben az előterjesztő bíróság lényegében 
arra várt választ az Európai Bíróságától, hogy a SVE 54. cikkében rögzített ne 
bis in idem elvét alkalmazni kell-e valamely tagállam igazságügyi hatóságainak 
az eljárás megszüntetését azt követően megállapító határozatára, hogy az 
ügyészség – bármiféle érdemi értékelés nélkül – pusztán azon az alapon 
határozott a büntetőeljárás folytatásának mellőzéséről, hogy egy másik 
tagállamban ugyanazon terhelt ellen ugyanazon cselekmények alapján 
büntetőeljárás indult. Miraglia kábítószer csempészetben vett részt, és mind 
Hollandiában, mind Olaszországban ugyanaz a cselekmény - kb. 30 kg heroin 
határon átszállítása - természetesen büntetendő.  A holland hatóságok 
felfüggesztették a büntetőeljárást azzal az indokkal, hogy ugyanazon 
bűncselekmények miatt a terhelt ellen időközben Olaszországban eljárás 
indult. Ezt az álláspontot a ne bis in idem elvének „megelőző” alkalmazásával 
magyarázták. Emellett azonban az olasz ügyészség jogsegélykérelmét is 
elutasították, mert szerintük az 54. cikk akadályát képezi bármilyen, az olasz 
állam által előterjesztett jogsegélykérelem teljesítésének.433 Az olasz 
hatóságok szerint viszont az 54. cikk ilyen értelmezése téves volt, mivel 
mindkét érintett államot megfosztotta annak konkrét lehetőségétől, hogy a 
terhelt felelősségét ténylegesen kivizsgálják. 

Az Európai Bíróság kimondta, hogy (i) az említett megszüntető 
határozatot a tagállam igazságügyi hatóságai a terhelt jogellenes cselekménye 
bármiféle elbírálásának hiányában hozták. Továbbá (ii) egy másik tagállamban 

                                                 
431 Szűcs M. (2004), 552. 
432 Hüseyin Gözütok (C-187/01) and Klaus Brügge (C-385/01) eset, para 48. és rendelkező 
rész. 
433 C-469/03 Filomeno Maria Miraglia eset, paras 20-24.  

 127



  

az ugyanazon cselekmények miatt lefolytatandó büntetőeljárás megindítása 
akadályba ütközne, holott éppen ennek a büntetőeljárásnak a megindítása 
szolgálhatott volna az első tagállam ügyésze számára az eljárás 
megszüntetésének indokául. Egy ilyen következmény nyilvánvalóan 
ellentétben állna magával az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe 
rendelkezéseinek céljával. Következésképpen, a feltett kérdésre úgy kell 
válaszolni, hogy a SVE 54. cikkében rögzített ne bis in idem elve nem 
alkalmazható valamely tagállam igazságügyi hatóságainak az eljárás 
megszüntetését azt követően megállapító határozatára, hogy az ügyészség – 
bármiféle érdemi értékelés nélkül – pusztán azon az alapon határozott a 
büntetőeljárás folytatásának mellőzéséről, hogy egy másik tagállamban 
ugyanazon terhelt ellen ugyanazon cselekmények alapján büntetőeljárás 
indult.434

A Giuseppe Francesco Gasparini et al. esetben a kérdést előterjesztő 
bíróság lényegében arra várt választ, hogy az SVE 54. cikkében 
megfogalmazott ne bis in idem elve alkalmazható-e valamely részes állam 
bíróságának azon határozatára, amellyel a büntetőeljárás alapjául szolgáló 
bűncselekmény elévülése miatt jogerősen megszüntette a terhelttel 
szemben. Az Európai Bíróság felidézte, hogy az Egyezmény 54. cikkét alkotó 
egyetlen összetett mondatban lévő főmondat semmilyen utalást nem tesz a 
jogerőre emelkedett határozat tartalmára;435 és álláspontja szerint ez a 
rendelkezés nem kizárólag az elítélést tartalmazó ítéletekre alkalmazható, 
hanem alkalmazható a részes állam igazságügyi hatóságainak olyan 
határozatára is, amellyel a terheltet bizonyítékok hiányában jogerősen 
felmentették.436 Az Európai Bíróság szerint az ügy azt a kérdést veti fel, hogy 
ugyanez igaz-e a büntetőeljárás alapjául szolgáló bűncselekmény elévülése 
miatti jogerős megszüntetésére is. 

Az Európai Bíróság leszögezi, hogy az elévülési határidők területén 
nem történt meg a részes államok jogi szabályozásának harmonizációja. 
Továbbá, az 54. cikkben foglalt ne bis in idem elve szükségképpen feltételezi a 
részes államok egymás büntető igazságszolgáltatási rendszerébe vetett 
kölcsönös bizalmának meglétét és azt, hogy minden részes állam elismeri a 
más részes államban hatályos büntetőjog alkalmazását, még akkor is, ha saját 
nemzeti jogának alkalmazása eltérő eredményre vezetne. Végül megállapítja, 
hogy az 54. cikkben megfogalmazott ne bis in idem elve alkalmazható a 
valamely részes állam bíróságának a büntetőeljárás alapján hozott azon 
határozatára, amellyel a büntetőeljárás alapjául szolgáló bűncselekmény 

                                                 
434 Ibid, paras 34-35. 
435 E tekintetben sajnos igen rossz a magyar hivatalos fordítás.  
436 C-467/04 Giuseppe Francesco Gasparini et al. eset, paras 24-25.  
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elévülése miatt jogerősen megszünteti azt, de a nemzeti bíróság feladata 
annak vizsgálata, hogy azonosak-e a jogerősen elbírált cselekmények.437

Végül, a ne bis in idem elvvel kapcsolatban a történeti tényállás 
fogalommal az Európai Bíróság is több esetében foglalkozott, a Léopold Henri 
Van Esbroeck és a Van Straaten esetekben. A Léopold Henri Van Esbroeck eset 
szerint e cikk alkalmazásakor történeti tényállásnak az egymáshoz 
elválaszthatatlanul kötődő körülmények együttes minősül az azonossága 
irányadó szempontjai alapján, függetlenül e tényállás jogi minősítésétől és a 
védett jogi tárgytól; az ugyanazon kábítószereknek ezen egyezmény valamely 
részes államából való kivitelében és más részes állam területére való 
bevitelében megnyilvánuló büntetendő és büntetőeljárás alapját képező 
cselekmény főszabály szerint az ezen 54. cikk értelmében vett "ugyanazon 
cselekménynek" minősül, ám ennek végérvényes mérlegelése a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságok feladata.  Az Európai Bíróság lényegében 
megismételte a Van Straaten ügyben a fentieket.  Végül, a Kretzinger esetben a 
Bíróság kimondta, hogy a felfüggesztett szabadságvesztés az SVE 54. cikke 
értelmében büntetésnek minősül, és a próbaidő tartama alatt úgy kell 
tekinteni, mint amelynek a végrehajtása folyamatban van, a próbaidő sikeres 
leteltét követően pedig végrehajtottnak kell tekinteni.   

Látható, hogy az Európai Bíróság – a SVE 54. cikkéből kiindulva – 
törekszik arra, hogy olyan megállapításokat fogalmazzon meg, amelyek 
erősítik a jogbiztonság elvét, másrészt azonban segítik – és nem nehezítik – 
egy adott ügyben a tényállás felderítését és az ügy elbírálását. Az Európai 
Bíróság határ mezsgyén mozog, hiszen mérlegelnie kell nemcsak a ne bis in 
idem elv alkalmazásából folyó, a tagállami hatóságokra vonatkoztatott logikus 
tényeket (kétszer ne lehessen eljárni, de egyszer viszont megalapozottan), 
hanem tekintettel kell lennie az egyének jogállamba vetett bizalmára is (ha 
egy tagállam joga szerint már eljártak ellene, ne lehessen „jogi 
manőverezéssel” utat nyitni egy másik tagállam eljárásának). Észlelhető az is, 
hogy a cizellált európai közösségi jogszabályi környezet hiánya, a SVE 54-55. 
cikkeinek szűk szabályozási teréből folyó következmények, illetve a 
tagállamoknak a 2003 környékén mutatott, a görög javaslatra beterjesztett 
kerethatározat elfogadását érintő vonakodása nem könnyíti meg az Európai 
Bíróság helyzetét, amikor a tagállamok nemzeti szuverenitását érintő 
kérdésben kell kiegyensúlyozottan állást foglalnia.  

                                                 
437 Ibid, paras 32-33.  
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II.3.4.c. A jövő útjai 
 

Fontos kitérni az egyelőre hatályba nem lépett Alkotmányos 
Szerződésre (és az annak integráns részét képező Alapjogi Chartára) is, 
amelynek 50. cikke - Jog ahhoz, hogy senkit se lehessen kétszer büntetni, 
vagy kétszer ugyanazon bűncselekményért eljárást indítani - szerint: „Senki 
sem vonható büntetőeljárás alá, és nem büntethető olyan bűncselekményért, amely 
miatt az Unióban a törvény értelmében egyszer már jogerősen felmentették, vagy 
elítélték”.  

Ez a fontos cikk – a fent elemzett emberi jogi Egyezmény hetedik 
kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkét is alapul véve – már a  ne bis in idem  elvnek 
nemcsak a nemzeti szintű, hanem a nemzetközi szintű alkalmazását is előírja. 
Önmagában az a tény, hogy az Alkotmányos Szerződés előkészítése során 
teljes konszenzus mutatkozott a jogelv nemzetközi alkalmazásának 
lefektetése tekintetében, arra enged következtetni, hogy a  ne bis in idem  
alapelv univerzalitásának jogi kötőerővel történő kimondása célként azért 
megjelent az Európai Unióban. Ezt támasztja alá, hogy az Alkotmányos 
Szerződés elfogadási eljárásának megtorpanásával szembesülve az Európai 
Unió görög elnöksége azonnal javaslatot tett a  ne bis in idem  elvről külön 
tanácsi kerethatározat elfogadására.438 A kerethatározat439 célja az lett volna, 
hogy értelmező rendelkezései révén, a büntetőügyekben hozott határozatok 
kölcsönös elismerése elvére vonatkozó program keretein belül hozzájáruljon 
néhány kérdés tisztázásához. A kerethatározat elfogadásában a Tanács végül 
nem tudott megegyezni. A javaslat egyfajta tudományos megerősítésének is 
tekinthető az ún. Freiburgi javaslat is, amelyet a freiburgi Max Planc Intézet 
terjesztett elő még 2003-ban.440

A jövőt tekintve alapvető dokumentumnak kell tekinteni az Európai 
Bizottság által 2005 decemberében előterjesztett Zöld Könyvet a 
büntetőeljárásokban előforduló joghatósági összeütközésekről és a  ne bis in 
idem  elvéről.441 A Zöld Könyv szokásosan egyfajta helyzetfelmérő 
dokumentum az európai közösségi jogban, amely összefoglalja az adott 
jogterületen fennálló helyzetet, és a további, esetlegesen jogalkotási lépések 
vonatkozásában releváns kérdéseket fogalmaz meg. Ebben a konkrét Zöld 
Könyvben a Bizottság felvázolja, hogy a büntetőeljárásokhoz legmegfelelőbb 
                                                 
438 Initiative of the Hellenic Republic with a view to adopting a Council Framework Decision 
concerning the application of the ‘ne bis in idem’ principle, (2003/C 100/12),C 100/24, 
2003.4.26. 
439 Nagy F – Karsai K (2003), 3-61. 
440 Lásd erről bővebben, Gellér B.J. (2004a), 164-165.  
441 Brüsszel, 23.12.2005, COM(2005) 696 végleges, Zöld Könyv a büntetőeljárásokban 
előforduló joghatósági összeütközésekről és a ne bis in idem elvéről, SEC(2005) 1767.  
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joghatóságot mely mechanizmussal lehetne kiválasztani, és kifejti, hogyan 
kellene felülvizsgálni a ne bis in idem elvére vonatkozó hatályos szabályokat. 

Az Európai Bizottság szerint két alapvető előfeltételnek kell teljesülnie a 
joghatóság hatékony megválasztásához: (i) az illetékes hatóságoknak 
értesülniük kell az egymás joghatóságával összefüggő büntetőeljárásokról 
és/vagy azokhoz kapcsolódó határozatokról, és lehetővé vagy kötelezővé kell 
tenni számukra a vonatkozó információk cseréjét. Továbbá (ii), amennyiben 
egy ügyben valamely másik tagállamban is büntetőeljárás indult, meg kell 
teremteni a lehetőséget, hogy a tagállam bűnüldöző hatóságai tartózkodjanak 
a büntetőeljárás megindításától, vagy a folyamatban lévő eljárást függesszék 
fel.442

Maga az eljárás az Európai Bizottság szerint az alábbi három fő 
lépésből állna: 

1. lépés: az „érdekelt felek” meghatározása és tájékoztatása 
Meg kell határozni azokat a tagállamokat, amelyek érdekeltek az adott 
ügyben a legmegfelelőbb joghatóság kiválasztásában; ezeket a tagállamokat 
tájékoztatni kell.   
 2. lépés: konzultáció/megbeszélés 
Amennyiben két vagy több tagállam kíván ugyanazon ügyben büntetőeljárást 
indítani, fontos, hogy az érintett tagállamok illetékes hatóságai vizsgálják meg 
együtt, hol a legcélszerűbb a büntetőeljárást megindítani és lefolytatni. A 
legalkalmasabb nemzeti hatóság megindítja vagy folytatja az eljárást az 
ügyben, a többi nemzeti hatóságok önként megszüntetik vagy felfüggesztik 
eljárásaikat (vagy tartózkodnak a büntetőeljárás megindításától). 
Értelemszerűen a kiválasztott nemzeti hatóság ezek után már saját nemzeti 
joga szerint jár el. 

3. lépés: vitarendezés/közvetítés 
Amennyiben az érintett tagállamok nem tudnak megegyezésre jutni, 
vitarendezési mechanizmushoz kell folyamodni. Ez lehet az érdekelt felek 
közötti strukturált párbeszéd, az érintett érdekek tárgyilagos mérlegelése. 
Ha ez hosszú távon sem vezet eredményre, megfontolást igényelhet, hogy 
egy meghatározott eljárás szerint egy uniós szintű szerv kapjon 
felhatalmazást a kötelező erejű döntés meghozatalára abban a kérdésben, 
hogy melyik a legmegfelelőbb joghatóság.443 A kijelölési mechanizmus mellett 
arra is lehetne kötelezni uniós rendelkezéssel a tagállamokat, hogy az azonos 
ügyben folyó eljárásokat egyetlen „vezető” joghatóságnál összpontosítsák 
(ún. elsőbbségi szabály). 

A megfelelő joghatóságot objektív szempontok és releváns tényezők 
alapján kell meghatározni, amelyeket akár egy uniós jogi eszközben is lehetne 

                                                 
442 Ibid, 4. 
443 Ibid, 4-6. 
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felsorolni. Kritérium lehetne például a cselekmény elkövetésének helye, a 
gyanúsítottal vagy a vádlottal kapcsolatos kritériumok, a sértettek érdekei, az 
állami érdekekhez kapcsolódó kritériumok és bizonyos további, az eljárás 
hatékonyságára és gyorsaságára vonatkozó kritériumok. Meg lehetne 
állapítani olyan tényezőket is, amelyek viszont kizártak a meghatározás 
alapjául szolgáló kritériumok köréből. 

A Zöld Könyv talán legfontosabb része a 3. pont. Ebben az Európai 
Bizottság nem azt feszegeti, hogy milyen eljárásokat kellene a tagállamoknak 
megfontolniuk, hanem hogy milyen anyagi jogi jellegű kérdésekben lenne 
érdemes megfontolni közös szabályok alkotását. Elmondhatjuk, hogy a téma 
velejét a következő kérdések jelentik a Bizottság szerint: 

(i) megfontolást igényel bizonyos elemek és meghatározások 
tisztázása, például a ne bis in idem elvével járó határozattípusok esetén, 
és/vagy azt, hogy mi értendő „ugyanazon cselekmény” alatt; 

(ii) büntetőítélet esetén az elv jelenleg csak akkor alkalmazandó, ha a 
kiszabott büntetést „végrehajtották, jelenleg hajtják végre, vagy már nem 
lehet végrehajtani...” Ez a feltétel a kölcsönös jogsegély hagyományos 
rendszerében indokolt volt, de megfontolást igényel, hogy a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben is szükség van-e még 
rá; 

(iii) kérdéses, hogy szükség van-e még a ne bis in idem elve alóli 
kivétel jelenleg fennálló lehetőségeire. Mint ahogy azt fent említettük, a 
hatályos SVE 55. cikke előírja, hogy bármely tagállam rendelkezhet 
kivételekről, amennyiben érdeke fűződik ahhoz, bizonyos ügyekben bizonyos 
joghatóság folytasson büntetőeljárást (pl. a cselekmény elkövetésének helye, 
nemzetbiztonság elleni bűncselekmények vagy a tagállam tisztviselői által 
elkövetett cselekmények). E kivételek nincsenek összhangban az egymás 
iránti bizalom elvével, és ha létrejön egy általánosan elfogadott joghatóság-
választási mechanizmus, ezeket a kivételeket egyrészt be lehet építeni a 
rendszerbe, másrészt azok legitimitása is megkérdőjeleződik.444  

Minden érdekelt – nemcsak a tagállamok kormányai, hanem bármely 
szervezet, akár magánszemély – véleményt nyilváníthatott a Zöld Könyvben 
feszegetett kérdésekről 2006. március 31-ig. A beérkező álláspontok 
fényében az Európai Unió mérlegelheti, hogy érdemes-e esetleg egy újabb 
kerethatározat benyújtásával megpróbálkozni, vagy a SVE módosításával az 
eddiginél konkrétabb irányba terelni a tagállamoknak a ne bis in idem elv 
tekintetében fennálló együttműködését.445  

                                                 
444 Ibid, 8-9. 
445 Kitűnő átfogó tanulmányt írt Vervaele: John A.E. Vervaele: The transnational ne bis in 
idem principle in the EU Mutual recognition and equivalent protection of human rights, 
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Utalnunk kell azonban arra, hogy a Zöld Könyv nem váltotta ki a 
tagállamok osztatlan lelkesedését, a beérkezett véleményekből – 
letölthetőek az internetről446 – tükröződik, hogy a fent elképzelt eljárást 
sokan életidegennek, túl bürokratikusnak tartják. A Zöld Könyvhöz fűzött 
magyar kormányzati vélemény a javaslatot – a kitűzött cél támogatása mellett 
–egyenesen a büntetőeljárás egységét aláásónak, a jogi környezet 
átláthatatlanságához vezetőnek minősíti.447 A magyar kormányzati vélemény 
nem tart szükségesnek további lépéseket az európai közösségi jog szintjén; 
megfelelően alkalmazhatónak tartja a meglévő jogi kereteket – együtt olvasva 
a SVE és az Európai Bíróság jogeseteit.448  
 
 

II.3.5. A  ne bis in idem elv a magyar jogban 
 

Mind a  ne bis in idem  elve, mind a nullum crimen/nulla poena sine lege 
már a XIX. század végétől részét képezi a magyar jognak.449 A Magyar Királyi 
Igazságügyminiszter megbízásából 1886-ban a neves magyar büntetőjogász, 
Csemegi Károly törvénytervezetet készített törvényszékek előtti bűnvádi 
eljárásról. A törvényjavaslat 460. §-a a következőképpen rendelkezik: 
„Vádlott felmentendő 
ha a cselekmény, a büntető törvények szerint nem képez büntetendő cselekményt; 
… 
4. ha oly körülmények forognak fenn, … ha a cselekmény fölött ugyanazon 
vádlottra vonatkozólag, belföldi bíróságnak, jogérvényes ítélete, vagy határozata 
létezik;” 

1896-ban született meg a magyar törvényhozás remekművét jelentő 
törvény a büntető perrendtartásról (1896. évi XXXIII. törvény), mely 1900. 
január 1-én lépett hatályba és lényegében fél évszázadon keresztül hatályban 
volt. Az 1896-os törvény 326. § (1) bekezdése egyszerre rendelkezik mind a 
nullum crimen sine lege, mind pedig a  ne bis in idem  elvekről, amikor 
kimondja: 
„Felmentő ítélet hozandó: 
ha a vád tárgyává tett cselekmény nem bűncselekmény; vagy ha bűncselekmény 
ugyan, de tárgyában korábban már jogerős ítélet volt hozva;” 

                                                                                                                              
(http://www.utrechtlawreview.org/, Utrecht Law Review Volume 1, Issue 2 (December) 
2005). 
446http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm
447http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/conflicts_jurisdiction/news_cont
ributions_conflicts_jurisdiction_en.htm  
448 Ibid, 4.  
449 Király T. (2000), 51. Nagy F (2001). 

 133

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/conflicts_jurisdiction/news_contributions_conflicts_jurisdiction_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/conflicts_jurisdiction/news_contributions_conflicts_jurisdiction_en.htm


  

Az ezt követő kódexek (1951. évi III. törvény, 1953. évi I. törvény, 
1962. évi 8. törvényerejű rendelet, 1973. évi I. törvény) a „ ne bis in idem ” 
elvet a büntetőeljárás alapvető elvei közé sorolták. 

A Magyar Köztársaság hatályos Alkotmányának az 55-57. §-aiból lehet 
levezetni a tárgyalt elvet, amit arra később részletesebben utalok. A  ne bis in 
idem, mint általános jogelv az ítélt dolog és az egyén szabadságának alapvető 
elvéhez kötődik. Amint említettem ezt az elvet valamennyi, az alapvető 
jogokat tiszteletben tartó jogrendszer elismeri, a nemzetközi egyezmények 
ezt a garanciát a nemzeti jogalkotás határain belül követelik meg.  Ennek 
megfelelően Magyarországon is az ICCPR garantálja alapvetően ezt a jogot 
nemzetközi fundamentumként, és emellett az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló Egyezményhez és a hetedik Kiegészítő 
Jegyzőkönyvéhez is csatlakozott az ország. Végül Magyarország magára nézve 
kötelezőnek fogadta el az ICTY és az ICTR Statútumait mint az ismertetésre 
került.  A szabadság, biztonság és igazságosság összefüggése a  ne bis in idem  
elvet különleges jelentőséggel ruházza fel; Európára kiterjedő alkalmazási 
köre által az igazságszolgáltatás alapelemévé vált. Mindemellett magában 
foglalja azon cselekmények minősítésének közös értelmezését, amelyekre a  
ne bis in idem  alkalmazandó. A magyarázatok kiemelik, hogy a többszöri 
elítélés tilalma elsősorban a büntetőjog területére vonatkozik, azonban – 
amint láttuk - az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjoga kimutatta, hogy ez az 
elv a cselekmény szabálysértésből bűncselekménnyé történő átminősítése 
általi többszöri elítéléskor is alkalmazandó. 

Az 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: Be.) 2003. július 1-jén 
lépett hatályba. Bár a magyar jogrendszerben a Be. elfogadásakor már több, 
mint egy évszázados jogalkotási és jogalkalmazási hagyománya volt a  ne bis in 
idem  elvnek, a jogállamiságból fakadó követelmények teljesítése 
Magyarországon a nemzetközi egyezményekhez történő csatlakozással 
szükségszerűen eredményezte a II. Világháború után az általánosan 
elfogadott nemzetközi büntető anyagi jogi, eljárásjogi és végrehajtási 
alapelveknek és rendelkezéseknek a hazai jogszabályokban történő 
megerősítését, a jogalkalmazási gyakorlatban való tükröződését.450 A 
nemzetközi jog a maga rendszerén belül megköveteli, hogy a 
bűncselekmények az elkövetés időpontjában a nemzetek közössége által 
elismert általános elvek alapján bűncselekménynek minősüljenek. A nemzeti 
jog annyiban alkalmazható, amennyiben a nemzetközi jog ezt engedi, a 
nemzetközi jog eltérő tartalmú, kifejezett és kógens szabályával szemben a 
nemzeti jog nem érvényesülhet. 

                                                 
450 Lásd részletesebben: Bárd K. (1998). 
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Az új Be. – hasonlóan az általa felváltott törvényhez451 –, összhangban 
az Alkotmány szellemiségével, szabályozza a  ne bis in idem  elvet, noha nem 
ezen főcím alatt.  A Be. a „res iudicata pro veritate accipitur” elven nyugszik, és 
a „jogerős ítélet” kifejezést használja, mint a kétszeres eljárás tilalmát 
megalapozó nemzeti jogi koncepciót. Úgy tűnik, hogy a jogerős ítélet az a 
genus proximus, amihez a magyar jog nemcsak a  ne bis in idem  elv 
alkalmazását, hanem a jogerős ítéletek kötőerejét is kapcsolja. A 
szakirodalom megkülönböztet anyagi és alaki jogerőt. Utóbbi széles körben 
elfogadott nézet szerint azt jelenti, hogy a határozat ellen nem lehet 
fellebbezni, míg az előbbi a döntés véglegességét (megváltoztathatatlanságát) 
testesíti meg, a jogviszony végleges rendezését jelenti. Egy jogállamban e 
kettő csak a rendkívüli perorvoslatok szűk körében válhat el egymástól.  

Az alaki jogerő a határozatnak az a tulajdonsága, hogy jogorvoslattal 
többé meg nem támadható, mert a jogorvoslati jogot már kimerítették; a 
határozat ellen jogorvoslattal egyáltalán nem, vagy elkésve éltek; a törvény a 
jogorvoslatot kizárja.  Az ilyen határozatokhoz fűződő alaki jogerőhatás 
kettős: a határozattal lezárt per (vagy jogkérdés) nyugvópontra jut, azt újra 
kezdeni vagy arra visszatérni többé nem lehet; a határozat végrehajtható lesz 
(a jövőbe tekintve).452

Az anyagi jogerő ezzel szemben az alakilag jogerős határozatnak azt a 
tulajdonságát jelenti, hogy annak tárgya, az abban elbírált konkrét életviszony 
vagy cselekmény res iudicata, azaz végérvényesen elbírált (ítélt) dolog. Az 
anyagi jogerőhatás ennélfogva abban áll, hogy a határozattal elbírált anyagi 
büntetőjogi kérdés újból elbírálás tárgyává nem tehető ( ne bis in idem ); a 
határozatban foglalt döntés nemcsak a konkrét ügy, illetőleg az abban részt 
vevő konkrét felek vonatkozásában, hanem a jövőre nézve is mindenkivel 
szemben hatályos („jus facit inter omnes”).453

Néhány szerző közelebbi összefüggést lát a  ne bis in idem  elv és az 
eljárásjogi értelemben vett kötőerő között, illetve a res iudicata és az anyagi 
jogi kötőerő között. Vagyis: a res iudicata úgy értelmezendő, hogy az érintett 
személy büntetőjogi felelősségét megállapították, a  ne bis in idem  elv pedig 
megtiltja a megismételt büntetőeljárásokat.454

A Be. az ugyanazon cselekmény miatti többszörös eljárás tilalmát az 
általános rendelkezések között, az I. Fejezet Első Részében szabályozza. A 
Be. szabályai konkrétan a következők: „6. §  (3) Büntetőeljárást nem lehet 
indítani, a már megindult büntetőeljárást meg kell szüntetni, vagy felmentő ítéletet 
kell hozni, ha  … d) a terhelt cselekményét már jogerősen elbírálták, kivéve a 

                                                 
451 1973. évi I. törvény 13.§ d) pontja.  
452 Király T. (2003), 756. 
453 Ibid.  
454 Tremmel F. (2001), 454-455. 
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Negyedik Részben, valamint a XXIX. Fejezet II. és III. Címében meghatározott 
eljárások esetét.455…(5) Azzal szemben, akinek a felelősségét a bíróság 
szabálysértési eljárásban hozott határozatával állapította meg, azonos tényállás 
mellett büntetőeljárás - a szabálysértésekről szóló törvényben meghatározott 
perújítási eljárás lefolytatása előtt - nem indítható.” 

A 6. § nyilvánvalóan kiveszi a tárgyalt elv hatálya alól a perújítási 
eljárást, a felülvizsgálati eljárást, a jogorvoslati eljárást a törvényesség 
érdekében, valamint a jogegységi eljárást; a különleges eljárásokat, valamint a 
kártalanítási és visszatérítési eljárást.  Ugyanakkor a 6. § (5) bekezdése 
alapján a szabálysértési ügyben hozott bírósági határozat ugyanolyan 
jogerőhatással bír, mint bármely más bírósági határozat.  

A Negyedik Részében törvény két fő rendkívüli perorvoslatot 
szabályoz: a perújítást és a rendkívüli felülvizsgálatot. Mindkettő kivételesen, 
a törvényben taxatíve meghatározott okokból a jogerős bírósági határozat 
ellen vehető igénybe.  A magyar szabályozást alátámasztandó, a már tárgyalt 
hetedik Kiegészítő Jegyzőkönyve 4. cikkének 2. bekezdése is lehetőséget 
nyújt a perújításra. 

E helyütt érdemes kitérni a magyar Alkotmánybíróság 
büntetőügyekben hozott releváns határozataira is.456 A Be.-ben található 
kodifikált szabályokon túlmenően a ne bis in idem  elv – noha nem jelenik 
meg expressis verbis a magyar Alkotmányban – alkotmányos jognak tekinthető 
az AB határozatai értelmében. Az Alkotmánybíróság egy 1993-ban hozott 
határozatában kifejtette, hogy a büntetőeljárásnak alkotmányos jelentőségű, 
az állam büntető hatalmának korlátait kijelölő rendelkezése szerint 
büntetőeljárást nem lehet indítani, a már megindult eljárást meg kell 
szüntetni, ha a terhelt cselekményét már jogerősen elbírálták, kivéve a 
perújítás és a felülvizsgálat esetét.457 E szabályban az egymással szorosan 
összefüggő két garanciális elvből, a „res iudicata”, azaz az egyszer elbírált 
cselekmény ítélt jellegéből, valamint a ne bis in idem, az ugyanazon 
cselekmény miatti kétszeri eljárás alkotmányos jelentőségű tilalmából 
következő eljárási akadály fogalmazódik meg. Az AB kimondta, hogy 
alkotmányellenes lenne az újratárgyalás lehetőségének megadása, ha az adott 
bűncselekményre vonatkozó elévülési határidő már letelt.458

Egy korábbi ítéletben (1992) az AB kimondta, hogy alkotmányos 
követelménynek kell tekinteni, hogy egy jogerős ítéletnek legyen eljárásjogi 

                                                 

458 Vö. Tóth M. (2001).  Lásd még 53/1993. (X. 13.) AB hat. 

455 2006. évi LI. tv. 4. § a Be. 6. §-a (3) bekezdésének d) pontját a fejezet számozások 
változása miatt módosította.   
456 Vö. Palánkai T.-né (1998). 
457 42/1993. (VI. 30.) AB határozat.  
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és anyagi jogi értelemben vett kötelező ereje.459 Amennyiben megvannak az 
alkotmányosan garantált fellebbezési formák, akkor a jogerős ítéletek az 
egész jogrendszerben a jogbiztonságot szolgálják. A magyar szakirodalom, 
illetve az AB joggyakorlata alapján megállapítható, hogy mind az anyagi 
igazság mind a jogbiztonság fontos indokot testesít meg a  ne bis in idem  elv 
alkalmazása szempontjából. Nem szabad azonban megfeledkezni az érme 
másik oldalról sem, miszerint semmit sem lehet kétszer megítélni, de semmit 
sem szabad igazságszolgáltatás nélkül hagyni.460  

Nemcsak az AB, hanem a Legfelsőbb Bíróság is foglalkozott a  ne bis 
in idem  elvet érintő kérdésekkel. Egy 1989-es esetben kimondta: „Alapvető 
eljárásjogi elv, hogy egyazon magatartás miatt a terhelt ismételt büntetőjogi 
felelősségrevonására nincs törvényes alap”.461 1993-ban pedig úgy 
fogalmazott, hogy nem tekinthető a  ne bis in idem  elve megsértésének, ha a 
társtettesként elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntette elkövetőit 
felelősségre vonják annak ellenére, hogy a bűncselekmény két másik 
elkövetőjét a bíróság már jogerősen elítélte.462 Egy későbbi esetben 2002-
ben a Legfelsőbb Bíróság megerősítette, hogy a megismételt büntetőeljárás 
tilalma csak azokra az eljárásokra vonatkozik, amelyek eredményeképpen 
jogerős ítélet született.463

Ami a  ne bis in idem  elv előfeltételeit és hatókörét illeti, a Legfelsőbb 
Bíróság megítélése szerint a tényszerinti megközelítést kell alkalmazni: „II. 
Ítélt dolog címén az eljárás megszüntetésének van helye, ha a korábbi ítélet a 
terheltnek - helyileg és időbelileg is körülhatárolt - ugyanazt a magatartását bírálta 
el, amely miatt utóbb vádat emeltek [Be. 13. § d) pont, 213. § (1) bek. c) pont]. 
… ”.464 Fontos azonban azzal foglalkozni, hogy mely tények relevánsak a  ne 
bis in idem  elv szempontjából. A kérdés értelmezhető úgy, hogy mely tények 
váltják ki a  ne bis in idem  hatást, minden tény vagy csak a bűncselekmény 
megállapításához szükséges tények; illetve vizsgálható intézményi 
szellemiségben (melyik szerv határozatát vesszük tekintetbe). A Legfelsőbb 
Bíróság joggyakorlata szerint, amennyiben ugyanazon személy cselekménye 
több mint egy bűncselekményt valósít meg (alaki halmazat), és a bíróság csak 
az egyik megvalósított cselekmény alapján ítéli el, mert csak emiatt emeltek 
vádat ellene, nem lehet a nem értékelt bűncselekmény miatt később új 
büntetőeljárást indítani ellene (ide nem értve a perújítást).465 Mindez arra 
enged következtetni, hogy a  ne bis in idem  elvet hazánkban a „történeti 
                                                 
459 9/1992. (I. 30.) AB határozat.  
460 BK 154. szám, az új 56/2007. Bkv. Büntetéskiszabási tényezők.  
461 BH 1989. 394. 
462 BH 1993. 278.  
463 BH 2002. 475. 
464 BH 1989. 394. 
465 BK 23.  
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tényállás” alapozza meg. A bíróság köteles feltárni a történeti tényállást 
(ítélete megalapozatlan, ha a tényállás nincs felderítve (Be. 351. § (2) a) 
pont), és ha az ezen alapuló ítélet jogerőssé vált, ugyanez a tényállás nem 
érvényesíthető többé ugyanazzal a személlyel szemben.466  

A Be. 2. § (1) bekezdése szerint: „A bíróság az ítélkezés során törvényes 
vád alapján jár el”. A vád és az ítélet közti kapcsolat abban gyökerezik, hogy a 
bíróság csak a vádirat keretein belül rendelkezik mozgástérrel (ne ultra 
petitum).467 A bíróság még arra sem jogosult, hogy pótnyomozást rendeljen 
el, vagy a nyomozás újraindítását rendelje el olyan tények tekintetében, 
amelyek nem képezték a vád alapját.468 A vád két szempontból köti a 
bíróságot: a bíróság nem ítélkezhet olyan személyek vagy tények 
vonatkozásában, akik vagy amelyek nem képezték a vádirat részét, 
másodszor, kötelezi a vád kimerítése, tehát a vádban szereplő személyek és 
tények tekintetében azonban kötelessége határozni.469 Csak az ügyész 
jogosult a vád kiterjesztésére. Nem minősül viszont a vádirathoz kötöttség 
elve megsértésének, ha azok a tények, amelyekre a bíróság az ítéletét 
alapozza nem felelnek meg teljes egészében a vádiratban szereplő tényeknek, 
amennyiben a bűncselekmény megállapításához szükséges legfontosabb 
tényelemek azonosak.470 A bírói gyakorlat szerint sem érvényesül a 
vádirathoz kötöttség elve kisebb jelentőségű tények esetében, pl. a pontos 
idő, hely, fegyver stb. tekintetében.471 A bíróságokat nem köti a vádiratban 
szereplő jogi minősítés sem. Alapelv, hogy a büntető bíróságokat, a nyomozó 
hatóságokat és az ügyészséget más hatóságok határozatai nem kötik abban a 
tekintetben, hogy ki követett el és milyen bűncselekményt, mi volt a pontos 
történeti tényállás (Be. 10. §, Pp. 4. § (2)).472 Másrészt, csak a bíróság jogerős 
ítéleteinek van jogi kötőereje, tehát az ügyészség – főszabály szerint – 
felülvizsgálhatja a saját vagy a nyomozó hatóságok határozatait (pl. Be. 191.§ 
(1) bekezdése szerint „A nyomozás megszüntetése - ha e törvény kivételt nem 
tesz - nem akadálya annak, hogy ugyanabban az ügyben utóbb az eljárást 
folytassák.”).  

Ha más hatóságok megítélték már az érintett személy magatartását, 
és az elkövető felelősségre vonása meg is történt, ez nem akadályozza meg a 

                                                 
466 BH 1993. 278. 
467 Tremmel (2001), 130. 
468 BH 1986. 11. 
469 Király, T. (2000), 120. 
470 BH 1986. 9. 
471 Tremmel F. (2001), 452. 
472 Be. 10. § Abban a kérdésben, hogy a terhelt követett-e el és milyen bűncselekményt, a 
bíróságot, az ügyészt, a nyomozó hatóságot nem köti a más eljárásban, így különösen a 
polgári eljárásban, a szabálysértési vagy a fegyelmi eljárásban hozott határozat, illetőleg az 
abban megállapított tényállás. 
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büntető eljárás kezdeményezésének és lefolytatásának a lehetőségét. Ez 
alkalmazandó a szabálysértésekre is.473 Ha viszont a szabálysértés elkövetését 
bíróság állapította meg, akár szabálysértési eljárásban, az elkövetőt nem lehet 
büntetőeljárásban felelősségre vonni ugyanazon tények alapján – kivéve, ha 
perújításra került sor (Be. 6. § (5)).  

A határozatokat két csoportra lehet osztani: ügydöntő határozat és 
pervezető végzés. A  ne bis in idem  elve a jogerős ügydöntő határozatokra 
vonatkozik. Három típusú ügydöntő jogerős határozat létezik: a) ítélet, b) 
eljárást megszüntető végzés, c) tárgyalás mellőzésével hozott végzés. A 
bíróság ítéletben határoz, ha a vádlottat elítéli vagy felmenti (Be. 329.§). A 
Be. 267. § szerint, a tárgyalás előkészítése során, a bíróság az eljárást 
megszünteti például, ha a vád tárgyává tett cselekmény nem bűncselekmény, 
ha a vádlott gyermekkorú, a vádlott halála, elévülés, kegyelem, vagy a 
törvényben meghatározott egyéb büntethetőséget megszüntető ok miatt, ha 
a vád tárgyává tett cselekményt már jogerősen elbírálták, ideértve a Btk. 6. § 
esetét is. Ezek az eljárást megszüntető végzések kiváltják a  ne bis in idem  
hatást.  

Továbbá, a bíróság a vádlottat megfelelő feltételek fennállása esetén 
tárgyalás mellőzésével is elítélheti (tárgyalás mellőzésével hozott végzés, Be. 
543. §). Az ilyen végzésnek res iudicata hatása van, ha az érintett felek a 
végzés kézhezvételét követő 8 napon belül nem kérik tárgyalás megtartását. 
Ha kérelmet nyújtanak be tárgyalás megtartására, a bíróság tárgyalást tart 
(Be. 548.§). Ezek a végzések is kiváltják a  ne bis in idem  hatást. 

Ami a  ne bis in idem  elv alkalmazásának jogkövetkezményeit illeti, 
nemcsak megtiltja az újabb elítélést és újabb ítéletek végrehajtását, hanem 
megtiltja új eljárás indítását is ugyanazért a bűncselekményért – kivéve a 
rendkívüli jogorvoslatokat. A magyar jog az „Erledigungsprinzip” talaján áll 
tehát.474 Ez az elv az egész Be.-t átszövi,a res iudicata-ból a büntetőeljárás 
megindítására és lefolytatására vonatkozó tilalom, amely kiterjed az egyéb 
jogkövetkezmények megállapítására is (lásd például a kártalanítást Be. 581. §). 

Utalni szükséges arra is, hogy a  ne bis in idem  hatás azonnal beáll, 
amikor a határozat jogerőre emelkedik, a határozat végrehajtása nem érinti 
az elv érvényesülését.   

A magyar jogban két felfüggesztett jellegű szankció létezik, a próbára 
bocsátás (Btk. 72. §), és a büntetés végrehajtásának felfüggesztése, illetve 
részbeni felfüggesztése (Btk. 89., 91. §§). A ne bis in idem elv mindkét esetben 
alkalmazást nyer, mert egyik esetben sem lehet magát a cselekményt újra 
vizsgálni, tehát a büntetést a korábbi megállapítások fényében kell kiszabni, 
illetve a már kiszabott büntetés végrehajtását elrendelni (Vö. Be. 568. § (1)).   

                                                 
473 BK 54. 
474 Vö. pl. svájci Btk. 3. §.  
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II.3.6. Kivételek a ne bis in idem elv alkalmazása alól 

 
A magyar jogban három módon lehetséges egy jogerős ítélet hatályon 

kívül helyezése. Ezek az alábbiak: a) részleges jogerő, b) rendkívüli 
jogorvoslatok, c) bizonyos különleges eljárások. Az egyes eseteket külön 
részletezve vizsgálom. 
 A részleges jogerő esetét vizsgálva először ki kell mondani, hogy az 
alapelv az, hogy a fellebbviteli fórum a fellebbezést a fellebbezés terjedelmére 
tekintet nélkül vizsgálja a Be. 348. §. (1) bekezdése szerint. Három kivétel 
van azonban ezen alapelvhez csatolva: - ha a vádlott ellen több 
bűncselekmény miatt emeltek vádat, az ítéletnek csak az a felmentő vagy 
eljárást megszüntető rendelkezése bírálható felül, amely ellen fellebbeztek, - 
ha a fellebbezés kizárólag az ítéletnek az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, a 
pártfogó felügyelet elrendelésére, a lefoglalásra, a polgári jogi igényre, a 
szülői felügyeleti jog megszüntetésére vagy a bűnügyi költség viselésére 
vonatkozó rendelkezése ellen irányul, a másodfokú bíróság az ítéletnek csak 
ezt a részét bírálja felül, - ha az elsőfokú bíróság ítélete több vádlottról 
rendelkezik, a másodfokú bíróság az ítéletnek csak a fellebbezéssel érintett 
vádlottra vonatkozó részét bírálja felül (Be. 349.§ (1) bek.). 

A rendkívüli jogorvoslatok tekintetében a magyar büntető eljárásjog 
háromféle rendkívüli jogorvoslatot ismer: perújítás, felülvizsgálat és 
jogorvoslat a törvényesség érdekében  A különleges eljárások lényege pedig, 
hogy nem a büntetőjogi felelősség fő kérdéseivel foglalkoznak, hanem kisebb 
súlyú, kapcsolódó kérdéseket érintenek. Mégis néhány lehetővé teszi a 
jogerős ítélet jogerejének részleges felülvizsgálatát, ha új tény merül fel az 
eljárásban (novum).475 A bíróság pl. az életfogytig tartó szabadságvesztésből 
történő feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját utólag 
határozattal módosíthatja (Be. 558. §). A meg nem fizetett pénzbüntetést 
vagy pénzmellékbüntetést utóbb szabadságvesztésre lehet átváltoztatni (Be. 
563.§), illetve a feltételes szabadságot meg lehet szüntetni (Be. 559.§). Végül, 
az AB a jogerős ítéletek felülvizsgálatát rendelheti el, ha olyan jogszabályon 
alapultak, amelyet az AB alkotmányellenesnek nyilvánított, és ebből a tényből 
az elítéltnek előnye származhat.476

A Btk. 6. §-a a külföldi ítélet érvényét szabályozva a ne bis in idem 
elvnek csak a részleges alkalmazásáról rendelkezik, amennyiben lehetővé 
teszi az eljárás lefolytatását és büntetés kiszabását, igaz, a külföldön 
végrehajtott büntetést vagy előzetes fogvatartást a magyar bíróság által 
kiszabott büntetésbe be kell számítani.  

                                                 
475 Tremmel F. (2001), 587. Király T. (2000), 756-762.  
476 1989. évi XXXII. törvény az Alkotmánybíróságról, 43. §. (3) bek. 
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A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 
szerint nincs helye a kiadatásnak, ha magyar bíróság a kiadatás alapjául 
szolgáló cselekményt jogerősen elbírálta (12. § (d) bek.). Nem vehető át a 
végrehajtás, ha a külföldi elítélés alapjául szolgáló cselekményt magyar 
bíróság már jogerősen elbírálta (47. §). Továbbá, Magyarország több multi- 
és bilaterális nemzetközi szerződést ratifikált és kihirdetett, amelyek 
tartalmazzák a ne bis in idem elvet. Példaként az Európai Kiadatási Egyezmény 
kihirdetéséről rendelkező 1994. évi XVIII. törvényt lehet említeni,477 amely a 
9. cikkben foglalkozik a „non bis in idem” elvvel.478  Hasonlóan Európai Unió 
tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. 
törvény 4. §-a a ne bis in idem elvet több szempontból közelíti meg: „Az 
európai elfogatóparancs végrehajtását meg kell tagadni: … 

d) ha egy tagállamban a keresett személy ellen az európai elfogatóparancs 
kibocsátásának alapjául szolgáló cselekmény miatt már olyan határozatot hoztak, 
amely a büntetőeljárás megindításának akadályát képezi, vagy amely alapján a 
büntetést már végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a jogerős 
ítéletet hozó tagállam joga szerint az nem hajtható végre; 

e) ha a keresett személyt egy harmadik államban ugyanazon cselekmény miatt 
jogerősen felmentették, vagy jogerősen elítélték, feltéve, hogy a büntetést már 
végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a jogerős ítéletet hozó 
állam joga szerint az nem hajtható végre; 

f) ha az európai elfogatóparancs kibocsátásának alapjául szolgáló cselekmény 
miatt a keresett személy ellen a Magyar Köztársaság területén büntetőeljárás van 
folyamatban; 

g) ha a magyar igazságügyi hatóság (bíróság, ügyész) vagy nyomozó hatóság az 
európai elfogatóparancs alapjául szolgáló bűncselekmény miatt a feljelentést 
elutasította, vagy a nyomozást, illetve az eljárást megszüntette; 

h) ha az európai elfogatóparancs alapjául szolgáló bűncselekmény magyar 
joghatóság alá tartozik (Btk. 3. és 4. §), és a bűncselekményre a magyar törvény 
szerint közkegyelem terjed ki.” 

A magyar hatóságoknak hivatalból kell vizsgálniuk, hogy az adott 
cselekmény már jogerősen elbírálásra került-e. Ha a cselekményt már 
elbírálták, ex officio meg kell tagadni a nyomozást vagy a büntetőeljárás 
lefolytatását, vagy az eljárást fel kell függeszteni. Következésképpen a ne bis in 
idem elv alkalmazása nem függ az érdekelt személy kérelmétől.  
                                                 
477 1994. évi XVIII. törvény a Párizsban, 1957. december 13-án kelt, európai kiadatási 
egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről 
478 „Nem engedélyezik a kiadatást, ha a megkeresett Fél illetékes hatóságai a kiadni kért 
személlyel szemben már jogerős ítéletet hoztak a kiadatási kérelem tárgyát képező bűncselekmény 
vagy bűncselekmények miatt. A kiadatást meg lehet tagadni, ha a megkeresett Fél illetékes 
hatóságai úgy döntöttek, hogy nem indítanak eljárást ugyanazon bűncselekmény vagy 
bűncselekmények miatt, vagy hogy a megindított eljárást megszüntetik.” 

 141



  

A magyar jogban nincsen explicite szabályozva a ne bis in idem elv 
nemzetközi aspektusa. Mégis, a Be. 6. §-a szerinti „jogerős bírósági 
határozat” magában foglalja nemcsak a nemzeti, hanem a külföldi ítéleteket 
is. Ha tehát egy külföldi ítélet elismerésre kerül, annak ugyanolyan res 
iudicata joghatása lesz, mint a belföldi ítéletnek. Ahogy fent utaltam rá, a 
külföldi ítélet elismerése a Fővárosi Bíróság hatáskörébe tartozik. Az 
elismerés ugyanolyan joghatással ruházza fel a külföldi ítéletet, mint amilyen a 
magyar bíróság belföldi határozatának van.  Az ugyanolyan joghatás magában 
foglalja a magyar bíróságok határozatait jellemző eljárási hatásokat is.  
A ne bis in idem elv azzal alkalmazandó nemzetközi kontextusban, hogy 
külföldi bíróság ítélete vagy egy külföldi eljárás ugyanabban az ügyben 
megfelel a magyar jogrendszer által védett jogi érdekeknek és elveknek. A 
megfelelésről a Fővárosi Bíróság határoz, de nem utasíthatja vissza az 
elismerést olyan általános indokkal, mint a nemzeti szuverenitás védelmének 
a hiánya a másik államban vagy a külföldi igazságszolgáltatásba vetett bizalom 
hiánya. Megfelelő elutasítási indok lehet fontos jogelveknek (emberi jogok, 
emberi méltóság, tisztességes eljárás) vagy fontos nemzeti érdekeknek 
(pénzügyi, katonai vagy politikai) a védelme. Az elismerési eljárásban a 
magyar büntetőeljárási jog és gyakorlat, valamint az ítélet alapjául szolgáló 
jogrendszer jogszabályai és gyakorlata közti különbségek elfogadása attól 
függ, hogy mekkorák ezek a különbségek (pl. súlyosító körülmények, mentő 
körülmények léte, alkalmazása stb.). Számtalan problémás kérdés vetődik fel 
e körben így nagy számú jogegységi határozat várható ebben a témában.  A  
sort most kezdte meg a Legfelsőbb Bíróság a 1/2010. (II. 26.) Büntető 
jogegységi határozatával, amelyben kimondta, hogy „I. A részben felfüggesztett 
szabadságvesztést kiszabó külföldi ítélet érvényének elismerésekor a feltételes 
szabadság tartamát mindig a Btk. 48. §-ának (1) bekezdése alapján kell 
meghatározni, ha az rövidebb, mint a külföldi bíróság ítéletében megállapított 
felfüggesztés tartama. II. Abban az esetben, ha a Btk. 48. § (1) bekezdése alapján 
megállapított tartam meghaladná a külföldi bíróság ítéletében meghatározott 
felfüggesztés próbaidejét, úgy ez utóbbival azonos a feltételes szabadság tartama.  
III. A külföldi ítélet érvényének elismerése során a magyar Btk. szabályait kell 
alkalmazni, ezért a feltételes szabadság tartama a Btk. 48. §-ának (1) bekezdése 
szerint azonos a szabadságvesztés hátralevő részével, amennyiben a felfüggesztett 
rész az egy évet meghaladja. Ennek megfelelően nincs törvényes lehetőség - a II. 
pont kivételével - a feltételes szabadság tartamának a felfüggesztés próbaidejével 
azonos tartamban történő meghatározására.” 

Amint azt fentebb említettem, a magyar jog a ne bis in idem elvét 
tényálláshoz kötötten alkalmazza. Érintettem annak a kérdését is, amikor egy 
cselekmény valósít meg több bűncselekményt, illetve amikor több 
cselekmény több bűncselekménynek minősül (alaki és anyagi halmazat). 
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Mindezek mellett utalni kell arra, hogy ugyanezek a kérdések sokkal nagyobb 
problémákhoz vezetnek a ne bis in idem elv horizontális, határon átnyúlón 
alkalmazása esetén, mert a halmazattal kapcsolatos szabályok államonként 
különböznek. A magyar jogban két egymással versengő elmélet létezik ezen 
kérdéskör kapcsán. Az egyik megközelítés szerint a magyar Btk. által védett 
jogtárgyat a külföldi ítéletnek is védenie kell ahhoz, hogy a ne bis in idem elv 
alkalmazhatóvá váljon. Példaként lehet említeni, hogy ha a magyar jog szerint 
egy nő nemi aktusra kényszerítése erőszakos közösülésnek minősülne, 
viszont a külföldi ítélet az elkövetőt csak testi sértésért ítéli el és enyhe 
büntetést szab ki (mondjuk pénzbüntetést), akkor az ítéletet nem lehet a 6. § 
szerint elismerni. Az elismerést viszont nem lehet megtagadni, ha 
Magyarország nemzetközi kötelezettségei automatikus elismerést tesznek 
kötelezővé.  A másik megközelítés szerint a bíróságokat a nemzeti jogban is 
kötelező történeti tényálláshoz kötöttség kell hogy mozgassa.  Ez ebben az 
esetben is kizárja az ugyanazon tények alapján folytatott eljárást, függetlenül 
attól, hogy milyen enyhe a külföldi bíróság ítélete, vagy mennyiben volt 
esetleg téves a cselekmény jogi minősítése. 

Ha a Btk. előbb említett 6. § (1) bekezdés b) pontjából indulunk 
azonban ki, miszerint „az elkövetővel szemben a külföldi bíróság olyan 
cselekmény miatt járt el, amely mind a magyar jog, mind a külföldi állam joga 
szerint büntetendő, és a külföldön folyamatban volt eljárás, valamint a kiszabott 
büntetés, illetve alkalmazott intézkedés összhangban van a magyar joggal”, ebből 
azt a következtetést lehet levonni, hogy ha nincsen összhang, a külföldi 
ítéletet nem lehet elismerni, és a ne bis in idem elv sem alkalmazható. Vagyis, 
az elismerésre a magyar jogszabály nem a történeti tényálláshoz kötött 
megközelítést, hanem a jogi megközelítést alkalmazza, és csak akkor válik 
érvényessé a tényálláshoz kötött megközelítés, ha a Fővárosi Bíróság egyedi 
ügyben hozott határozatával vagy nemzetközi megállapodásból folyó 
kötelezettség alapján a külföldi ítélet elismerésre került.  

Ha az ügy tárgyát képező cselekmény nem büntetendő a másik állam 
joga szerint, elsőként a joghatóság kérdését kell eldönteni. A Btk. 6. § (1) 
bekezdése világos szabályt tartalmaz erre az esetre. A magyar büntetőeljárás 
lefolytatását tehát nem akadályozza, ha az adott cselekmény a másik államban 
nem büntetendő, még akkor sem, ha utóbbi tény miatt a terhelttel szemben 
az eljárást a másik államban megszüntették vagy őt felmentették.  

A nálunk ismert bűnösségi formák (szándék és gondatlanság) is sok 
elismerési problémát okozhatnak és gátolhatják a ne bis in idem alkalmazását.  
Például e fogalmaink hasonlóak a francia jogban ismeretes dol special, general, 
imprudence, negligence fogalmakhoz, de a francia jog szigorú felelősségi 
alakzatait – faute materielle, responsabilité du fait d’autrui – a magyar büntető 
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gyakorlat nem alkalmazza.479 Az ilyen felelősségi alakzat megállapításával 
hozott ítéleteket nem lehetne elismerni Magyarországon, és csak a már 
letöltött büntetés beszámítása válna lehetségessé. 

A magyar büntetőjog szerint jogi személlyel szemben intézkedésként 
többek között pénzbírság alkalmazható (Btk. 70. § (1) 8., 2001. évi CIV. tv. 3. 
§ (1) c)). Egy olyan természetes személy elítélése, aki a jogi személy 
képviselője, akkor is, ha a bűncselekményt a jogi személy érdekében 
követték el, nem zárja ki, hogy ugyanazon cselekmény miatt a jogi személlyel 
szemben alkalmazzanak büntetőjogi szankciót. Ez vice versa is igaz, ami 
implicite sértheti a ne bis in idem elvet.480 Ha külföldi bíróság már elbírálta a 
jogi személy büntetőjogi felelősségét, ugyanazon cselekmény miatt a magyar 
hatóságok már nem alkalmazhatnak büntetőjogi szankciót a jogi személlyel 
szemben, de szabálysértési eljárás lefolytatását és szabálysértési szankció 
kiszabását a jogszabály nem tiltja egyértelműen. Az sem tűnik lehetetlennek, 
hogy a bűncselekményt elkövető természetes személy ellen ugyanazon 
cselekmény miatt, amely miatt a jogi személyt már felelősségre vonták, 
büntetőeljárás induljon. És nincs ez kizárva vice versa sem. 

Néhány szó erejéig foglalkoznunk kell a védett jogtárgy kérdésével, 
amelynek jellege két szempontból fontos. Egyrészt, vannak olyan jogtárgyak, 
amelyek szoros kapcsolatban állnak a nemzeti érdekekkel, éppen ezért a 
külföldi jog kikényszerítése nem képes megfelelően megvédeni és 
kikényszeríteni ezeket a nemzeti érdekeket (pl. államellenes 
bűncselekmények, stb.). Ez a kiindulópont jól tükröződik a Btk. fent említett 
6. §-ában is. Másrészt, a ne bis in idem elv alkalmazhatósága nagyban függ 
attól, hogy a Btk.-ban szabályozott jogtárgy védelme milyen mértékben 
került kikényszerítésre a külföldi ítéletben. A magyar költségvetés terhére 
elkövetett pénzügyi csalás vagy a magyar közigazgatással és 
igazságszolgáltatással szemben elkövetett bűncselekmény esetében pl. a 
nemzeti érdekek védelme külföldi bíróság előtt nem érvényesíthető. Igaz az 
is, hogy az Európai Unió költségvetése és pénzügyi érdekeinek védelmét 
most már a magyar Btk. is biztosítja (Btk. 314. §). Feltehető, hogy 
amennyiben a két említett bűncselekményt egy nem olyan államban bírálnak 
el, amely nem tagja az Európai Uniónak azt egyszerű csalásnak minősítenék, 
az Európai Unió és Magyarország jogi érdekeit nem kényszerítenék ki 
megfelelően.  

Jogerős határozatok, vagyis olyan bírósági határozatok, amelyek ellen 
nem lehet fellebbezni, kiválthatják a ne bis in idem elvet. Nincs viszont olyan 
speciális kritérium, amely meghatározná, melyik külföldi szerv minősül 

                                                 
479 Kis N. (2005), 116. et seq.. 
480 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 
intézkedésekről.  
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bíróságnak (törvényszéknek). Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 6. cikke 
alapján azonban világos, hogy az Egyezmény és a kapcsolódó joggyakorlat 
Magyarországot is köti ebben a tekintetben.481  

A bíróság függetlenségének és pártatlanságának követelménye 
általában nem teljesül, ha a határozat szabálysértési vagy fegyelmi eljárás 
eredménye. Ebben a tekintetben nem releváns, hogy a kérdéses 
cselekmények a külföldi jog szerint szabálysértési cselekmény-e vagy azt a 
helyi jog szerinti „bíróság” bírálta el.  Mivel  hazánk legalábbis e tekintetben 
szigorúan követi az EEJE-t mind a bűncselekmény fogalma,482 mind a büntetés 
tekintetében483 ezek figyelembe vételével lehet csak a ne bis in idem 
alkalmazhatóságát megítélni.   

Ami a külföldi bíróság eljárását illeti, ahhoz, hogy az ítélet kiváltsa a ne 
bis in idem hatás szükséges, hogy az eljárás összhangban legyen a magyar 
büntetőeljárási jog alapelveivel, és az EEJE követelményeivel. Az eljárásoknak 
meg kell felelniük – többek között – a tisztességes eljárás, az objetkív 
igazságszolgáltatás és a bizonyítás követelményeinek.484 Ha ezeket az elveket 
tiszteletben tartják az eljárás során, akkor az ítélet akkor is kiváltja a ne bis in 
idem hatást, ha azt tárgyalás mellőzésével hozták meg, vagy a felmentés 
alapjául a bizonyítottság hiánya szolgált.  

Ami a ne bis in idem elv transznacionális alkalmazásának 
jogkövetkezményeit illeti, a teljes alkalmazás feltétele, hogy a Fővárosi 
Bíróság a külföldi ítéletet a magyar ítélettel egyenértékűnek ismerje el. Az így 
elismert ítélet res iudicata lesz, és teljes mértékben megakadályozza a 
nyomozást, tárgyalás, vagyis a teljes eljárást ugyanazért a cselekményért.  
Amennyiben azonban a Fővárosi Bíróság nem ismeri el a külföldi ítélet 
érvényét, hivatalból el kell rendelnie a büntetőeljárás lefolytatását (fenntartva 
a külföldön letöltött büntetés beszámításának kötelezettségét.  

Meg kell még említeni, hogy sajnos Magyarország és más, nem Európa 
Tanácsi tagállamokkal (pl. az Amerikai Egyesült Államokkal, Ausztráliával, 
Kanadával) kötött egyezmények nem tartalmaznak rendelkezést a ne bis in 

                                                 
481 Stavros, S., (1993), Danelius, H. (1996), 145.  
482 Harris, D. J., O'Boyle, M. and Warbrick, C.,  (1995), 274., Rolland, P., (1995), 293. Eur. 
Court H.R., Lawless v. Ireland judgment of 1 July 1961, Series A no. 3;  De Wilde, Ooms, 
Versyp (The Vagrancy Cases) v. Belgium judgment of 18 June 1971, Series A no. 12;  Tre 
Traktörer Aktiebolag v. Sweden judgment of 7 July 1989, Series A no. 159;  Moustaquim v. 
Belgium judgment of 18 February 1991, Series A 193; Kokkinakis v. Greece judgment of 25 
May 1993, Series A no. 260;   
483 Eur. Court H.R., Welch v. the United Kingdom judgment of 9 February 1995, Series A 
no. 307-A;  Jamil v. France judgment of 8 June 1995, Series A no. 317 - B;  G. v. France 
judgment of 27 September 1995, Series A no. 325-B (21 E.H.R.R. 288). 
484 A tisztességes eljárásról lásd részletesen: Bárd K.  (1992), Bárd K. (2004).  
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idem elvére.485 Igaz azonban, hogy ez a szituáció értelmezhető úgy, hogy ha 
az adott helyzetre nincsen kötelező nemzetközi előírás, a fent említett 1996. 
évi XXXVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

Nincsenek kifejezett rendelkezések arra vonatkozóan a magyar 
jogban, hogy melyik joghatóságok lehetnek érintettek egy nemzetközi 
ügyben, és ezek közül melyiknek kell elsőbbséget biztosítani. Kiindulási 
pontnak tekinthető, hogy a nemzetközi kötelezettségen alapuló hatósági 
együttműködés elsőbbséget élvez a viszonosság elvén alapuló 
együttműködéshez képest. A viszonosságra vonatkozó döntést – az 
együttműködés formájától függően – az igazságügyi miniszternek vagy a 
Legfőbb Ügyésznek kell meghoznia, diszkrecionális jogkörben eljárva; 
tekintetbe véve a Magyarországhoz benyújtott kérelmek időbeli sorrendjét.  
 
 

II.3.7. A ne bis in idem elv alkalmazása a szabálysértési jogban 
 

A Be.-hez hasonlóan, Magyarországon a hatályos szabálysértési 
törvény is egy viszonylag új keletű jogszabály, 1999-ben fogadták el és 2000. 
március 1-jén lépett hatályba.486 A korábbi törvény (1968. évi I. törvény) 
hatályon kívül helyezését az indokolta, hogy néhány szabálya nem volt 
összeegyeztethető a demokratikus jogrenddel (pl. a pénzbírságot meg nem 
fizetés esetében elzárásra kellett átváltoztatnia a szabálysértési hatóságnak, 
bírósághoz fordulás joga nem volt általános). A magyar Alkotmánybíróság is 
foglalkozott ezzel a kérdéssel, és kimondta, hogy alkotmányellenes a 
bírósághoz fordulás jogának a kizárása.487 Az Alkotmánybíróság az ember jogi 
egyezmény 6. cikkére és az ahhoz kapcsolódó joggyakorlatra is utalt 
határozata indoklásában.  

Az Európa Tanács tagjaként Magyarországnak megfelelő 
rendelkezéseket kellett elfogadnia a tisztességes eljárás terén (EEJE 6. cikk), 
így – többek között – meg kellett teremteni annak a lehetőségét, hogy 

                                                 
485 1997. évi LXI. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok 
Kormánya között a kiadatásról szóló, Budapesten, az 1994. év december hónap 1. napján 
aláírt szerződés kihirdetéséről, 1997. évi LX. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az 
Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 
Budapesten, az 1994. év december hónap 1. napján aláírt szerződés kihirdetéséről, 1996. év 
XCIV. törvény a Magyar Köztársaság és Kanada között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről 
szóló, Budapesten, az 1995. év december hónapjának 7. napján aláírt szerződés 
kihirdetéséről, 1997. évi XCIV. törvény, a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a 
bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, az 1995. év október hónapjának 25. napján aláírt 
szerződés kihirdetéséről.  
486 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről.  
487 63/1997. (XII. 12.) AB határozat.  
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szabálysértési ügyekben is lehessen bírósághoz fordulni.488 Az új magyar 
szabálysértési törvény a német példát követte, miszerint az elsőfokú 
határozatot a szabálysértési hatóság hozza meg, és annak határozata ellen 
bírósághoz lehet fellebbezni.489 A kérdés jelentőségére a preambulum is utal: 
„… a törvény meghatározza a szabálysértések elkövetése miatt alkalmazható 
joghátrányokat, e cselekmények elbírálásának rendjét, s ennek keretében azt a 
jogot, hogy az érintettek az e törvényben meghatározott feltételek mellett 
bírósághoz fordulhatnak”. A törvény preambuluma megadja a büntetőjog és a 
szabálysértési jog közti összefüggésre: a szabálysértések a 
bűncselekményekhez képest enyhébb fokban sértik vagy veszélyeztetik a 
társadalom általánosan elfogadott együttélési normáit.  

A büntetőjog két alapelve, a nullum crimen sine lege és a bírósági 
hatáskör kizárólagossága érvényesül a szabálysértési jogban is, feltéve, hogy a 
cselekmény elzárással (is) büntethető. Ez azt jelenti, hogy ezek a 
szabálysértések nagyon hasonlatosak a büntetőjogi értelemben vett 
bűncselekményekhez. Felmerül a kérdés, hogy milyen hatása van az ilyen 
szabálysértéseket érintő határozatoknak a büntető bíróságokra. 

A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának állásfoglalása 
megállapította, hogy a szabálysértési hatóságoknak a szabálysértésért való 
felelősséget megállapító határozatai nem zárják ki a büntetőeljárás 
lefolytatását ugyanazért a cselekményért.490 Ez később megjelent a 
Legfelsőbb Bíróság 2003. 102. számú egyedi döntésében is: „I. A bíróság által 
történt elítélést nem teszi jogszerűtlenné, és nem sérti a kétszeres eljárás tilalmát, 
ha azonos magatartás miatt a szabálysértési felelősséget is megállapították; a Btk. 
a kétszeri büntetőjogi felelősségre vonás tilalmát foglalja magában [13. § d) 
pont]”.   

A szabálysértési törvény 103. § (1) bekezdés b) pontja szerint: „A 
bíróság jogerős határozatával elbírált cselekmény (alapügy) esetén perújításnak 
van helye, ha … b) az elkövetővel szemben ugyanazon cselekmény miatt több 
szabálysértési felelősséget megállapító bírósági határozatot, vagy ugyanazon 
cselekmény miatt szabálysértési hatósági és a büntetőjogi felelősséget elbíráló 
bírósági határozatot hoztak”.  

A perújítás, mint rendkívüli jogorvoslat általános intézményi kivételt 
jelent a ne bis in idem elvéhez képest, de ebben az esetben a 103. § (1) 
bekezdés b) pontja éppen az ellenkező célt szolgálja, kifejezetten biztosítja a 
ne bis in idem elv érvényesülését, ha ugyanazon cselekmény miatt az 
elkövetővel szemben több felelősséget megállapító határozatot hoztak.491  

                                                 
488 Károlyiné – Kovalik – Mészáros –Papp (2002), 241. 
489 Kis N. – Papp L. (2005). és Kis N. szerk. (2006). 
490 BK 54.  
491 Károlyiné – Kovalik – Mészáros –Papp (2002), 241. 
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II.4. A jövő jogalkotási feladatai 
 

Magyarország ratifikálta és kihirdette a ICCPR-t, a két ad-hoc 
nemzetközi büntetőtörvényszék Statútumát, a legtöbb európa tanácsi 
egyezményt, az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi 
együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvényt és a 2005. évi CXVI. 
törvényt az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről 
szóló, 2000. május 29-én kelt egyezmény és az egyezmény 2001. október 16-
án kelt kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről. Továbbá, kötelező ránk a 
NBB Statútuma is.492 Mint Európai Unió tagállamra, Magyarországra 
kötelezettséget ró végül a Schengeni Végrehajtási Megállapodás is. A ICCPR 
és az EEJE a ne bis in idem  elvet – a többségi álláspont szerint – nemzeti 
szinten, nemzeti hatóságok közti kétszeres eljárások esetére szabályozza. A 
nemzetközi bíróságokkal összefüggésben az alapokmányok a  ne bis in idem  
elvet a nemzeti és a megnevezett – nem általános hatáskörrel bíró – 
nemzetközi bíróságok közti joghatóság-megosztás szintjén szabályozzák. A 
SVE a kétszeres eljárás tilalmát a különböző nemzeti joghatóságok között 
írja elő, jogerős határozat és végrehajtás megléte esetén. A nemzetközi jogi 
dokumentumok tehát egyértelműen megerősítik a  ne bis in idem  elv 
nemzeti és nemzetközi szintű alkalmazásának kötelezettségét, az az 
igazságszolgáltatás alapelemévé vált. Az elv nemzeti joghatóságok közi 
versengésével (ilyen értelemben horizontális, transznacionális) alkalmazásával 
azonban kizárólag az európai közösségi jog dokumentuma, a SVE 54. cikke 
foglalkozik, szűken behatárolt keretek között és lehetőséget adva kivételek 
alkalmazására.  

Amint bemutattam, a  ne bis in idem  elv nemzeti szinten történő 
alkalmazása széles körben érvényesül a magyar jogban, mind a 
büntetőjogban, mind a kapcsolódó szabálysértési jogban – összhangban a 
nemzetközi jogi dokumentumokkal. Az ítéletek horizontális, transznacionális 
versengése is egyre nagyobb figyelmet kap a magyar joggyakorlatban, 
különösen a pénzügyi csalások, emberkereskedelem és általában a közép-
kelet európai bűnözők migrációjához kapcsolódó bűncselekmények 
esetében. Egyes bűncselekmények határon átnyúló jellege mindig felveti a  ne 
bis in idem  elv alkalmazásának a kérdését, hiszen a bűncselekmény 
elkövetése során néhány tényállási elem az egyik, néhány a másik államban 
valósul meg, és valamelyik állam végül elindítja a büntetőeljárást.  

A külföldi ítéletek érvényének magyarországi elismerése során a 
magyar hatóságok azt vizsgálják, hogy a külföldi ítélet összhangban van-e a 
                                                 
492 Kihirdető törvény, így magyar szöveg egyelőre nincs. 
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magyar joggal. Az opportunizmus és diszkrecionalizmus magas foka, hiszen az 
elismerés általában nem kötődik olyan feltételekhez, mint pl. a büntetés 
végrehajtása a Schengeni Végrehajtási Egyezmény 54. cikke értelmében. 
Fontos lenne, hogy a nemzetközi megállapodások sokkal részletesebben 
szabályozzák a ne bis in idem elvet.  Jelenleg például nincsenek világosan 
meghatározva azok a feltételek, amelyek alapján egy külföldi ítélet 
érvényének elismerését meg lehet tagadni; az elv kiüresedik, hiszen az 
államok egyszerűen megakadályozhatják az érvényesülését nemzeti 
jogérdekeikre hivatkozva.  

Ha a nemzetközi színtéren a joghatóságok versengenek egymással, ez 
általában a nemzeti jogérdekek versengését is jelenti, ezért a teljesen 
automatikus elismerés problematikus lehet. Szükséges ezért a büntetőjogi 
együttműködés továbbfejlesztése, közös szabályok megalkotása, tekintetbe 
véve azonban az államok nemzeti autonómiáját és a nemzeti jogérdekeik 
kikényszerítésére vonatkozó jogát. Az egyezményen alapuló állami 
önkorlátozásnak, vagyis a ne bis in idem elv elismerésének alapfeltétele lenne, 
hogy az érintett államok megbízzanak egymás igazságszolgáltatásában. Emberi 
jogi szempontból a ne bis in idem elv transznacionális kikényszerítése szintén 
azt előfeltételezné, hogy kisebbek legyenek a különbségek a nemzeti 
jogérdekek között, és jobban közeledjenek egymáshoz az egyes regionális 
büntető politikák, beleértve az államok önkorlátozását joghatóságukat érintő 
ügyekben. Ezek nélkül a ne bis in idem elv önmagában nem válhat hasznos 
emberi joggá, noha az aránytalan büntetés tilalmával és a jogbiztonság elvével 
együtt elérhet egyfajta emberi jogi standardot.  
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III. Terroristák és zsoldosok 
 
 

III.1. A terrorizmus elleni harc egyes kérdései az anyagi 
büntetőjog szemszögéből493

 
„A terrort ténylegesen össze 
kell olvasztani a tömeg 
mozgalmával”  
(Az OSZDMP III. 
kongresszusának 
határozattervezete (1905)  
LÖM 9. köt. 292. o., 152. o. 
Lenin , V. I.: Aforizmák 
(Bp., Kossuth Kiadó, 1987.) 

 
 

III.1.1. Bevezető gondolatok 
 

Ha a nemzetközi egyezmények nem deklarálnák a 
terrorcselekmények politikától való mentességét, nem lennének képesek 
éppen azt a célt elérni, hogy e cselekményeket globálisan üldözni lehessen, 
azaz, hogy az aut dedere aut iuidcare elv érvényesülhessen, tehát a nemzetközi 
bűnügyi együttműködés teljes spektruma – a külföldi ítélet érvényét is 
ideértve – alkalmazásara kerüljön.  Ám ha tagadjuk e bűncselekmények 
politikai jellegét, akkor tagadjuk ezek politikai motivációját.  Amennyiben 
azonban eltekintünk a politikai motivációtól, akkor miként különböztessük 
meg ezeket a bűncselekményeket az egyéb köztörvényes 
bűncselekményektől, hiszen éppen politikai motivációjától válik egy 
emberrablás terrorcselekménnyé.   

A következő sorokban a magyar jog változásáról ejtek néhány szót, 
de nem vizsgálom ebben a körben a kísérletet, az előkészületet, a 
bűnszervezetben való elkövetést, valamint a felbujtás vagy bűnrészesség 
egyetlen formáját sem.   

A terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról szóló 
Egyezményben a terrorcselekmény definiálása tulajdonképpen a 
mellékletében felsorolt egyéb egyezményekre történő utalással történik, 
annak ellenére, hogy azok az egyezmények a „terrorizmus” vagy a 

                                                 
493 Ez az alfejezetszöveg részben a „Towards a more harmonized criminal law in the European 
Union” című nemzetközi konferencián hangzott el 2004. szeptember 2-án angol nyelven, és 
részei megjelentek már a Györgyi Kálmán Ünnepi Kötetben.   
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„terrorcselekmény” szavakról nem tesznek említést. Az Európai Unió 
Tanácsa mégis azt a következetést vonja le, hogy ezek az Egyezmények a 
terrorcselekményekkel kapcsolatosak, ami természetesen nagyszerű példája 
az ördögi körnek.  A tautologikus magyarázat a következő: a 
terrorcselekmények olyan cselekmények, amelyeket ezen Egyezménynek a 
mellékletben történő felsorolással definiálnak, ezek az Egyezmények pedig 
kapcsolatban állnak a terrorizmussal, mivel a terrorizmus finanszírozásának 
visszaszorításáról szóló Egyezmény hivatkozik rájuk, amikor a 
terrorcselekményt meghatározza. 

 
 

III.1.2. Magyar dilemmák 
 
A magyar jog sem volt mentes a politika és politikamentesség 

problémájának feloldásától.  A Legfelsőbb Bíróság a BH 1992. 622. számú 
határozatként megjelenő ítéletében a védői érvelést elvető megállapításaiban 
is kitér erre a problémára:494 „Ennek a bűncselekménynek kettős a jogi tárgya. 
Elsődlegesen a cselekmény az állami, társadalmi szervek működését zavarja, azt 
az igényt, hogy e szervek működésében a saját, kényszermentes elhatározásuk 
érvényesülhessen. Minthogy az állami és a társadalmi szervek akadálytalan 
működése a közrend és a közbiztonság egyik alapvető feltétele, a cselekmény a 
Btk. XVI. fejezetében a közbiztonság elleni bűncselekmények körében került 
elhelyezésre. E védett jogtárgy jellege önmagában kizárja a védelem által említett 
politikai indítéknak, motívumnak a meghatározó jellegét. Másrészt a 
bűncselekmény a személyi szabadságot és a vagyoni jogokat sérti. A kettős 
jogtárgy védelmét a törvény akként biztosítja, hogy törvényi egységet képez a 
                                                 
494 A Terrorcselekmény 2003. III. 1-jéig hatályos szövege:  „261. § (1) Aki mást személyi 
szabadságától megfoszt vagy jelentős anyagi javakat kerít hatalmába, és a személy szabadon 
bocsátását, illetőleg a javak sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy társadalmi 
szervezethez intézett követelés teljesítésétől teszi függővé, úgyszintén aki a terrorcselekmény 
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a 
terrorcselekményt 
a) halált vagy különösen súlyos hátrányt okozva, 
b) háború idején 
követik el. 
(3) Aki terrorcselekményre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(4) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy terrorcselekmény elkövetése készül, és erről a 
hatóságnak, mihelyt teheti, jelentést nem tesz, bűntettet követ el és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(5) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki a terrorcselekményt abbahagyja, mielőtt abból 
súlyos következmény származott volna. 
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személyi szabadság megsértése, illetve a vagyon elleni bűncselekmények és az a 
bűncselekmény, amelynek megvalósulását az eszközcselekmények szolgálják. E 
törvényi egység összetett bűncselekmény (delictum compositum). Az említett két 
cselekmény eszközcselekmény arra, hogy az elkövető a célját elérje, az állami 
szerveket vagy társadalmi szerveket saját elképzelésének, követelésének a 
megvalósítására késztesse. A célcselekmény a követelés intézésében megvalósul, 
és ezáltal a bűncselekmény nyomban befejezetté válik. A követelés fogalma abban 
határozható meg, hogy olyan erőteljes felszólítás cselekvésre vagy a cselekvéstől 
való tartózkodásra, amely az elkövető akaratának felel meg.”495

Korábban voltak ezzel a judikatúrával ellentétes döntések is.  A BH. 
1988. 65. megjelent döntés szerint: „Nem terrorcselekményt vagy a 
közveszélyokozás bűntettének előkészületét, hanem a kényszerítés büntettét 
valósítja meg az az elítélt, aki annak érdekében, hogy kierőszakolja a nevelőtiszt 
által történő azonnali meghallgatását, a festékraktárba zárkózva annak 
felgyújtásával fenyegetőzik [Btk. 174., 261. §, 259. § (5) bek.].”  Ebben az 
ügyben a vádlott büntetés végrehajtási (bv.) intézetben végzett munkája a 
fegyintézet bútor festékszóró műhelye volt. A vádlott és a két társa órabérét 
csökkentették, ezért elhatározták, hogy kihallgatásra jelentkeznek a bv. 
intézet nevelőtisztjénél. Azt az utasítást kapták, hogy szerezzenek be kérelmi 
lapot, és azt juttassák el a kérdéses szervhez. Időközben azonban minden 
érdekelt visszakapta az órabér-különbséget. A vádlott azonban elhatározta, 
hogy bezárkózik a különféle tűzveszélyes anyagokat tartalmazó festékanyag-
raktárba, és onnan addig nem jön ki, amíg a kívánságát nem teljesítik. 
Elhatározásának megfelelően cselekedett, és magával vitt két doboz gyufát is, 
majd kilátásba helyezte a raktár felgyújtását. Erről értesülve a parancsnok-
helyettes elrendelte az épületszárny kiürítését. A vádlott a parancsnok-
helyettesnek sem volt hajlandó „kívánságát” elmondani; csupán annyit 
mondott, hogy hívják oda a nevelőtisztet vagy a katonai ügyészt, ha pedig ezt 
a kívánságát nem teljesítik, a raktárt „felrobbantja”. A helyszínre érkezett a 
nevelőtiszt, akinek a felhívására a vádlott engedelmeskedett, kijött a 
raktárból és a két doboz gyufát átadta. A vádlott magatartása következtében 
a bv. intézetnek az épületszárnyban levő üzemeiben mintegy 20 perc 
időtartamra a szokásos rend megbomlott, és a munkavégzés leállt.  

A BH nem ismerteti a bíróság érvelését azzal kapcsolatban, hogy 
miért nem valósul meg a terrorcselekmény. Az akkor hatályos tényállás 
szerint „Aki mást személyi szabadságától megfoszt, vagy jelentős anyagi javakat 
kerít hatalmába, és a személy szabadonbocsátását, illetőleg a javak sértetlenül 
hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy társadalmi szervezethez intézett 
követelés teljesítésétől teszi függővé”. Maximum az anyagi javak jelentős voltát 
tekintve lehet vitatni a tényállási elemek hiányát.  Valóban az 1987. évi III. tv. 
                                                 
495 BH 1992. 622. 
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40. § (3) bekezdés értelmében 1988. január 1-től 200.000,-Ft-ot meghaladó 
érték számított jelentős értéknek, míg a tárolt festékek értéke kb. 70.000,-Ft 
volt. Ugyanakkor kétségesnek tűnik, hogy a terrorcselekmény esetében 
alkalmazható-e analogikusan egyes vagyon elleni bűncselekmények, például a 
rongálás, esetén meghatározott kár mértéke, valamint az is, hogy csak ez a 
kár merült volna fel, ha fenyegetését az elkövető beváltja.  Ellenkező esetben 
pedig nem tisztázott, hogy milyen más tényállási, adott esetben éppen alanyi 
elemek hiányoznak.  Hajlamos vagyok - ezt az általam egyébként helyesnek 
tartott döntést - a terrorcselekményhez véleményem szerint 
megkövetelendő speciális motiváció hiányával magyarázni. 

A későbbi judikatúra nem követte ezt a vonalat.496  Ebben az 
összefüggésben érdemes felvetni az ún. „taxis blokádként” elhíresült 
eseményt, amikor 1990. október 25-étől 28-áig terjedő időben az ország 
életét megbénító útelzárásokat követtek el főleg a budapesti taxisok a 
hatóságokhoz intézett politikai követeléseik kikényszerítése céljából.  Ezen 
és az ezekkel összefüggő cselekmények büntethetőségét a közkegyelem 
gyakorlásáról szóló 1991. évi V. törvény szüntette meg.497  E közkegyelmi 
törvény nem tér ki semmilyen vonatkozásban a terrorcselekményre, pedig 
egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy a politikai motivációból történő mást 
személyi szabadságától megfosztó magatartások miért nem minősülhettek 
terrorcselekménynek.  Hiszen a kényszerítés vagy éppen a személyi 
szabadság megsértése bűncselekmények értelmében a mozgási, 
helyváltoztatási szabadság ilyen jellegű akadályozása megalapozhatja a 
személyi szabadságától megfosztást (arról nem is beszélve, hogy a kórházba 

                                                 
496 BH1999. 439.: A terrorcselekmény bűntettét valósítja meg az az elkövető, aki a volt 
élettársát és annak a leányát - féltékenységétől motiváltan - megfosztja a személyi 
szabadságuktól, és a szabadon bocsátásukat a rendőrséghez intézett anyagi követelés 
teljesítésétől teszi függővé [Btk. 261. § (1) bek.].  BH2003. 227.: Terrorcselekményt és nem 
emberrablást valósít meg, aki a sértett szabadon bocsátását a rendőrséghez intézett 
követelés teljesítésétől teszi függővé [Btk. 175/A. § (1) bek., 261. § (1) bek.]. 
497 „1. § Nem indítható, illetve nem folytatható büntetőeljárás az 1990. október 25-étől 28-áig 
terjedő időben az ország életét megbénító útelzárásokkal összefüggésben elkövetett 
a) kényszerítés (Btk. 174. §),  
b) személyi szabadság megsértése (Btk. 175. §),  
c) közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény [Btk. 184. § (1) bekezdése], 
d) közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 260. §),  
e) törvény vagy hatósági rendelkezés elleni igazgatás (Btk. 268. §) és 
f) elöljárói intézkedés elmulasztása (Btk. 361. §)  
miatt. 
2. § Nem indítható, illetve nem folytatható büntetőeljárás az 1990. október 25-étől október 28-áig 
terjedő időben elkövetett - öt évet meg nem haladó szabadságvesztéssel fenyegetett - azon 
bűncselekmények miatt sem, amelyeket az útelzárásokkal akadályozott személyek az 
útelzárásokkal összefüggésben elkövettek.” 
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időben el nem jutó, időben ki nem érő mentő miatt elhalálozó személy 
esetében a minősített eset megvalósulása is vizsgálható). 

 
 

III.1.3. Német megközelítés 
 
Németországban az ún. „Nötigung ügyhöz” kapcsolódik az „erőszak” 

fogalmának, mint a német Büntető Törvénykönyv (StGB) 204. §-ában 
szabályozott kényszerítés elemének a kiterjesztő értelmezése, az ülő blokád 
tüntetéssekkel kapcsolatban. A szóban forgó ügy terheltjei ülő blokádba 
kezdtek egy katonai létesítmény előtt, ennek során a leültek az útra, ezáltal 
akadályozva a bejutást az építménybe.  Tevékenységüket annak ellenére 
folytatták, hogy a rendőrök figyelmeztették őket cselekményük 
büntethetőségére. Az elsőfokú bíróság bűnösnek találta a terhelteket 
kényszerítés vétségében. A fellebbviteli bíróságok számos ellentétes 
határozatát követően a Szövetségi Alkotmánybíróság a Tartományi Bíróság 
(Landes Gericht) és a Legfelsőbb Tartományi Bíróság (Ober-Landes Gericht) 
ítéleteivel szemben határozott, és az Alkotmány (Grundgesetz-GG) II 103. 
Cikke alapján az „erőszak” kifejezés kiterjesztő értelmezésének 
alkotmányellenessége mellett foglalt állást.498 Az ügy középpontjában a 
kényszerítés bűncselekménye egyik elemének, az „erőszak”-nak az 
értelmezése állt. A Laepple határozat értelmében az erőszak fogalma nem 
feltétlenül tartalmazza a „testi, fizikai erőszakot”.499 Elegendő, ha az elkövető 
„korlátozott erőszakkal pszichikusan meghatározott folyamatot indít meg”.500 A 
fogalom hasonlóan dematerializált értelmezését széles körben alkalmazta a 
német jog, ugyanakkor az továbbra is vitatott maradt a büntető- és az 
alkotmányjogban. Egy hasonló ügyben – szintén ülő demonstrációkkal 
kapcsolatban – született korábbi, 1987-es határozatban az Alkotmánybíróság 
kimondta, hogy a GG II 103. cikke alapján a kényszerítés, mint büntető 
norma alkotmányos.501 Az említett ügy, az úgynevezett Mutlangen - 

                                                 
498 Az Tartományi Bíróság (Landes Gericht) a fellebbviteli eljárás során felmentette a 
vádlottakat, indokolása szerint az általuk okozott blokád nem elítélendő az összes 
körülmény, valamint a hosszú távú céljaik ismeretében. Az ügyész fellebbezése nyomán a 
Legfelsőbb Tartományi Bíróság (Ober-Landes Gericht) a következő kérdést tette fel a 
Szövetségi Legfelsőbb Bíróságnak (Bundesgerichthof): vajon az útlezárás távlati célja a 
kényszerítés megállapítása vagy csupán az ítéletkiszabás során vehető figyelembe? A 
Szövetségi Legfelsőbb Bíróság szerint e jellemzők csak az ítéletkiszabás során vehetők 
figyelembe.   
499 BGHSt 23, 46 (54); NJW (1969), 1770. 
500 Vö. BGHSt 1, 145 (147), NJW (1951), 532; BGHSt 8, 102 (103), NJW (1956), 231; 
BVerfGE 73, 206 (242),  NJW (1987), 43. 
501 BVerfGE 73, 206 (236-239). 

 155



  

határozat, következésképp nem idézte elő az ügy várt tisztázását.502 A 
Bíróság csak az 1995-ös határozatában mondta ki, hogy a kényszerítés 
bűncselekménye mint norma alkotmányosságától eltekintve, annak bírósági 
értelmezése - ami az „erőszakot” illeti - alkotmányellenes. 

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy GG II 103. cikkének 
jelentését különböző alkotmánybírósági határozatok alakították ki. A GG II 
103. cikk ennek megfelelően nem csak a visszaható hatály tilalmát foglalja 
magában, hanem ennél fontosabbként azt a kötelességet rója a 
törvényalkotóra, hogy határozza meg a büntethetőség konkrét feltételeit, a 
bűncselekmény alkalmazási körét és a bűncselekmény definícióját, amely 
levezethető a kifejezésből vagy legalább megtalálható az értelmezése.503  A 
törvényhozásnak nem állt szándékában büntetni minden olyan kényszerítési 
cselekményt, amely kívülállók akaratából ered.  A más akaratából fakadó 
kényszert már magában foglalja a kényszerítés fogalma; a bűncselekmény 
fogalmában a kényszerítés különböző módjainak jellegzetessége abban 
mutatkozik meg, hogy a kényszerítés lehetséges típusai közül csak a 
tényállásszerűeket fenyegeti büntetéssel.  Végeredményében a Bíróság úgy 
döntött, többé már nem látható előre megfelelő bizonyossággal, melyik testi 
cselekmény akadályoz másokat saját akaratuk megfelelő kifejtésében, és 
melyik nem, azaz, mi tiltott és mi nem. 

Számunkra ez az ügy éppen azért tanulságos, mert rámutat arra, hogy 
„a mást személyi szabadságától megfoszt és a személy szabadonbocsátását 
állami szervhez vagy társadalmi szervezethez intézett követelés teljesítésétől teszi 
függővé” passzust milyen könnyen lehetett volna éppen a politikai 
motivációra (is) hivatkozva úgy értelmezni, hogy az terrorcselekményt 
valósítson meg.  Azaz, mennyire elnagyolt és félrevezető volt a 2003. 
március 1-ig hatályban lévő tényállás. 

A jelenleg hatályos tényállás megalkotásakor a jogalkotó a New 
Yorkban az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 52. ülésszakán 1997. 
december 15. napján elfogadott, A robbantásos terrorizmus 
visszaszorításáról szóló egyezményben, illetve az 54. ülésszakon 1999. 
december 9. napján elfogadott, A terrorizmus finanszírozásának 
visszaszorításáról szóló egyezményben foglaltakra is figyelemmel volt.  A 
szöveg mégis szinte szó szerint az Európai Unió Tanácsa által 2002. június 
13. napján a terrorizmus elleni küzdelemről hozott kerethatározatot 
követi.504   

                                                 
502 Ibid., 206. 
503 Vö. pl. BVerfGE 71, 108;  BVerfGE 73, 206. 
504 A terrorcselekmény 2003. III. 1-jétől hatályos szövege: „261. § (1) Aki abból a célból, hogy 
a) állami szervet, más államot, nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne 
tegyen vagy eltűrjön, 
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A törvényhely így lényegileg a kényszerítés, emberrablás és a zsarolás 
minőségileg új formájává válik, amikor az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban írt 
célzattal megvalósított személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy 
fegyverrel kapcsolatos cselekményeket - ezek taxatív felsorolását a (9) 
bekezdés a) pontja tartalmazza - terrorcselekménnyé minősíti a 
kerethatározat 1. cikk (1) bekezdésében írtak szerint.  Az (1) bekezdés a) 
pontjában a célzat az aktív vagy passzív magatartás kikényszerítése, a b) 
pontban a megfélemlítés, míg a c) pontban a rend megváltoztatása, 
megzavarása. Amennyiben e célzat nem állapítható meg, úgy a (9) 
bekezdésben felsorolt egyes bűncselekmények megállapításának van helye. 

                                                                                                                              
b) a lakosságot megfélemlítse, 
c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, 
illetőleg nemzetközi szervezet működését megzavarja, 
a (9) bekezdésben meghatározott személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel 
kapcsolatos bűncselekményt követ el, bűntett miatt tíz évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig 
tartó szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az a) pontban meghatározott célból jelentős anyagi 
javakat kerít hatalmába, és azok sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy 
nemzetközi szervezethez intézett követelés teljesítésétől teszi függővé. 
(3) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki 
a) az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt abbahagyja, mielőtt abból súlyos 
következmény származott volna, és 
b) aki tevékenységét a hatóság előtt felfedi, 
ha ezzel közreműködik a bűncselekmény következményeinek megakadályozásában vagy 
enyhítésében, további elkövetők felderítésében, illetve további bűncselekmények 
megakadályozásában. 
(4) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló 
előkészületet követ el, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel 
büntetendő. 
(5) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűntettnek terrorista csoportban történő 
elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés 
elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, ahhoz anyagi 
eszközöket szolgáltat vagy gyűjt, illetőleg a terrorista csoport tevékenységét egyéb módon 
támogatja, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott bűncselekmény miatt nem büntethető, aki a cselekményt, 
mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit 
feltárja. 
(7) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésével fenyeget, 
bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(8) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy terrorcselekmény elkövetése készül, és erről a 
hatóságnak, mihelyt teheti, jelentést nem tesz, bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(9) E § alkalmazásában 
a) személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekmény (…); 
b) terrorista csoport: három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan 
működő csoport, amelynek célja az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bűncselekmények 
elkövetése.” 
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Ezen új definíció már jól mutatja, hogy a legtöbb terrorcselekmény 
alapvetően köztörvényes bűncselekmény, és az elkövetők sajátos indítéka 
miatt válnak terrorcselekménnyé:  az állami szervek jelentős megváltoztatása 
vagy lerombolása, vagy az emberek megfélemlítése.   
 
 

III.1.4. A terroristák kínvallatása: lehetséges, ha szükséges? 
 
 

III.1.4.a. Problémafelvetés 
 

Mind a terrorizmus, mind a kínzás kifejezést nehéz meghatározni, a 
nemzeti és a nemzetközi jogban mindkettőre vonatkozóan nagyszámú és 
széles skálájú meghatározás és joggyakorlat létezik. Ugyanakkor egyes 
államoknak szembe kell nézniük olyan helyzetekkel, amikor megfelelő 
kényszerítő eszközök alkalmazásával talán ártatlan százak megölése vagy 
megcsonkítása akadályozható meg.  A kérdés az, vajon lehetséges-e vagy 
inkább engedélyezhető-e két rossz közül a választás?  Most nem elméleti 
síkon kívánom megközelíteni ezt a problémát, hanem azt vizsgálom, hogy a 
tételes jog ad-e választ ebben a helyzetben. Azaz, jogszerűen meg lehet-e 
kínozni valakit, ha ezzel feltételezhetően olyan információhoz juthat a 
hatóság vagy éppen magán személy (nota bene!), amelyekkel más vagy mások 
élete, testi épsége megmenthető? 

 
 

III.1.4.b. Az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlata 
 

Az európai emberi jogi Egyezmény505 3. cikke tartalmazza a kínzás 
tilalmát. E cikk kimondja, hogy „Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, 
megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.”  Az ezen cikk judikatúráját 
megalapozó esetben, az Írország v. Egyesült Királyság esetben506 Fawcett, a 
Bizottság tagja feltette a kérdést, hogy valóban abszolút, azaz mindenkor 
sérthetetlen jogokat deklarál-e a 3. cikk.507 Addo és Grief 1998-as írásukban is 
körüljárták ezt a problémát.508

                                                 
505 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, 
Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő 
jegyzőkönyv kihirdetéséről.  
506 Írország v. Egyesült Királyság (U.K.), January 18, 1978 Series A, No. 25. 
507 Com. Rep., Ireland v. UK, B 23-I, 502.  
508 Vö: Addo, M. - Grief, N. (1998). Az emberi jogok kialakuló hierarchájával foglalkozik még 
Teraya, K. (2001). 
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Nem kívánom itt taglalni, hogy valóban léteznek-e abszolút jogok, 
illetve mely alkotmányos vagy emberi jogok, mely testületek joggyakorlata 
szerint tartozhatnak ide. Ezt a kérdést már felvetettem egy korábbi 
írásomban.509 Addo és Grief is épp tanulmányuk témájából kifolyólag 
mélyrehatóan elemzik e fogalom jelentését. Megállapítják, hogy „csak azon 
jogok, melyek túlélik a többi joggal való összeütközést, tarthatnak számot az 
„abszolút” jelzőre. Másszóval, az abszolút jogok teljes tiszteletet és elsőbbséget 
igényelnek”. 

A 3. cikkben foglalt jogok meghatározása abszolút jogokként nem 
csak az emberi jogokkal foglalkozó szakirodalomban jelent meg 
fokozatosan,510 hanem a strasbourgi szervek joggyakorlatában is.511 A Bíróság 
kifejezetten kimondta, hogy a demokratikus társadalom egyik legalapvetőbb 
értékét védi,512 és alkalmazása független a sértett cselekedeteitől.513 A 
kormányok gyakran védekeztek azzal, hogy bizonyos körülmények között e 
cikknek nincs teljes hatóköre. A Chahal ítéletben a kormány azzal akarta egy 
állítólagos sikh terrorista kiutasítását és Indiába történő kitoloncolását 
igazolni, hogy Chahal biztonsági problémát jelent az Egyesült Királyság 
számára. A Tomasi ügyben pedig a kormány azzal érvelt, hogy azt a tényt 
miszerint a kérelmező terrorista és személy elleni erőszakos 
bűncselekményt követett el, figyelembe kell venni a 3. cikk megsértésének 
megítélésénél. Mind a két érvet elutasította a Bíróság, és kimondta, hogy a 
terrorizmus és a bűncselekmények elleni harc nem igazolhatja a személyek 
testi integritásának biztosított védelem megsértését.514

A jogok - és ebben az esetben a kínzás alóli mentességhez való jog - 
abszolutizmusa ugyanakkor nem elsősorban azt jelenti, hogy az Egyezmény 
15. Cikk (1)-(2) bekezdései szerint ezeket háború vagy a nemzet létét 
fenyegető más rendkívüli állapot esetén sem lehet derogálni. Hiszen a 2. 
cikkben garantált élethez való jogot sem lehet, márpedig éppen ezzel fogom 
összevetni a kínzás alóli mentességhez való jogot. Ez az abszolutizmus nem 
enged meg olyan eseteket amikor – mint ahogy azt a 2. cikk (2) bekezdése 

                                                 
509 Vö: Gellér B.J. (2000). 
510 Harris, D. J., O’Boyle, M., Warbrick, C. (1995.), 55- 59. Reid, K. (1998), 376; Jacobs, F.G. 
and White, R.C. (1996). 
511 Vö. Tyrer v. U.K. April 25, 1978, Series A, No. 26; Soering v. U.K., July 7, 1989, Series A, 
No. 161; Tomasi v. France, August 27, 1992, Series A, No. 241-A;  Herczegfalvy v. Austria, 
September 24, 1992 Series A, No. 242- B; Klass v. Germany, September 22, 1993, Series A, 
No. 269; Costello-Roberts v. U.K., March 25, 1993 Series A, No. 247-C;  Ribitsch v. 
Austria, December 4, 1995, Series A, No. 336;  Akdivar v. Turkey, September 16, 1996.  
512 Soering eset, para. 88.  
513 Tomasi eset, para. 115.  
514 Tomasi eset, para. 115. 
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lehetővé teszi – mások, ugyancsak egyezményi jogainak védelmében, az adott 
abszolút jog háttérbe szorulhat. 

Talán nem túlzás, ha azt állítom, hogy e területen a legfontosabb eset 
az Írország v. Egyesült Királyság ügy. Mint ismeretes 1971-ben Észak-Írország 
kormánya különböző rendkívüli intézkedéseket vezetett be a véres terror és 
függetlenségi mozgalom megfékezésére. Ennek keretében számos személyt 
bírósági határozat nélkül hosszabb ideig fogva tartottak és internáltak. Az ír 
kormány 1971. decemberében az Európai Emberi Jogi Bizottsághoz fordult 
és kérelmében többek között azt állította, hogy a brit hatóságok az ír 
terroristák kihallgatása eredményességének érdekében ún. „öt technikát” 
alkalmaztak (ezek: (1) falhoz állítás huzamosabb ideig természetellenes 
helyzetben, (2) a fogva tartott fejére sötét csuklya húzása huzamosabb ideig, 
(3) a fogva tartott szobába zárása, ahol tartósan nagy zajnak van kitéve, (4) 
alvástól megvonás, (5) étel és ital megvonása). 

Mind a Bizottság, mind pedig a Bíróság hangsúlyozta, hogy az 
Egyezmény abszolút módon tiltja a kínzást, az embertelen vagy megalázó 
bánásmódot vagy büntetést, függetlenül attól, hogy a sértett mit követett el, 
vagy milyen magatartást tanúsított.515 Annak megállapításánál, hogy a 
cselekmény embertelen bánásmódnak vagy kínzásnak minősül-e, jelentősége 
van a bánásmód időtartamának, a fizikai vagy lelki hatásainak, és a végrehajtás 
eszközeinek és módjának,516 azaz, az eset összes körülményét vizsgálva 
dönthető csak el, hogy történt-e jogsértés. 

Számunkra azonban Fawcett úr, a Bizottság akkori brit elnökének 
álláspontja különösen fontos. A 3. cikkel kapcsolatos különvéleményében 
kifejti, az embertelen bánásmód és kínzás tilalma a 3. cikkben abszolút. 
„Mindazonáltal az, hogy milyen bántalmazás jelent embertelen bánásmódot vagy 
éppen kínzást, az e bánásmód jellemzőin és alkalmazásának körülményein múlik; 
tehát az embertelen bánásmód és kínzás fogalma nem abszolút.” 517 Fawcett 
kifejti továbbá: „Az embertelen bánásmód és kínzás definíciói, melyeket a 
Bizottság elfogadott, két kritikus elemet tartalmaznak: súlyosság (severity) és 
jogtalanság (unjustifiability). Tehát fel kell tenni a kérést, hogy az alkalmazott 
bántalmazás olyan súlyú volt-e, ami megfelel az embertelen bánásmód 
fogalmának; és ha igen, akkor jogtalan volt-e minden körülményt figyelembe 
véve”.518

Ezen utóbbi kérdésre Fawcett a következő választ adja: „Ha az 
emberölés néha szükséges lehet zavargások féken tartása végett: az Egyezmény 
2. cikk 2. bekezdése lehetővé teszi ezt, ebből következnie kell a fortiori, hogy 

                                                 
515 Ireland v. Egyesült Királyság eset, 163. 
516 Ibid., 162. 
517 Com. Rep., Ireland v. UK, B 23-I, 502., 2. 
518 Ibid. 3.  
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súlyos testi sértés is jogos ilyen esetekben. Más szavakkal, vannak olyan 
körülmények, amelyek során a súlyos bántalmazás jogos lehet egyéni vagy 
közösségi érdekből.”519

Igazságtalan lenne azonban, ha nem hívnám fel a figyelmet Fawcett 
záró gondolataira. Ezek szerint „semmilyen kényszervallatás céljából 
alkalmazott bántalmazás (…) nem lehet jogos, mert szétzilálja a igazgatás 
szervezetét, fegyelmet a rendőrségnél és a biztonsági erőknél, és az érintett 
személyzetnél, és alááshatja az igazságszolgáltatás egész rendszerét. Ugyanakkor, 
lehetnek a városi gerilla konfliktusoknak olyan szituációi, amelyek során bizonyos 
információra késedelem nélkül szükség van ahhoz, hogy emberi életeket lehessen 
megóvni, és ha ezt ilyen bántalmazással szerzik meg, úgy gondolom, hogy az ezt 
alkalmazókkal szembeni fegyelmi büntetést vagy bírói ítéletet enyhíteni lehet.”520

 
 
III.1.4.c. Az izraeli tapasztalatok 
 

A Legfelsőbb Bíróság (Israeli High Court of Justice)521 1996-ban három 
végzésben (interim decisions) kihallgatások folytatását engedélyezte az Izraeli 
Általános Biztonsági Szolgálat (Israeli General Security Service (GSS)) számára, 
bizonyos korlátozások mellett.522 Az izraeli jelentés megvizsgálása után a 
Kínzás Elleni Bizottság (Committee Against Torture) 1997. május 9-én arra a 
következtetésre jutott, hogy az ezekben az esetekben leírt módszerek, 
valamint további módszerek, melyekre civil szervezetek beszámolói hívják fel 
a figyelmet, olyan cselekmények, amelyek az 1984-es Kínzás és más 
embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés ellenes Egyezmény523 16. 
cikkébe ütköznek, illetve e mellett megvalósítják az 1. cikk szerinti kínzást 
is.524

Korábban a Bíróság számos ügyben olyan végzéseket hozott, 
amelyekben megtiltotta a GSS-nek, hogy erőszakot alkalmazzon kihallgatás 

                                                 
519 Ibid 4.  
520 Ibid. 6.  
521 HCJ (High Court of Justice) 7964/95, HCJ-VR (Various Requests) 336/96, Bilbeisi v. The 
General Security Service (1 January 1996); HCJ 8049/96 Hamdan v. The General Security Service 
(14 November 1996); HCJ 3124/96 Mubarak v. The General Security Service (17 November 
1996).  
522 HCJ (High Court of Justice) 7964/95, HCJ-VR (Various Requests) 336/96, Bilbeisi v. The 
General Security Service (1 January 1996); HCJ 8049/96 Hamdan v. The General Security Service 
(14 November 1996); HCJ 3124/96 Mubarak v. The General Security Service (17 November 
1996). Benvenisti, E. (2001). 
523 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment. 
524 Conclusions and Recommendations of the Committee against Torture, UN Doc 
CAT/L/SR. 297/Add. 1, 9 May 1997. 
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közben. Ezt követően a GSS mindig jelezte, hogy a kihallgatás befejeződött 
és nincs szükség további eljárásra. Nyilvánvaló, hogy ezek a döntések nem 
tisztázták az alkalmazott kihallgatási módszerek legalitását, de véget vetettek 
a gyanúsítottak további szenvedésének.525 Ez a jogi status quo tört meg 1996-
ban, amikor is az említett három ügyben a GSS szembehelyezkedett a 
Bíróság végzésével.526 A GSS nyomós nyomozati okokra hivatkozva ebben a 
három esetben a bírósági jóváhagyását kérte a kihallgatások folytatásához. A 
Bíróság megpróbált kitérni a kérdés megoldása elől, miközben megadta a 
hozzájárulást a kihallgatások folytatásához. Az első két esetben, a Bilbeisi és a 
Hamdan ügyekben hozott átmeneti döntéseivel engedélyezte a kihallgatások 
folytatását a módszerekre vonatkozó bárminemű megszorítás nélkül, de 
fenntartotta annak az eldöntésének jogát, hogy az alkalmazott módszerek 
jogszerűek voltak-e a végszükség szabályainak megfelelően. Mindegyik 
esetben azon a tényen alapult a Bíróság döntése, hogy a kérelmezők 
bevallották, hogy terroristák vagy tagjai valamelyik szélsőséges Iszlám 
Dzsihád csoportnak és beigazolódott az GSS gyanúja, hogy az őrizetbe vett 
személyeknek életbevágóan fontos információi vannak, amelyeket, ha 
megszereznek emberi életeket menthetnek meg. A Bíróság felhívta a 
figyelmet arra, hogy a kihallgatások folytatásához való hozzájárulása nem 
jelenti törvénysértő cselekmények engedélyezést.   

Csak a harmadik és egyben utolsó ügy az 1996-os triászból, a 
Mubarak eset volt az, amelyben a Bíróság a legközelebb került ahhoz, hogy 
jóváhagyjon számos kihallgatási módszert. Az ügy tárgya ismét a 
fogvatartottak kihallgatásának ideiglenes felfüggesztésre irányuló kérelem 
elbírálása volt, miközben a GSS ragaszkodott nem csak a kérelem 
megtagadásához, hanem ahhoz is, hogy a különleges módszereket tovább 
folytathassa. A GSS ezért felhívta a Bíróságot, hogy vállalja fel a döntés 
felelősségét ezen módszerek alkalmazásáért. A Bíróság először megvizsgálta 
a GSS által a kihallgatások során alkalmazott különleges módszereket. 
Megállapította, hogy ezek nem jártak közvetlen fájdalom okozásával. 
Ahogyan azt a Bíróság szűkszavú véleménye leírja, az úgynevezett két 
kihallgatás közti „várakozási idő” alatt a fogva tartott alacsony széken ült, 
kezei fájdalmas helyzetben össze voltak bilincselve, a feje olyan zsákkal volt 
letakarva, amely rálógott a vállára is és eközben hangos zene szólt. 
Következésképpen a fogvatartott képtelen volt aludni ezalatt a „várakozási 
idő” alatt. A GSS nem ismerte be, hogy ezek a módszerek arra szolgáltak, 
hogy megtörjék a fogvatartott ellenállását. Azt állította, hogy ez nem 
eredményezte az „aktív pihenés hiányát”, és elmagyarázta, hogy a betakarás 
és a hangos zene azért volt szükséges, hogy megakadályozzák az azonos 
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szobában lévő fogvatartottak közötti kommunikációt, az alacsony szék és a 
bilincs pedig azért, hogy nehogy rátámadjanak a kihallgatóikra. A várakozási 
időt úgy jellemezték, mint a biztonság érdekében tett szükséges intézkedést, 
hiszen kevés számú kihallgatónak kellett több fogvatartottat kihallgatni 
azonos időben.527

A Bíróság ezt a magyarázatot nem vizsgálta alaposan. Szűkszavú 
döntésében elismerte a „várakozási idő” ésszerűségét. Az ésszerűség 
elismerése az alkalmazott módszereket szinte igazolja. Olyan benyomást 
kelt, hogy csak olyan mértékű minimális jogfosztást alkalmaztak, amely 
lehetővé tette a kihallgatás lefolytatását. A GSS beadványához csatolt, a fogva 
tartottak kihallgatásáról szóló jegyzőkönyv azonban kimutatja, hogy maga a 
„várakozási idő” volt az, amely a fogvatartottak elszántságának gyengítését 
szolgálta. A jegyzőkönyv a cellában, a kihallgató helyiségben és a „várakozási 
időben” töltött időt is részletesen feltüntette. A „várakozási idő” olykor 
órákig, akár 10 óráig, egy alkalommal több, mint 26 óráig is tartott. A 
„várakozást” sokkal rövidebb ideig tartó kihallgatás követte. A „várakozási 
idő” kérdéses ésszerűsége sértetlen maradt, a Bíróság kimondta, hogy a 
letakarás nem akadályozta a fogvatartott légzését, „nem járt olyan 
fájdalommal, ami kínzást eredményezett volna”. A Bíróság azonban 
megtiltotta a fájdalmas lebilincselést. Ezen kifogás fenntartásával ugyan, de 
megtagadta a kihallgatások ideiglenes felfüggesztésre irányuló kérelmet. 
Összességében a Bíróság mindegyik döntésével megsértette a kínzás 
tilalmával kapcsolatos nemzetközi standardokat. 
 
 

III.1.5. Kínzás és jogos védelem a magyar jogban 
 
 

III.1.5.a. Milyen legyen az alkalmazandó jog Magyarországon? 
 

Felmerül a kérdés, hogy a szűk értelemben vett magyar büntetőjog 
vagy éppen jog szerint, azaz, ha nem vesszük figyelembe a Magyar 
Köztársaság nemzetközi kötelezettségeit, elképzelhető-e olyan eset, amikor 
a kínzás büntetlen vagy éppen jogszerű lehet. 

A Btk. 227. §-ában tiltja a kényszervallatást. E szerint „Az a hivatalos 
személy, aki annak érdekében, hogy más vallomást vagy nyilatkozatot tegyen, 
illetőleg ne tegyen, erőszakot, fenyegetést, vagy más hasonló módszert alkalmaz, 
bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 
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Érdemes megvizsgálni egy kapcsolódó konkrét ügyet 1997-ből.528 A 
tényállása szerint az I. r. vádlott orosz állampolgár, a II. r. vádlott a 
féltestvére. Üzleti-kereskedelmi tevékenységet folytatnak Magyarországon. 
1994. december 6-án egy öttagú orosz állampolgárságú társaság találkozóra 
hívta őket az általuk bérelt budapesti lakásba. Az I. r. vádlott felment a 
lakásba, ahol az öt orosz személy már várta, az I. r. vádlottat durván 
bántalmazták, megverték, összerugdalták, megöléssel fenyegették, miközben 
nagy összegű pénzt követeltek tőle. A kezeit hátrakötözték, majd lementek 
az utcára, ahol a féltestvére, a II. r. vádlott várakozott. Közölték vele, hogy ő 
is menjen fel az említett lakásba, mert a testvére, az I. r. vádlott szeretne 
beszélni vele. A II. r. vádlott erre felment a lakásba, ahol őt is megöléssel, 
bántalmazással és különböző kínzási módszerekkel fenyegették meg. Még 
ezen a napon az I. r. vádlottnak - feltehetően - heroin tartalmú injekciót 
adtak be, és közölték vele, hogy a továbbiakban naponként fog ilyen tartalmú 
injekciót kapni. Ezt követően az I. r. és a II. r. vádlottat 1994. december 9. 
napjáig a lakásban fogva tartották, és hátratett kézzel egymáshoz bilincselték 
őket. Ezen a napon az öt orosz állampolgárságú személy közül négyen 
eltávoztak a lakásból, egyedül B. V. maradt a lakásban az összebilincselt 
vádlottakkal. B. V. fegyverrel is rendelkezett, és a televíziót nézte, amikor az 
összebilincselt vádlottak az őrzőjük engedélyével kimentek a WC-re, ahol az 
I. r. vádlottnak sikerült a rajta levő bilincset meglazítani és azt a kezéről 
lehúzni. Ekkor megállapodtak abban, hogy megtámadják a televíziót néző B. 
V.-t oly módon, hogy a II. r. vádlott hátulról, az I. r. vádlott pedig elölről 
fogja lefogni az őrző személyt. A megbeszélésüknek megfelelően, amikor 
visszamentek a szobába, mindketten ráugrottak a sértettre. A II. r. vádlott 
hátulról átölelte a derekánál, az I. r. vádlott pedig a nyakát próbálta 
leszorítani, miközben felkapott egy 2,5 kg súlyú üveg hamutartót, és azzal 
nagy erővel ütlegelni kezdte a sértett fejét és arcát. A dulakodás során a II. r. 
vádlott felkapott egy 11,5 cm pengehosszúságú kést és azzal három ízben 
hátba szúrta a sértettet.  Ezt követően az I. r. vádlott kitörte a konyha 
bukóablakát, és azon keresztül elmenekültek a lakásból, a kést a helyszínen 
eldobták, és rendőri segítséget kértek. B.V. sértett a sérüléseibe belehalt. Az 
elsőfokú bíróság az I. r. és a II. r. vádlott bűnösségét társtettesként 
elkövetett emberölés bűntettében állapította meg, és ezért az I. r. vádlottat 
6 hónapi börtönbüntetésre és a Magyar Köztársaság területéről történő 
kiutasításra; a II. r. vádlottat 8 hónapi börtönbüntetésre és a Magyar 
Köztársaság területéről történő kiutasításra ítélte.529

A Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság jogi álláspontjával nem 
értett egyet. A töretlen ítélkezési gyakorlat szerint az élet elleni támadás 
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esetén - a védett jogtárgy egyenértékűsége folytán - az elhárító magatartás 
arányosságát az adott tényállás mellett az elsőfokú bíróságnak nem is kellett 
volna vizsgálnia.530 Az I. r. vádlott élete közvetlen veszélyhelyzetbe került 
már a fogva tartásának első napján, a heroin adagolása során, de ezen 
túlmenően a durva bántalmazások, az éheztetés, az összebilincselés, valamint 
a vádlottak védekezésre képtelenné tétele folytán, lényegében mindkét 
vádlott élete ellen irányuló közvetlenül fenyegető támadás volt, melyet a 
szóbeli fenyegetéseikkel is megerősítettek. A vádlottaknak jogosan tartaniuk 
kellett attól, hogy a fogvatartóik bármelyik pillanatban visszatérhetnek, és az 
előzőleg szóban tett, élet elleni fenyegetéseiket ténylegesen beváltják. 

Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróságnak mindenekelőtt azt kellett 
tisztáznia a jogos védelmi helyzet megállapításához, hogy a vádlottak részéről 
kifejtett védekező magatartás során ténylegesen fennállt-e a törvényalkotó 
által megkívánt jogtalan támadás, figyelemmel arra, hogy a tényállás szerint a 
vádlottak által elkövetett cselekmény megkezdésekor az őrzőjük a televíziót 
nézve passzív magatartást tanúsított. Az ítélkezési gyakorlat szerint ugyanis a 
jogos védelmi helyzet megállapításának csak támadással, azaz erőkifejtéssel 
szemben van helye, amelyen aktív magatartás értendő, így a támadás fogalma 
további értelmezésre szorul. Ezzel összefüggésben a Legfelsőbb Bíróság úgy 
ítélte meg, hogy a támadás fogalmát az eddigieknél szélesebb körben kell 
értelmezni, (nota bene!) és nem hagyható figyelmen kívül a Legfelsőbb Bíróság 
15. számú irányelvében írt az a követelmény sem, hogy az adott ügyben a 
történések egész folyamatát figyelembe véve, a cselekménysor összefüggő 
vizsgálata alapján ítélhető csak meg, hogy a cselekmény véghezvitelének 
időpontjában a jogos védelmi helyzet fennállott-e. Ha ugyanis a sértett vagy a 
sértettek részéről megnyilvánuló passzív magatartás olyan jogtalan állapot 
további fenntartását célozza, amelynek létesítése bűncselekmény, és ez a 
passzív magatartás lényegében a sértettek részéről a már elkövetett 
bűncselekménynek a további folytatását célozza, még akkor is jogtalan 
támadásnak minősül, ha az elhárítás pillanatában ez nem párosul aktív 
támadó magatartással. Ezért a bűncselekmény folytán kialakított állapotot 
megváltoztató magatartás jogellenesnek nem tekinthető, mivel a jogsértést 
okozó erőkifejtés még tart, mert passzív magatartás mellett is a jogi tárgy 
további veszélyhelyzetnek van kitéve. 

Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság úgy ítélte meg, hogy a 
vádlottak a cselekmény elkövetésekor az őrzőik által megvalósított 
bűncselekmény következményeként olyan közvetlenül fenyegető jogtalan 
támadás alatt álltak, mely más módon elhárítható nem volt. Ezért a Legfelsőbb 
Bíróság a vádlottakat a Btk. 29. §-ának (1) bekezdés alapján a jogos védelem 
büntethetőséget kizáró oka miatt felmentette.  
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Felmerül tehát a kérdés, hogy abban az esetben, amikor például 
emberrablók elrabolt áldozatának holléte csak az emberrablótól kapott 
információ alapján állapítható meg, ez utóbbi azonban haladéktalanul 
szükséges az áldozat életének megmentése érdekében (mert e nélkül az 
éhen vagy szomjan hal), alkalmazható-e erőszak az emberrablóval szemben. 
Ez tulajdonképpen nem csupán elméleti kérdés, hiszen 1997-ben és 2003-ban 
két ilyen eset is vitát kavarta Németországban.531 A 2003-as ügyben a 
nyomozás vezetője felvállalta e morális és jogi kérdés súlyát és 
jegyzőkönyvbe is vette, miszerint erőszak alkalmazásával megfenyegette a 
gyanúsítottat, aki ennek hatására valóban bevallotta az elrabolt személy 
tartózkodási helyét. Sajnos annak életét a konkrét ügyben már ez sem tudta 
megmenteni.  

Ezen esetek és a részletesen ismertetett Legfelsőbb Bírósági ítélet 
alapjául szolgáló ügy közötti hasonlóság nyilvánvaló. A jogi kérdés a Btk. 29. § 
(1) bekezdésében megfogalmazott jogos védelem elemei közül a 
„közvetlenül fenyegető” jelző értelmezése.  Míg az intézett támadás röviden 
a sérelmet okozó cselekmény megkezdését és folytatását jelenti, addig a 
közvetlenül fenyegetés egy olyan helyzet jellemzése, amelyben a sérelmet 
okozó cselekmény ugyan még nem kezdődött meg, de a cselekmény 
megkezdése mind objektíven, mind pedig az azt észlelők számára 
szubjektíven biztosra vehető (bár a bizonyosság mértékéről érdemes lenne 
egy külön tanulmányt írni), és a cselekmény megkezdéséig, illetve az e 
cselekmény által okozott sérelem bekövetkezéséig (a cselekmény és a 
feltételezhető sérelem időbeli és egyéb összefüggése is megérdemelne egy 
hosszabb vizsgálatot) a hatóság sérelmet elhárító közbelépése nem 
biztosított (itt is csak azt lehet említeni, hogy a hatósági közbelépés 
bizonyossága illetve sérelmet megakadályozó voltának sikeressége ismét csak 
objektív és szubjektív módon vizsgálandó olyan valószínűség, amelynek 
összefüggései eddig feltáratlanok). Azaz, az emberrablás sértettjeinek 
életveszélyes állapota, éppúgy mint a fogvatartott orosz állampolgárok 
helyzete megalapozza a közvetlenül fenyegetettséget, amennyiben a szinte 
bizonyosan bekövetkező halál előtt az elkövetővel szemben alkalmazott 
erőszak az egyetlen mód e sérelem bekövetkezésének elhárítására.  

Tehát a jogos védelem mindenképpen megállapítható annak a nem 
hatóságként eljáró személynek a javára, aki azért alkalmaz erőszakot az 
emberrablóval szemben, mert csak az így nyert információ birtokában képes 
megakadályozni a sértetten bekövetkező sérelmet. Ekkor a fennmaradó 
kérdés csupán az, hogy a hatóság jogosult-e ugyanezen logika alapján az 
erőszak alkalmazására. Abban az esetben, ha a hatóságot nem jogosítanánk 
fel erre, ezen bűncselekmények sértettjeinek hozzátartozóit és 
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tulajdonképpen magát a hatóságot is arra ösztökélné a jog, hogy ne 
forduljanak ilyen esetekben hatósághoz - hiszen annak eljárása ab ovo 
kevésbé lenne hatékony -, hanem magánszemélyként, quasi saját szakállukra 
próbáljanak meg információt kicsikarni az elkövetőből.  

E megállapítások hatása a terroristákkal szembeni eljárásokkal 
összefüggésben nem hagy kétséget afelől, miszerint amennyiben a jogos 
védelem feltételei fennállnak, bár formálisan megvalósítja a kényszervallatást 
az a hivatalos személy, aki erőszakkal csikar ki olyan információt a 
terroristából, amely más életének, testi épségének megóvásához szükséges, 
mégsem büntethető a jogos védelem büntethetőséget kizáró, ezen belül is 
materiális jogellenességet kizáró (társadalomra veszélyességet kizáró) oka 
miatt.  

A kényszervallatás valódi alkalmazása demokratikus keretek között 
szinte megoldhatatlan.  Igaz e kijelentés ellen szól - éppen úgy, mint ahogy a 
kényszervallatás tilalmának jogalapját megkérdőjelezi az élethez való jog 
vitatható eseti relativizációja -, hogy az élethez való jog korlátozását is 
megoldják a demokratikus jogrendszerek jogi és intézményes keretek között 
(pl. halálbüntetés, megengedett fegyverhasználat).  A kényszervallatás 
gyakorlati megvalósíthatósága éppúgy visszariaszthatja az embert, mint az a 
gondolat, hogy valaki ártatlanul vagy tudatlanul kényszervallatás áldozatául 
eshet. Az is biztos azonban, hogy az egyén elhatározottsága az általánosan 
elfogadott emberi értékek megkérdőjelezésére személyes érintettségével 
végletesen megváltozhat éppúgy, mint egy demokratikus társadalom 
hajlandósága az alapvető emberi jogok feladására a terror szorításában.    
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III.2. A repülőt lelőni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki 

beleegyezik én nem ellenzem 
 

„Es existiert nichts, aus dessen Natur nicht eine Wirkunk folgte.” 
 (Spinoza, B., Ethik, 63.)  

 
 

III.2.1. Bevezetés 
 

Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én bekövetkezett 
terrortámadások532 világtörténelmi eseménynek bizonyultak sokrétű hatásuk 
következtében.  A jog minden vetülete, és így a jogászok minden fajtája sokat 
foglalkozott és foglalkozik e probléma halmazzal.  Jelen írás nem dolgozza fel 
a számos kitűnő tanulmányt amely e körben született; csupán egy 
gondolatmenet vázlata arról, hogy egy terrortámadás eszközévé vált polgári 
repülőgép lelőhető-e, és milyen büntetőjogi következményei vannak egy 
ilyen cselekménynek. 

Az említett terrortámadások sokféle értékelése lehetséges.  
Amennyiben állami aktusnak tekintjük őket, akkor sok érv szól amellett, 
hogy agressziónak minősítsük azokat e terminus vitatott voltának 
ismeretében is.  Másfelől, lehetséges bűncselekményként értékelni e 
tetteket.  Egy ilyen kvalifikáció a nemzetközi, illetve a nemzeti büntetőjog 
területeit is a tanulmányozandó jogterületek közé emeli.   

A polgári légijármű felhasználásával végrehajtott terrortámadás 
minősítése (agresszió, bűncselekmény stb.) kihat az erre adható válaszokra 
és azok jogi minősítésére.  Hiszen amennyiben fegyveres támadás ér egy 
államot, az önvédelmi helyzetbe kerül, és például az azt végrehajtó 
„terroristák” harcosokká, azaz kombatánsokká válnak. Felmerül annak 
lehetősége, hogy e szituáció a nemzetközi humanitárius jog hatálya alá kerül, 
míg bűncselekmény esetén elkövetőkről van szó, ami belső jogi, nemzetközi 
büntetőjogi és emberi jogi problémákat vet fel.   

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a terrortámadásra reagáló állam 
(mint jogi személy) felelőssége külön kezelendő és vizsgálandó az adott 
elhárító cselekményt (a repülő lelövését) végrehajtó természetes személy 
felelősségétől, még akkor is, ha e két aktus között nyilvánvaló és 
szükségszerű a korreláció.  Az állam a nemzeti büntetőjog alanya nem lehet, 
ugyanakkor a lelövést természetes személyek hajtják végre.  Ezen utóbbiak 
ölési cselekményét a nemzeti jogban valamiféleképpen értékelni kell.  

                                                 
532 A ’terrorcselekmény’ szót nem használom, mert ezzel a Btk. 261. §-a szerinti 
bűncselekményre utalnék.   
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Felvetődik a kérdés, hogy e természetes személyek tartoznak-e, és ha igen, 
milyen nemzetközi büntetőjogi felelősséggel.   

Az állam, mint a nemzetközi jog elsődleges alanya viszont csak a 
nemzetközi jognak megfelelően reagálhat a terrortámadásra, a támadás 
kvalifikációjától függően humanitáriusjogi és/vagy emberi jogi 
feltételrendszernek megfelelően.533  Az állam (és nem állami vezetők!) 
nemzetközi büntetőjogi felelőssége vitatott, azzal ebben az összefüggésben 
korai foglalkozni.   
 
 

III.2.2. Az állam szerepe 
 

Az állam köteles tehát a nemzetközi jog betartására a többi állam 
vonatkozásában, a humanitárius jog betartására, amennyiben nemzetközi 
vagy nem-nemzetközi fegyveres összeütközésről van szó, valamint az emberi 
jogok betartására, amely azonban csak az állam önkéntes alávetése esetén 
kényszeríthető ki.  A humanitárius jog szabályai - néhány ide nem vágó 
kivételtől eltekintve - az 1949-es Genfi Egyezmények közös 2. cikke szerinti 
nemzetközi fegyveres összeütközés esetén, valamint a közös 3. cikk és az 
1977-es II. Kiegészítő Jegyzőkönyvük 1. cikk (1) bekezdés szerinti két fajta 
nem-nemzetközi fegyveres összeütközés esetén alkalmazandók.534   

Konkretizálva e megközelítést, az az igazi kérdés - amint azt a német 
törvény kapcsán kialakult parlamenti és jogtudományi vita is mutatta535 -, 
hogy lehet-e alkotmányosan oly törvényt hozni, amely megengedi, adott 
esetben százak életének kioltását, méghozzá olyanokét, akik ártatlanok, sőt 
maguk is a bűncselekmény sértettjei. Ennek a törvénynek és az általa 
megengedett állami aktusnak tehát nem csak a nemzetközi jognak, az emberi 
jogoknak, a humanitárius jognak kell megfelelnie, hanem a jogfilozófia, 
büntetőjog-filozófia számára is adekvát választ kell adnia. Számos probléma 
mellett ui. a legalapvetőbb az, hogy jogszerűen feláldozható-e esetleg több 
száz „ártatlan” emberi élet azért, hogy ezzel még több ember életét 
megmentsék.   

A humanitárius jog főszabályként tiltja a polgári személyek, polgári 
objektumok elleni katonai támadás (I. KJ 48., 51 cikk).  Ugyanakkor 
megengedi az elkerülhetetlen és szükséges minimumra csökkentett polgári 
áldozatot (I. KJ 51. cikk (5) b)).  A hágai Nemzetközi Bíróság 1996-os 
tanácsadó véleményében nemcsak a humanitárius jog és az emberi jogok 
kapcsolatával foglalkozott, hanem kifejtette véleményét az élethez való jog 

                                                 
533 Vö: Nagy, K. (1999), 514f. 
534 Vö: Gardam, J. (1999), McCoubrey, H. (1998), Merton, T. (1998).  
535 Pawlik, M. (2004), 1045-1046. 
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érvényesüléséről fegyveres összeütközés során.536  Ezzel összefüggésben 
megállapította, hogy az élethez való jog, mint az emberi jogok része lex 
generalis, azaz valóban általában tilos az ölés az állam számára. Azonban a 
humanitárius jog, mint lex specialis megengedi az ölést saját szabályainak 
megfelelően, sőt a polgári áldozatot is a fent említett általános korlátozás 
mellett.   

Következésképpen az állam jogszerűen ölhet „ártatlanokat”, ha 
például (és ezzel nem a ius in bello-t, kívánom a ius ad bellum-mal keverni) 
önvédelmi hadműveletek során szükségszerűen okoz elkerülhetetlen polgári 
veszteséget. Maga a honvédelem gondolata is azon alapul, hogy az egyénnek 
(a honvédelemre köteles állampolgárnak) akár élete árán is meg kell védenie 
hazáját, a többi embert.  A katonát halálba küldő parancsnok állami 
felhatalmazás alapján a társadalmi kisebb rossz filozófiáját követve jár el.   

Azaz, egyfelől az állam bombázhat, akkor is, ha tudja, hogy 
jogellenesen a másik állam óvodásokat telepített egy elkerülhetetlenül fontos 
katonai objektum közelébe, és biztosra vehető, hogy a támadás nagyszámú 
ártatlan gyermek életébe kerül. Másfelől, saját állampolgárait is alárendelheti 
az állami túlélés céljának. Sőt, úgy tűnik, hogy az állam a létét fenyegető 
másképp elháríthatatlan veszély esetén nukleáris fegyvert is alkalmazhat.537   

Az emberi jogokra pillantva itt érdemes megjegyezni, miszerint 
amennyiben egy jogrendszer - mint például vitathatóan a magyar - az emberi 
életet abszolút és korlátozhatatlan jognak tekinti, akkor nem csak a jogos 
védelmet nehéz megfelelő jogelméleti alapokra helyezni, bár Sólyom híres 
párhuzamos véleménye a 23/1990. (X. 31.) AB határozatban erre kísérletet 
tesz, de az állami képviselők fegyverhasználatát is nehéz alkotmányosan 
értelmezni. 

Először is, néhány alkotmány és nemzetközi dokumentum is megjelöl 
bizonyos jogokat, melyeket az államnak figyelembe kell vennie még a 
legszélsőségesebb körülmények között is. Például az emberi jogok európai 
Egyezménye háború vagy egyéb közveszély esetén megengedi az általa 
biztosított jogok korlátozását.538 Azonban, bizonyos jogok még ilyen 
körülmények között sem limitálhatóak.539 Ezen jogok egyike az élethez való 
jog.540

                                                 
536 No. 36, ICJ Nuclear Weapons Advisory Opinion (1996).   
537 Ibid.  
538 Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 15. (1) (2) cikk. 
539 Például a Német Alaptörvény 19. cikk; a Polgári és Politika Jogok Nemzetközi 
Egységokmánya (1966) 4. cikk; az Emberi Jogok Amerikai Egyezménye 27. cikk. 
540 Az emberölés büntetőjogban elfoglalt speciális helyéről lásd Fletcher, G. (1978), 341-357. 
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Az európai emberi jogi bíráskodásban az állam pozitív életvédelmi 
kötelezettsége már relatíve korán kialakult a Bizottság esetjogán alapulva.541 
Sőt, a McCann and Others v Egyesült Királyság ügyben tett jelentésében a 
Bizottság megerősítette ezen álláspontját.542 Továbbá, az Osman v. Egyesült 
Királyság ügyben, bár a bíróság nem állapította meg a 2. cikk megsértését, 
nagy jelentőséggel bír azon kijelentése, hogy a 2. cikk nem csupán azt 
követeli meg az államoktól, hogy ”tartózkodjon az élet szándékos és jogtalan 
elvételétől, de azt is, hogy tegyen megelőző intézkedéseket az egyén életének 
védelme érdekében, ha azt egy másik személy bűncselekménye veszélyezteti.” 543

Nem csupán az abszolút jogok kerülhetnek összeütközésbe, hanem a 
másodlagos jogok és az abszolút jogok között is lehet ellentét. Ezekben az 
esetekben azonban a végeredmény nem lehet kétséges. Ugyanakkor Aleinikoff 
rámutat az egyén és az állam érdeke között fennálló különbségre.544 Azonban 
egy érdekről megállapítani, hogy az állami vagy egyéni, igen ellentmondásos 
feladat. Nyilvánvalóan egy alkotmányos érdek fogalmánál fogva mindig 
elsőbbséget élvez a nem alkotmányos érdekkel szemben; azonban egy jog 
alkotmányosnak nyilvánítása, vagy annak kijelentése, hogy nem vezethető le 
az alkotmányból, megint csak vitatott kérdés lehet.545  

Eltekintve az abszolút és a másodlagos jogok, valamint ennek 
következtében az abszolút és a másodlagos jogokhoz kapcsolódó 
bűncselekmények közötti különbségtételtől, nehéz olyan anyagi jogi alapot 
találni, mely a jogok osztályozásának kötelezettségét az államra terheli. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem létezik e jogok osztályozása.546 
Valójában maga a legalitás, az arányosság elvén keresztül megköveteli az 
államtól, hogy ragaszkodjon az arányos kriminalizáció szigorú 
követelményéhez. Az alapvető különbség azonban, a szükségességi teszthez 
fűződő arányossági követelmény és az anyagi értékítélet között az, hogy míg 
az állam kényszerítve van az abszolút jogokhoz kapcsolódó értékítéletek – 
vagyis végső soron az anyagi kriminalizációs kötelesség – által, a másodlagos 
jogok esetében nem jelenik meg ez a kriminalizációs kötelesség. Az utóbbiak 

                                                 
541 Úgy tűnik, hogy kezdetben a Bizottság elutasította a 2. cikkre alapozott igényeket, ha az 
állami emberölés nem szándékos volt: X. v. Belgium, No. 2758/66, Yearbook XII, 1969, 174. 
Az újabb esetekben a Bizottság felülvizsgálta ezt az álláspontját. Lásd No. 7154/75, Dec. 
12.7.78, D.R. 14, p. 31; No. 9348/81, Dec. 1983, D.R. 32, p. 190; No. 167346/90, Dec. 
2.9.91, D.R. 72, p. 236. 
542 McCann and Others v. the United Kingdom, No. 18984/91, Comm. Report of  4 March 
1994, para. 193. 
543 Eur Court H.R., Osman v. the United Kingdom (1998), (1999) Crim.L.R. 82-83. 
544 Aleinikoff, T.A. (1987), 981-982. 
545 Lásd például Crump megszámolhatatlan alapvető jogokról szóló cikkét. CRUMP, D. 
(1996). 
546 Jó például szolgál a német Legfelsőbb Bíróság 61 RGSt, 247 döntésének elemzése. 
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esetében csupán a legalitás köti az államot, hogy a büntetőjogot illetően 
értéket csatoljon a jogokhoz, ha úgy dönt, hogy kriminalizálja e jogok 
megsértését.  

Ahogy arra Aleinikoff is rámutatott, az amerikai Legfelsőbb Bíróság 
által az ellentétben álló alkotmányos jogok megítélésében leggyakrabban 
használt módszer a mérlegelés: „ a ‘balancing´ kifejezés olyan 
alkotmányértelmezéssel kapcsolatos elméletekre utal, melyek a versengő érdekek 
azonosításán, felmérésén és összehasonlításán alapszanak.”547   A Tenessee v. 
Garner ügyben a Legfelsőbb Bíróság azzal foglalkozott, hogy alkotmányos-e 
halálhoz vezető erőszakot alkalmazni menekülő bűnözővel szemben.548 A 
Bíróság elutasította azt, hogy a szökés megelőzéséhez fűződő érdek az egyén 
élethez való jogával szemben előnyt élvezne. Világos, hogy e jogok között 
feszülő ellentét nem oldható fel azzal, hogy a szökésben lévő fegyenc élethez 
való jogát félresöpörjük akár mérlegelés útján, akár más módon. Ha 
elfogadjuk az élethez való jog abszolút jellegét, egy szökésben lévő fegyencet 
nem lehet lelőni. 

Illetve csak a Sólyom-féle magyarázat adható, vagyis a szökési kísérlettel 
jogon kívül helyezi magát a fogoly.  Közötte és az őr között jogon kívüli 
helyzetet a jog csak annak létrehozásáért felelős és megszüntetéséért felelős 
vonatkozásában ítéli meg.  Az állam csak akkor sértené meg az élet 
abszolútságát, ha az őrt a fogoly lelövésének elmulasztása esetén halállal 
büntetné (a halál büntetést mint büntetést ideértve a sérelem kétszeres 
lenne).  Amíg az őrnek valódi választása van, addig az állam nem tekinthető a 
fogoly életét szükségszerűen elvevőnek, hanem a fogoly az, aki választása 
által az őr döntésének kiszolgáltatja magát.  
 
 

III.2.3. Az egyén helyzete 
 

2004. június 18-án a német parlament alsóháza (Bundestag) törvényt 
fogadott el a légtér biztonságáról, amelyet azonban a felsőház (Bundesrat) 
megvétózott, ám ezt az alsóház visszautasította.549  E törvénynek a 14. §-a 
alapján fegyver alkalmazható légijárművel szemben, ha a körülményekből arra 
lehet következtetni, hogy azt emberek életének kioltására akarják használni, 
és a fegyverhasználat az egyetlen eszköz, amellyel e közvetlen veszély 
elhárítható.   

Pawlik a német jogot vizsgálva a szövetségi honvédség és szövetséges 
fegyveres erők katonái valamint polgári őrök által alkalmazható közvetlen 

                                                 
547 Aleinikoff (1987), 945. 
548 471 U.S. 1 (1985). Aleinikoff (1987), 989-992. 
549 Pawlik, M. (2004), 1045-1046. 
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kényszerítő eszközökről és különleges jogosultságokról szóló törvény 
rendelkezéseit értelmezi először.550 Megállapítja, hogy az idézett törvény 
egyes szakaszai (15. § (2) bek.; 16. § (2) II. mondat) részletesen szabályozzák 
a tömeggel szemben alkalmazott fegyverhasználatot. Ezen szabályok 
megengedik a fegyverhasználatot akkor is, ha az - bár veszélyeztet 
ártatlanokat is (olyanokat, akiknek cselekménye a fegyverhasználatot mint 
egyedi személy ellen nem tenné lehetővé) -elkerülhetetlen.  A szerző 
hivatkozik a német irodalomra, amennyiben megállapítja, hogy a 
szakemberek a túszokat is az így veszélyeztethető személyek körébe 
sorolják.551  Rámutat azonban arra a különbségre, amely a tömeg elleni 
fegyverhasználat és a vizsgált eset között van. A tömeg ereje és az ebben 
rejlő veszélyek a tömeg pszichózison át számos okra vezethetők vissza, így a 
résztvevő, ám „ártatlan” emberek akaratlanul is veszélyt jelentenek, míg a 
kérdéses történeti tényállásban egy technikai szerkezet pusztító ereje az 
amely a közveszélyt előidézi.   

A német egységes rendőrségi modell törvénytervezet, valamint az 
ennek megfelelő állami rendőrségi törvények vizsgálatakor Pawlik arra a 
következtetésre jut, hogy a modell törvény 41. § (4) bek. II. mondat csak úgy 
értelmezhető, hogy fegyverhasználat kizárólag akkor jogszerű - még, ha ez is 
az egyetlen módja az élet elleni támadás elhárításának -, ha ez ártatlan életét 
nem veszélyeztet.552  Mindenesetre az ún. rendőrségi végszükség (polizeilicher 
Notstand) szabályai szerint az ártatlan személyt a mentő cselekmény csak 
kisebb fokban veszélyeztetheti, mint amilyen veszélyben a végszükség alanya 
van. Pawlik megállapítja továbbá, hogy nem ez a helyzet a légvédelmi törvény 
alapján, hiszen ott az is jogszerűen jár el, aki az ártatlanok biztos halálát 
jelentő repülőgép lelövése mellett dönt és azt végrehajtja.  Helyesen mutat 
rá, hogy egy ilyen szabály jogelméletileg csak akkor megalapozott, ha az 
emberi életek számszerűen összemérhetőek, illetve feltételezzük, hogy az 
utasok élete egyébként sem lett volna megmenthető.  

A német végszükség jogában alapelv, miszerint ártatlanok nem 
kötelezhetők életük feláldozására, valamint az is, hogy az életek nem 
számszerűsíthetők, azaz a kevesebb számú élet sem áldozható fel a nagyobb 
számú élet megtartása érdekében.553   

Ugyanakkor az ún. jogon túli végszükség (übergesetzlicher Notsand) 
intézményét vizsgálva Pawlik igen érdekes esetre hívja fel a figyelmet. A 
nemzeti szocializmus ideje alatt Németországban egyes egészségügyi 
intézmények orvosai kisebb számú kórós elmeállapotú beteget a 
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hatóságoknak azok megölése céljából kiszolgáltattak, ám ezzel bizonyítottan 
a kiszolgáltatottak számánál jóval nagyobb számú beteg életét mentették 
meg.  A jogirodalom túlnyomó többsége ma is büntethetőséget kizáró ok 
miatt az orvosok büntetlensége mellett foglal állást.554 A jogon túli 
végszükség három feltétel esetén alkalmazható: a) a megmentendő érdeknek 
egzisztenciális súlyúnak kell lennie, b) a sértett érdek szinte elveszettnek 
tekinthető, c) nincs más lehetőség a megmentendő érdek mentésére.   

A repülőgép lelövése esetén - valamint a német hivatkozott 
légvédelmi törvény 14. § (3) bekezdés szerint - e feltételek fennállnak.  Ám 
itt köszön vissza az a problematika, hogy bár mindig összefüggenek, mégis 
különválasztva vizsgálandó az állam és a képviseletében eljáró személy 
felelőssége.  Azaz, a lelövést végrehajtó, arra parancsot adó személy az 
egyéni büntetőjogi felelősség alól a német jog szerint mentesülne, ám ez nem 
legitimálja - Pawlik álláspontja szerint - az állam ilyen irányú jogalkotását.  E 
jogintézmény bár kizárja  a büntethetőséget azonban nem a jogellenességet. 
Azaz, bár a lelövésben részt vevő személyek - akik valószínűleg egyébként is 
egy szélsőségesen nehéz morális konfliktusban vannak, hiszen adott esetben 
több száz ártatlan embert ölnek meg - nem büntethetők, de cselekményük 
jogellenes marad.  A demokratikus jogállam nem hozhatja állampolgárait 
olyan helyzetbe, hogy egy végletekig kiélezett erkölcsi választást jog szerint 
kötelesek „tömeggyilkossággal” „megoldani”, ugyanakkor az állam 
jogellenesnek minősíti cselekményüket és quasi nagyvonalúan mégsem 
büntet.555   

Érdemes megemlíteni, hogy Merkel érvelési sémája a légvédelmi 
törvény tárgyalt 14. § (3) bekezdésével kapcsolatban a Sólyom-i párhuzamos 
vélemény jogos védelemmel összefüggő gondolatait visszhangozza, amelyek a 
Hobbes-i homo hominis lupus természetes állapottal magyarázzák a kérdéses 
szituációt.556   

A magyar büntetőjogi dogmatika a büntethetőséget kizáró okok 
között ismeri a jogszabályi felhatalmazást, a jogos védelmet valamint a 
végszükséget is.  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. 
évi CV. törvény, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, és 3/1995. 
(III. 1.) BM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról tartalmaz többek 
között szabályokat a fegyverhasználatról.  Az alapvető problémát, azaz az 
ártatlanok feláldozását, a kisebb rossz alkalmazásának elvét egyik sem 
tárgyalja.   

A joggyakorlat szerint a hivatásból eredő jog gyakorlása folytán 
bűncselekmény hiányában - nem pedig a jogos védelem mértékének 
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menthető okból való túllépésére hivatkozással - van helye felmentő ítélet 
meghozatalának, ha a szolgálatban levő rendőr az általa észlelt 
bűncselekmény elkövetésében részt vevő személyek üldözése során, a 
figyelmeztető lövések leadása ellenére is tovább menekülő személyek közül 
az egyik személlyel szemben a jogszerű fegyverhasználat körében olyan 
lövést ad le, amely annak halálát eredményezi.557 Véleményem szerint az Rtv. 
54. § a) pontjában megfogalmazott életvédelem a Btk. 29. §-a szerinti jogos 
védelem részbeni megfelelője, így büntetőjogi szempontból helyesebb ilyen 
esetben a jogos védelemre hivatkozni.  Mindazonáltal a jogszerű 
fegyverhasználat és a jogos védelem keretében kerül megítélésre, az az eset, 
ha csak terroristák lennének a repülő fedélzeten.   

De használható-e a Btk. 30. §-ában megfogalmazott végszükség az 
ártatlan utasok megölésére? A Btk. szerint a végszükség alapján: „Nem 
büntethető, aki a saját, illetőleg a mások személyét vagy javait közvetlen és 
másként el nem hárítható veszélyből menti, vagy a közérdek védelmében így jár el, 
feltéve, hogy a veszély előidézése nem róható a terhére, és a cselekménye kisebb 
sérelmet okoz, mint amelynek elhárítására törekedett.” 

A végszükség, ahogy azt az előbbiekben már tárgyaltuk, társadalomra 
veszélyességet (materiális jogellenességet) kizáró ok.  E helyzet a jogos 
védelmi helyzettel megegyezik abban, hogy ez is veszélyhelyzet, különbség 
viszont, hogy a végszükség nem harmadik személy jogtalan támadása folytán 
következik be. Kialakulása a törvényben nincs rögzítve, viszont a jogos 
védelemtől és a kényszer és fenyegetéstől való elhatárolás során kiviláglik, 
hogy vagy embertől független okfolyamat hozza létre a veszélyhelyzetet 
(árvíz, villámcsapás okozta tűzvész, tűzhányó kitörés stb.), vagy pedig olyan 
okfolyamat, amely bár emberhez köthető, mégis annak a személynek aki azt 
elindítja ’támadása’ nem jogellenes (pl. maga is végszükségben cselekszik). 
Végszükséget eredményez azonban az is, ha például valaki felgyújt egy házat, 
és a tulajdonos csak a szomszéd kerítését ledöntve, annak garázsába betörve 
tud vízhez, öntöző tömlőhöz jutni.  Ebben az esetben a gyújtogatás 
kimerítheti a Btk. 259. § (1) bek.-be ütköző közveszélyokozást, azaz 
bűncselekmény, továbbá az elhárító magatartásnak, amely ugyancsak 
bűncselekményt valósítana meg (rongálás, magánlaksértés) ártatlan harmadik 
személy a quasi sértettje.   

Ebben az összefüggésben a repülőgépet lelövő katona jogos védelem 
(a jogszabályi felhatalmazás mellett) miatt büntetlen a terroristák 
vonatkozásában, és végszükség miatt büntetlen (a jogszabályi felhatalmazás 
mellett) az utasok vonatkozásában.  Feltéve természetesen, hogy háromszáz 
élet kioltása kisebb sérelmet jelent mint ötezer élet kioltása.   
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III.3. A tiltott toborzás 

 
„A vándorúttól fáradtan, betelten 

kopár mezőkön, zörgő avaron 
kószál a lelkem.” 

(Macuo Basó (Kosztolányi Dezső fordítása)) 
 
 

III.3.1. Az előzmények 
 

A magyar jog az 1990-es évektől kezdve az állampolgárok határon 
átnyuló, nyugatra tartó migrációja következtében szembesült azzal a 
kérdéssel, hogy lehetséges-e magyar állampolgárnak a francia légióba 
belépnie.  Sőt, féllegális irodák jöttek létre, amelyek tevékenysége 
kifejezetten arra irányult, hogy férfiakat a francia légió számára 
toborozzanak, majd az utazásukat és beléptetésüket intézzék.  E 
cselekmények megítélését Magyarország uniós csatlakozása is 
befolyásolhatta. 

A Btk. hatálybalépésétől 2000. március 1-ig a 154. § a Bűncselekmény 
a népek szabadsága ellen tényállását szabályozta, mely szerint „az a magyar 
állampolgár, aki népelnyomó fegyveres alakulatba önként belép, bűntettet követett 
el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel” volt büntetendő.  A tiltott 
toborzás bűncselekmény címét és szövegét az 1999. évi CXX. törvény 9.§-a 
állapította meg 2000. március 1. napjától kezdődő hatállyal:  

Az elkövetési magatartás kriminalizálására a Magyar 
Népköztársaságot nem terhelte nemzetközi szerződéses kötelezettség, a 
népelnyomó fegyveres alakulatba belépés büntetőjogi szankcionálása a 
nemzetközi jog általános fejlődéstendenciáiból és a Magyar Népköztársaság 
külpolitikájából következett.558  Ennek megfelelően a bűncselekmény védett 
jogi tárgya a népek szabadsága és ennek fennmaradásához fűződő érdek volt. 
Ebből a széles megfogalmazásból is láthatóan, a törvény generális jelleggel 
tiltotta a népek elnyomására szervezett alakulatokba való belépést. A népek 
kifejezés használata nem hagyott kétséget afelől, hogy nemcsak állammá 
szerveződött népek ellen irányuló fegyveres alakulatba való belépés minősült 
tényállásszerűnek, népek alatt olyan népcsoportokat is érteni kellett, akik 
éppen az önálló államiság elnyerésére törekedtek. A törvény elfogadásának 
idején számos volt gyarmati vagy félgyarmati ország nyerte el függetlenségét, 
melyek önálló államiságára, illetve az azért küzdők esetén az önálló államiság 
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elnyerésére a fegyveres csoportok szervezése reális veszélyt jelentett, mely 
áttételesen a nemzetközi békét és biztonságot is veszélyeztette.  

A bűncselekmény elkövetési magatartása a népek elnyomására 
szervezett alakulatba való önkéntes belépés volt. A belépés az alakulathoz 
való mindenfajta csatlakozást, az alakulat működésében bármilyen formában 
történő részvételt magában foglalt. Az alakulatba lépés célja és indoka 
közömbös volt. Az alakulatba való önkéntes belépés akkor is tényállásszerű 
volt, ha az alakulat eredetileg nem népelnyomó céllal szerveződött, de a 
belépéskor már népelnyomóvá vált. A belépés csak annak önkéntessége 
esetén valósított meg bűncselekményt, kényszer, megtévesztés esetén 
bűncselekmény nem volt megállapítható. A tévedés fennállhatott akár a 
tekintetben, hogy az elkövető nem tudta, hogy fegyveres alakulatba lépett be, 
akár a fegyveres szervezet céljára vonatkozóan. 

A bűncselekmény alanya kizárólag magyar állampolgár lehetett. A 
miniszteri indokolás szerint a hazai büntetőtörvénykönyv személyi 
hatályának túlzott kiterjesztése lenne, ha fegyveres alakulatba belépésért más 
államok állampolgárait is büntetéssel fenyegetné a magyar törvény.  A 
belépés önkéntessége kapcsán kifejtettekből következően az elkövetőnek 
tisztában kellett lennie a fegyveres szervezet céljával, a bűncselekmény tehát 
csak szándékosan volt elkövethető. 
 
 

III.3.2. A tiltott toborzás megjelenése 
 

A Bűncselekmény a népek szabadsága ellen törvényi tényállását 2000. 
március 1-től a Tiltott toborzás váltotta fel.  A törvényhely 2000. március 1-
jétől hatályos szövege szerint „aki a Magyar Köztársaság területén idegen 
fegyveres szervezetbe katonai szolgálatra, katonai érdekű egyéb szolgálatra, vagy 
katonai kiképzésre toboroz, bűntettet követ el és egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.”559  

A tiltott toborzás kodifikálása a korábbiakhoz képest markáns 
szemléletváltást jelentett.  Míg a Bűncselekmény a népek szabadsága ellen 
tényállás a belépést szankcionálta, a Tiltott toborzás a toborzó, agitáló 
magatartáshoz fűz büntetőjogi szankciót. A Bűncselekmény a népek 
szabadsága ellen tényállási eleme volt a fegyveres szervezet népelnyomó 
jellege, a Tiltott toborzás megvalósulása szempontjából a fegyveres szervezet 
célja irreleváns. Változást jelent az is, hogy míg az előbbit csak magyar 
állampolgár követhette el, a Tiltott toborzást bárki megvalósíthatja.560
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A bűncselekmény elkövetési magatartása a toborzás, azaz az idegen 
fegyveres szervezetbe a tényleges katonai szolgálatra, illetve a katonai 
érdekű egyéb szolgálatra, vagy valamilyen katonai jellegű kiképzésre való 
felhívás. A törvényhely ezzel a széleskörű megfogalmazással az összes 
lehetséges katonai tevékenységet magában foglalja. A toborzás aktív 
magatartást feltételez: agitálást, meggyőzést, szervezkedést annak érdekében, 
hogy valaki az idegen fegyveres szervezetbe belépjen. Az elkövetési 
magatartás megvalósítása lehetséges szóban, írásban, elektronikus formában, 
média útján, stb.  A toborzás megvalósulhat folyamatos vagy ismétlődő 
jellegű magatartás tanúsításával, de egyszeri alkalommal való elkövetés útján 
is. Az elkövetési magatartás megvalósulásának nem feltétele, hogy a toborzó 
személy előzetesen megállapodjon a fegyveres szervezettel, azaz, hogy a 
toborzás a fegyveres szervezet megbízásából történjen.  A katonai érdekű 
egyéb szolgálat minden olyan tevékenységet felölel, amely a katonai 
szervezet kiszolgálásával, ellátásával, felkészítésével, felszerelésével, stb. függ 
össze. 

A tényállás megvalósulásának törvényi előfeltétele, hogy az elkövetési 
magatartást idegen fegyveres szervezetbe való toborzással valósítsa meg az 
elkövető.  Sem a törvényszöveg, sem a törvényhez fűzött indokolás nem ad 
azonban a tekintetben iránymutatást, hogy mely fegyveres szervezet 
tekintendő idegennek.  A jogszabályhelyet értelmező kommentárokból, 
tankönyvi magyarázatokból az alábbi álláspontok rajzolódnak ki: Idegen 
fegyveres szervezet alatt értendő – a Magyar Köztársaság fegyveres erőin és 
rendvédelmi szervein kívüli – minden militarista célt, érdeket szolgáló olyan 
felfegyverzett csoport vagy intézmény, amelynek létrehozója vagy fenntartója 
idegen államhatalom vagy annak szervezete. A törvényhely alkalmazása 
szempontjából csak a külföldi (az idegen állam joga szerint) legitim fegyveres 
szervezetek jöhetnek szóba.561  Ezen értelmezés szerint a Magyar 
Köztársaság fegyveres erőin és rendvédelmi szervein kívül minden fegyveres 
szervezet idegennek tekintendő.  

Rá kell mutatni ugyanakkor, hogy a fenti definíció azon kitételének 
elfogadása, mely szerint a törvényhely alkalmazásakor csak olyan fegyveres 
szervezetek jöhetnek szóba, melyek létrehozója vagy fenntartója idegen 
államhatalom vagy annak szervezete, arra az eredményre vezetne, hogy a 
tényállás szempontjából nem minősülnének idegen fegyveres szervezetnek 
például az ír, a baszk, a palesztin, a kurd vagy egyéb terrorista szervezetek. 
Ez pedig a törvényhozói szándékkal mindenképpen ellentétben állna, hiszen 
kizárt, hogy a jogalkotó az ezen szervezetekbe való toborzást ne kívánta 
volna szankcionálni. 
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Egy másik álláspont szerint nem tartozhatnak a tényállásban megjelölt 
idegen fegyveres szervek közé a kölcsönös katonai segítségnyújtási 
kötelezettséget tartalmazó hatályos nemzetközi szerződés (a NATO 
csatlakozásról szóló 1999. évi I. törvény) alapján szövetséges államoknak a 
Magyar Köztársaság területén tartózkodó fegyveres erői sem. Idegen 
szervezetnek - egyebekben - a külföldi államok által külföldön fenntartott 
katonai rendeltetésű felfegyverzett szervezeteket tekintjük.562  Ez a definíció 
tehát azzal a korlátozással emeli ki a törvényhely alkalmazási köréből a 
szövetséges államok fegyveres szervezeteit, hogy azoknak a Magyar 
Köztársaság területén kell állomásozniuk. 

A harmadik álláspont szerint a Btk. 154. §-ának alkalmazhatósága 
szempontjából idegen fegyveres szervezetnek kell tekinteni - a szövetséges 
fegyveres erőkön kívül - minden, külföldi állam által fenntartott fegyveres 
alakulatot vagy szervezetet. Fegyveres szervezeten - a törvényhely helyes 
értelmezése alapján - nem csupán reguláris, hanem zsoldos csapatokat is 
érteni kell.563  Ez a definíció az előzőtől eltérően a szövetséges államok 
fegyveres erőit azok állomásozási helyétől függetlenül kiemeli a törvényhely 
alkalmazási köréből. 

A fegyveres szervezet idegensége körüli értelmezési bizonytalanság 
gyakorlati jelentőségét kiválóan illusztrálja két később ismertetendő ítélet.  
Ezek tárgyalása előtt kiemelendő még a törvényi tényállás területi hatályú 
rendelkezése: kizárólag a Magyar Köztársaság területén való elkövetést 
rendeli büntetni a Btk. 

A tiltott toborzás alaki bűncselekmény, az elkövetési magatartás 
tanúsításával befejezetté válik. Eredménye lehet az idegen fegyveres 
szervezetbe való tényleges belépés, ez azonban nem szükséges a bűntett 
megállapításához. A törvényi tényállás, ahogy arra már korábban utaltam, 
nem tartalmazza az idegen fegyveres szervezet célját. Az idegen fegyveres 
szervezet céljának, és a tiltott toborzással megvalósított cselekmény 
motívumának a büntetés kiszabásakor lehet legfeljebb jelentősége.  A 
stádiumokat illetően elképzelhető a tiltott toborzás kísérlete is, de a bűntett 
előkészületét a törvény nem rendeli büntetni. 

A bűncselekmény tettese állampolgárságra tekintet nélkül mindenki 
lehet, aki a Magyar Köztársaság területén idegen fegyveres szervezetbe 
katonai szolgálatra, katonai érdekű egyéb szolgálatra vagy katonai 
kiképzésre toboroz. A tiltott toborzás elkövetője katona és polgári személy 
egyaránt lehet.  A bűntett kizárólag szándékosan lehet elkövetni. A 
bűncselkmény tettese kifejezetten a beléptetés érdekében fejti ki agitációs 
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tevékenységét, azaz a bűncselekmény csak egyenes szándékkal valósítható 
meg.  

2003-ban a Somogy Megyei Bíróság e bűncselekmény tárgyában emelt 
váddal találta magát szemben. A tényállás szerint 2003-ban az I. r. vádlott úgy 
döntött, hogy a Francia Idegenlégióba fog jelentkezőket toborozni és 
szállítani, mely ötletet a II. r. vádlott is támogatta.  Annak érdekében, hogy 
vállalkozásuk törvényes keretek között folyjon, ügyvédet kerestek fel, aki 
betéti társaság alapítását ajánlotta, melyet az I. és II. r vádlott létre is hozott. 
Ezt követően a betéti társaság nevében szerződést kötöttek a helyi ifjúsági 
ház egy helyiségének bérbe vételéről, ahol a Francia Idegenlégióba 
jelentkezni kívánó személyeknek tartottak előadást a belépés feltételeiről, a 
fizetésről, előmeneteli lehetőségekről, valamint arról, hogy a jelentkezőknek 
milyen rostákon kell átjutniuk.  Annak érdekében, hogy minél több személy 
jelentkezzen, a város több pontján felhívásokat helyeztek el „Jelentkezz a 
Francia Idegenlégióba” felirattal, melyen a telefonos és internetes 
elérhetőségüket is megadták. 

Az ügyészség az I. és II. r. vádlott ellen társtettességben elkövetett 
tiltott toborzás, a betéti társaság alapítása és egy megbízási szerződés 
kidolgozása során eljáró ügyvéd és ügyvédjelöltje ellen bűnsegédként 
elkövetett tiltott toborzás miatt emelt vádat. 

A tényállásszerűség vizsgálata során az első fokú bíróság 
megállapította, hogy a vádlottak magatartása (plakát kiragasztás, előadás 
tartás) kimerítette a toborzás fogalmát, a cselekményt pedig a Magyar 
Köztársaság területén követték el. Az is megállapítást nyert, hogy a Francia 
Idegenlégió fegyveres szervezet. Az eljárás valódi kérdése tehát az volt, hogy 
a Francia Idegenlégió idegen fegyveres szervezetnek minősül-e. 

A Budapesti Francia Nagykövetség Véderő Attasé Hivatalának 
tájékoztatása szerint az idegenlégió egységei a Francia Szárazföldi Haderő 
szerves részét képezik. A Külügyminisztérium Biztonságpolitikai Főosztálya 
megállapította, hogy bár Franciaország 1966-ban kilépett az Észak-Atlanti 
Szerződés szervezetének integrált katonai struktúrájából, ennek ellenére a 
NATO teljes jogú tagja, így Franciaország Magyarország katonai 
szövetségesének tekintendő. 

A kérdés tehát leegyszerűsítve úgy fogalmazódott meg, hogy a 
szövetséges állam fegyveres ereje idegen-e. A bíróság, tekintettel arra, hogy 
e kérdésben sem a törvényszöveg, sem az indokolás nem tartalmazott 
eligazítást, és - lévén, hogy az első ilyen tárgyú ügyről volt szó - a bírósági 
gyakorlatra sem támaszkodhatott, igen nagy figyelmet fordított az „idegen” 
kitétel értelmezésére, melynek során több jogszabályértelmezési módszert is 
segítségül hívott. 

 180



  

A rendszertani értelmezés során a bíróság elsőként a Btk-beli 
rendelkezések alapján kísérelte meg a Magyar Köztársaság és a szövetséges 
államok fegyveres erői kapcsolatának tisztázását. A bíróság rögzítette, hogy a 
büntetőjog által védett jogi tárgy a béke, mely valamennyi állam és nem 
csupán a Magyar Köztársaság békéjét foglalja magában. Az Észak Atlanti 
Szerződés preambulumán és különösen 1., 3. és 5. cikkén pedig a béke 
megerősítésének, megteremtésének gondolata vonul végig.  Ezt követően a 
bíróság a Btk. 368. és 148. §-ának rendelkezéseit tette vizsgálat tárgyává, 
mely alapján megállapította, hogy a törvényhozó szándéka egyértelmű a 
tekintetben, hogy nemcsak a Magyar Köztársaság, de a szövetséges fegyveres 
erők érdekeit is védi a magyar büntetőjog. A rendszertani értelmezés 
következő lépcsőjében a bíróság a honvédelemről szóló 1993. évi CX. tv. és 
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak 
jogállásáról  szóló 2000. évi XCV. tv. rendelkezéseit vizsgálta. 

A bíróság a Magyar Köztársaság, illetve a Magyar Köztársasággal 
szövetséges fegyveres erők viszonyáról rendelkező jogszabályok tartalmát 
elemezve összességében arra a következtetésre jutott, hogy a Magyar 
Köztársasággal szövetséges fegyveres erők - így a Francia Köztársaság is - 
fegyveres szervezeteibe történő toborzás nem bűncselekmény, mivel ezek 
idegen fegyveres szervezetnek nem tekinthetők. 

Álláspontját alátámasztandó a bíróság a történeti értelmezés 
módszerét is igénybe vette, és a jogszabály megalkotásakor adott történelmi 
helyzetet is vizsgálta. A bíróság megítélése szerint a jogszabály 
megalkotásakor is zajló délszláv háborúra is figyelemmel, sokkal valószínűbb 
az, hogy a jogalkotó a különböző, részben féllegális fegyveres csapatokba 
történő belépést kívánta szankcionálni, nem pedig a Magyar Köztársasággal 
szövetséges fegyveres erőkbe való toborzást. 

Fenti okfejtés alapján az első fokon eljáró bíróság tényállásszerűség 
hiányában felmentő ítéletet hozott. 

A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla nem osztotta az első fokú 
bíróságnak a fegyveres szervezet idegen mivoltával kapcsolatos álláspontját.  
Az Ítélőtábla az első fokú ítélet felülvizsgálata során a jogirodalom vonatkozó 
definícióit vizsgálta és rámutatott, ha a törvényhozó valamely más állam vagy 
államok fegyveres szervezeteit - így a Magyar Köztársasággal szövetségben 
lévő fegyveres szervezeteket - nem tekintette volna a törvény hatálya alá 
tartozónak, akkor ennek a törvény szövegéből ki kellene tűnnie. Miután a 
törvényhozó ezt annak ellenére sem tette meg, hogy a törvényi tényállás 
megalkotásakor, illetve annak hatályba lépésekor (2000. március 1.) a Magyar 
Köztársaság már tagja volt az Észak-Atlanti Szerződésnek, csak az a 
következtetés vonható le, hogy a törvény alkalmazása szempontjából azonos 
megítélés alá esnek azon fegyveres szervezetek, melyekkel a Magyar 

 181



  

Köztársaság ugyanabba a katonai szövetségbe tartozik, mint amelyekkel ilyen 
szövetségi kapcsolat nem áll fenn. Az Ítélőtábla álláspontja szerint tehát a 
vádlottak büntetőjogi felelőssége a tényállásszerűség szintjén nem volt 
kizárható. 

Ezt követően az Ítélőtábla a magatartás konkrét társadalomra 
veszélyességét vizsgálta.  A Btk. 10. § (2) bekezdésében foglalt elemeken 
végigmenve, elsőként azt állapította meg, hogy a vádlottak által tanúsított 
magatartás az állampolgárok jogait semmilyen módon sem sértette vagy 
veszélyeztette.  Ez után az Ítélőtábla a Magyar Köztársaság állami, társadalmi 
vagy gazdasági rendjének esetleges megsértését vagy veszélyeztetését 
vizsgálta.  Az Ítélőtábla a konkrét társadalomra veszélyességgel, nem pedig a 
tényállásszerűséggel összefüggésben látta szükségesnek a Magyar Köztársaság 
és a vele egy katonai szövetségben lévő tagállamok, ezen belül Franciaország 
viszonyának vizsgálatát. 

E körben az Ítélőtábla rögzítette, hogy az Észak-Atlanti Szerződés 
tagjaként Magyarország és Franciaország céljai, érdeke, illetve kötelezettségei 
a szerződésben meghatározott körben azonosak. A katonai kapcsolaton 
túlmenően az Ítélőtábla azt is relevánsnak tekintette, hogy 2004. május 1-i 
európai uniós csatlakozásával Magyarország társadalmi, gazdasági és politikai 
kapcsolatai az Európai Unió tagállamaival még szorosabbá váltak. Mindezen 
körülményekre tekintettel az Ítélőtábla szerint társadalomra veszélyesség 
hiányában bűncselekmény elkövetése nem volt megállapítható. 
 
 

III.3.3. A tiltott toborzás hatályos tényállása 
 

A 2004. évi CXXXI. tv. 7. §-a 2005. január 1. napjától kezdődő 
hatállyal jelentősen módosította a Tiltott toborzás tényállását.  Az új 
rendelkezés értelmében: 
„(1) Aki a Magyar Köztársaság területén idegen fegyveres szervezetbe - 
szövetséges fegyveres erőn kívül - katonai szolgálatra, katonai érdekű egyéb 
szolgálatra toboroz, vagy ilyen szolgálatra vállalkozókat közvetít, bűntettet követ 
el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az a magyar állampolgár, aki - 
szövetséges fegyveres erőn kívül - nemzetközi vagy nem nemzetközi fegyveres 
összeütközésben résztvevő idegen fegyveres szervezetbe önként belép, erre 
ajánlkozik, vagy ilyen fegyveres szervezetben kiképzésen vesz részt.” 

Az új törvény a korábbi rendelkezést az alábbi négy vonatkozásban 
módosította: 

1) A módosítás a jogirodalomban és joggyakorlatban mutatkozó 
bizonytalanságot megszüntetendő egyértelművé tette, hogy a Magyar 
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Köztársasággal szövetséges fegyveres erő szervezetébe történő toborzás 
esetén nem alkalmazható a törvényi tényállás. A Btk. 154. § (1) bekezdése 
szempontjából idegen fegyveres szervezetnek kell tekinteni minden, külföldi 
katonai vagy militarista célt szolgáló felfegyverzett csoportot, alakulatot vagy 
szervezetet. Ennek megfelelően nem tartoznak az idegen fegyveres 
szervezetek közé a Magyar Köztársaság fegyveres erői (Magyar Honvédség, 
Határőrség), rendvédelmi szervei (rendőrség, vám- és pénzügyőrség, 
határőrség, polgári védelem, büntetés-végrehajtási szervezet, tűzoltóság), a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a kölcsönös katonai segítségnyújtási 
kötelezettséget tartalmazó hatályos nemzetközi szerződés (a NATO 
csatlakozásról szóló 1999. évi I. törvény) alapján a szövetséges államoknak 
hazánkban tartózkodó fegyveres erői (szövetséges fegyveres erők). 

2) A módosított rendelkezés a toborzás vonatkozásában immár csak 
a katonai szolgálatra vagy katonai érdekű egyéb szolgálatra való toborzást 
bünteti. 

3) Az (1) bekezdés új elkövetési magatartásként szabályozza a katonai 
szolgálatra, katonai érdekű egyéb szolgálatra vállalkozók közvetítését. Ez 
utóbbi elkövetési fordulat a már eredményesen toborzott személyek 
tekintetében állhat fenn. A közvetítés magában foglalja az idegen fegyveres 
szervezet és az ott katonai szolgálatot, vagy egyéb katonai jellegű szolgálatot 
vállaló személyek közötti kapcsolat létrehozását, fenntartását és a két fél 
közötti konzultációt. Ilyen cselekménynek tekinthető például a felhívások, 
ajánlatok közzététele, továbbítása, az egyeztetés, az információk cseréje.564

4) A 2004. évi CXXXI. törvény által bevezetett legjelentősebb 
módosítás, hogy új bekezdést iktat a tényállásba, amely azt a magyar 
állampolgárt rendeli büntetni, aki szövetséges fegyveres erőn kívül 
nemzetközi vagy nem nemzetközi fegyveres összeütközésben részt vevő 
idegen fegyveres szervezetbe önként belép, erre ajánlkozik, vagy ilyen 
fegyveres szervezetben kiképzésen vesz részt. 

A törvényhez fűzött miniszteri indokolás az Egyesült Nemzetek által 
1989. december 4–én New Yorkban a zsoldosok toborzása, felhasználása, 
finanszírozása és kiképzése tárgyában elfogadott nemzetközi egyezményre 
hivatkozik, amely meghatározza a zsoldos fogalmát, és azokat a 
cselekményeket, amelyeket az Egyezményben részes államok büntetni 
kötelesek.565  

                                                 
564 Kis. N. – Hollán M. – Gellér B.J. (2006), 466. 
565 A 2004. évi CXXXI. törvény Indoklása, Részletes Indoklás a 7.§-hoz. Az Egyezmény 2. 
Cikke értelmében bűncselekményt követ el az, aki zsoldosokat toboroz, felhasznál, 
finanszíroz, vagy őket kiképzi. Bűncselekményt követ el ugyanakkor az Egyezmény 3. Cikke 
értelmében az a zsoldos, aki közvetlenül részt vesz több személlyel szembeni erőszak 
alkalmazásában. 
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A zsoldosság nemzetközi büntetendőségének követelménye a 
nemzetközi jog jus cogens-ében még nem kristályosodott ki, nem vált a 
nemzetközi büntető szokásjog részévé. A nemzetközi jog fejlődésében az 
ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottsága (ILC) 1984-ban elismerte, hogy a 
zsoldosság nemzetközi bűncselekmény, a New York-i egyezmény pedig a 
nemzetközi tilalmat tovább erősítette. A zsoldosságot a Genfi Egyezmények 
1977-es I. Kiegészítő Jegyzőkönyvének 47. cikke is tiltja. 

A zsoldos fogalmát az Egyezmény 1. cikkének (1) bekezdése 
határozza meg: eszerint zsoldosnak minősül az a személy, akit belföldön vagy 
külföldön, kifejezetten fegyveres összeütközésben való részvétel céljából 
toboroztak; az erőszakos cselekményekben haszonszerzés végett vesz részt, 
és az összeütközésben részt vevő állam ténylegesen olyan összeget vagy 
előnyt ígért vagy juttatott neki, amely lényegesen meghaladja az állam 
fegyveres szervezete tagjaként hasonló rangban, hasonló szolgálatot ellátó 
személynek juttatott összeget; továbbá nem a konfliktusban részt vevő állam 
állampolgára vagy lakosa (ideértve az ellenőrzés alatt tartott területek 
lakosait is), nem tagja az összeütközésben részt vevő állam fegyveres 
szervezetének, és nem harmadik állam által a fegyveres szervezet tagjaként, 
hivatalos szolgálat teljesítése céljából küldött személy. Az Egyezmény 1. 
cikkének (2) bekezdése a zsoldos fogalmát kiterjeszti azon személyekre, 
akiket belföldön vagy külföldön, kifejezetten több személlyel szemben 
alkalmazandó olyan erőszakos cselekményekben való részvétel érdekében 
toboroztak, amelynek célja valamely kormány eltávolítása, vagy az 
alkotmányos rend más módon való megdöntése, valamely állam 
integritásának megsemmisítése; feltéve, hogy e személy jelentős haszon 
reményében vesz részt e cselekményekben, és valóban kapott vagyoni jellegű 
juttatást, vagy ennek igéretét, továbbá nem harmadik személy 
kiküldöttjeként teljesít hivatalos szolgálatot, és nem tagja azon állam 
fegyveres szervezetének, amelyben a cselekményt véghezviszik.  

Az 1989-es Egyezmény 2. cikke szerint bűncselekményt követ el 
az, aki zsoldosokat toboroz, felhasznál, finanszíroz, vagy őket kiképzi.  Az 
Egyezmény 4. cikke alapján a bűnrészes is büntetendő. Az Egyezmény tehát a 
zsoldos szolgálatra toborzást és az ebben való bűnrészességet kívánja 
szankcionálni.  

Az 1989. évi 20. törvényerejű rendelet transzformálja a magyar jogba 
- amint már írtam - a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 
1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és II. Kiegészítő 
Jegyzőkönyveit.  

Az I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 47. cikke a zsoldosokról az alábbikat írja 
elő:  
„1. A zsoldos nem tekinthető harcosnak, vagy hadifogolynak. 
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2. Zsoldos minden olyan személy: 
a) aki helyben, vagy külföldön kifejezetten abból a célból toboroztak, hogy 
fegyveres összeütközésben harcoljon; 
b) aki ténylegesen közvetlenül részt vesz az ellenségeskedésekben; 
c) aki alapjában véve egyéni haszonszerzési vágyból vesz részt az 
ellenségeskedésekben és akinek valamelyik összeütköző Fél, vagy annak nevében 
más, ténylegesen olyan anyagi ellenszolgáltatást ígért, amely lényegesen 
meghaladja az érintett Fél fegyveres erőinél szolgáló hasonló rangú és feladattal 
megbízott harcosoknak ígért, vagy fizetett összeget; 
d) aki valamelyik összütköző Félnek nem állampolgára, vagy valamelyik 
összeütköző Fél által ellenőrzött területnek nem lakosa; 
e) aki nem tagja valamelyik összeütköző Fél fegyveres erőinek; és 
f) akit nem az összeütközésben részt nem vevő valamely állam küldött fegyveres 
erőinek tagjaként hivatalos szolgálatra.” 

A Btk. 154. § (2) bekezdésének megalkotására ezen nemzetközi 
kötelezettségnek eleget téve került sor.  Meg kell jegyezni azonban, hogy a 
154. § (2) bekezdés szerinti bűncselekmény akkor is megvalósul, ha a 
magyar állampolgár az idegen fegyveres szervezetbe anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül – tehát nem zsoldosként – lép be, hiszen az elkövetési magatartás az 
idegen fegyveres szervezetbe való önkéntes belépés, erre ajánlkozás, vagy a 
fegyveres szervezetben, kiképzésben történő részvétel. Az önkéntesség 
vonatkozik mind az ajánlkozásra, mind a kiképzésben történő részvételre 
is. Ezen elkövetési magatartások csak aktív cselekmények lehetnek.  

Ezen fordulat esetében is kivételnek számítanak a szövetséges 
fegyveres erők, azaz a bekezdés nem alkalmazható a Magyar 
Köztársasággal szövetséges fegyveres erők tekintetében. Az (1) 
bekezdéssel szemben a (2) bekezdés esetében az elkövetés helye nem 
korlátozódik a Magyar Köztársaság területére, bárhol megvalósulhat, ahol 
valamilyen fegyveres összecsapás zajlik. További eltérés a két bekezdésben 
foglalt tényállás között, hogy míg az (1) bekezdésében meghatározott 
deliktum tettese állampolgárságra tekintet nélkül mindenki, aki a Magyar 
Köztársaság területén idegen fegyveres szervezetbe, katonai szolgálatra, 
katonai érdekű egyéb szolgálatra vagy katonai kiképzésre toboroz, a (2) 
bekezdésben meghatározott cselekmény alanya csak magyar állampolgár 
lehet. 
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IV. A büntetőjogi bűnösség objektivizálódása mint a 
nemzetközi kihívásokra adott válasz 

 
„A tárgyalást szükségesnek tartom.  

Ilyen borzalmas bűncselekményekért  
még egy önkényuralmi rendszer esetén is létezik kollektív felelősség” 

(Speer, A.)  
(Sebők j., Az ítélet napja Nürnberg 1946.  

Hóherkötél vagy ciánkapszula?  
(Bp., Népszabadság kiadó, 2006.), 72. o.) 

 
 
IV.1. Bevezetés 

 
„Körtefavirág 

virít a csatamezőn, 
ott egy romos ház.” 

(Maszaoka Siki, (Vihar Judit fordítása) 
Magyar Napló, 2002/10, 44-45. 

 
 

Amikor a nullum crimen sine lege és a nulla poene sine lege elvek 
érvényesülését vizsgáltam e mű elején, már hivatkoztam Hayek gondolatára, 
amely szerint a jog, mint kikényszerített magatartás-szabályok összessége 
elengedhetetlen a társadalom létezéséhez, mivel csak a közös szabályok 
betartása teszi lehetővé az egyének békés együttélését.566 Kószálásom a 
csatamezőn visszavitt a romos házhoz, melyet bár kifosztott a tolvaj e 
holdsugarat meghagyta itt az ablakon, Hayek holdsugarát, amely az elvárások 
teljesülését ígéri, azaz hogy elvárhatjuk, hogy nem ölnek meg vagy nem 
erőszakolnak meg bennünket, mert ezek a magatartások bűncselekmények, 
és ezért elkövetésük tiltott, és ha valaki ezeket a magatartásokat mégis 
elköveti, elvárjuk, hogy ezért megbüntessék.567  Ez az állítás akkor sem 

                                                 
566 Hayek (1973), I., 72.  Ezt a gondolatot már David Hume is megfogalmazta.  Hume (1978), 
II, 306.  Rawls hasonlóan gondolkodik, amikor azt írja: “az egyének terveit össze kell 
egyeztetni, hogy cselekményeik kompatibilisek legyenek egymással és anélkül fejthessék ki 
azokat, hogy valakinek a legitim várakozásában súlyosan csalódnia kellene.”  Rawls (1973), 6. 
567 Erb (1996), 275;  Schreiber (1973), 216.  Ld. a vitát: R. v. R (1992) 1 A. C. 599;  Eur. 
Court H.R., C.R. v. the United Kingdom (1995), A no. 335-C.; Eur. Court H.R., S.W. v. the 
United Kingdom (1995), A no. 335-B in chapters I.1.1 and V.3.3. 
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tagadható, ha „egy állandóan változó társadalomban adott védelem csak egyes, 
de nem minden elvárást véd“.568   

Valóban, ahogy azt Hayek hangsúlyozza, a jogszerű magatartás 
szabályainak fejlődése a jogi normák és az elvárások közti folyamatos 
interakciót tesz szükségessé.569 Hayek koncepciójának sarokköve az az állítás, 
hogy az elvárások védelme a jog létezésének oka.570

Raz Hayek jogállam definícióját ezen idea egyik legvilágosabb és 
legmeggyőzőbb megfogalmazásának tartja: „Minden technikai részlettől 
megszabadítva, ez azt jelenti, hogy a kormányzat minden cselekedetét rögzített és 
előzetesen nyilvánosságra hozott szabályok korlátozzák – szabályok, amelyek 
lehetővé teszik, hogy ésszerű biztonsággal előrelássuk, hogy a hatalom kényszerítő 
erejét bizonyos körülmények között hogyan fogja használni és hogy ezen tudás 
alapján saját egyéni ügyeinket megtervezzük.”571   

Mivel a jog célja az előreláthatóság, a nem-előrelátható az jogtalanság 
lesz: így az a kérdés, hogy mit szabad jogként kezelni a fair figyelmeztetés 
problémájaként bontakozik ki, ami az aktuális vagy elvárható tudáson 
keresztül a bűnösség kérdéséhez vezet. 

Bár Kelsen azt állítja, hogy nincs különbség a között, hogy az egyén 
ezért nem tudja magatartását a törvényhez igazítani mert az nem létezik, 
vagy azért nem mert a törvényt egyszerűen nem ismeri (ez utóbbi eset az 
„ignorantia legis non excusat“ premissza értelmében alapvetően irreleváns); a 
visszaható hatály tilalma és a bűnösségi elv mégis materiális összefüggésben 
áll egymással.  „Hogy cselekedhet valaki bűnösen” teszi fel a kérdést Peter 
Lewisch, „ha a cselekmény elkövetésének idején hiányzik a vonatkozó büntetőjogi 
norma?“572

A bűnösségi elv és a visszaható hatály tilalma közti ezen tartalmi 
kapcsolat teszi lehetővé az utólagos büntetés tilalmának a bűnösségi elvből 
való levezetését vagy vice versa, attól függően, hogy az alkotmány melyik elvet 
rögzíti erősebben és melyik elv képvisel fontosabb alkotmányos értéket, ami 
azt jelenti, hogy a másik elvvel összefüggésben anyajognak lehet tekinteni. 
Németországban például a bűnösségi elv alaptörvényi megalapozottsága 
általánosan elismert, míg Magyarországon, Angliában és az Egyesült 
Államokban ez nem így van. 

Az német Alkotmánybíróság többször kimondta, hogy a büntetés a 
„szuverén helytelenítő reakciója a bűnös [schuldhaft] magatartásra”,573 amellyel 
                                                 
568 Hayek (1973), I., 102. 
569 Id.  Fontos megjegyezni az igazságosság ezen koncepciója és a büntetőjog dualitása közti 
kapcsolatot, ahogy az az I.1. fejezetben szerepel. 
570 Id., I., 101-110. 
571 Raz (1979), 210 utalva Hayekre (1944), 54. 
572 Lewisch (1993), 142. 
573 BVerfGE 26, 186 (204); 45, 346 (351). 
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törvénytelen magatartásért az elkövetőt stigmatizálják.574 A ‘bűnösség nélkül 
nincs büntetés’ alapelv a büntetőjog tekintetében az emberi méltósághoz és 
az önmagunkért való felelősséghez (Eigenverantwortlichkeit) való alkotmányos 
jogokban, valamint az Alaptörvény (GG) 1. cikk I. bekezdésében, valamint a 
2. cikk I. bekezdésében megfogalmazott jogállamisági alapelvben gyökeredzik. 
Ezeket az alapelveket tiszteletben kell tartania a törvényhozónak a 
büntetőjog megalkotásakor.575 A bűnösségi elv a GG 130. cikk II. bekezdés 
szférájába is elhelyezhető, mint annak egyik anyagi jogi garanciája.576  
Következésképpen a bűnösségi elvnek, mint az állam büntetőjogi hatalmának 
mértékét lényegében definiáló elvnek alkotmányos rangja van.577 A 
bíróságokra kötelezettséget ró, miszerint az egyes esetekben az elkövető 
bűnösségével arányos ítélet kell hozniuk.578

Ezzel összefüggésben, e munka keretein belül bűnösség alatt a 
formálisan jogellenes magatartás személyes felróhatóságát értem. Az általam 
tárgyalandó tézisek szempontjából lényegtelen, hogy a szándékosságot és a 
gondatlanságot a bűnösség fogalomban vagy elkülönülten kezelem. E 
tekintetben az sem lényeges, hogy a bűnösség, a tényállásszerűség és a 
diszpozíciószerűség milyen viszonyban vannak.  Csak az a fontos, hogy a 
bűnösség a materiális jogellenesség tudatát (a társadalomra veszélyesség 
tudatát) vagy legalábbis a hiányzó materiális jogellenesség tudat személyes 
felróhatóságát foglalja magában. 

Ebben az értelemben a bűnösség objektivizálódása mint a) vicarius 
(helyettesítő) felelősség, vagy mint b) a saját cselekményért, de személyes 
felróhatóság nélküli felelősség lehetséges. 

A büntetőjogi felelősség alapvetően punitív jellegű, ahol a jogviszony 
jellegénél fogva is az állammal és nem a sértettel szemben számol el az 
elkövető a szankción keresztül, addig a polgári jogi felelősség célja a restitucio 
in integrum még akkor is, egyes jogrendszerek ismerik a punitív polgári 
szankciókat.579  Ennek következtében, míg a büntetőjogi felelősség 
megállapítása során a felróhatóságnak, azaz a bűnösségnek döntő befolyása 
van a szankció mértékére, addig a polgári jog a kártérítés mértékét a kár 
nagyságához igazítja.   

                                                 
574 BVerfGE 20, 323 (331). 
575 BVerfGE 95, 96 (140). BVerfGE 9, 167 (169); BVerfGE 86, 288 (313). Lásd még Schmidt-
Assmann in Maunz-Düring, Komm. z. GG. Art 103 Rdnr. 165. 
576 Id., 170. Ezért az igazságosság fogalmának megfelelően a büncselekmény definíciójának és 
a büntetésnek egymással arányban kell állniuk (BVerfGE 45, 187 (259. et seq.); 57, 260 (257). 
Lásd II.2.4. fejezet. 
577 BVerfGE 80, 244 (255). 
578 BVerfGE 95, 96 (140). 
579 Szalma J. (2001/2002), 21 et seq. Stangl, W. (1990), 3 et seq. 
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Amennyiben ennek fényében megvizsgáljuk egy büntetőeljárás 
lefolyását, azt tapasztaljuk, hogy a vádnak nem kell bizonyítania az elkövető 
társadalomra veszélyességének tudatát.  A büntetőjog - anyagi jog is - 
vélelmezi, hogy a megfelelően szocializált személy rendelkezik társadalomra 
veszélyességi tudattal.  Ennek ellenkezőjét persze lehet bizonyítani, illetve 
létezik megdönthetetlen vélelem ennek kizárására: a gyermekkor mint 
büntethetőséget kizáró ok (Btk. 23. §, NBB 26. cikk) épp azon alapul, hogy 
még nem megfelelő a szocializáció és így a beszámítási képesség, azaz a 
társadalomra veszélyesség tudata még nem alakulhatott ki.  A kóros 
elmeállapot Btk. 24. § (1) bekezdés szerinti első fordulata is ide sorolható - 
bár már nyilván nem vélelem („képtelenné teszi cselekménye 
következményeinek feliemerésére”) -, de erre utal az angolszász jogokból jól 
ismert M’Naghten szabály is, mely alapvető teszt első fordulata, hogy az 
elkövető felismerte-e cselekményének természetét és minőségét.580 Hasonló 
rendelkezést tartalmaz az NBB 31. (1) a) cikke is.  Végül a társadalomra 
veszélyességben való tévedés szolgálhat még kimentésül e körben (Btk. 27. § 
(2)), amelyhez hasonló szabályt tartalmaz az NBB 32. (2), és 33. cikke. 

A polgári per e tekintetben gyökeresen más lefolyású.  Akár 
szerződésszegésen, akár szerződésen kívül okozott kárért kell helytállni, a 
szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályai alkalmazandók 
(Ptk. 318. § (1), 339. § (1))  A károkozó azonban mentesül a felelősség alól, 
ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában 
elvárható.  Vagyis zsinórmértéknek való megfelelőséget kell a károkozónak 
bizonyítania: miszerint a reasonable man, a diligens pater familias 
gondosságával járt el. 

Egész más a helyzet az ún. veszélyes üzem működéséből eredő károk 
esetén, hiszen aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az 
ebből eredő kárt megtéríteni, és csak akkor mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott 
veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik (Ptk. 345. § (1) bek.).  Egy szinte 
már objektivizált, ok-okozati összefüggésen alapuló, a felróhatóságot már 
zsinórmértéki szinten sem tartalmazó felelősséggel állunk szemben.   

Ezt viszi, amennyiben lehet, még tovább a szolidaritás alapú 
kártérítési rendszer, mint amilyen a kötelező személygépkocsi biztosítás, 
amely még személyhez kötött kárt sem feltételez, hanem folyamatos közös 
kártérítésre kötelez egy adott tevékenység kifejtése esetén.   

                                                 
580 Smith and Hogan (1996), 201-202. 
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IV.2. Az objektív felelősség megjelenése a nemzetközi 
büntetőjogban 
 

Ha ezen a lencsén keresztül nézzük meg a nemzetközi jog és ezen 
belül a nemzetközi büntetőjog fejlődését, döbbenetes kép tárulkozik elénk. 
Éppúgy, mint a belső jogban a büntetőjog, a nemzetközi jogban is a magánjogi 
jellegű kártérítésből látszik kifejlődni az állam büntetőjogi felelőssége. Az 
Állandó Nemzetközi Bíróság (Permanent Court of International Justice (PCIJ) a 
Chorzow gyár ügyben (1928) megállapította az állam felelősségét az okozott 
kárral arányos kártérítésre.581 A deliktuális felelősség analógiájára kialakított 
kompenzációval azonban az a probléma büntetőjogi szemszögből, hogy 
egyrészt ez csak akkor nyújt megfelelő szankciót, ha az állam egy másik 
államot sértett, ám ha a nemzetek közösségét érte sérelem, akkor a 
jogviszony jellegének megváltozása miatt a megtérítés jellegű szankció nem 
alkalmazható. Másrészt, míg gondatlan károkozás esetén elégséges lehet az 
arányos kártérítés, szándékos állami károkozásnál, amely a másik államnak 
komoly sérelmet vagy jelentős szenvedést okoz, elégtelennek tűnik a 
felróhatóság mértékének figyelmen kívül hagyása. 

Az említett nürnbergi és tokiói perekben a vádlottakat, bár személyes 
felelősséggel tartoztak, éppen azért választották ki, mert fontos szerepet 
töltöttek be a vétkes állam gépezetében. Már 1955-ben leírta Lauterpacht, 
hogy a nemzetközi delikvencia összefoglaló fogalma a szokványos 
szerződéses kötelezettségek megszegésétől – amelyek anyagi kártérítésnél 
nem súlyosabb szankcióval járnak – a nemzetközi jog bűncselekményt 
megvalósító megsértéséig terjed.582

1976-ban az ILC elfogadta a Tervezett cikkek az állam felelősségéről 
című dokumentumot, amely 19. cikkében előírta az állam büntetőjogi 
felelősségét is. Az ILC kijelentette, hogy azért használták a nemzetközi 
bűncselekmény kifejezést az állammal kapcsolatban, mert a) általánosan 
elfogadott annak használata, b) az ENSZ határozatok sokszor utalnak erre, c) 
a nemzetközi egyezmények, mint például az apartheid és a népirtás 
egyezmények is használják. 

E helyütt nem az állam nemzetközi büntetőjogi felelősségét kívánom 
vizsgálni, csak arra akartam rámutatni, hogy bár az analógia érv arra épül 
Bentham és Hart nyomán, hogy a belső jog jogelveinek a nemzetközi jogban is 
analóg módon alkalmazhatóaknak kell lenniük, és számos ország belső joga a 
„societas non delinquere” elv alapján elveti a jogi személy büntetőjogi 
felelősségének lehetőségét, mégis az államok gyakorlatában kulcsfontosságú 

                                                 
581 PCIJ Reports, Series A, No. 17, p. 4 et seq.  
582 Bassiouni, M. Ch. (1999), 153.  
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más államokkal szemben alkalmazott, az arányos kompenzáción túlmutató, 
attól részben független büntető joghátrány. Gondoljunk például az 1993-as 
USA-bombázásra Bagdad ellen, amely válasz volt Bush elnök elleni 
merényletben az iraki közreműködésre. Irak a Biztonsági Tanácsnál panaszt 
jelentett be, ám az ENSZ a bombázást nem ítélte el, és ez tovább erősítette 
annak nemzetközileg elfogadott büntetés jellegét. Az ezt követő BT vitában 
számos ország képviselője „állam által támogatott terrorizmusról” beszélt. 
Az ENSZ továbbá büntető szankciókhoz járult hozzá, mivel Irak akadályozta 
az UNSCOM munkáját.583 1997-ben utazási tilalmat vezetett be az ENSZ 
azokkal a hivatalnokokkal kapcsolatban, akik felelősek voltak vagy részt 
vettek az UNSCOM feladatának hátráltatásában, meghiúsításában.584 Meg 
lehet még említeni azokat a BT határozatokat, melyek Líbiát elítélték 
azoknak a terhelteknek az Egyesült Királyság részére történő ki nem adása 
miatt, akiket a Pan American 103-as járat Lockerbie feletti felrobbantásával 
gyanúsítottak.585   

Cassese, az ICTY egykori bírája (1993-2000) és elnöke (1993-1997) 
azt állítja legújabb könyvében, hogy a nemzetközi büntetőjog általános 
alapelve, miszerint olyan cselekményért vagy mulasztásért senki nem felelős, 
amelyet nem követett el, vagy amelyben nem volt része, azért bűnösség nem 
teheli.586  Továbbá az ICTY Másodfokú Kamarája a Tadic ügyben kimondta 
miszerint: „Annak kell az alapvető feltevésnek lennie, hogy a nemzetközi 
büntetőjogban, éppúgy mint a nemzeti büntetőjogban a büntetőjogi felelősség 
alapja az egyéni vétkesség elve: senkit nem lehet büntetőjogi felelősségre vonni 
olyan cselekményekért vagy tranzakciókért, amelyekben személyesen nem hatott 
közre vagy amelyekhez más módon nem járult hozzá (nulla poena sine culpa).” 
Az ICTY Statútumának 7. cikk (1) bekezdéséből is ez következik.  

Ez az alapelv két másik következtetést támogat, egyrészt a kollektív 
felelősség tagadását, azaz azt, hogy valakit mások cselekményeiért vonjanak 
felelősségre, másrészt, hogy a büntetőjogi felelősségnek a cselekményért 
való egyéni vétkességen kell alapulnia. Más szavakkal, a büntetendő 
cselekményhez mentálisan kell viszonyulni, vagy legalábbis, a hanyag 
gondatlanság esetében, ezen összefüggés kötelességellenes hiányát kell 
előzetesen felmutatni. Ennek alapján állítja Cassese, hogy a nemzetközi 
büntetőjogban az objektív büntetőjogi felelősség kizárt.587   

Ez természetesen nem így van.  Az IMT Statútumának 9. cikke 
szerint: „Egy csoport vagy szervezet egyes tagja ellen folytatott eljárásban a 

                                                 
583 S.C.Res. 687, 699, 715 (1991). 
584 S.C. Res. 1137 (1997). 
585 S.C:R. 731. 748 (1992). 
586 Cassese, A. (2003), 136. 
587 Ibid.  
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Törvényszék (egy olyan cselekménnyel kapcsolatban, amely miatt a vádlottat 
elítéli) kimondhatja, hogy a csoport vagy szervezet, amelynek a vádlott tagja volt, 
bűnözői szervezet volt“.  Ehhez kapcsolódóan a következő cikk pedig előírja: 
„10. cikk Ha a Törvényszék egy csoportot vagy szervezetet bűnözőinek 
nyilvánított, minden Aláíró illetékes nemzeti hatóságának joga van arra, hogy 
személyeket egy ilyen bűnözői szervezethez való tartozásuk miatt nemzeti, 
katonai vagy megszálló bíróság elé állítson. Ilyen esetben a csoport vagy szervezet 
bűnözői jellege bizonyítéknak számít és nem kérdőjelezhető meg.“  

Úgy tűnik, hogy egymagában a „bűnözői csoporthoz“ való tartozást 
bűncselekménynek tekintették, ami a bűnözői szervezetekkel kapcsolatban 
behatóan tárgyalt problémát már az 1940-es években felvetette. A 
korporatív büntetőjogi felelősség feudális ideája sose állt túlságosan távol az 
angolszász gondolkodástól. Például a „Felony murder doctrine“ (Egy 
bűncselekmény elkövetése közben történt emberölés doktrínája) az 
elkövetőt felelősnek tekinti az emberölésért, ha egy súlyos bűncselekmény 
(minősített lopás, emberrablás, rablás, stb.) elkövetése vagy megkísérlése 
közben a halál jelentős veszélyét idézi elő és az sértett halála ténylegesen 
bekövetkezik.588  A doktrína első formális kimondásaként gyakran Lord 
Dacres Moore ügyét idézik.589 Lord Dacres és néhány barátja megállapodott, 
hogy meglátogatnak egy magánparkot, azért hogy ott orvvadásszanak és 
mindenkit megöljenek, aki ellenállást tanúsít. Mialatt Lord Dacres egy negyed 
mérfölddel távolabb volt, egy társa megölt egy parkfelügyelőt. Minden 
résztvevőt bűnösnek mondták ki emberölésben és felakasztották őket.  
Anélkül, hogy ezt a kérdést itt részleteiben vizsgálnánk, elég annyi, hogy 
George Fletcher megfigyelése szerint a legtöbb amerikai jogterületen még 
mindig él e jogelv, legalábbis abban a formájában, hogy ha rablás közben egy 
lőfegyver véletlenül elsül és valakit megöl, a rablás valamennyi résztvevőjét 
emberölésért vonják felelősségre.590  Fletcher azt is megkérdőjelezi, hogy a 
doktrína szigorú változata az angol common law-ban valóban rögzült-e.591   

Az IMT Göring és mások592 ítéletében egyes szervezeteket 
kriminálisnak nyilvánított, de az objektív felelősséget elutasította.  

A Finta v. Kanada ügyben (1994)593 Finta, egy egykori csendőr 
Szegeden parancsnok lett, és 1944-ben parancsra és jogszerűen zsidók ezreit 
tartóztatta le és szállította koncentrációs táborokba. A parancsra vagy 
törvény alapján való cselekvéssel összefüggésben lett jelentősége a 

                                                 
588 State v. Keiver, 89 N.J. Supr. 52, 213 A 2d 320 (1965). 
589 Moore 86; 72 Eng. Rep. 458 (KB, 1535). Singer, R. G. and Gardner, M. R. (1989), 383  
590 Fletcher (1973), 292. 
591 Id., 291 
592 Ambos, K. (2002), 757.  
593 Ibid, .200 
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tévedésnek. Már az első fokú bíróság sem akarta ezt a büntethetőséget 
kizáró okot elfogadni, akkor, ha Finta – egy értelmes átlagember (reasonable 
man, diligens pater familias) mércéjéhez mérve – felismerhette, hogy 
cselekménye az emberiesség elleni bűncselekmény minőségével bír. A 
Legfelsőbb Bíróság egyetértett: nem annak van jelentősége, hogy a vádlott a 
parancsok cselekménye jogellenességének tudatában volt-e, hanem hogy 
tényleges szempontból felismerte-e, hogy azok az emberiesség elleni 
bűncselekményeket valósítanak meg.594

A korábban már vizsgált 1956-os sortüzek során a bíróságok nem 
foglakoztak azzal a kérdéssel, hogy miként volt előrelátható az elkövetők 
részéről cselekményük társadalomra veszélyessége.  Hiszen bár az 1954. évi 
32. törvényerejű rendelet a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan 
Genfben, az 1949. évi augusztus hó 12. napján kelt nemzetközi 
egyezményeknek a Magyar Népköztársaságban való törvényerejéről a Genfi 
Egyezményeket transzformálta, és a Magyar Népköztársaság a megerősítő 
okiratainak letétbe helyezte Bernben, 1954. augusztus 3-án, valamint e 
nemzetközi egyezmények a Magyar Népköztársaságra nézve az 1955. évi 
február hó 3. napján léptek hatályba, azokat csak 1000 példányban 
nyomtatták ki, és semmilyen tananyag részét nem képezték.   

A tilalomban való tévedést, azaz a tiltó norma létezésében való 
tévedést a nemzetközi büntetőjogban legtöbbször azon az alapon hagyják 
figyelmen kívül, hogy az, akinek a szándéka például egy népcsoport kiirtása, 
büntetőjogilag nem érdemel megértést.595  Úgy tűnik, hogy a népek 
közösségének stabil, kivétel nélkül érvényesülő jogrendhez fűződő „objektív“ 
érdeke fontosabb, mint az egyénnek a hibás elképzelésének megfelelő 
figyelembe vételéhez fűződő „szubjektív“ érdeke. A nemzetközi büntetőjog a 
központi bűncselekményeket tehát mala in se-nek tekinti, amelyeknek 
tilalmazottságát és tárgyi hatókörét mindenkinek ismernie kell. 

A RS ezt két ponton támasztja alá.  Egyrészt quasi vicarius felelősséget 
hoz létre az elöljáró felelősségének formájában a 28. cikkben,596 másrészt a 

                                                 
594 Ibid. et seq.  
595 Vö. általában Badar, M. E. (2006). 
596 a) A katonai parancsnokot vagy a katonai parancsnokként ténylegesen eljáró személyt 
büntetőjogi felelősség terheli a Bíróság joghatóságába tartozó bűntettek miatt, ha azokat a 
tényleges parancsnoksága és ellenőrzése, vagy tényleges hatalma és ellenőrzése alatt álló 
erők követik el, feltéve, hogy ezen erők fölött nem gyakorolt megfelelő ellenőrzést, ha: 
(i) A katonai parancsnok vagy személy tudta, vagy az akkori körülmények között tudnia 
kellett volna, hogy erői ilyen bűntetteket követnek el vagy szándékoznak elkövetni; és 
(ii) Az a katonai parancsnok, vagy személy hatáskörében nem tett meg minden szükséges és 
indokolt intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozza vagy megfékezze a bűntettek 
elkövetését, vagy hogy átadja az ügyet a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak vizsgálat és 
büntetőeljárás lefolytatása céljából; 
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30. cikkben a szubjektív tényállási elemek megfogalmazásakor csak a 
tényszándékot írja körül597, ugyanakkor a 33. cikk szerinti elöljáró parancsa 
és a jogi előírások alatt kimondja, hogy a népirtás vagy emberiesség elleni 
bűntettek elkövetésére adott parancs nyilvánvalóan jogellenes, azaz 
büntethetőséget kizáró okot a parancs jogosságába vetett hit nem 
eredményezhet.   
 
 
IV.3. Bűnösség és európai jog 
 

Az európai jog tárgyalásakor természetesen szigorúan külön kell 
választani az EU és az Európa Tanács intézményeit és joggyakorlatát.598 Csak 
az a kérdés, hogy a bűnösség kérdéseiben ez lehetséges-e. 

A büntetőjogi bűnösség objektivizálódása az európai jogban Janus 
arcú. Egyrészt, ahogy azt rögtön kifejtem, az Európai Bíróság elutasítja az 
objektivizálódást, különösen annak vicarius, azaz helyettesítő formájában, 
másrészt a törvényhozás, különösen a harmadik pillérben, a bűnösség nélküli 
felelősség egyre újabb formáit hívja életre. 

Az Európai Közösség és Unió jogában a Európai (Luxemburgi) 
Bíróság két különböző oldalról foglalkozott a büntetőjogi bűnösség 
kérdésével. A kiegyensúlyozottan működő Közös Piacot a négy 

                                                                                                                              
(b) Az (a) pontban nem említett felettes és alárendelt közötti viszonyok tekintetében a 
felettes büntetőjogilag felelős a Bíróság joghatóságába tartozó bűntettek miatt, ha azokat a 
tényleges hatalma és ellenőrzése alatt álló alárendeltjei követik el, annak következtében, 
hogy az alárendeltjei fölött nem gyakorolt megfelelő ellenőrzést, ha: 
(i) A felettes tudta, hogy alárendeltjei ilyen bűntetteket követtek el vagy szándékoztak 
elkövetni, vagy tudatosan figyelmen kívül hagyta az egyértelműen erre utaló információt; 
(ii) A bűntettek az elöljáró tényleges felelősségébe és ellenőrzése alá tartozó 
tevékenységeket érintettek; és 
(iii) A felettes hatáskörében nem tette meg az összes szükséges és indokolt intézkedést 
annak érdekében, hogy megakadályozza vagy megfékezze elkövetésüket, illetve átadja az 
ügyet a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak vizsgálat és büntetőeljárás lefolytatása 
céljából.” 
597 1. Ellenkező rendelkezés hiányában, a Bíróság joghatósága alá  tartozó bűntett miatt 
büntetőjogilag csak az büntethető, aki a bűntett tényállási elemeit megvalósító cselekményt 
szándékosan és tudatosan követi el. 
2. A jelen cikk alkalmazásában a személy szándékosan cselekszik, ha: 
(a) A cselekménye vonatkozásában, az adott cselekményt végre kívánta hajtani; 
(b) A következmény vonatkozásában, ha az adott személy a következmény előidézését 
kívánta, vagy tudta, hogy az események szokásos menetében az be fog következni. 
A jelen cikk alkalmazásában a "tudatosság" annak ismerete, hogy egy körülmény fennáll, vagy 
az események szokásos menetében az be fog következni. A "tud" és "tudva" kifejezések 
ennek megfelelően értelmezendők. 
598 Vö: Farkas Á (2001) , Farkas Á. (2004), Lévay M. (2006). 
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alapszabadságot korlátozó nagyon szigorú büntetőjogi felelősség 
akadályozhatja.599 Ez azt jelenti, hogy egy csupán az áruk transzkommunális 
importjával foglalkozó büntetőjogi módszer könnyen azzal a nem célzott 
hatással járhat, hogy a hazai termékek eladását támogatja. Például egy 
nemzeti törvény, amely bűncselekménnyé nyilvánítja az áru külföldi 
származása feltüntetésének elmulasztását, könnyen az áruk szabad 
áramlásának elvét sértheti.600  Hasonlóak a körülmények abban az esetben, 
amikor a nemzeti törvény szerint az áru importőre büntetőjogilag felelős az 
áru és a csomagoláson lévő leírás közti diszkrepanciáért. A Bíróság úgy vélte, 
hogy egy ilyen szabályozás negatívan hathat a szabad kereskedelemre, 
amennyiben a kereskedő inkább hazai temékeket fog terjeszteni, mert ebben 
az esetben a gyártó felel az eltérésért.601  Ebben az értelemben az objektív, 
vicarius felelősséget – az importőr felel a gyártó helyett – az áruk szabad 
áramlásának elve alapján utasították vissza. 

Érdekes, hogy a vétkesség nélküli felelősség tagadása az EU jogában is 
az Európai Emberi Jogi Bíróság (EEJB) ítélkezési gyakorlatán alapul. Az, hogy 
az európai emberi jogi Egyezmény (EEJE) az EU jogának része-e, vagy annak 
kellene-e lennie, sokáig vitatott volt, amíg 1996-ban az Európai Bíróság úgy 
döntött, hogy az Egyezmény, mint instrumentum nem tartozik a Közösség és 
az Unió jogához.602  Ez nem jelenti azonban azt, hogy egyes jogokat vagy 
szabadságokat ne olvasztott volna magába a közösségi jog és a Bíróság az 
általános jogelveket a tagállamok alkotmányos hagyományai mellett 
természetesen az Egyezményből vezette le.603   

Ide kívánkoznak már korábban röviden említett ügyek, ám amelyek 
más szemszögből relevánsak ebben a fejezetben.  Az R. v. R. (1992)604 ügyet 
egy másik, lényegét tekintve azonos tényállású esettel, az S.W. v. the United 
Kingdom (1995) üggyel, C.R. v. the United Kingdom néven (1995)605 együtt 
tárgyalta az EEJB. Mindkét esetben a férjek jogi szempontból ugyan még el 
nem vált, de már külön élő feleségük sérelmére erőszakos közösülést 
követtek el vagy kíséreltek meg 1990-ben és 1989-ben. Első fokon (Crown 
Court) elítélték őket erőszakos közösülésért. Az erőszakos közösülésért való 
elítélést a fellebbviteli bíróság (Court of Appeal) és a House of Lords is 
hatályában fenntartotta. R. védőjének érvelése többek között azon alapult, 
hogy az angol jogban a férj házastársa sérelmére nem követhet el erőszakos 

                                                 
599 Corstens, G. – Pradel, J. (2002), 509.  
600 France R. (1994), 329. 
601 CJEC 11 May 1989, Wurmser (Buchara), 25/88, Rec. CJEC, 1124, 1127. 
602 2/94 vélemény (1996) ECR I-1759. 
603 11/70 Internationale Handelsgesellschaft (1970). 
604 ECHR 22. Nov. 1995, R. v. United Kingdom, series A, no. 335-C 
605 ECHR C.R. v. United Kingdom (1995), A no. 335-C.; Eur. Court H.R., S.W. v. United 
Kingdom (1995), A no. 335-B. 
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közösülést, 1736-ban ugyanis Sir Matthew Hale History of the Pleas of the 
Crown című munkájában kidolgozta a házassági immunitás doktrínáját, 
amelyet az R. v. R. esetig többé-kevésbé tiszteletben tartottak.606  Ez a 
doktrína mint büntethetőséget kizáró ok, azt mondja ki, hogy a házassággal a 
házaspár kölcsönösen belegyezett az együtthálásba és mivel ez szerződés, a 
belegyezést nem lehet egyoldalúan visszavonni. A három bíróság a 
büntethetőséget kizáró ok létét nem tagadta, hangsúlyozták azonban, hogy 
az napjainkra anakronisztikussá vált, megszüntetendő, és így is jártak el. A 
védelem szerint ez kimeríti a bírói jogalkotást, amely ráadásul retroaktív is. 
Ebben az időben az EEJE nem volt az angol jogba transzformálva, így a 
nemzeti bíróságok előtt nem lehetett közvetlenül az egyezményre 
hivatkozni. Az angol jogban kifejezett ex post facto tilalom sem létezett. 
Ugyanakkor 1972 óta az Európai Közösségi Statútum szerint az európai jog 
közvetlenül alkalmazandó volt az angol jogrendszerben.  A védelem azzal 
érvelt, hogy a Luxemburgi Bíróság egy 1981. július 9-i ítélete kimondta, hogy 
„A meghatározottság-parancs megköveteli, hogy azok a szabályok, amelyek az 
adófizetők felelősségét írják elő, világosak és precízek legyenek, hogy 
kétértelműség nélkül tudhassa, melyek a jogai és kötelezettségei.“607 Fontosabb 
azonban az, hogy az Európai Bíróság az R. v. Kent Kirk (1984) esetben az 
EEJE 7. cikk (1) bekezdését az európai közösségi jogba emelte, és ezzel a 
nullum crimen sine lege elvet közösségi jogként deklarálta.608  Bár - így a 
védelem - a nullum crimen sem angol jogként, sem EEJE jogként nem 
alkalmazható, de mint európai jog az EEJE 7. cikkén keresztül a nemzeti jogba 
mégiscsak közvetlenül bekerült.  

Corstens és Pradel felfogása szerint a Hansen and Vande Venne eset 
arra látszik utalni, hogy a közösségi jog az objektív büntetőjogi bűnösséget 
nem tiltja, de nem is követeli meg.609  A Hansen ügyben az ügyész azt a 
véleményt képviselte, hogy az a munkaadó, akinek munkavállalója a 
tachograph szabályok ellen vétséget követett el, akkor büntethető, ha 
bizonyított, hogy a munkavállaló vétett a szabályok ellen, és az utat a 
munkaadó érdekében vállalta.610   

Nehéz megmondani, hogy az európai emberi jog Egyezmény és a 
Strasbourgi Bíróság ítélkezési gyakorlata az objektív büntetőjogi felelősséget 
tagadja-e. Egyesek, mint például az említett Pradel a tilalmat a 6. cikk (2) 
bekezdés szerinti ártatlanság vélelméből vezeti le.611  A magam részéről a 
                                                 
606 Sir Matthew Hale 's History of the Pleas of the Crown (1736). 
607 169/80, (1981) ECR 1931, 1942. 
608 63/83, R. v. Kent Kirk (1984) ECR 2689, 2718; C-331/88, R. v. Minister for Agriculture, 
Fisheries and Food, ex parte Fedesa (1990) ECR 4023, 4068 et seq. 
609 Corstens, G. – Pradel, J. (2002), 520. 
610 CJEC 10 Jul. 1990, Hansen C-326/88, Rec.  
611 Corstens, G. – Pradel, J. (2002), 521. 
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bűnösséghez és a nullum crimenhez való kapcsolódást részesítem előnyben, 
ahol az utóbbit nem a hagyományos értelemben értem, hanem mint az 
anyagi jogi legalitás elvét, amely főként az előreláthatóság, aránytalanság 
tilalom és igazságosság al-elveinek egymással összhangban álló rendszerét 
foglalja magában. Ebben a felfogásban a bűnösség materiális igazságosság egy 
eleme. 

Ebben az értelemben az előreláthatóság mint a legalitás elv eleme a 
jogkoncepció magjává válik. A vázolt gondolatmenetet a Sunday Times v. 
Egyesült Királyság (1979)612 ügyben az EEJB is követte. 1958 und 1961 között 
egy brit cég egy Thalidomide nevű nyugtatót gyártott, amelyet várandós nők 
is szedtek. Ennek következtében fogyatékos gyermekek születtek, a szülők 
és gyermekek pedig kártérítési pereket indítottak a gyártó ellen. A Sunday 
Times különböző cikkeket jelentetett meg a témában, amelyekben olyan 
adatokat és információkat is közölt, amelyeket bizonyítékként lehetett volna 
felhasználni. Az újság további fontos információkat is közzétett. Erre reagálva 
a ’bíróság megsértése’ (contempt of court) bűncselekménye alapján ideiglenes 
intézkedéssel megtiltották a további közzétételt. Ez az angol-amerikai 
jogterületen kardinális jogintézmény a pártatlan ítélkezést biztosítja azáltal, 
hogy olyan információk, amelyek az esküdteket befolyásolhatják, nem 
jelenhetnek meg a bíróság engedélye nélkül az eljárás tartama alatt.   

Ami számunkra az ügyből érdekes, az az újság érvelése. Az 
Egyezmény 10. cikk (2) bekezdés a véleménynyilvánítási szabadság 
korlátozását csak akkor teszi lehetővé, ha ez többek között „a törvényből 
előrelátható volt“. A „contempt of court“ azonban csak a percedensjog 
intézményeként létezett, törvény nem határozta meg. Felmerült ezért a 
kérdés, hogy a bírói vagy szokásjog az Egyezmény és a megfelelő 
figyelmeztetés értelmében jog-e. A Bíróság azon a véleményen volt, hogy 
„egy normát nem lehet „törvénynek” tekinteni addig, amíg elégséges precizitással 
meg nem fogalmazzák, amely lehetővé teszi, hogy az állampolgár ehhez tudja 
igazítani a magatartását: képes legyen előre látni - ha szükséges, megfelelő tanács 
segítségével - a körülményekhez képest ésszerű mértékig, azon 
következményeket, amelyekkel egy adott magatartás együtt járhat”.613 Ezért, ha 
az előreláthatóság nem létezik, lehet-e személyes felelősségről beszélni? Ha a 
tilalom nem hozzáférhető, mert az előreláthatóság elemei hiányoznak (a 
törvény nem létezik, nem elérhető), bűnösségről sem beszélhetünk. Ezt a 
követelményt a Bíróság többször megerősítette, ahogy a Kokkinakis v. 
Görögország (1993)614 és Worm v. Ausztria (1997)615 esetekben is.  

                                                 
612 ECHR 26 April 1979, Series A no. 30 
613 A no.30, para 49. 
614 Eur. Court H. R., Kokkinakis v. Greece (1993) A no. 260. 
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Azt gondolnánk, hogy az egyezményi jog, ha közvetve is, de 
egyértelműen a bűnösségi elvet támogatja. Ezen a helyen kell S.W. v. the 
United Kingdom (1995) és C.R. v. the United Kingdom néven (1995) ismert 
esetekhez ismét visszatérni.  Ahogy már az EEJB végül a következő 
álláspontra helyezkedett: „az erőszakos közösülés alapvetően leértékelő 
karaktere olyan nyilvánvaló, hogy [a kérelmezők ilyen körülmények közötti 
elítélésére] nem lehet azt mondani, hogy ellentétben áll az Egyezmény 7. 
cikkellenek tárgyával és céljával, nevezetesen, hogy senkit nem lehet önkényes 
vádeljárás, elítélés és büntetés alá vonni. Mi több, a férj elítélés alóli mentessége 
elfogadhatatlan nézetének eltörlése a feleség ellen elkövetett erőszakos közösülés 
esetén nemcsak a házasság civilizált fogalmával, hanem a fent említettekkel, az 
Egyezmény alapvető céljaival is összhangban volt, melynek lényege az emberi 
méltóság és az emberi szabadság iránti tisztelet."616

A Bíróság ezzel nemcsak azon döntések sorát gazdagította, amelyek 
az ún. abszolút jogok (élet, testi integritás, szexuális önrendelkezés) 
megsértése esetére kriminalizálási kötelezettséget írnak elő az állam 
számára, amint azt korábban már kifejtettem, hanem megerősítette, hogy ha 
egy állam ezt nem teljesítette, visszahatóan is joga és kötelessége az elkövető 
megbüntetéséről gondoskodni. Nem csoda ezért, hogy a Streletz, Kessler és 
Krenz v. Németország (2001)617 esetben az EEJB nem állapította meg a 7. cikk 
megsértését. Amint tárgyaltam, a Bundesgerichtshof a Radbruchi Formulára 
alapította ítéletét,618 míg a Szövetségi Alkotmánybíróság 1997-ben a bizalmi 
elvre hivatkozott.619  Az utóbb említett érvelés genus proximusa, az 
Alaptörvény (GG) 103. II. cikke szerinti retroaktivitás szigorú tilalmát az a 
különleges bizalom legitimálja, amelyet a büntető jogszabályok magukban 
hordanak, ha azokat az alapvető jogok által megkötött demokratikus 
törvényhozó alkotta. Ez a bizalom hiányzik, ha azok tekintetében, akik az 

                                                                                                                              
615 Eur. Court H. R., Worm v. Austria (1997), 25 E.H.R.R. 454. Ezen ügy lényege, hogy „a 
kérelmező egy újságíró volt, aki nyomozott és cikket írt egy volt Helyettes-Kancellár és 
Pénzügyminiszterről, aki büntetőeljárásban volt érintve. Még mielőtt az ügyet tárgyaló 
bíróság az adócsalás tárgyában meghozta volna ítéletét, a kérelmező megírt és kiadott egy 
rősen kritikus cikket, mely szerint a volt miniszter bűnös. A kérelmező ellen a Média 
Törvény 23. paragrafusa értelmében eljárást indítottak és elítélték, mert tiltott befolyást 
gyakorolt a büntetőeljárásra.” Id. A Bíróság megállapította, hogy a kérelmező állítása 
alaptalan, mivel nem sértették meg az Egyezmény 10. Cikkelyét. 
616 Eur. Court H.R., S.W. v. the United Kingdom, és C.R. v. the United Kingdom (1995) A 
no. 335-B and C, para. 44 and para.42. 
617 ECHR 22 Mar. 2001, nos. 34044/96, 35532/98, 44801/98 
618 Ld. például BGHSt 39, 1, NJW 1993, 141;  BGHSt 39, 168, NJW 1993, 1932;  BGHSt 39, 
199, NJW 1993, 1938;  BGHSt 39, 353, NJW 1994, 267;  BGHSt 40, 48 NJW 1994, 2237;  
BGHSt 40, 113, NJW 1994, 2240;  BGHSt 40, 218,  NJW 1994, 2703;  BGHSt 40, 241, NJW 
1994, 2708;  NJW 1995, 1437;  NJW 1995, 2728;  NJW 1995, 2732. 
619 BVerfGE 95, 96 (104). 
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állami hatalmat képviselik, kizárják a büntetőjogi felelősséget a legsúlyosabb 
büntetőjogi igazságtalanság eseteiben.620

Az R. v. R. vagyis a S.W. v. the United Kingdom (1995) és C.R. v. the 
United Kingdom néven (1995) ismert ítéletek több ponton párhuzamosságot 
mutatnak. Míg a Bundesverfassungsgerichtshof a Bundesgerichtshof ítéleteit 
nem nyilvánította alkotmányellenesnek, kiemelte, hogy a határőrök bűnösség 
tudatának okait jobban meg kellett volna indokolnia a német Legfelsőbb 
Bíróságnak, hiszen nem nyilvánvaló, hogy akiket gyermekkoruk óta így 
szocializáltak, napi parancsba kapták, hogy halálos lövéseket kell leadniuk 
adott helyzetben, és amikor ezt megtették, ezért dícséretet és előléptetést 
kaptak, sőt mi több, tudomásuk szerint jogszerűen is cselekedtek, miért is 
kellett volna társadalomra veszélyességi tudattal rendelkezniük.  

Úgy gondolom, ez a Bundesgerichtshofot megoldhatatlan feladat elé 
állította volna, hiszen teljes bűnösség ezekben az esetekben még az elvárható 
jogtalanságtudatként felfogott minimális értelemben sem volt, nem is 
lehetett. 

A lassan kibontakozó kép azt mutatja, hogy a tág értelemben felfogott 
európai jog (amelybe én a EEJB gyakorlatát is beleértem) közvetetten 
megköveteli a bűnösséget, mint a büntetőjogi felelősség előfeltételét, de 
amikor abszolút jogokat sértenek meg, nemcsak kriminalizációs 
kötelezettséget állít fel, hanem ezen túlmenően a visszaható hatály tilalmát is 
tagadja, és ezen keresztül a bűnösség objektivizálódik: a magatartás 
elkövetése azonossá válik a felróhatósággal. 

A megrázó eredmény az, hogy éppen ott, ahol az államnak 
nemzetközi kriminalizációs kötelezettségnek kell megfelelnie, a bűnösségi elv 
elenyészik. 

Ami specifikusan a szűk értelemben felfogott európai jogot, azaz az 
Unió jogát illeti, a bűnösségi elv ezen gyengeségét kíméletlenül kihasználják. 
Sajnos azonban nem feltétlenül az uniós jog a ’hibás’, sokkal inkább az állam, 
amely az alkotmányos bűnösségi garanciától való eltérést uniós elvárásokkal 
indokolja, gondoljunk csak a szervezett bűnözés esetében a puszta tagság 
pönalizálására, a vesztegetéssel vagy éppen a jogi személyek büntetőjogi 
felelősségével kapcsolatos kerethatározatokra.621 Ezen kérdések tárgyalása 
helyett csupán egy példával illusztrálom, hogyan él vissza egy állam az EU 

                                                 
620 BVerfGE 95, 96 (140). 
621 A kontinentális jogban a természetes személy bűncselekménye feltétele a vállalkozás 
büntethetőségének. Ugyanakkor könnyen előfordulhat, hogy az elkövető a vállakozással 
pénzügyileg is összefonódott, és ebben az esetben megeshet, hogy a vállakozás ellen 
irányuló szankció a tettest is érinti, akit már természetes személy minőségében felelősségre 
vontak. Ez a ne bis in idem elv megsértését jelenti. Másfelöl a vállalkozás vétlen 
társtulajdonosainak pénzügyi szankcionálásával kapcsolatos problémakör is felveti a 
bűnösségi elv erodálását és a kollektív felelősséáget. 
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szabályokkal és hogyan annulálja ezzel a hagyományos bűncselekmények 
körében a fundamentális bűnösségi elvet. 

Az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikk (2) bekezdés c) pont 
alapján elfogadott Egyezmény az Európai Közösség vagy a tagállamok 
tisztségviselői megvesztegetésének leküzdéséről (1997) a vállalkozásvezető 
büntetőjogi felelőssége alatt a 6. cikkében a következőt mondja ki: „Minden 
tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a vállalkozások vezetőit, 
döntéshozóit vagy az ellenőrzési joggal rendelkezőket a 3. cikk szerinti 
vesztegetési cselkményekért, amelyeket egy nekik alárendelt személy a vállalkozás 
érdekében követ el, a tagállami jog alapelveinek megfelelően büntetőjogi 
felelősségre lehessen vonni.“ 

Ezen kriminalizációs kötelezettség következtében a magyar 
törvényhozó a vesztegetést a következő képpen terjesztette ki: „253. § (1) 
bekezdés Aki hivatalos személy működésével kapcsolatban, neki vagy reá 
tekintettel másnak jogtalan előnyt ad vagy ígér, bűntettet követ el és három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő a gazdálkodó szervezet vezetője, illetőleg 
ellenőrzésre vagy felügyeletre feljogosított tagja, vagy dolgozója, ha az (1) 
bekezdésben írt bűncselekményt a gazdálkodó szervezet tagja vagy dolgozója a 
gazdálkodó szervezet érdekében követi el, és a felügyeleti vagy az ellenőrzési 
kötelezettségének teljesítése a bűncselekmény elkövetését megakadályozhatta 
volna. 
(4) Vétség miatt két évig terjedő szabdságvesztéssel, pénzbüntetéssel vagy 
közérdekű munkával büntetendő a gazdálkodó szervezet vezetője, ellenőrzésre 
vagy felügyeletre feljogosított tagja vagy dolgozója, ha a (3) bekezdésben 
meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el.” 

Érdemes összevetni a Btk. 253. § (4) bekezdését az NBB 28. cikkével.  
Az obligatio erga omnes jus puniendién alapuló létező legszörnyűbb központi 
nemzetközi bűncselekmények esetén fennálló elöljárói felelősséget 
kodifikálta a magyar jogalkotó uniós elvárásra hivatkozva az aktív hivatali 
vesztegetés szabályai közé.622

                                                 
622 Vö: Wiener A. I. (2004), 636 et seq.  
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IV.4. Objektivizálódás a hagyományos büntetőjogban 
 

A hagyományos (klasszikus) büntetőjog sem mentes az objektív 
felelősségi elemektől. Ha csak az önhibából eredő ittas vagy bódult 
állapotban elkövetett bűncselekményekre gondolunk, az objektivizálódás 
nem kerülhető meg. A magyar jog a bűnösség kiesését ilyen esetben 
egyszerűen nem honorálja, és az elkövetett cselekményt a tettesnek 
beszámítják. A bűncselekmény hiányzó szubjektív elemeit az objektív 
tényállási elemekből vezetik le. Ezért ha a tettes ittas állapotban egy 21 cm 
hosszú késsel teljes erővel az áldozat szívébe szúr, miközben azt kiabálja, 
hogy „megöllek“, ha minden más előfeltétel adott, szándékos emberölésért 
ítélik el, azzal a mottóval, hogy ezek az objektív jellemzők szándékosságra 
engednek következtetni.623

Hasonló példaként említhető a halált okozó testi sértéssel 
összefüggésben kialakult gyakorlat: Amennyiben két elkövető a sértettet 
szándékosan ütlegeli és rugdalja, ám a halált egyetlen egy, a koponyát érő 
rúgás okozza, és nem bizonyítható, hogy a két elkövető közül ki rúgott fejre, 
sőt ezt a tettesek maguk sem tudják, a töretlen bírói gyakorlat társtettesként 
elkövetett halált okozó testi sértésért ítélné el az elkövetőket.  

Végül visszatérek még e példasor keretében a reasonable man, diligens 
pater familias, azaz a zsinórmérték kérdésköréhez. BH 1999. 288. sz. döntés 
tényállása szerint a terhelt 1994 tavaszától M. S. hulladékfelvásárló udvarán 
akkumulátorokból ólmot olvasztott, és azt tömbösítette. Ennek a veszélyeire 
senki nem hívta fel a terhelt figyelmét. 1995 elejétől a saját háza udvarán 
folytatott ilyen tevékenységet, és a tömbösített ólmot M. S.-nek adta el. E 
tevékenység veszélyességének tudatában annyiban volt, hogy tudta: a savnak 
maró hatása van és a forró ólom égési sérüléseket okozhat. Nem tudta, 
hogy az ólompor és annak a gőze mérgező, és az ólompor a talajba kerülve 
károsítja a környezetet, valamint az emberi egészségre is ártalmas, súlyos 
egészségromlást, sőt halált is okozhat.  A terhelt tevékenysége folytán 
jelentős mennyiségű ólom került a levegőbe és a talajba. A talajban a 
közvetlenül okozott környezetkárosítás állandó, de csak sajátos 
körülmények egybeesése esetén idézhet elő életveszélyt.  Az összegyűlt 
ólompor részben a piszkos kéz, részben a levegőbe szálló ólompor útján 
bekerült a terhelt és családtagjai szervezetébe, és náluk ólommérgezést 
okozott. Ennek következtében az 1994. február 25-én született E. nevű 
gyermek 1995. május 25-én meghalt, az 1992-ben született I. és az 1991-ben 
született S. pedig 8 napon túl gyógyuló, míg a terhelt és élettársa 8 napon 
                                                 
623 LB 15 irányelv, BED III., pl. EBH2004. 1102. BH1993. 73. 
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belül gyógyuló ólommérgezést szenvedtek.  A terhelt tevékenysége és a 
bekövetkezett eredmény között az okozati összefüggés fennállott. Bár a 
Legfelsőbb Bíróság szerint beszámítási képessége nem hiányzott, a Bíróság 
úgy vélte, hogy a tette nem volt gondatlan, hsizen a szükséges tudás nem volt 
tőle elvárható, és felmentette.624

A Legfelsőbb Bíróság ezzel egy a beszámítási képesség és a 
gondatlanság közti szakadékot hozott létre, ahova anélkül lehet büntetlenül 
beesni, hogy valaki elmebeteg vagy gyengeelméjű lenne. Ennek a lyuknak a 
befoltozásához az értelmes átlagember (reasonable man, diligens pater 
familias) standardjának intézményesítésére lenne szükség, ami persze ismét a 
bűnösség objektivizálódását vonná maga után.   
 
 
IV.5. Összefoglalás 
 

„ 
Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen, 

die von nichts wissen, wachsen auf und sterben, 
Und alle Menschen gehen ihre Wege.“ 

(Hugo von Hofmannsthal: Ballade des äußeren Lebens) 
 
 

Feltételezve, hogy a BH 1999. 288. sz. szerinti elkövető nem saját 
családját károsítja, hanem a szomszédokat, hivatkozhatott volna-e arra, hogy 
alacsony képzettsége miatt nem ismerte cselekményének következményeit? 
Igaz, az egyik esetben a ténytudat hiányáról van szó, a másik esetben pedig a 
társadalomra veszélyesség, a materiális jogellenesség tudata hiányzik.   

E két tudati elem azonban nem választható el mindig ilyen könnyen, 
hiszen az indoktrinált kelet-német határőrben cselekményének jogszerűsége 
mint ténytudat merült fel, épp úgy mint a hitlerjugendként nevelt SS-ben a 
zsidó fogoly alacsonyabb-rendűsége és halált-érdemlősége.   

Az objektivizáció ezekben az esetekben – és ez kétségtelenül a 
nemzetközi jog iránya - az eljárás alá vont személy tekintetében jelenik meg 
objektív elvárásként, az ésszerű, diligens ember mindenkitől elvárt 
magatartásaként, amit ugyanakkor a többségi értékítélet tölt ki a többség 
által meghatározott szubjektív értéktartalommal.  Ez az értéktartalom „a 
civilizált nemzetek között kialakult alkalmazásból, az emberiesség szabályaiból 
eredő nemzetek jogának elvei és a köz lelkiismeret parancsai”  (Martens 
Klauzula) lesz, ami általánosan elfogadott „igazságként”, abszolút jogokként 
kriminalizációs kötelezettséget ír elő a szuverén államnak, univerzális 
                                                 
624 BH 1999. 288. 
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joghatóságot teremt, aut dedere aut judikare obligációt fogalmaz meg, felülírja 
a visszaható hatály tilalmát és az egyéni bűnösséget.  A klasszikus pozitivista 
büntetőjogi dogmatika, amely mindezek ellentétét, mint az emberi 
egyenlőség és az igazságosság zálogát őrizte visszahúzódik egy, az emberiség 
által közösen és általánosan elismert természetjogi igazság elől, amely a 
tudatlanságukban kegyetlenekkel szemben épp oly igazságtalan (ha nem is 
mértékében, de tényében), mint amilyen igazságtalan a klasszikus büntetőjog 
a bűnösség nélküli bűnösök sértettjeivel szemben.   
 
„He had kept his youth and beauty, but he had paid a terrible price for it.  His 
beauty had destroyed his soul … What was he now? A face without a heart.” 
(Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray) 
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Végirat 

 
 

„Télemakhosz, nem hoz vendéged rád a teremben  
szégyent: nem vétettem a célt el, az íj idegével 

sem bajlódtam hosszan: erőm sértetlen, egész még” 
Homérosz, Odüsszeia  

(fordította Devecseri G., Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972.),  
347 (XXI. 403-434) 

 
 

A bevezetőben azt írtam, hogy ebben a kötetben a nemzetközi 
bűncselekmények legszűkebb csoportjával foglalkozom.  A végére talán, ha 
szűk értelemben veszem e kijelentést, védőbeszéd illenék, hiszen magukra a 
központi bűncselekményekre csak nagy vonalakban, az egyébként tárgyalt 
témához szükséges mértékben fordítottam figyelmet.  A láthatatlan fonal, 
amely reményeim szerint összetartja e művet, a nemzetközi büntetőjogból a 
magyar jogra háramló felelősségi feltételek vizsgálata.  Ezt kívántam 
bemutatni a gyakorlat és elmélet által felvetett problémákon, ügyeken 
keresztül.   

Kis Norbert büntetőjogi felelősség tárgyiasulásáról írott páratlan 
könyvében arra jut, hogy büntetőjogi felelősség rendszerünk átalakult, és a 
klasszikus büntetőjog területét lassan átveszi a szabálysértési jog kimentéses 
felelősségi szabályaival, a veszélyes üzemek szektorában elkövetett hanyagság 
büntetőjogában az (objektív) szigorú felelősség, a bűnszervezeti státus 
szankcionálása, a vezetői negligencia fokozott szankcionálása, a jogi 
személyek büntetőjogi felelőssége.  Ezt azzal magyarázza, hogy „Az európai 
jogpolitika egyre érzékenyebb azokra a társadalmi igazság teóriákra, amelyek a 
társadalmi pozíció, a hatalom és a státusz szerint mérik a személyek és a 
szervezetek társadalmi felelősségét (théorie de pouvoir). A felelősség kivetítése a 
bűncselekménnyel összefüggésbe hozható de facto és de iure polgári jogi és 
igazgatási kapcsolatokra a bűncselekmény beszámításának (attribution, 
imputation) új felfogását eredményezte.”625  Ő ebben a „dogmatika számára is új 
kihívásokat jelentő beszámítási kritériumrendszer”-t lát.  

Én azt látom, hogy a természetjogi igazság szövi újra át 
büntetőjogunkat a nemzetközi bűncselekmények jogának köszönhetően. 
Ugyanakkor még nem érzékelhető tisztán, hogy ez a büntetőjog rendszerét 
erősítő, határokat és ideológiákat átfogó belső struktúra kezdeménye-e, vagy 
a klasszikus dogmatikánkat halálos béklyóba csomózó utilitarista bilincs, mely 
                                                 
625 Kis N. (2005), 405-406. 
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a történelmi kontextusból kiragadva a szabadságharcosból terroristát csinál, 
a szólásszabadságot pedig elnyomja. 

Nem szükséges és nem is lehetséges, hogy e makroszinű változásokat 
most megjósoljam.  Annyi azonban bizonyos, hogy a magyar jog az 53/1993. 
(X. 13.) AB határozattal a nemzetközi büntetőjog élvonalába lépett, elsőként 
megteremtve az automatikus transzformáció precedensét.  Ugyancsak 
úttörő volt országunk az 1956-os sortűzperek elbírálása során a Genfi 
Egyezmények közös 3 cikke és az 1977-es I. Kiegészítő Jegyzőkönyv szerinti 
nem-nemzetközi fegyveres összeütközések elhatárolása és az előbbi 
definiálása tekintetében.  Lehetőség nyílik, hogy egy NBtk. megalkotásával ezt 
az e téren kiharcolt világelső szerepünket, ha meg nem is tudjuk tartani, de 
öregbítsük.   

Végül, a ne bis in idem elv érvényesülése több éves munkám ellenére 
is feldolgozatlan és megoldatlan marad, hagyva magamnak és másoknak is 
feladatot e téren. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a bíróságok kötelessége az igazság 
meglétét megvizsgálni, az egységesség védelmét, vagyis a büntetőjog 
univerzalitását legjobban biztosítani. Ha a törvényhozásnak nem sikerül így 
eljárnia, vagyis az abszolút jogok nem állnak büntetőjogi védelem alatt, vagy 
olyan jogszabályt alkotott a jogalkotó, mely sérti a büntetőjog univerzalitását, 
a bíróságok feladata megelőzni, akár bírósági jogalkotás útján is, hogy a jog 
aláássa saját integritását. 
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Függelék  
 
 

Gellér Balázs - Kis Norbert 
 

Törvényjavaslat 
a nemzetközi büntetőtörvénykönyvről 

(magyarul és angolul) 
 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

I. Fejezet 
A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPELVEI 

 
I. Cím 

A törvény hatálya 
 

Időbeli hatály 
 
1. § (1) E törvényt a hatályba lépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.  
(2) E törvény nem érinti a hatályba lépése előtt elkövetett cselekmény más 
törvényen, vagy a nemzetközi jogon alapuló büntethetőségét.  
 

Tárgyi hatály 
 
2. § (1) E törvény tárgyi hatálya a benne meghatározott bűncselekményekre terjed 
ki.  
(2) Ha e törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) I.-
IX. fejezeteitől (Általános Rész) eltérő rendelkezést tartalmaz, e törvényt kell 
alkalmazni. 
(3) Ha e törvény a Btk. X.-XX. fejezeteiben (Különös Rész) meghatározott 
bűncselekményt szintén büntetni rendeli, e törvényt kell alkalmazni. 
(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott eseteken kívül egyebekben e törvény 
alkalmazása során a Btk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
(5) Nem eredményezheti a cselekmény enyhébb elbírálását, vagy büntetlenül 
hagyását az, hogy a nemzetközi jog a cselekményt nem, vagy enyhébben rendeli 
büntetni, vagy a nemzetközi jog szerint büntethetőségi akadály áll fenn. 
(6) A nemzetközi jogon alapuló büntetőjogi felelősséget nem zárja ki, ha e törvény 
szerint a cselekmény nem bűncselekmény vagy az elkövető nem büntethető. 
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Személyi és területi hatály 
 
3. § (1) E törvény hatálya kiterjed állampolgárságtól és a cselekmény elkövetésének 
helyétől függetlenül minden természetes személyre. 
(2) A diplomáciai és a nemzetközi jogon alapuló mentesség nem zárja ki az 
elkövetővel szemben e törvény alkalmazását.   
 

Az elkövető hivatalos személy voltának vagy mentességének figyelmen kívül hagyása 
 
4. § Az elkövetőt nem mentesíti az e törvénybe ütköző bűncselekményért való 
felelősségre vonás alól, illetve enyhítő körülményként nem vehető figyelembe a 
bűncselekmény elkövetése előtt, közben vagy után fennálló hivatalos személyi 
minősége, vagy akár a nemzeti, akár a nemzetközi jogon alapuló mentessége.  
 

A büntetőeljárás megindítása 
 
5. § Az e törvényben foglalt bűncselekmények miatti büntetőeljárás megindítását a 
legfőbb ügyész rendeli el. 
 

II. CÍM 
Értelmező rendelkezések 

 
6. § E törvény alkalmazásában: 
1. ellenséges hatalom: fegyveres összeütközésben részt vevő fél, amely a másik 
résztvevő fél legyőzésére törekszik; 
2. erőszak: más testének ellenséges érintése, melynek célja, hogy a passzív alany az 
elkövető akaratának megfelelő magatartást tanúsítson; 
3. fegyveres összeütközés: olyan konfliktus, amelyben legalább két fél vesz részt, és 
legalább az egyik félnek célja, hogy fegyveres erő alkalmazásával akaratát a másikra 
kényszerítse, valamint e két felet legalább a szervezettség olyan foka jellemzi, amely 
alá-fölérendeltségi rendszerben a parancsok végrehajtását, illetve a végrehajtás 
elmaradásának szankcionálását lehetővé teszi, és ennek következtében képesek a 
nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartására, továbbá 
 a) a fegyveres erőt legalább egyik fél alkalmazza is, vagy 
 b) a konfliktust megelőzően a másik fél hatalma alatt lévő területet részben 
vagy teljesen megszállja; 
4. fegyveres összeütközéssel összefüggésben elkövetettnek kell tekinteni minden 
olyan cselekményt, amelyet a 3. pontban meghatározott fegyveres összeütközésben 
félként részt vevő hatalom vagy állam által ellenőrzött területen követnek el; 
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5. Genfi Egyezmények: az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezmények: a hadra 
kelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására kötött Egyezmény 
(Első Egyezmény), a tengeri haderők sebesültjei, betegei és hajótöröttei helyzetének 
javítására kötött Egyezmény (Második Egyezmény), a hadifoglyokkal való 
bánásmódról kötött Egyezmény (Harmadik Egyezmény), a polgári lakosság a háború 
idején való védelmére kötött Egyezmény (Negyedik Egyezmény); 
6. Genfi Egyezmények Kiegészítő Jegyzőkönyvei: az 1989. évi 20. törvényerejű 
rendelet a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 
12-én kötött Egyezmények I. és II. Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről; 
7. harcoló az a személy, akit a Genfi Egyezmények és Kiegészítő Jegyzőkönyveik 
ekként határoznak meg; 
8. kényszer: olyan erőszak vagy fenyegetés amelynek az a célja, hogy más valamit 
tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön; 
9. kiirtás: olyan cselekmény, amely közös tulajdonságok alapján meghatározott 
csoporthoz tartozó legalább húsz vagy meg nem határozható, de nagyobb számú 
személy szándékos megölésére alkalmas, így különösen olyan életfeltételek 
szándékos előidézése, többek között a táplálékhoz és a gyógyszerhez jutás 
lehetőségétől való megfosztás, amely a sértettek egy részének halálát okozhatja;  
10. kínzás: e törvényben az egyéb rendelkezések tekintetében a kínzás fogalma nem 
korlátozódik a 32. §-ba ütköző kínzás bűncselekményére, hanem felöleli azt, ha az 
elkövető a hatalma alatt álló személynek hosszabb időn keresztül súlyos testi vagy 
lelki sérelmet okoz; 
11. különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmények: az e 
törvényben meghatározott bűncselekmények; 
12. mulasztás: a büntetőjogon kívüli tevési kötelezettség megszegése, ha az elkövető 
rendelkezik a tevés véghezviteléhez szükséges képességgel és készséggel; 
13. nem: mindkét nemet, a férfi és a női nemet társadalmi értelemben jelöli;  
14. nem-nemzetközi fegyveres összeütközés az olyan fegyveres összeütközés, amely 
egy állam határain belül zajlik és a felek harcolóinak túlnyomó többsége az adott 
állam állampolgára; nem tekintendő fegyveres összeütközésnek a zavargás vagy 
felkelés; 
15. nemzetközi fegyveres összeütközés a nem-nemzetközi fegyveres 
összeütközésen kívül minden fegyveres összeütközés; 
16. polgári lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás olyan cselekmények 
összessége, amelyek célja, hogy legalább húsz vagy meg nem határozható, de 
nagyobb számú polgári személy sérelmére, egyenként vagy összességükben 
megvalósítsák e törvény által büntetni rendelt valamely bűncselekményeket; 
17. üldözés: a magyar vagy a nemzetközi jog által alapvető emberi jognak tekintett 
jogtól való megfosztás; 
18. védett anyagi javak: ingó vagy ingatlan dolog, ideértve a Btk. és a kapcsolódó 
joggyakorlat szerinti dolog és vagyontárgy fogalmakat is; 
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19. védett személy: az a természetes személy, aki a fegyveres összeütközéssel 
összefüggésben a nemzetközi jog szerint a bűncselekmény elkövetésekor az 
elkövető tekintetében védelem alatt áll;  
20. zsoldos: a 1977. Kiegészítő Jegyzőkönyv 47. cikke alapján zsoldosnak minősülő 
személy. 
 
 

III. Cím 
Alapelvek 

 
A törvény értelmezése 

 
7. § (1) E törvény rendelkezéseit elsősorban a nemzetközi írott- és szokásjog 
általánosan elismert szabályaival összhangban kell értelmezni. A magyar jog egyéb 
rendelkezései nem akadályozhatják a kötelező nemzetközi jog alkalmazását. 
(2) A védett személyek és a harcolók az e törvénybe nem foglalt esetekben is a 
civilizált nemzetek között kialakult gyakorlatból és az emberiesség szabályaiból 
eredő nemzetközi jog szabályainak és elveinek védelme és irányítása alatt állnak. 
(3) E törvény rendelkezései megszorítóan értelmezendők. Kétség esetén az 
elkövetőre kedvezőbb értelmezést kell alkalmazni. 
 

A bűncselekmény 
 
8. § Az e törvényben meghatározott bűncselekmények büntethetőségének nem 
feltétele a társadalomra veszélyesség. E bűncselekmények az emberiség közös 
értékeit, békéjét és biztonságát sértik vagy veszélyeztetik. 
 

A bűnösség 
 
9. § E törvény hatálya alá tartozó bűncselekmények bűnösségének nem feltétele a 
cselekmény társadalomra veszélyességének vagy jogellenességének tudata. 
 
10. § (1) Az e törvényben foglalt bűncselekményekért való felelősséget nem zárja ki 
és nem is enyhíti, ha a cselekményt az elkövető parancsra vagy utasításra követte el. 
(2) A katona és bárki más is büntethető a parancsra vagy utasításra végrehajtott 
cselekményért, akkor is, ha nem tudta, hogy bűncselekményt követ el. 
 

Katonai elöljáró és a polgári vezető felelőssége 
 
11. § A katonai elöljáró és a polgári vezető felelőssége a parancsnoksága és 
ellenőrzése, illetve hatalma és ellenőrzése alatt álló személy, fegyveres csoport vagy 
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polgári szervezet cselekményéért való, de önálló felelősség, amely az 
alapcselekményt megvalósító személy, fegyveres csoport vagy polgári szervezet 
felelősségének megállapítása nélkül is fennáll.  
 

Katonai és politikai bűncselekményekért való felelősség 
 
12. § Az e törvényben meghatározott bűncselekményekért történő felelősségre 
vonásnak nem akadálya, hogy az katonai vagy politikai bűncselekménynek is 
tekinthető a magyar vagy bármely más jogrendszer szerint.   
 

Előkészület 
 
13. § (1) Az e törvényben büntetni rendelt bűncselekmények előkészülete 
büntetendő. 
(2) Az előkészület büntetési tétele megegyezik a befejezett bűncselekmény 
büntetési tételével. 
 

Elkövető 
 
14. § (1) A fegyveres összeütközéssel összefüggő bűncselekmények tettese az lehet, 
akivel szemben a sértett a nemzetközi jog szerint az elkövetéskor védett személy. 
(2) Az e törvényben meghatározott feltétellel a katonai elöljáró, illetve a polgári 
vezető tettese a parancsnoksága és ellenőrzése illetve hatalma és ellenőrzése alatt 
álló személy által elkövetett bűncselekménynek, függetlenül e személy 
büntethetőségétől.  
 
 

II. fejezet 
A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai és a büntetések 

 
I. CÍM 

A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai 
 
 

Jogszerű harci cselekmény 
 
15. § Nem büntethető, akinek a nemzetközi jog és a magyar jog szerint is jogszerű 
harci cselekménynek minősülő cselekménye sérti vagy veszélyezteti más vagy 
mások személyét vagy jogait.  
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A sértett beleegyezése 
 
16. § (1) Nem büntethető, aki a cselekményt a cselekvőképes sértett kétséget 
kizáróan, előzetes kifejezett, önkéntes és félreérthetetlen beleegyezésére követte 
el. 
(2) A sértett joghatályosan a súlyos testi sértésbe és az annál súlyosabb sérelmet 
okozó cselekménybe csak akkor egyezhet bele, ha ez ennél is súlyosabb sérelem 
elkerüléséhez feltétlenül szükséges.   
(3) A sértett beleegyezését az elkövetőnek kell bizonyítania. A sértett 
beleegyezésére nem hivatkozhat az, aki bűncselekmény elkövetésével hozta létre 
azt a helyzetet, amelynek következményét a sértett ellen elkövetett cselekmény 
hárítja el vagy enyhíti. 
 

Megengedett kockázatvállalás 
 
17. § (1) Nem büntethető, aki a nemzetközi vagy a magyar jog szerint az adott 
foglalkozás szabályait betartva, a joghatályos belegyezésre képtelen sértett 
személyét vagy javait sérti vagy veszélyezteti azért, hogy ezzel a sértett személyén 
vagy javaiban bekövetkező súlyosabb sérelmet elhárítsa, ha az elhárítás sikerének 
lehetősége a szakmai ismeretek szerint is jóval meghaladja e súlyosabb sérelem 
bekövetkezésének valószínűségét. 
(2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az ijedtség vagy a menthető felindulás az 
elkövetőt korlátozza a sérelem elhárítása lehetőségének és bekövetkezése 
valószínűségének helyes felismerésében.   
 

Megengedett sérelem 
 
18. § (1) Nem büntethető, akinek cselekménye a hadművelet eredményességéhez 
elengedhetetlenül szükséges jogszerű harci cél megvalósítása során elkerülhetetlen, 
és az elkövető mindent megtett, hogy az okozott sérelem a legkisebb mértékű 
legyen.   
(2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető ijedségből vagy menthető 
felindulásból képtelen vagy csak korlátozottan képes felismerni a cselekmény 
elkerülhetőségét, elengedhetetlenségét vagy a sérelem legkisebb mértékét. 
 

Az állam egységének, a közrend fenntartásának vagy helyreállításának érdekében 
elkövetett cselekmény 

 
19. § Nem büntethető fegyveres összeütközéssel összefüggő bűncselekmény miatt, 
aki fegyveres összeütközésnek nem minősülő erőszakos cselekmények 
megakadályozása céljából, a közrend fenntartása, vagy helyreállítása, vagy az Állam 
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egységének és területi integritásának védelme érdekében a magyar jog és a 
nemzetközi jog, különösen a nemzetközi emberi jog szerint jár el. 
 

Kényszer 
 
20. § (1) Nem büntethető, aki a cselekményt olyan erőszak hatása alatt követi el, 
amely miatt képtelen akaratának megfelelő magtartásra, vagy az élet vagy testi épség 
elleni közvetlen fenyegetés hatására a kilátásba helyezett hátránynál kisebb sérelmet 
okoz, és ez szükséges a fenyegetés elhárításához.  
(2) A büntetés korlátlanul enyhíthető - különös méltánylást érdemlő esetben 
mellőzhető –, ha az elkövetőt az erőszak korlátozza akaratának megfelelő 
magatartásban, vagy az élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetés, a sérelem, 
illetve az elhárítás szükséges mértékének felismerésében.   
 

A cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka, csekéllyé válása vagy 
megszűnése 

 
21. § Az e törvényben meghatározott bűncselekmények esetében nem 
alkalmazhatók a Btk. 28. és 36. §-ai. 
 

A büntethetőség és a büntetés elévülésének kizárása 
 
22. § Az e törvényben meghatározott bűncselekmények büntethetősége és a 
miattuk kiszabott fő-, és mellékbüntetések végrehajthatósága nem évül el. 
 

A kegyelem kizárása 
 
23. § Az e törvényben meghatározott bűncselekmények büntethetősége vagy a 
miattuk indult eljárás nem szüntethető meg, illetve a büntetés végrehajtása nem 
zárható ki, nem engedhető el vagy nem mérsékelhető kegyelemből. 
 

II. CÍM 
A büntetések 

 
Az életfogytig tartó szabadságvesztés 

 
24. § Ha az elkövető a bűncselekmény elkövetésekor huszadik életévét nem 
töltötte be, és a bűncselekmény életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő, a 
büntetés, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés.  
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A pénzmellékbüntetés legmagasabb összege 
 
25. § Az e törvényben meghatározott bűncselekmény miatt kiszabott 
pénzmellékbüntetés legmagasabb összegét a Btk. 64. § (2) bekezdése szerinti 
korlátozás nélkül az elkövető vagyoni, jövedelmi, személyi viszonyaihoz és 
életviteléhez mérten kell megállapítani.  
 
 

KÜLÖNÖS RÉSZ 
 

III. Fejezet 
AZ EMBERISÉG ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 

 
I. Cím 

Az emberiesség elleni bűncselekmények 
 

Emberiesség elleni emberölés 
 
26. § (1) Aki a polgári lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás részeként, a 
támadásról tudva mást megöl, bűntettet követ el és tíz évtől tizenöt évig terjedő, 
vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt abból a célból követi el, 
hogy a polgári lakosságot egészben vagy részben elpusztítsa oly módon, hogy erre 
alkalmas életfeltételek közé kényszeríti, bűntettet követ el, és életfogytig tartó 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
 

Emberiesség elleni erőszak 
 
27. § (1) Aki a polgári lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás részeként, a 
támadásról tudva  
a) a Btk. 175/B. §-ának (1) bekezdésébe ütköző emberkereskedelem bűntettét 
megvalósítja, 
b) a cselekmény idején az adott területen hatályos jog vagy a nemzetközi jog szerint 
a területen jogszerűen tartózkodó polgári lakosságot vagy annak egy részét az 
államból, vagy az adott területről kiutasít, kitilt vagy más módon annak elhagyására 
kényszerít, 
c) mást személyi szabadságától megfoszt, 
d) mást eltüntet, 
e) másnak súlyos testi vagy lelki szenvedést, vagy súlyos testi sértést okoz, 
f) mást közösülésre vagy fajtalanságra kényszerít, vagy más védekezésre vagy 
akaratnyilvánításra képtelen állapotát közösülésre vagy fajtalanságra használja fel, 
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g) más magzatát elhajtja, 
h) mást terhesség vállalására kényszeríti, illetve terhes nőt személyi szabadságától 
megfoszt a terhesség biztosítása céljából,  
i) mást nemzőképességétől megfoszt,  
j) mást üzletszerű kéjelgésre kényszeríti, 
bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, 
ha  
a) a sértett tizenkettedik életévét nem töltötte be, de ettől függetlenül is 
megvalósul már az (1) bekezdésben megfogalmazott bűncselekmény,   
b) a sértettel azonos alkalommal ketten vagy többen közösülnek vagy 
fajtalankodnak, 
c) a bűncselekményt a személyi szabadságától megfosztott sértett sérelmére, 
különös kegyetlenséggel, több emberen, életveszélyt okozva, bűnszövetségben vagy 
csoportosan követik el. 
 

Emberiesség elleni megkülönböztetés 
 
28. § Aki a polgári lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás részeként, a 
támadásról tudva a polgári lakosság egy részét politikai, faji, nemzeti, etnikai, 
kulturális, vallási, nemi, vagy más, a nemzetközi jog által általánosan tiltott alapon 
üldözi, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntettet követ el, és öt évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 

Népirtás 
 
29. § (1) Aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges 
megsemmisítésének szándékával 
a) a csoport tagjait megöli, 
b) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz, 
c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amely alkalmas a csoport teljes 
vagy részleges elpusztítására, 
d) olyan intézkedést tesz, amelynek célja a csoporton belül a születések 
meggátolása, 
e) a csoporthoz tartozó kiskorúakat elhurcolja, 
bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki az (1) bekezdésben megfogalmazott valamely cselekmény elkövetésére mást 
vagy másokat nagy nyilvánosság előtt felhív, bűntettet követ el és egy évtől öt évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  (RS 25. cikk (3) e)) 
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Apartheid 

 
30. § (1) Aki az emberek valamely faji csoportja által az emberek egy másik faji 
csoportja feletti uralom megszerzése és fenntartása, illetőleg a másik faji csoport 
rendszeres elnyomása céljából 
a) valamely faji csoport tagjait megöli, 
b) valamely faji csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amely alkalmas a 
csoport teljes vagy részleges elpusztítására, 
bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1) 
bekezdésben meghatározott célból 
a) valamely faji csoport tagjait jogellenesen letartóztatja vagy a személyi 
szabadságuktól más módon megfosztja; 
b) valamely faji csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz azzal, hogy 
méltóságukat megsérti, kínzásnak, vagy más kegyetlen, embertelen, vagy megalázó 
bánásmódnak, illetőleg büntetésnek veti őket alá. 
(3) A (2) bekezdés szerint büntetendő, aki intézkedik  
a) abból a célból, hogy valamely faji csoport részvételét az állam politikai, társadalmi, 
gazdasági és kulturális életében megakadályozza,   
b) faji csoport fejlődésének megakadályozása céljából,  
c) valamely faji csoport tagjai számára külön lakóhely vagy gettó létesítése, a 
különböző faji csoportok tagjai közötti vegyes házasságok megtiltása, továbbá 
valamely faji csoporthoz vagy ennek tagjához tartozó földtulajdon kisajátítása 
céljából, 
d) valamely faji csoport tagjai munkájának kizsákmányolása céljából, különösen 
azáltal, hogy munkára kényszeríti őket; 
e) szervezetek és személyek üldözése céljából, azok apartheid ellenessége miatt. 
(4) Aki az apartheid cselekményt a polgári lakosság elleni átfogó vagy módszeres 
támadás részeként, a támadásról tudva követi el, bűntettet követ el, és az (1) 
bekezdésben meghatározott bűntett esetén életfogytig tartó, a (2)-(3) bekezdés 
esetén öt évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
(5) Faji csoport fejlődésének megakadályozására tett intézkedésnek kell tekinteni, 
ha valamely faji csoporttól vagy tagjaitól alapvető emberi jogokat és szabadságokat 
tagadnak meg, ideértve a munkához való jogot, elismert szakszervezet 
létrehozásához való jogot, a művelődéshez való jogot, azt a jogot, hogy az államot 
elhagyhassák és oda visszatérhessenek, az állampolgársághoz való jogot, a szabad 
mozgáshoz és letelepedéshez való jogot, a szabad véleménynyilvánításhoz való 
jogot, valamint a békés gyülekezés és társulás szabadságához való jogot. 

 242



  

 
Kínzás 

 
31. § (1) Aki azzal a céllal, hogy 
a) vallomást, nyilatkozatot vagy információt szerezzen, 
b) elégtételt vegyen vélt vagy valós sérelem miatt, 
c) valakit megfélemlítsen, vagy valakire nyomást gyakoroljon 
másnak súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz bűntettet követ el, és két évtől nyolc 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Az a hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy, aki az (1) bekezdésben 
meghatározott cselekményt követi el, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.  
(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény maradandó fogyatékosságot 
vagy súlyos egészségromlást okoz, a büntetés öt évtől tíz évig, a (2) bekezdés 
esetében tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés. 
 
 

II. CÍM 
Béke elleni bűncselekmények 

 
A fegyveres erőszak nemzetközi tilalmának súlyos megsértése 

 
32. § Aki olyan utasítást ad, vagy továbbít, amely arra irányul, hogy fegyveres erő az 
ENSZ Alapokmányában, illetve a nemzetközi jog által meghatározott feltétel 
hiányában támadást indítson, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
 

Fegyveres összeütközésre uszítás 
 
33. § (1) Aki az ENSZ Alapokmányával, illetve a nemzetközi joggal ellentétes 
háborúra uszít vagy háborús hírverést folytat, bűntettet követ el, és két évtől nyolc 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 
nagy nyilvánosság előtt követik el. 
 

Tiltott toborzás 
 
34. § Aki a Magyar Köztársaság területén idegen fegyveres erő szervezetébe katonai 
szolgálatra, katonai érdekű egyéb szolgálatra, vagy katonai kiképzésre toboroz, 
bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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Zsoldosság 

 
35. § (1) Az a zsoldos, aki fegyveres összeütközésben vagy fegyveres erőszakban 
részt vesz, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki  
a) fegyveres szervezetben végzendő szolgálatra vagy e célra irányuló kiképzésre 
zsoldost toboroz,  
b) zsoldost fegyveres szervezetben alkalmaz,  
c) zsoldost fegyveres szervezetbe végzendő katonai szolgálatra kiképez vagy  
e) a zsoldosnak e minőségében, illetve az a)-c) pontokban felsorolt 
tevékenységekhez anyagi eszközöket szolgáltat. 
 
 

IV. fejezet 
A fegyveres összeütközések joga elleni bűncselekmények 

 
Védett személy sérelmére elkövetett emberölés 

 
36. § (1) Aki fegyveres összeütközéssel összefüggésben 
a) védett személyt megöl; 
b) a Genfi Egyezmények és Kiegészítő Jegyzőkönyveikben foglalt tisztességes 
eljáráshoz való jogot jelentősen sértő eljárásban védett személyre halálbüntetést 
szab ki, vagy védett személyen halálbüntetést hajt végre, bűntett követ el, és tíz 
évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi 
el, vétség miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.   
 

Védett személy elleni erőszak 
 
37. § (1) Aki fegyveres összeütközéssel összefüggésben a hatalma alatt álló  
a) védett személlyel embertelenül bánik, 
b) védett személyen akár annak beleegyezésével is tudományos, orvosi vagy 
biológiai kísérletet végez, 
c) védett személyen akár annak beleegyezésével olyan orvosi beavatkozást végez, 
amely az érintett személy egészségi állapotából nem következik, és nem felel meg az 
általánosan elfogadott orvosi szakmai követelményeknek, 
d) védett személyt az orvostudomány által el nem ismert beavatkozásnak, 
gyógykezelésnek vet alá, 
e) védett személynek súlyos testi vagy lelki szenvedést okoz, vagy 
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f) védett személynek súlyos testi sértést okoz, 
bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt  
a) aljas indokból vagy célból, 
b) védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személlyel szemben, 
c) maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy életveszélyt okozva, 
d) különös kegyetlenséggel 
követi el, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt gondatlanságból követi el, 
vétség miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  A büntetés 
vétség miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben 
meghatározott cselekményt gondatlanságból követik el a (2) bekezdésben 
meghatározott módon illetve eredményt okozva. 
 

Védett személy nemi és szaporodási szabadságának megsértése 
 
38. § (1) Aki fegyveres összeütközéssel összefüggésben  
a) védett személyt közösülésre vagy fajtalanságra kényszerít, 
b) védett személy védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát 
közösülésre vagy fajtalanságra használja fel, 
c) védett személy magzatát elhajtja, 
d) védett személyt terhesség vállalására kényszeríti, illetve terhes védett személyt 
személyi szabadságától megfoszt a terhesség biztosítása céljából,  
e) védett személyt nemzőképességétől megfoszt,  
f) védett személyt üzletszerű kéjelgésre kényszeríti, 
bűntettet követ el, és öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, 
ha  
a) a sértett tizenkettedik életévét nem töltötte be, de ettől függetlenül is 
megvalósul már az (1) bekezdésben megfogalmazott bűncselekmény,   
b) a sértettel azonos alkalommal ketten vagy többen közösülnek vagy 
fajtalankodnak, 
c) a bűncselekményt a személyi szabadságától megfosztott sértett sérelmére, 
különös kegyetlenséggel, több emberen, életveszélyt okozva, bűnszövetségben vagy 
csoportosan követik el. 
 

Védett személy emberi méltóságának megsértése 
 
39. § Aki fegyveres összeütközéssel összefüggésben védett személy emberi 
méltóságát súlyosan megsérti, így különösen, aki ilyen személlyel megalázó vagy 
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lealacsonyító módon bánik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, 
bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 

Tiltott sorozás 
 
40. § (1) Aki védett személyt arra kényszerít, hogy az ellenséges hatalom fegyveres 
erőiben vagy csoportjában szolgáljon, vagy azokat kiszolgálja, bűntettet követ el, és 
öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki tizenötödik életévét be nem 
töltött személyt fegyveres erőkhöz vagy csoporthoz behív, besoroz vagy fegyveres 
ellenségeskedésben való részvételre rábír, ehhez segítséget nyújt, vagy ezt lehetővé 
teszi. 
(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki védett személyt arra kényszerít, 
hogy az állampolgársága szerinti állam elleni hadi cselekményekben részt vegyen. 
(4) Aki (1)-(3) bekezdésekben meghatározott cselekményeket gondatlanságból 
követi el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.   
 

Védett személy személyi szabadságának megsértése 
 
41. § (1) Aki fegyveres összeütközéssel összefüggésben  
a) a fegyveres összeütközést megelőzően, vagy a cselekmény idején az adott 
területen hatályos jog szerint a területen jogszerűen tartózkodó védett személyt a 
Genfi Egyezmények és Kiegészítő Jegyzőkönyveik szabályait megszegve az államból, 
vagy az adott területről kiutasít, kitilt vagy más módon annak elhagyására 
kényszerít, 
b) saját polgári lakosságát, illetve annak egy részét megszállt területre telepít, 
c) védett személyt személyi szabadságától megfoszt és szabadon bocsátását 
követelés teljesítésétől teszi függővé, 
d) a Genfi Egyezményekben és Kiegészítő Jegyzőkönyveikben foglalt tisztességes 
eljáráshoz való jogot jelentősen sértő eljárásban védett személyre 
szabadságvesztéssel járó szankciót szab ki vagy védett személyen 
szabadságvesztéssel járó szankciót hajt végre,  
bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben 
megfogalmazott bűncselekményt 
a) aljas indokból vagy célból, 
b) együtt élő hozzátartozók elválasztásával, 
c) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, 
d) jelentős érdeksérelmet okozva 
követik el. 
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Polgári lakossággal való embertelen bánásmód 

 
42. § Aki polgári lakosságot hadviselési módszerként éheztet, vagy az életben 
maradáshoz nélkülözhetetlen dolgoktól megfoszt, ideértve a Genfi Egyezmények és 
Kiegészítő Jegyzőkönyveik szerinti segélyellátmányok akadályozását, ha súlyosabb 
bűncselekmény nem valósul meg, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.   
 

Védett személyek elleni támadás 
 
43. § (1) Aki fegyveres összeütközéssel összefüggésben védett személyek ellen 
támadást intéz, vagy abban részt vesz, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott támadást szervez vagy vezet, bűntett 
miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) Ha a támadás gondatlanságból védett személynek 
a) maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást, 
b) életveszélyes sérülést, betegséget vagy halált 
okoz, a büntetés az (1) bekezdés esetén két évtől nyolc évig, illetve öt évtől tíz évig, 
a (2) bekezdés esetén öt évtől tíz évig, illetve tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy 
életfogytig tartó szabadságvesztés.  
(4) Ha a támadás védett személynek  
a) maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást; 
b) életveszélyes sérülést, betegséget vagy halált 
okoz, a büntetés az (1) bekezdés esetén öt évtől tíz évig, illetve tíztől tizenöt évig 
terjedő vagy életfogytig tartó, a (2) bekezdés esetén tíz évtől tizenöt évig terjedő 
vagy életfogytig tartó, illetve életfogytig tartó szabadságvesztés. 
(5) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt gondatlanságból követi el, 
vétség miatt egy évtől három évig, a (2) bekezdés esetén egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(6) Aki az (5) bekezdésben meghatározott cselekménnyel gondatlanságból védett 
személynek  
a) maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást; 
b) életveszélyes sérülést, betegséget vagy halált 
okoz, vétség miatt az ott tett megkülönböztetés szerint egy évtől öt évig és két 
évtől nyolc évig, illetve két évtől nyolc évig és öt évtől tíz évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.   
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Humanitárius szervezet elleni támadás 

 
44. § Aki fegyveres összeütközéssel összefüggésben támadást indít az Egyesült 
Nemzetek Alapokmányával összhangban tevékenykedő humanitárius segély- vagy 
békefenntartó képviselet személyzete, felszerelése, eszközei, egységei, vagy 
járművei ellen, amennyiben azok jogosultak a védett személyeknek vagy 
létesítményeknek a fegyveres összeütközés nemzetközi joga által biztosított 
védelemre, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.   
 

Védett érték elleni támadás 
 
45. § (1) Aki fegyveres összeütközéssel összefüggésben támadást indít nem katonai 
létesítmény, így különösen a katonailag védtelen város, falu, lakóhely vagy épület 
ellen, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.   
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott támadás során a nem katonai 
létesítményben olyan kárt okoz, amely nyilvánvalóan túlzott mértékű a várható 
tényleges és közvetlen katonai előnyökhöz képest, vagy a környezetet illetve 
természetet nagy kiterjedésben, hosszantartóan vagy jelentős mértékben károsítja, 
bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) Ha a támadás  
a) a nem katonai létesítményben különösen jelentős kárt okoz,  
b) vallási, oktatási, művészeti, tudományos, vagy jótékony célú épület, történelmi 
emlék, kórház vagy olyan hely ellen irányul, ahol a betegeket és sebesülteket gyűjtik 
össze, 
c) a környezetet vagy annak valamely elemét olyan mértékben károsítja, hogy ezek 
korábbi állapota nem állítható helyre és ez a közérdeket jelentősen sérti,  
d) a természetkárosítás élő szervezet tömeges pusztulását, a természeti terület, az 
élő szervezetek életközössége, vagy a barlang helyrehozhatatlan károsodását vagy 
megsemmisülését okozza és ez a közérdeket jelentősen sérti, vagy 
e) olyan épület, anyag, egészségügyi egység, szállítóeszköz ellen irányul, amely a 
nemzetközi jognak megfelelően a Genfi Egyezmények megkülönböztető jelzését 
használja; 
a büntetés bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés 
(4) Aki az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott cselekményeket gondatlanságból 
követi el, vétség miatt egy évtől három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.   
(5) Nem katonai létesítmény minden olyan ember alkotta ingóság vagy ingatlan, 
amely a támadás idején nem szolgál katonai célokat, kivéve, ha alaposan feltehető, 

 248



  

hogy rövid időn belül katonai célokra fogják alkalmazni. Az e bekezdésben 
meghatározott körülmények megalapozottságát az elkövető bizonyítja. 
 

Háborús fosztogatás 
 
46. § (1) Aki fegyveres összeütközéssel összefüggésben  
a) idegen dolgot védett személytől vagy személyektől azért vesz el, hogy azt 
jogtalanul eltulajdonítsa, védett anyagi javakat a hadi cselekmények céljához 
viszonyítva szükségtelen vagy aránytalan mértékben megsemmisít, megrongál vagy 
eltulajdonít, 
b) az ellenség vagyontárgyát a hadi cselekmények céljához viszonyítva szükségtelen 
vagy aránytalan mértékben megrongálja vagy megsemmisíti,  
c) védett vagyontárgyat a hadi cselekmények céljához viszonyítva szükségtelen vagy 
aránytalan mértékben hatalmába kerít és visszaadását vagy sértetlenül hagyását 
követelés teljesítésétől teszi függővé, vagy 
d) védett személyt idegen vagyontárgy átadására kényszerít, 
bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha bűncselekményt 
fegyveresen, csoportosan követik el, vagy a dolog vagyontárgy különösen nagy 
értékű. 
(3) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés,  
a) ha a vagyontárgy különösen jelentős értékű, vagy  
b) a cselekményt fegyveresen vagy csoportosan különösen nagy értékű 
vagyontárgyra követik el.  
(4) Nem zárja ki az elkövető bűnösségét, hogy a dolgokra, vagyontárgyra 
létfenntartásához van szüksége, továbbá az sem, hogy az adott helységet rohammal 
foglalták el. 
 

Harctéri fosztogatás 
 
47. § (1) Aki a harctéren elesettől, sebesülttől vagy betegtől idegen dolgot azért 
vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a harctéri fosztogatás 
jelentős vagy ezt meghaladó értékre történik. 
 

Élő pajzs használata 
 
48. § Aki védett személyt, vagy polgári lakost arra használ fel, hogy jelenléte által 
meghatározott területet vagy katonai erőket az ellenség hadi műveleteitől 
megóvjon, bűntettet követ el, és öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
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Tiltott fegyver vagy hadi módszer alkalmazása 

 
49. § (1) Aki fegyveres összeütközéssel összefüggésben olyan fegyvert, lövedéket 
vagy anyagot, továbbá hadi módszert alkalmaz, amely jellegénél fogva fölösleges 
sérülést vagy szükségtelen szenvedést okoz, vagy amely, a fegyveres konfliktusok 
nemzetközi jogának megsértésével, megkülönböztetés nélkül hat, tíz évtől tizenöt 
évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Tiltott fegyver vagy hadi módszer alkalmazásának minősül különösen a méreg, 
mérgezett fegyver, fojtó, mérges gázok, minden hasonló folyadék, anyag vagy eszköz 
használata, továbbá olyan golyó alkalmazása, amely az emberi testben 
becsapódáskor szétterjed, vagy könnyen ellapul, irányt változtat, lökéshullámokat 
keletkeztet, amelyek kiterjedt szövetroncsolódáshoz vezetnek, valamint annak a 
fegyvernek az alkalmazása is, amelynek elsődleges célja a megvakítás, vagy az, hogy 
röntgen sugarak által ki nem mutatható anyagot juttasson az emberi testbe.  
 

Csalárd hadviselés 
 
50. § (1) Aki azért, hogy ezzel visszaéljen, olyan cselekményt valósít meg, amely 
alkalmas arra, hogy az ellenséghez tartozó harcolóban téves képzetet alakítson ki az 
ő fegyveres összeütközéssel kapcsolatos jogi helyzetétét illetően, bűntettet követ 
el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  
(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a csalárd hadviselés 
következtében a megtévesztett személy súlyos testi sérülést vagy betegséget 
szenved. 
(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a csalárd hadviselés 
következtében a megtévesztett személy maradandó fogyatékosságot, súlyos 
egészségromlást szenved, vagy életveszélyes helyzetbe kerül, illetve halálát 
gondatlanság okozza.  
(4) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, 
ha a csalárd hadviselés következtében a megtévesztett személy meghal.   
(5) Csalárd hadviselésnek kell tekinteni különösen az olyan cselekményt, amely 
alkalmas arra, hogy az ellenséghez tartozó harcolóban azt a téves képzetet alakítsa 
ki, hogy az elkövető védett személy, vagy az ellenséghez illetve a fegyveres 
összeütközésben részt nem vevő fegyveres erőhöz tartozik, illetve mások védett 
személyek vele szemben. Csalárd hadviselésnek kell tekinteni továbbá a békeköveti, 
fehér zászló megtévesztő használatát, a megadás, a sebesülés vagy betegség általi 
harcképtelenség, a védett, polgári személy látszatának keltését vagy az ellenség 
egyenruhájának, zászlójának, jelvényeinek, az Egyesült Nemzetek zászlójának vagy 
katonai jelvényeinek és egyenruhájának, továbbá a Genfi Egyezmények 
megkülönböztető jelzéseinek jogosulatlan használatát is. 
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(6) Nem büntethető csalárd hadviselés miatt, aki hadműveletnek vagy annak 
részeként nem tekinthető magatartást tanúsítva az ellenség által ellenőrzött 
területről menekülve követi el e cselekményt.  
 

A kegyelem megtagadásával való fenyegetés 
 
51. § (1) Aki fegyveres összeütközéssel összefüggésben más előtt kijelenti, hogy 
akár az ellenség harcolóit, akár a védett személyeket, vagy éppen mind a két 
csoportba tartozó személyeket mind megöli, bűntettet követ el, és három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben 
meghatározott bűncselekményt abból s célból követi el, hogy 
a) másokat ezzel megfélemlítsen, 
b) az ellenséget arra kényszerítse, hogy valamit tegyen ne tegyen vagy eltűrjön.  
 

A genfi jog megsértése 
 
52. § Aki védett személynek a Genfi Egyezményekben és Kiegészítő 
Jegyzőkönyveikben meghatározott jogait megsérti, ha súlyosabb bűncselekmény 
nem valósul meg, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
 

Védett személy személyiségi jogainak megsértése 
 
53. § Aki fegyveres összeütközéssel összefüggésben védett személyt bántalmaz, vele 
megalázó módon bánik, vagy személyhez fűződő jogait egyéb módon megsérti, ha 
súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntettet követ el, és három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.   
 

A katonai elöljáró vagy polgári vezető mulasztása 
 
54. § (1) Az a katonai elöljáró vagy polgári vezető, aki az e törvényben foglalt 
bűncselekmény elkövetéséről, kísérletéről vagy előkészületéről, ha ezzel a tényleges 
parancsnoksága és ellenőrzése vagy tényleges hatalma és ellenőrzése alatt álló 
személy, fegyveres csoport, vagy polgári szervezet gyanúsítható, 
a) tudomást szerez, és nem tesz meg minden tőle telhetőt a bűncselekmény 
megkezdésének, folytatásának, befejezésének, további bűncselekmény 
elkövetésének megakadályozása vagy az elkövető felelősségre vonása érdekében,  
b) kötelezettségének szándékos vagy gondatlan elmulasztása miatt nem szerez 
tudomást, 
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bűntettet követ el, és az elkövető által elkövetett bűncselekmény büntetési tétele 
szerint büntetendő. 
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az a katonai elöljáró vagy polgári vezető, aki 
fegyveres összeütközéssel összefüggésben nem tájékoztatja alárendeltjeit a 
fegyveres összeütközés során alkalmazandó magyar és nemzetközi jogról 
rendszeresen, vagy nem épít ki olyan tájékoztatási rendszert, amely arra szolgál, 
hogy e jogsértésekről gyorsan értesüljön és az elkövető ellen hatásosan fellépjen, ha 
az e törvénybe foglalt bűncselekményt, olyan személy, illetve fegyveres csoport, 
vagy polgári szervezet követi el, aki vagy amely a tényleges parancsnoksága és 
ellenőrzése vagy a tényleges hatalma és ellenőrzése alatt áll. 
 

Fegyverszünet megszegése 
 
55. § (1) Aki a fegyverszünet feltételeit megszegi, bűntettet követ el, és egy évtől öt 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a fegyverszünet 
megszegése különösen súlyos következményeket okoz. 
 

Hadikövet elleni erőszak 
 
56. § (1) Aki az ellenség hadikövete vagy ennek kísérője ellen erőszakot vagy 
fenyegetést alkalmaz, vagy személyi szabadságát megsérti, ha súlyosabb 
bűncselekmény nem valósul meg, bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki a hadikövetet vagy a kísérőjét megöli, tíz évtől tizenöt évig terjedő, vagy 
életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
Az ellenséges hatalom állampolgárának igazságszolgáltatáshoz való jogának megsértése 

 
57. § Aki az ellenséges hatalom állampolgárát megakadályozza abban, hogy ügyét a 
törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan 
és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi jogai és 
kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak 
megalapozottsága tekintetében, így különösen, aki az ellenséges hatalom 
állampolgárának keresetét érvénytelenné, vagy elfogadhatatlanná nyilvánítja, 
bűntettet követ el, és egy évtől három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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Act …. of 2005 
on the International Criminal Code 

 
GENERAL PART 

 
Chapter I 

Scope of Application and General Principles 
 

Title I 
Jurisdiction 

 
Jurisdiction ratione temporis 

 
Article 1 
(1) This Act shall apply to conducts committed after its entry into force. 
(2) This Act shall not effect criminal liability for conducts committed prior to its 
entry into force if such liability is based on another statute or international law.   
 

Jurisdiction ratione materiae 
 
Article 2 
(1) This Act shall only apply to crimes defined therein. 
(2) If this Act provides otherwise than Chapters I-IX (General Part) of the 
Criminal Code, this Act shall apply. 
(3) If a crime provided for in Chapters X-XX (Special Part) of the Criminal Code 
is also punishable under this Act, this Act shall apply. 
(4) Except for cases under paragraphs (2)-(3) of this Article, the provisions of the 
Criminal Code are applicable in proceedings under this Act.   
(5) The fact that under international law a conduct is not punished, the 
punishment is less severe or justifications or excuses are applicable, cannot result in 
leaving this conduct unpunished or in the infliction of a lesser punishment under this 
Act.   
(6) The fact that under this Act a conduct or perpetrator is not punishable shall 
not exclude criminal liability according to international law.    
 

Jurisdiction ratione personae and ratione territoriale 
 
Article 3 
(1) This Act shall apply to all natural persons without prejudice to nationality 
or the place of perpetration. 
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(2) Diplomatic or other immunities under international law shall not exclude 
criminal liability, prosecution and punishment for crimes defined in this Act.  
 

The irrelevance of official capacity or immunity of the perpetrator 
 
Article 4 
Official capacity, whether existing prior to, simultaneously or after the commission 
of a crime, and immunities based on national or international law shall in no case 
exempt the perpetrator from criminal liability under this Act, nor shall they, in and 
of themselves, constitute grounds for reduction of the sentence. 
 

The commencement of criminal proceedings 
 
Article 5 
The Prosecutor General shall initiate criminal proceedings for crimes under this 
Act. 
 
 

Title II 
Explanatory Provisions 

 
Article 6 
For the purposes of this Act: 
1. Hostile power: a party taking part in an armed conflict endeavouring to 
overcome the other party or parties to the armed conflict; 
2. Violence: contact between the body of the perpetrator and another person 
in a hostile manner with the intention of making the other person behave according 
to the will of the perpetrator. 
3. Armed conflict: an encounter between at least two parties, with at least 
one of the parties intending to force its will upon the other party by means of using 
armed force, given that these two parties are characterized by an organization of 
such a level, which renders the execution of commends as well as the sanctioning 
the default of execution possible in a framework of a system of subordination, and, 
owing to this, they are capable of respecting international humanitarian law, 
furthermore 

a) armed force is actually used by at least one of the parties, or 
b) one of the parties occupies wholly or in part a territory which was under 
the control of the other party prior to the encounter; 

4. All acts shall be regarded as being in connection with an armed conflict, 
which are committed within a territory being under the control of a state or a 
power taking part in an armed conflict pursuant to Paragraph 3; 
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5. The term Geneva Conventions shall constitute a reference to the following: 
I. Geneva Convention of 12 August 1949 for the Amelioration of the Condition of 
the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, II. Geneva Convention of 12 
August 1949 for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and 
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, III. Geneva Convention of 12 
August 1949 relative to the Treatment of Prisoners of War, IV. Geneva Convention 
of 12 August 1949 relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War; 
6. The term Additional Protocols shall constitute a reference to the following: 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to 
the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) of 8 June 
1977, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and 
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II) of 8 June 1977. 
7. Combatant is a person defined as such by the Geneva Conventions and the 
Additional Protocols thereto; 
8. Coercion: violence or threat intended to cause another person to do, not 
to do or to bear something; 
9. Extermination: an act, which may result in the intentional killing such as the 
intentional infliction of conditions of life, inter alia the deprivation of access to food 
and medicine, which is capable to cause the death of some of the victims belonging 
to  

a) a population of at least twenty or  
b) a non-definable, but larger number of persons,  

who are part of a group definable by common characteristics. 
10. Torture: concerning the other provisions of this Act the definition of 
torture shall not be limited to the crime of torture pursuant to Article 32, but shall 
mean the intentional infliction of severe physical or mental suffering by the 
perpetrator upon a person under his control;  
11. All crimes designated in this Act are “crimes of similar type in respect of 
special recidivism”; 
12. Omission: is a failure to act, where the duty to act is placed upon the 
person by laws excluding criminal law, provided that the perpetrator has the ability 
and skill to perform this act; 
13. Gender: refers to both sexes, male and female, within the socially accepted 
meaning of these concepts. 
14. Non-international armed conflict is such an armed conflict which takes 
place within the borders of a state, and the majority of the people taking direct part 
in is a citizens of the given state; riots, revolts or disturbances shall not be regarded 
as a non-international armed conflicts; 
15. International armed conflict: all armed conflicts which are not covered by 
the concept of non-international armed conflict; 
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16. Attack directed against civilian population: a course of action which 
individually or in their entirety aims to realize any of the crimes defined by this Act 
against at least twenty or a non-definable but larger number of civilians; 
17. Persecution: the deprivation of fundamental rights and freedoms contrary 
to Hungarian or international law ; 
18. Protected material property: movable objects or real estates, including the 
concepts of "object" and "property" pursuant to the Criminal Code and the 
relevant legal practice; 
19. Protected person: a natural person who in connection with an armed 
conflict is protected under international law with respect to the perpetrator at the 
time of the commission of the offence; 
20. Mercenary: mercenary as provided for under Art. 47 of the I Additional 
Protocol to the Geneva Conventions; 
 
 

Title III 
General principles 

 
 

Interpretation of the Act 
 
Article 7 
(1) The provisions of this Act shall, in the first place, be interpreted in 
accordance with the generally recognised principles of international treaties and 
international customary law.  Other regulations of Hungarian law shall not obstruct 
the application of international ius cogens. 
(2) Protected persons as well as combatants shall remain under the protection 
and authority of the principles of international law derived from established custom, 
from the principles of humanity and from the dictates of public conscience also in 
events not stated by this Act. 
(3) The regulations of this Act shall be strictly interpreted. In case of ambiguity 
the interpretation more favourable to the perpetrator shall be applied.  
 

The criminal offence 
 
Article 8 
Social dangerousness shall not be a criteria of punishability of the crimes defined in 
this Act. These crimes breach or endanger the common values, peace and security 
of mankind. 
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Mens rea 
 
Article 9 
The knowledge of unlawfulness or social dangerousness of the criminal conduct is 
not required for the mens rea of the crimes under this Act. 
 
Article 10 
(1) The fact that a crime has been committed by a person pursuant to a command 
or order shall not relieve that person of criminal responsibility, nor shall it provide 
grounds for mitigation.  
(2) A soldier as well as anybody else shall be liable for punishment for a crime 
committed pursuant to a command or order, even if he or she did not know that 
the act committed was punishable. 
 

Responsibility of military commanders and civilian superiors 
 
Article 11 
The responsibility of a military commander or a civilian superior shall apply to 
crimes committed by subordinates, armed troops or civilian organizations under his 
or her effective command and control, or effective authority and control, however, 
it is an independent responsibility which exists regardless of whether the 
responsibility of the subordinate, armed troops or civilian organization which have 
committed the acts can be established or not. 
 

Responsibility for military and political crimes 
 
Article 12 
The fact that a crime under this Act can be regarded as a military or political crime 
according to Hungarian or any other law, shall not diminish or hinder criminal 
responsibility for it. 
 

Preparation for a crime 
 
Article 13 
(1) The preparation for the commission of a crime under this Act is punishable.  
(2) The same terms of punishment shall apply to the preparation for the 
commission of a crime as are provided for the complete crime. 
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Perpetrators 

 
Article 14 
(1) The perpetrator of a crime committed in connection with an armed conflict 
must be such a person in respect to whom the victim is a protected person 
according to international law at the time of the commission of the offence. 
(2) Under the conditions of this Act a military commander or a civilian superior is 
regarded as a perpetrator of an offence which is committed by a person under his 
or her effective command and control, or effective authority and control regardless 
of the criminal responsibility of this latter person.  
 

Chapter II 
Grounds for excluding criminal responsibility  

Punishments 
 

Title I 
Grounds for excluding criminal responsibility 

 
Lawful military act 

 
Article 15 
Any person whose conduct is deemed to be a lawful military act according to both 
international and Hungarian law, shall not be criminally responsible even if this 
conduct violates or endangers another person or that person’s rights. 
 

Consent of the victim 
 
Article 16 
(1) Any person to whose conduct the victim unquestionably, previously, explicitly, 
voluntarily and un-mistakenly consented shall not be criminally responsible. 
(2) The victim can only validly consent to serious bodily harm and any act, causing a 
harm greater than that, if this is inevitably necessary in order to avoid an even 
greater harm. 
(3) The burden of proof regarding the fact that the victim consented lays with the 
perpetrator.  
 

Permissible engagement of risk 
 
Article 17 
(1) Any person who, keeping the rules of a given activity according to international 
or Hungarian law, violates or endangers a person - who is unable to give a legally 
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valid consent - or that person’s property, in order to avoid a greater harm effecting 
that person or property, shall not be criminally responsible, provided that according 
to the knowledge available on that given activity the chances of preventing the 
greater harm considerably exceed the probability of that greater harm to occur.  
(2) The punishment is subject to unlimited mitigation if the perpetrator, owing to 
fear or excusable excitement, is unable or able only to a limited extent to gauge the 
possibility of avoiding and the likeliness of encountering the greater harm. 
 

Permissible harm 
 
Article 18 
(1) Any person whose conduct is inevitable in the course of accomplishing a lawful 
military mission which is essential for the success of a military manoeuvre, provided 
that the perpetrator has made every effort that the harm caused shall be of the 
slightest degree possible, cannot be punished. 
(2) The punishment is subject to unlimited mitigation if the perpetrator, owing to 
fear or excusable excitement, is unable or able only to a limited extent to gauge the 
avoidability or necessity of the conduct or the slightest possible degree of the harm.   
 
Acts committed in order to maintain or re-establish the unity of the State and public order 

therein 
 
Article 19 
Any person who acts in accordance with Hungarian and international law, especially 
international human rights law in order to maintain or re-establish public order in 
or to defend the unity and territorial integrity of the State, in the course of 
preventing acts of violence not deemed an armed conflict, shall not be criminally 
responsible for crimes in connection with an armed conflict. 
 

Duress 
 
Article 20 
(1) Any person who commits a conduct under such a force of another person 
which renders him or her unable to behave according to his or her will, or commits 
a conduct under an imminent threat against life or bodily integrity and as a result of 
the threat causes a lesser harm than the one with which he or she was threatened 
and this was necessary in order to avert the threat, cannot be punished.    
(2) The punishment is subject to unlimited mitigation or - in a case deserving special 
consideration - to omission, if the force of another person limits the perpetrator’s 
ability to behave according to his or her will, or the imminent threat against life or 
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bodily integrity limits the perpetrator’s ability to gauge the level of harm or the 
necessary degree of the act of avoidance.   
 

Slight degree of social dangerousness,  
diminishing social dangerousness or the seizing of social dangerousness 

 
Article 21 
In cases of crimes provided for under this Act Articles 28 and 36 of the Criminal 
Code shall not apply. 
 

Non-applicability of the statute of limitations 
 

Article 22 
Neither the prosecution of crimes under this Act, nor the execution of principal or 
additional punishments imposed for them shall be subject to any limitation period. 
 

Exclusion of mercy 
 
Article 23 
Clemency cannot be granted for crimes provided under this Act, nor can criminal 
proceedings for or the execution of punishments imposed for such crimes be 
terminated, omitted or mitigated on the grounds of clemency. 

 
 

Title II 
Punishments 

 
Life imprisonment 

 
Article 24 
If the perpetrator has not completed his or her twentieth year of age at the time 
the crime was committed, and the punishment provided for the crime is 
imprisonment for life, the terms of punishment shall be five years’ to fifteen years’ 
imprisonment.  
 

The highest amount of the additional fine 
 
Article 25 
The highest amount of the additional fine imposed for a crime under this Act shall 
be determined without any limitations provided for in Article 64 paragraph 2 of the 
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Criminal Code, and be in accordance with the financial conditions, income, personal 
circumstances and living conditions of the perpetrator. 
 
 

SPECIAL PART 
 

Chapter III 
CRIMES AGAINST MANKIND 

 
Title I 

Crimes against Humanity 
 
 

Murder against humanity 
 
Article 26 
(1) Whoever, as part of a widespread or systematic attack directed against any 
civilian population, knowing about the attack, kills another person, commits a felony 
and shall be punished with ten to fifteen years’ or life imprisonment. 
(2) Whoever, with the intent of destroying a civilian population in whole or in part 
by means of inflicting conditions of life aimed to achieve this purpose on that 
population or on parts thereof, commits a felony pursuant to paragraph (1), and 
shall be punished with life imprisonment. 
 

Violence against humanity 
 
Article 27 
(1) Whoever, as part of a widespread or systematic attack directed against the 
civilian population, knowing about the attack, 

a) commits the crime of trafficking in persons provided for under Article 
175/B of the Criminal Code; 
b) expels, exiles or by other means forcibly deports from a state or a given 
territory any civilian population which is lawfully present in that territory 
according to the law in force on that particular territory at the time of the act 
or according to international law; 
c) deprives another person of his or her physical liberty;  
d) causes another person's enforced disappearance; 
e) causes another person serious mental or physical suffering or serious 
bodily harm;  
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f) rapes or sexually assaults another person or uses another person's 
incapability of defending him or herself or the person’s inability of expressing 
his or her will for sexual intercourse or other sexual acts; 
g) aborts another person's foetus;  
h) forces a woman to bear a child or deprives a pregnant woman of her 
physical liberty with the intent of assuring a successful pregnancy; 
i) deprives another person of his or her reproductive capacity; 
j) forces another person into prostitution 

commits a felony and shall be punished with five to fifteen years’ imprisonment. 
(2) The punishment shall be ten to fifteen years’ or life imprisonment, if  

a) the victim has not yet completed his or her twelfth year of age, if without 
regard to the age of the victim the crime as defined in Paragraph (1) has been 
already realised; 
b) two or more perpetrators rape or sexually assault the victim at the same 
time; 
c) the crime is committed against a victim deprived of his or her physical 
liberty, by means of extreme cruelty, against several victims, in a way 
endangering the life of the victim, as part of a criminal association or in a 
group. 

 
Discrimination against humanity 

 
Article 28 
Whoever, as part of a widespread or systematic attack directed against the civilian 
population, knowing about the attack, persecutes an identifiable group of the civilian 
population on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender or other 
grounds which are recognised as impermissible under the general rules of 
international law, if a more serious crime has not been committed, commits a 
felony and shall be punished with up to five years’ imprisonment.  
 

Genocide 
 
Article 29 
Whoever, with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial 
or religious group 

a) kills members of the group; 
b) causes serious bodily or mental harm to the members of the group; 
c) inflicts on the group conditions of life calculated to bring about their physical 
destruction in whole or in part; 
d) imposes measures intended to prevent births within the group; 
e) forcibly transfers children of the group 
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commits a felony and shall be punished with ten to fifteen years’ or life 
imprisonment. 
 

Apartheid 
 
Article 30 
(1) Whoever, with the purpose of obtaining and maintaining domination by one 
racial group over any other racial group or with the purpose of systematic 
oppression of the another racial group  

a) kills members of a racial group; 
b) inflicts on the group conditions of life calculated to bring about their physical 
destruction in whole or in part 

commits a felony and shall be punished with ten to fifteen years’ or life 
imprisonment. 
(2) The punishment shall be five to fifteen years’ imprisonment, if a person, for 
the purposes referred to under Paragraph (1)  

a) unlawfully arrests members of a racial group or deprives them of their 
personal liberty in any other way;  
b) causes serious bodily or mental harm to the members of a racial group by 
offending their dignity, tortures them or subjects them to cruel, humiliating or 
degrading punishment or treatment.  

(3) Whoever takes measures  
a) in order to prevent a racial group from taking part in the political, social, 
economic and cultural life of the state; 
b) with the intention of preventing the development of a racial group; 
c) in order to create a separate dwelling or ghetto for the members of a racial 
group, to prohibit the marriages between members of different racial groups as 
well as to nationalize any real estates belonging to any racial group or a 
member thereof;  
d) in order to exploit the labour of the members of some racial group, 
especially by means of forcing them to work;  
e) with the intention of persecuting organizations and persons on grounds of 
their anti-apartheid attitude 

shall be punished according to Paragraph (2). 
(4) Whoever commits an act of apartheid as part of a widespread or systematic 
attack directed against any civilian population, knowing about the attack, commits a 
felony and in the cases referred to under Paragraph (1) shall be punished with life 
imprisonment, in the cases referred to under Paragraphs (2) and (3) shall be 
punished with five to fifteen years’ or life imprisonment.  
(5) Any measures shall be considered as aiming at the prevention of the 
development of a racial group, by which a racial group or its members are deprived 
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of basic human rights and liberties, including the right to work, the right to form 
recognised unions, the right to culture and education, the right of leaving the state 
and of returning thereto, the right to citizenship, the right of free movement and 
settlement, the right to free expression, the freedom of assembly and the freedom 
of association. 
 

Torture 
 
Article 31 
(1) Whoever, with the intention of  

a) obtaining a confession, declaration or information;  
b) taking revenge for any supposed or real offence;  
c) threatening or exerting pressure on somebody 

causes serious bodily or mental harm to another person, commits a felony and shall 
be punished with two to eight years’ imprisonment. 
(2) Where a person of official capacity or a person exercising public duties commits 
the act referred to under Paragraph (1), he or she shall be punished for a felony 
with five to ten years’ imprisonment. 
(3) In the cases where the act defined by Paragraph (1) results in a lasting handicap 
or a serious injury to health, the punishment shall be imprisonment of not less than 
five years but not more than ten years, in cases referred to under Paragraph (2) the 
punishment shall be imprisonment of not less than ten but not more than fifteen 
years or life imprisonment. 
 

Title II 
Crimes against peace 

 
Grave violation of the international prohibition of armed aggression 

 
Article 32 
Whoever gives or forwards orders according to which an armed force should 
launch an attack in the absence of the condition defined by international law or by 
the UN Charter, commits a felony and shall be punished with five to fifteen years’ 
imprisonment. 
 

Instigation to an armed conflict 
 
Article 33 
(1) Whoever instigates to an armed conflict which is against the rules of the UN 
Charter or international law or carries out propaganda for such an armed conflict 
commits a felony and shall be punished with two to eight years’ imprisonment.  
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(2) The punishment shall be five to fifteen years’ imprisonment if the crime under 
Paragraph (1) is committed in large public.  
 

Unlawful enlistment 
 
Article 34 
Whoever, within the territory of the Republic of Hungary, enlists others for 
military service, other services of military interest or military training in a foreign 
armed force, commits a felony and shall be punished with one to five years’ 
imprisonment. 
 

Mercenary 
 
Article 35 
(1) The mercenary who takes part in an armed conflict or an armed aggression 
commits a felony and shall be punished with one to five years’ imprisonment.  
(2) Whoever  

a) enlists a mercenary for the purposes of service in an armed organisation or 
training for such;  
b) employs a mercenary in an armed organisation;  
c) trains a mercenary for military service in an armed organization or  
d) provides a mercenary with regard to his or her quality as such with financial 
means for the activities listed in subsections a)-c),  

shall be punished as provided for under Paragraph (1). 
 

Chapter IV 
CRIMES AGAINST THE LAWS OF ARMED CONFLICTS 

 
Murder against a protected person 

 
Article 36 
(1) Whoever in connection with an armed conflict 

a) kills a protected person;  
b) imposes the death penalty on a protected person in a process severely 
infringing the right to due process provided for under the Geneva Conventions 
and their Protocols, or carries out a death penalty on a protected person 
commits a felony and shall be punished with ten to fifteen years’ imprisonment. 

(2) Whoever commits the crime as defined in Paragraph (1) out of negligence 
shall be punished for a misdemeanour with two to eight years’ imprisonment. 
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Violence against a protected person 

 
Article 37 
Whoever in connection with an armed conflict  

a) treats a protected person in an inhuman manner; 
b) carries out a scientific, medical or biological experiment on a protected 
person, even with his or her consent; 
c) performs such a medical intervention on a protected person - even with his 
or her consent -, which is not medically necessary and does not meet the 
generally acknowledged requirements of the medical profession; 
d) exposes a protected person to an intervention or therapy not recognised by 
medical sciences,  
e) causes a protected person serious mental or bodily suffering, or  
f) causes a protected person serious bodily harm 

commits a felony and shall be punished with two to eight years’ imprisonment. 
 

Violation of the sexual and progenitative freedom of a protected person 
 
Article 38 
(1) Whoever, in connection with an armed conflict 

a) rapes or sexually assaults a protected person; 
b) uses the incapability of the protected person of defending him or herself or 
the incapability of expressing his or her will for sexual intercourse or other 
sexual behaviour;  
c) aborts a protected persons foetus, 
d) forces a protected person to bear a child or deprives a pregnant protected 
person of her physical liberty with the intent of assuring a successful 
pregnancy; 
e) deprives a protected person of his or her reproductive capacity; 
f) forces a protected person into prostitution 

commits a felony and shall be punished with five to ten years’ imprisonment. 
(2) The punishment shall be ten to fifteen years’ or life imprisonment if 

a) the victim has not yet completed his or her twelfth year of age, if without 
regard to the age of the victim the crime as defined in Paragraph (1) has been 
already realised;  
b) two or more perpetrators rape or sexually assault the victim at the same 
time; 
c) the crime is committed against a victim deprived of his or her physical 
liberty, by means of extreme cruelty, against several victims, in a way 
endangering the life of the victim, as part of a criminal association or in a 
group.  
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Violation of the human dignity of a protected person 

 
Article 39 
Whoever in connection with an armed conflict gravely violates the human dignity of 
a protected person, in particular, whoever treats such a person in a degrading or 
humiliating manner - if a more serious crime is not realised - commits a felony and 
shall be punished with up to five years’ imprisonment.  
 

Impermissible conscription 
 
Article 40 
(1) Whoever compels a protected person to serve in the armed forces or troops 
of the hostile party or to work for these, commits a felony and shall be punished 
with five to ten years’ imprisonment. 
(2) Whoever enlists or drafts into an armed force or armed group a person who 
has not completed his or her fifteenth year of age or induces such a person to 
participate in an armed hostility, provides assistance or makes it possible for such a 
person to do so, shall also be punished as provided for under Paragraph (1). 
(3) Whoever compels a protected person to take part in a military action against 
his or her state of nationality shall also be punished as provided for under 
Paragraph (1). 
(4) Whoever commits the acts pursuant to Paragraphs (1)-(3) through negligence 
shall be punished for a misdemeanour with up to three years’ imprisonment. 
 

Violation of the physical liberty of a protected person 
 
Article 41 
(1) Whoever in connection with an armed conflict, 

a) in violation of the rules laid down in the Geneva Conventions and their 
Additional Protocols expels, exiles or by other means forcibly deports from a 
state or a given territory a protected person who is lawfully present in that 
territory according to the law in force on that particular territory before the 
armed conflict or at the time of the act or according to international law; 
b) transfers the civilian population - having the same nationality as the state 
on behalf of which the offender acts -, in whole or in part, to an occupied 
territory; 
c) deprives a protected person of his or her physical liberty and makes his or 
her freedom dependent on the fulfilment of a demand; 
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d) imposes on or executes a sentence of imprisonment in respect of a 
protected person in a process seriously violating the right to due process 
provided for under the Geneva Conventions and their Addition Protocols 

commits a felony and shall be punished with two to eight years’ imprisonment. 
(2) The punishment shall be up to five years’ imprisonment, if the crime pursuant to 
Paragraph (1) is committed  

a) for a vile purpose or aim; 
b) by means of separating relatives living together; 
c) against a person who has not yet completed his or her eighteenth year of 
age; 
d) causing a significant injury of interests. 

 
Inhuman treatment of the civilian population 

 
Article 42 
Whoever starves a civilian population or deprives it of articles indispensable for 
survival as a warfare strategy, including obstruction of aid supplies referred to 
under the Geneva Conventions and their Additional Protocols - if a more serious 
crime is not realised - commits a felony and shall be punished with one to five 
years’ imprisonment.  
 

Attack against protected persons 
 
Article 43 
(1) Whoever, in connection with an armed conflict, carries out an attack against 
protected persons or takes part in such an attack commits a felony and shall be 
punished with one to five years’ imprisonment. 
(2) Whoever organizes or leads an attack referred to under Paragraph (1) shall be 
punished for a felony with two to eight years’ imprisonment. 
(3) If the attack negligently causes a protected person 

a) disability or serious damage to health; 
b) life threatening injury, illness or death  

the punishment shall be in the case referred to under Paragraph (1) in the event of 
subparagraph a) two to eight years’ imprisonment and in the event of subparagraph 
b) five to ten years’ imprisonment; in the case referred to under Paragraph (2) in 
the event of subparagraph a) five to ten years’ imprisonment and in the event of 
subparagraph b) five to fifteen years’ or life imprisonment. 
(4) If the attack causes a protected person 

a) disability or serious damage to health; 
b) life threatening injury, illness or death  
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the punishment shall be in the case referred to under Paragraph (1) in the event of 
subparagraph a) five to ten years’ imprisonment and in the event of subparagraph b) 
five to fifteen years’ or life imprisonment; in the case referred to under Paragraph 
(2) in the event of subparagraph a) five to fifteen years’ or life imprisonment and in 
the event of subparagraph b) life imprisonment. 
(5) Whoever commits an act pursuant to Paragraph (1) through negligence shall be 
punished for a misdemeanour with one to three years’ imprisonment, in the case 
referred to under Paragraph (2) with one to five years’ imprisonment. 
(6) Whoever negligently causes a protected person, by means of an act pursuant to 
Paragraph (5) 

a) disability or serious damage to health; 
b) life threatening injury, illness or death  

the punishment shall be according to the distinction made in Paragraph (5) in the 
event of subparagraph a) one to five years’ imprisonment and in the event of 
subparagraph b) two to eight years’ imprisonment involving cases under Paragraph 
(1); involving cases under Paragraph (2) in the event of subparagraph a) two to eight 
years’ imprisonment and in the event of subparagraph b) five to ten years’ 
imprisonment. 
 

Attack against a humanitarian organisation 
 
Article 44 
Whoever, in connection with an armed conflict, launches an attack against the 
personnel, equipment, devices, units, vehicles or buildings of a humanitarian aid or 
peacekeeping organisation acting in accordance with the Charter of the United 
Nations, provided that these are entitled to protection afforded to protected 
persons and objects under the international law of armed conflicts, commits a 
felony and shall be punished with one to five years’ imprisonment.  
 

Attack against a protected object 
 
Article 45 
(1) Whoever, in connection with an armed conflict, launches an attack against a 
non-military object, in particular a town, village, dwelling or building which is 
unprotected in a military sense, commits a felony and shall be punished with one to 
five years’ imprisonment. 
(2) Whoever, in the course of the attack referred to under Paragraph (1), causes 
such a damage to a non-military establishment, which is clearly excessive in relation 
to the concrete and direct overall military advantage anticipated or causes a 
widespread, long-term and sever damage to the environment, commits a felony and 
shall be punished with two to eight years’ imprisonment. 
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(3) If the attack 
a) causes a particularly severe damage to the non-military object; 
b) is directed against a building which is dedicated to religion, education, art, 

science or has a charitable purposes, or against a historic monument, hospital 
or a place where the sick and wounded are collected; 
c) damages the environment or an element thereof to such an extent that it 

cannot be restored any more, and this constitutes a significant offence to the 
public interest; 
d) causes damage to the natural environment which results in the mass 

destruction of living organisms, the non-restorable damaging or destruction of 
any symbiosis of living organisms or a cave and this constitutes a significant 
offence to the public interest; 
e) is directed against such a building, material, health care unit, means of 

transport which is using a distinctive signal provided for under the Geneva 
Conventions in accordance with international law 

the punishment for a felony shall be five to ten years’ imprisonment. 
(4) Whoever commits the acts referred to under Paragraphs (1) and (2) through 
negligence shall be punished for criminal offence with imprisonment of not less than 
one year but not more than three years. 
(5) All man-made chattels or real estates shall be considered non military objects 
which at the time of the attack do not serve any military purpose, unless it can be 
soundly presumed that it is shortly going to be used for military purposes. The 
foundation in fact of the circumstances defined by the current paragraph shall be 
proved by the perpetrator. 
 

Pillaging 
 
Article 46 
(1) Whoever, in connection with an armed conflict 
a) seizes foreign property from a protected person or protected persons with the 
intention of appropriating it, or destroys, damages or appropriates protected 
property to an extent which is unnecessary or disproportionate compared to the 
aim of the military operation; 
b) damages or destroys enemy property to an extent which is unnecessary or 
disproportionate compared to the aim of the military operation;  
c) seizes protected property to an extent unnecessary or disproportionate 
compared to the aim of the military operation, and makes its return or leaving it 
undamaged conditional on the satisfaction of some demand; 
d) forces a protected person to hand over foreign property; 
commits a felony and shall be punished with two to eight years’ imprisonment. 
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(2)The punishment shall be five to ten years’ imprisonment, if the acts referred to 
under Paragraph (1) is committed whilst armed, in a group, or if the property is of 
particularly great value. 
(3) The punishment shall be ten to fifteen years’ or life imprisonment, if  
 a) the property is of particularly significant value,  
 b) the act is committed whilst armed or in a group against property of 
particularly great value. 
(4) The liability of the perpetrator shall not be excluded by the fact that the 
property is needed for his or her subsistence, nor by the fact that the settlement 
was occupied by means of an assault. 
 

War-field pillaging 
 
Article 47 
(1) Whoever, in the field of war, seizes property belonging to a injured, a wounded 
or sick person with the intention of appropriating it, commits a felony and shall be 
punished with two to eight years’ imprisonment.  
(2) The punishment shall be five to ten years’ imprisonment, if war-field pillaging is 
committed against property of significant or even greater value.  
 

Employment of a human shield 
 
Article 48 
Whoever uses a protected person or a civilian to protect a certain area or military 
forces from a the enemy’s military operation by means of his or her presence, 
commits a felony and shall be punished with five to ten years’ imprisonment from.   
 

Employment of unlawful weapons or methods of warfare  
 
Article 49 
(1) Whoever, in connection with an armed conflict, employs a weapon, projectile 
or material or method of warfare which, owing to its character, causes superfluous 
injury or unnecessary suffering or which - contrary to international law - acts or 
functions without distinction, commits a felony and shall be punished with ten to 
fifteen years’ or life imprisonment.  
(2) Especially poisons; poisoned weapons; suffocating, poisonous gases; the usage of 
any similar liquid, material or means; the employ of bullets which on reaching target 
expand or flatten easily, change direction, induce shockwaves in the human body 
leading to extensive tissues damage; the employment of such weapons, the primary 
aim of which is blinding or conveying a material non-detectable by X-rays into the 
human body shall be considered as unlawful weapons or methods of warfare. 
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Perfidy 

 
Article 50 
(1) Whoever, with abusive intention, carries out an act which is suitable for 
inducing a mistaken idea in a combatant belonging to the adverse party regarding his 
or her legal position with respect to the armed conflict, commits a felony and shall 
be punished with one to five years’ imprisonment. 
(2) The punishment shall be two to eight years’ imprisonment, if owing to perfidy 
the deceived person suffers serious bodily harm or illness. 
(3) The punishment shall be five to ten years’ imprisonment, if owing to perfidy the 
deceived person suffers disability, serious damage to health, life threatening injury, 
illness or death through negligence.  
(4) The punishment shall be ten to fifteen years’ or life imprisonment, if owing to 
perfidy the deceived person dies.  
(5) In particular such acts shall be considered as perfidy, which are capable of 
producing the false idea in a combatant belonging to the adverse party that the 
perpetrator is a protected person or belongs to the enemy or to an armed force 
not taking part in the armed conflict, or that others are to be protected against him 
or her. Moreover, any deceitful use of the flag of truce or the flag of a messenger of 
peace, the pretension of surrender, of the disability to fight because of injury or 
illness, of being a protected person or civilian, or of the uniform, flag, military 
insignia of the enemy or of the UN, similarly, the unlawful use of the distinctive 
emblems of the Geneva Conventions shall be considered as perfidy. 
(6) Whoever commits perfidy whilst escaping from a territory controlled by the 
enemy, showing a behaviour not to be regarded as a military operation or a part 
thereof shall not be criminally responsible.  
 

Threatening no quarter 
 

Article 51 
(1) Whoever, in connection with an armed conflict, declares before another person 
that he or she will murder all enemy combatants, all protected persons or all 
persons belonging to both these groups, commits a felony and shall be punished 
with up to three years’ imprisonment. 
(2) The punishment shall be one to five years’ imprisonment, if the act referred to 
under Paragraph (1) is committed in order to  

a) threaten others, 
b) compel the enemy to do, not to do or to endure something. 
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Violation of the Geneva law  
 
Article 52 
Whoever infringes the rights of a protected person provided for under the Geneva 
Conventions and their Additional Protocols - if a more serious crime is not realised 
-, commits a felony and shall be punished with up to five years’ imprisonment. 
 

Violation of the personal rights of a protected person 
 
Article 53 
Whoever, in connection with an armed conflict, assaults a protected person, treats 
him or her in a humiliating way or violates his or her personal rights in any other 
manner - if a more serious crime is not realised -, commits a felony and shall be 
punished with up to three years’ imprisonment. 
 

Omission of a military commander or a civilian superior 
 
Article 54 
(1) Any military commander or civilian superior who 

a) obtains knowledge about the commission of, attempt of or preparations for 
a crime under this Act - provided that a person, an armed group or civilian 
organisation being under his or her actual command and control or actual 
power and control is suspected to have committed this crime - and does not 
do everything in his or her power in order to prevent the beginning, 
continuing or the fulfilment of the crime, the commission of further crimes or 
in order to prosecute the perpetrator, 
b) does not obtain knowledge due to the wilful or negligent omission of his or 
her duties, about the commission of, attempt of or preparations for a crime 
under this Act, provided that a person, an armed group or civilian 
organisation being under his or her actual command and control or actual 
power and control is suspected to have committed this crime  

commits a felony and shall be punished according to the terms of punishment of the 
crime committed by the perpetrator. 
2) Any military commander or civilian superior who in connection with an armed 
conflict fails to inform his or her subordinates regularly about Hungarian and 
international law applicable in an armed conflict or fails to develop an information 
system which enables him or her to be timely informed about violations of these 
and to act effectively against the perpetrator, shall be punished according to 
Paragraph (1), if the crime provided for under this Act is committed by such a 
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person, armed group or civilian organization which is under his or her actual 
command and control or actual power and control.  
 

Violation of a truce 
 
Article 55 
(1) Whoever violates the conditions of a truce commits a felony and shall be 
punished with one to five years’ imprisonment. 
(2) The punishment shall be five to ten years’ imprisonment, if the violation of the 
truce results in particularly serious consequences. 
 

Violence against a war messenger 
 
Article 56 
(1) Whoever employs force against or threatens a war messenger of the enemy or 
his or her escort or violates their physical liberty - if a more serious crime is not 
realised -, commits a felony and shall be punished with up to three years’ 
imprisonment. 
(2) Whoever murders a war messenger or his or her the escort shall be punished 
with ten to fifteen years’ or life imprisonment.  
 

Violation of the right to proper administration of justice of a citizen of the hostile power 
 
Article 57 
Whoever deprives a citizen of the hostile power of his or her right to a fair and 
public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal 
established by law in the determination of his or her civil rights and obligations and 
any criminal charge against him or her, likewise, whoever declares the petition of a 
citizen of the hostile power void or inadmissible, commits a felony and shall be 
punished with one to three years’ imprisonment. 
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