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Miközben – az elmúlt évtizedek humanitárius katasztrófái nyomán – kifejlődött és 

a figyelem középpontjába került a nemzetközi büntetőjog, még mindig nem tisztá-

zott, hogy szabályai, alapelvei milyen viszonyban állnak a nemzetközi jog más 

területeivel. Az egyik legfontosabb kérdés a joghatóságé: ki büntesse meg a nem-

zetközi bűncselekmények elkövetőit? Mennyire törhetik át a nemzetközi büntető-

jogi törekvések a szuverenitás és a belügyekbe avatkozás tilalmának védőfalait? 

Ezen belül is központi figyelmet kapott az univerzális joghatóság jogszerűségének 

kérdése. A szakirodalom kisebb része elutasítja az univerzális joghatóságot. Na-

gyobbik része ugyan támogatja azt, de nem azonos feltételekkel: egyesek több, 

mások kevesebb korlátozásnak vetnék alá, ezzel kisebb vagy nagyobb teret en-

gedve érvényesülésének. Mivel az állami gyakorlat igen gyér és esetleges, a szer-

ződéses jog pedig még kevesebb támpontot ad, célszerű a nemzetközi jog egy má-

sik (bár tény, hogy csak kisegítő) forrásán keresztül feltárni az univerzalitás sza-

bályait. Ez a jogtudósok véleménye, amely önmagában ugyan nem keletkeztet 

jogot, mégis hiteles képet adhat a témáról (annak minden ellentmondásosságával), 

egyúttal kijelöli ennek a még fejlődésben lévő jogintézménynek jövőbeli útját. Az 

univerzalitás számtalan kérdést vet fel, de itt (terjedelmi okokból) egyetlen, alap-

vető kérdéssel foglalkozom: jogszerű-e, és ha igen, van-e létjogosultsága az univerzális 

joghatóságnak, van-e helye a nemzetközi büntetőjog joghatósági rendszerében? 

A számtalan, sokszor nem is egyértelmű forrásból mára kikristályosodott az uni-

verzális joghatóság általánosan elfogadott definíciója: kizárólag a bűncselekmény 

jellegére alapított joghatóság, függetlenül az elkövetési helytől, az elkövető és az 

áldozat állampolgárságától, vagy a joghatóságot gyakorló államhoz való bármely 

más kapcsolattól.
1
  

A Yerodia-ügyben
2
 világossá vált, hogy az univerzális joghatóság két alapérdek 

közötti egyensúly függvénye: az egyik az állami szuverenitás (és ennek folyomá-

nya, a belügyekbe avatkozás tilalma), a másik pedig a büntetlenség elleni harc, a 

                                                           
1 „…universal jurisdiction is jurisdiction based solely on the nature of the crime, without regard 

to where the crime was committed, the nationality of the alleged or convicted perpetrator, the 

nationality of the victim, or any other connection to the state exercising such jurisdiction.” Prin-

ceton Principles on Universal Jurisdiction Principle 1 (1) 
2 Case concerning the arrest warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. 

Belgium), International Court of Justice, 14 February 2002 (a továbbiakban: Yerodia) 
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legsúlyosabb bűncselekmények elleni összefogás. Az államok közötti békés egy-

más mellett élésnek alapvető feltétele a szuverenitás tiszteletben tartása: ha egy 

állam túl széles jogosítványokat vindikál magának, és kompetensebb államok 

büntető igazságszolgáltatásának helyébe akar lépni, azzal könnyen ellehetetleníti 

magát politikailag, különösen, ha valamelyik nagyhatalommal kerül ellentétbe. 

Azonban a súlyos nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek megbüntetéséhez 

szintén nagyon komoly társadalmi érdek fűződik, különösen pedig ahhoz, hogy a 

bujkáló tettesek ne érezhessék magukat biztonságban a világ egyetlen pontján sem 

(a safe haven-ek megszüntetése). Nem lehet az univerzális joghatóság ellen pusztán 

a belügyekbe avatkozás tilalmával érvelni. A jelenkori nemzetközi jog egyik ko-

moly vívmánya, hogy többé nem korlátlan a belügyek fogalma; a nemzetközi jog 

szabályainak megsértése még az egyénnel szemben is (per definitionem) nemzet-

közi jelentőségű,
3
 ezért a nemzetközi bűncselekmények üldözése sem a területi 

állam kizárólagos joga.
4
 Természetesen nagy óvatosságot igényel a helyes egyen-

súly megtartása. A mérleg nyelve nem billenhet egyoldalúan a büntetlenség elleni 

harc felé, hiszen az állami szuverenitás ma is a nemzetközi kapcsolatok alapvető 

rendezőelve. Viszont a szuverenitás sem zárhat ki olyan alapvető érdeket, mint a 

safe havenek felszámolása, márpedig ennek egyik eszköze az univerzális joghatóság.  

Gilbert Guillaume bíró a Yerodia-döntéshez fűzött párhuzamos indokolásában 

kifejti véleményét, miszerint a nemzetközi jog egyetlen esetét ismeri az univerzális 

joghatóságnak: a nyílt tengeren történő kalózkodást.
5
 Ez az igen restriktív 

megközelítés két alapon nyugszik. A szerződéses nemzetközi jog
6
 szinte csak az 

aut dedere aut iudicare formában alkalmazza az univerzalitást: nem önálló jogha-

tósági forma, csak akkor alkalmazható, ha az elfogott elkövetőt valamilyen okból 

nem lehet kiadni a területi államnak. A szokásjog vizsgálatánál alapvető érv a 

Lotus-döntés híres bekezdése,
7
 mely szerint az államok maguk szabhatják meg 

joguk alkalmazhatóságának határait, kivéve ott, ahol határozott nemzetközi jogi 

tiltás található. Ilyen tiltás lenne ez érv szerint a territorialitás. A kalózkodás esetén 

az univerzális joghatóságot indokoló különleges körülmény a nyílt tengeren történő 

elkövetés: a tett helyszíne nem tartozik egyetlen ország szuverén fennhatósága alá 

sem. A bíró nem talál arra utaló szokásjogi normát, hogy az államok univerzalitást 

akarnának kötni a háborús, illetve emberiesség elleni cselekményekhez – sőt a 

nemzetközi büntető bíróságok megalakítása szerinte éppen ezzel ellentétes tenden-

ciát mutat, a nemzeti (univerzalitáson alapuló) bíráskodásról való lemondást a 

nemzetközi büntető intézmények javára.
8
 

                                                           
3 Mint az emberi jogok tiszteletben tartása általában 
4 Ld. ehhez a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma preambulumának negyedik fordulatát 
5 Yerodia, Separate Opinion of Judge Guillaume No. 12 (a továbbiakban: Guillaume bíró) 
6 A legfontosabb szerződések elemézését lásd REYDAMS, Luc: Universal Jurisdiction Oxford 

University Press 2003, 43-68. o. és Yerodia – Guillaume bíró No. 5-9 
7 Lotus, Judgment No. 9, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 10, 19. o. 
8 Yerodia, Guillaume bíró No. 15 
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A fentieket cáfoló gondolatmenettel érvelt az alperes Belgium a bíróság előtt. A 

Lotus-ügy fentebb idézett szakaszából a bírósággal ellentétes következtetésre jutva
9
 

megállapítja, hogy az univerzális joghatóság (in absentia) alkalmazása nem áll 

ellentétben egyetlen nemzetközi szokásjogi szabállyal sem, nem tilos, vagyis meg-

engedett. Hasonló nézetet vall Van Den Wyngaert bírónő,
10

 aki amellett, hogy nem 

talál alapvető normát, amibe az univerzalitás beleütközne, egy érdekes és hasznos 

megkülönböztetést tesz a Lotus-teszt alkalmazása kapcsán a szabályozó és a végre-

hajtó joghatóság között. Eszerint a „mindent szabad, ami nem tilos” elve a szabá-

lyozó joghatóságra vonatkozik: az állam saját területén szabadon fűz joghatást 

külföldön bekövetkezett eseményekhez; azonban más állam területén nem kény-

szerítheti ki saját szabályait, vagyis a végrehajtó joghatóság kizárólag a területi 

állam beleegyezésével (a szuverenitás tiszteletben tartásával) gyakorolható.
11

 

Amennyiben tehát egy állam nem végez eljárási cselekményeket egy másik állam 

területén, hanem saját területén jár el egy külföldön elkövetett bűncselekmény 

ügyében, akkor eljárása nem sérti meg a nemzetközi jogot. Ezt a megkülönbözte-

tést a joghatóság-gyakorlás formái között más szerzők is megtették (igaz, eltérő 

hangsúllyal).
12

 Azt az érvet, miszerint a nemzetközi szokásjog nem ismeri az uni-

verzalitást a kalózkodáson kívül, többen cáfolták. Randall szerint a népirtás bűn-

cselekménye szokásjog alapján már a népirtás elleni egyezmény megszületése előtt 

az univerzalitás tárgya volt.
13

 Az egyezmény a részes államokra a cselekmény 

üldözésének kötelezettségét rója a territorialitás alapján, míg a szokásjog megen-

gedi ugyanezt, az univerzalitás alapján is. Számos jeles szakember ismeri el az 

univerzális joghatóságot a nemzetközi bűncselekmények: népirtás, háborús és em-

beriesség elleni bűncselekmények fölött.
14

 

Tény, hogy az állami gyakorlat nem bővelkedik univerzalitásra alapított esetek-

ben. Viszonylag kevés ilyen ügyet tárgyaltak nemzeti bíróságok, és nem is minden 

esetben egyértelmű az utalás az univerzalitásra. A Nürnbergi Nemzetközi Katonai 

                                                           
9 Yerodia, Counter Memorial of the Kingdom of Belgium 28 September 2001, 3.3.28-3.3.33 
10Yerodia, Dissenting Opinion of Judge Van Den Wyngaert No. 48-51 (a továbbiakban: Van Den 

Wyngaert bíró) 
11 Yerodia, Van Den Wyngaert bíró No. 49 
12 Jurisdiction of States in Max Planck Encyclopedia of Public International Law (a továbbiak-

ban: MPEPIL) No. 3; REYDAMS: i.m. 25. o.; EVANS, Malcolm D. (szerk.): International Law 

Oxford University Press 2006, 340-358. o.; Bassiouni: The History of Universal Jurisdiction and 

Its Place in International Law, in: MACEDO, Stephen (szerk.): Universal Jurisdiction University 

of Pennsylvania Press 200, 40. o. 
13 RANDALL, Kenneth C.: Universal Jurisdiction under International Law 66 Texas Law Review 

(1987-1988), 836. o. 
14 Yerodia, Oda bíró No. 12; The Oxford Companion to International Criminal Justice 556. o. (a 

továbbiakban Oxford Companion); Jurisdiction of States in MPEPIL No. 39; CRYER, Robert – 

FRIMAN, Håkan – ROBINSON, Darryl – WILMHURST, Elizabeth: An Introduction to International 

Criminal Law and Procedure Cambridge University Press 2007, 44. o.; MACEDO: i.m. 4. o. A 

listák nem mindig egyeznek teljesen, de ez a három bűncselekményi kategória mindenhol szerepel. 
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Törvényszék csak nagyon áttételesen támaszkodik ítéletében az univerzális jogha-

tóságra.
15

 Azonban a továbbiakban egyre többször találkozunk vele német háborús 

bűnösök perében.
16

 A legtöbbet emlegetett ügy Eichmann pere Izraelben,
17

 mely-

ben a bíróság határozottan az univerzális joghatóságra (is) alapozta eljárását. 

Augusto Pinochet hosszúra nyúlt kiadatási eljárása Nagy-Britanniában nem zárult 

teljes sikerrel az univerzális joghatóságra nézve,
18

 a vonatkozó szakirodalom azon-

ban a kételyek ellenére idézi és tovább elemzi. A már emlegetett Yerodia-eset an-

nak ellenére nem tekinthető az univerzalitás megkérdőjelezésének, hogy a Nem-

zetközi Bíróság több ponton elmarasztalta Belgiumot – mivel Kongó visszavonta 

erre vonatkozó kérelmét, a Bíróság nem döntött a belga joghatóság jogszerűségé-

ről, ellenben több bíró állást foglalt az univerzális joghatóság mellett az ítélethez 

csatolt véleményében.
19

 Azonban több, és egyre növekvő számú államot találunk, 

ahol több vagy kevesebb korláttal, de megjelenik az univerzalitás, még akkor is, ha 

eddig nem alkalmazták ezeket a szabályokat.
20

 Bassiouni professzor, miután meg-

állapítja, hogy az állami gyakorlat igen esetleges és nem egyértelmű, hozzáteszi, 

hogy ez nem zárja ki az univerzális joghatóság jogszerűségét.
21

 

Az opinio iurist illetően meg kell emlékeznünk az Állandó Nemzetközi Bíróság 

Lotus-ügyben tett megállapításáról: az, hogy az államok tartózkodnak valamely 

cselekménytől, nem jelenti, hogy jogellenesnek tartanák azt, s ezért a nem-tevés 

csak igen kivételes esetben lehet szokásjog-keletkeztető (ún. negatív) „gyakor-

lat”.
22

 Számos pénzügyi, politikai és szakmai oka van annak, hogy a nemzeti bíró-

ságok joghatóságát szűkre szabják, és a bűnüldöző szervek vonakodnak saját álla-

mukhoz nem köthető ügyeket befogadni – ezekről később részletesen szó lesz. 

Belgium ugyan feltételekhez kötötte korábban szinte korlátlan univerzális jogható-

                                                           
15 International Military Tribunal (Nuremberg), Judgement and Sentences, 41 Am. J. Int’l L. 172, 216 
16 Az eseteket lásd RANDALL: i.m. 807-810. o. 
17 Eichmann Case in MPEPIL 
18 HOROWITZ, Jodi: Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and 

Others ex Parte Pinochet: Universal Jurisdiction and Sovereign Immunity for Jus Cogens Viola-

tions 23 Fordham International Law Journal (1999-2000), 525-527. o.; REYDAMS: i.m. 207-208. 

o.; Oxford Companion 872-875. o. 
19 Oda bíró, Koroma bíró, Higgins, Kooijmans és Buergenthal bírák, Van Den Wyngaert bíró 
20 Az állami szabályozás átfogó elemzését lásd REYDAMS: i.m. 81-220. o.; továbbá A. H. Butler: 

The Growing support for Universal Jurisdiction in National Legislation, in: MACEDO: i.m. 67-76. o. 
21 M. C. Bassiouni: The History of Universal Jurisdiction and Its Place in International Law, in: 

MACEDO: i.m. 62.o; lásd még: CASSESE, Antonio: Is the Bell Tolling for Universality? A Plea for 

a Sensible Notion of Universal Jurisdiction 1 Journal of International Criminal Justice (2003), in 

J. Int’l Crim. Just. 591. o. 
22 SHAW, Malcolm N.: International Law Cambridge University Press 2008, 85. o.; BROWNLIE, 

Ian: Principles of Public International Law Oxford University Press 2008, 9. o.; ld. még Yerodia 

Joint Separate Opinion of Judges Higgins, Kooijmans & Buergenthal No. 60-61 (a továbbiakban: 

Higgins et al) No.45 
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ságot biztosító jogszabályát a Yerodia-ügy után, de hangsúlyozta, hogy nem tartja 

jogellenesnek korábbi szabályozását.
23

  

Ami a szerződéses jogot illeti, Van Den Wyngaert bírónő (is) az aut dedere elvet 

tartalmazó egyezményekből indul ki, azonban két ponton eltér az ítélet logikájá-

tól.
24

 Először is megkülönbözteti az egyezmények joghatósági klauzuláit az aut 

dedere aut iudicare formuláktól. Utóbbi végrehajtási rendelkezés, jellegét tekintve 

eljárási. Előbbi nem a végrehajtás mikéntjéről rendelkezik, hanem arról, hogy van-

e egy államnak jogalapja az eljárásra. Némely egyezményben a joghatóság rende-

zése kifejezett, és elválik az aut dedere szabályoktól: ilyenkor az egyezmény rend-

szerint kijelenti, hogy az egyezmény szabályai nem zárják ki a joghatóság belső 

jogi felhatalmazás alapján történő alkalmazását – például az univerzális jogható-

ságét.
25

 Ez pedig azt jelenti, hogy a joghatóság fennáll akkor is, ha egyébként az 

eljárási szabályok alapján kiadatásnak van helye.
26

 A bírónő ennél is tovább megy, 

és azt a nézetet fejti ki, hogy az aut dedere mint eljárási szabály sem hierarchikus, 

vagyis az állam maga dönt, hogy kiadatási eljárást kezdeményez, vagy saját bíró-

sága elé viszi az ügyet.
27

  

A nemzetközi büntetőjog kialakulása is megerősíti az univerzalitás legitimitá-

sát.
28

 A nürnbergi katonai törvényszék alapszabálya (melyet utóbb az ENSZ közgyű-

lése is megerősített) nemcsak elítéli a cselekményeket, de felhívja a figyelmet azok 

nemzetközi üldözendőségére is. Később a különböző nemzetközi büntető törvény-

székek és maga a Nemzetközi Büntetőbíróság
29

 megalkotása és működése is azt 

támasztják alá, hogy a súlyos, nemzetközi érdekeket sértő bűncselekmények üldö-

zendőségében a nemzetközi közösség egésze egyetért. A cselekmények általános 

elítélésének pedig implicite magában kell foglalnia a jogot arra is, hogy azokat 

bármely állam üldözze és szankcionálja.
30

  

Bassiouni és Randall véleménye szerint
31

 a nemzetközi bűncselekmények üldö-

zése a ius cogens, vagyis feltétlen alkalmazást igénylő szabályok körébe tartozik. 

Emellett e normák betartása erga omnes, azaz a világ minden más államával szem-

ben fennálló kötelezettség. Utóbbi esetben viszont logikátlan lenne, ha egy bárkivel 

szemben fennálló kötelezettséget nem lehetne bárkinek számon kérnie. Az egész 

                                                           
23 A hivatalos indoklás szerint a jogszabállyal való visszaélések, annak politikai fel- (és ki-)haszná-

lása indokolták a módosításokat. A valóságban inkább a Belgiumot ért külső politikai nyomás 

állt a módosítás hátterében, ami semmiképpen nem értelmezhető jogi állásfoglalásként. 
24 Yerodia, Van Den Wyngaert bíró No. 60-62 
25 Yerodia, Van Den Wyngaert bíró No. 61 
26 Lásd még: Yerodia, Dissenting Opinion of Judge Oda No. 12 (a továbbiakban: Oda bíró) 
27 Kivéve, ahol maga az egyezmény állapít meg hierarchiát. Yerodia, Van Den Wyngaert bíró No. 62 
28 RANDALL: i.m. 827-829. o. 
29 A Nemzetközi Büntetőbíróság és az univerzalitás viszonyát lásd alább 
30 RANDALL: i.m. 829. o. 
31 BASSIOUNI, Cherif M.: International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes 59 Law 

and Contemporary Problems (1996) No. 4, 64. o. és 68. o.; RANDALL: i.m. 830. o.; INAZUMI, 

Mitsue: Universal Jurisdiction in International Law Intersentia 2005, 124-12. o. 
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közösséget sértő magatartás a közösség minden tagjának sérelmét is okozza, s 

minden tag a saját jogán léphet fel a jogsértővel (vagyis a bűncselekmény elköve-

tőjével) szemben. Bassiouni
32

 ennél is tovább megy, mikor azt állítja, hogy egy 

bűncselekmény ius cogenssé nyilvánítása erga omnes kötelezettséget ró az álla-

mokra, hogy megakadályozzák az elkövetők büntetlenségét. Részben ehhez kap-

csolódóan, bár szerkezetileg elkülönítve fejti ki Randall,
33

 hogy a nemzetközi jog-

ban kialakulni látszik magasabb rendű normák egy csoportja, amelybe beletartozó-

nak tekinti a nemzetközi bűncselekmények üldözését is – és ha egy norma a nem-

zetközi közösség alapját alkotja, akkor annak megsértőjével szemben a közösség 

bármely tagja felléphet (a logika gyakorlatilag ugyanaz, mint a ius cogens esetén). 

Ha önmagukban nem is teljesen meggyőzőek, e két tétel és a nemzetközi jog kiala-

kulása együttesen komoly érvet jelentenek az univerzalitás védelmében.
34

 

Ha a nemzetközi bűncselekmények elkövetése ius cogensbe ütközik, akkor az el-

követők az egész közösséget alapvetően sértik. Ez a gondolat visszavezet a kalóz-

kodás klasszikus megítéléséhez: a kalózokat hostis humani generisnek, vagyis az 

emberiség közös ellenségének tartották. Ennek lehetséges oka a tett valóban 

extraterritoriális jellege (a nyílt tenger egy állam szuverenitása alá sem tartozik), de 

egy másik értelmezés szerint az ok a tett különösen szörnyű és az egész világra 

veszélyes mivolta.
35

 Ha ez utóbbit elfogadjuk, akkor nehezen cáfolhatjuk, hogy a 

nemzetközi bűncselekmények legalább ilyen súlyosak, legalább ennyire megér-

demlik a hostis humani generis jelzőt.
36

 Ebből viszont az következik, hogy bármely 

állam joggal felléphet az elkövető ellen, hiszen (függetlenül az elkövetés helyétől, 

vagy az állampolgárságtól) saját jogán érintett, „sértett” az ügyben. Ez csak úgy 

lehetséges, ha (a többi joghatósági alap mellett) univerzális joghatóság áll fenn a 

kérdéses cselekményeken.
37

 

Két következtetés olvasható ki a fentiekből. Az első az, hogy az államok nem 

száműzték az univerzalitást a joghatósági rezsimből, és nem is tartották azt fenn 

kizárólag a kalózkodásra. Bármennyire bizonytalankodó a gyakorlat, semmi nem 

utal határozott elutasításra, sőt nő azon államok száma, amelyek belefoglalják 

büntető jogszabályaikba az univerzális joghatóságot.
38

 A jelek szerint az univerzá-

lis joghatóság modern koncepciója még fejlődőben van, és „jelenleg időbeli hézag-

                                                           
32 BASSIOUNI: i.m. 66. o. 
33 RANDALL: i.m. 831-832. o. 
34 RANDALL: i.m. 832. o. 
35 Oxford Companion 456.; INAZUMI: i.m. 50. o.; CASSESE, Antonio (szerk.): The Oxford Companion 

to International Criminal Justice Oxford University Press 2009, 591. o. 
36 RANDALL: i.m. 803. o.; Yerodia Higgins et al No. 60-61; INAZUMI: i.m. 51. o. 
37 Inazumi helyesen jegyzi meg, hogy a kalózkodás esetén az univerzális joghatóság (területi 

állam híján) elsődleges lehetett, míg más bűncselekményeknél a területi állam joghatósági igénye 

a legerősebb. Ez azonban nem kérdőjelezi meg az univerzalitás létjogosultságát a mai nemzet-

közi jogi környezetben. INAZUMI: i.m. 52. o. 
38 A. H. Butler: The Growing support for Universal Jurisdiction in National Legislation, in: 

MACEDO: i.m. 67-76. o. 
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ban vagyunk a belső joghatóság nemzetközi szabályainak kialakulása és e szabá-

lyok alkalmazása között”.
39

 A szabályok kialakulása ez esetben kevésbé az állami 

gyakorlatban érhető tetten, mint a nemzetközi jog egyéb forrásaiban. A jogtudósok 

véleménye, a nemzetközi büntetlenség alapelvvé emelkedése, a nemzetközi bün-

tetőjog kialakulása, az eltolódás a szuverén egymás mellett éléstől a kooperatív 

együttélésig, a huszadik századi humanitárius katasztrófák tanulságai: mind azt a 

nézetet erősítik, hogy az univerzális joghatóság már korábban is létezett és elfoga-

dott koncepciója (a szükséges korrekcióval, finomhangolással) alkalmazható és 

alkalmazandó a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények esetében is.  

Egy másik ellenérv arra világít rá, hogy minden esetben találhatnánk erősebb 

joghatósági alappal bíró államot: az elkövetés helye szerinti vagy az állampolgár-

ság szerinti államot. Ezek az államok maguk is lefolytathatnák az eljárást, így elke-

rülhető lenne a joghatósági összeütközés, és nem lenne kétséges az eljárás hitele. 

Egyes szerzők szerint az univerzális joghatóság alapján született ítéletet a területi 

állam megkérdőjelezhetné, vagy egyáltalán el sem fogadná, és ekkor fennállna a 

veszélye, hogy ugyanazért a cselekményért kétszer ítélnék el az illetőt.
40

 

Ami a joghatósági összeütközéseket illeti, ezek akkor is előfordulhatnak, amikor 

szóba sem kerül az univerzalitás: hogy csak a legegyszerűbb esetet említsük, 

szembe kerülhet egymással az elkövetés helye és az elkövető állampolgársága sze-

rinti állam. Ezeket az összeütközéseket azonban lehet rendezni a nemzetközi (és 

belső) jogi eljárási elvek és a nemzetközi udvariasság alkalmazásával. Például a 

forum deprehensionis, a fogvatartás helye szerinti állam fóruma elsőbbséget élvez 

más államokkal szemben, egyszerűen a fogvatartás gyakorlati okán. Emellett 

semmi akadálya, hogy a másik állam kérelmezze az elkövető kiadatását az univer-

zális joghatósággal rendelkező fogva tartó államtól, ez esetben az eljárás átkerül 

egy erősebb joghatósági elv alá. Hovatovább Jessberger szerint
41

 a nemzetközi jog 

kifejezetten arra törekedett, hogy joghatósági átfedéseket hozzon létre, mintegy 

bebiztosítva, hogy mindig legyen egy állam, amely valóban lefolytatja az eljárást – így 

a versengő joghatóság jelensége nem anomália, hanem a rendszer fontos része. Ebben a 

logikában pedig szükségszerűen helye van egy utolsó tartaléknak, az univerzalitásnak. 

Fontos azonban kiemelni, hogy az ilyen pozitív joghatósági összeütközések na-

gyon ritkák – ha elvben fenn is áll a lehetőség, a gyakorlat azt mutatja, hogy az 

államok nem kapkodnak átvenni az eljárásokat. A legtöbb joghatósági összeütkö-

                                                           
39 RANDALL: i.m. 840. o. 
40 Elsősorban FLETCHER, George P.: Against Universal Jurisdiction 1 Journal of International 

Criminal Justice (2003), 583. o. Ez implicite azt is jelenti, hogy a szerző nem tartja (eléggé) 

legitimnek az ilyen eljárásokat. Amennyiben a nemzetközi jog ismeri az univerzális joghatóságot 

az adott cselekményre, véleményem szerint nem lehet kérdéses a (nemzetközi jogi) legitimitás. 

Emellett meggondolandó, hogy a területi vagy állampolgársági állam által lefolytatott színlelt 

eljárás – dacára az erősebb joghatósági alapnak – vajon mennyivel legitimebb egy univerzalitá-

son alapuló, de kellő gondossággal és pártatlansággal lefolytatott eljárásnál. 
41 Oxford Companion 557. o. 
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zés „negatív”, vagyis egyik állam sem indít eljárást.
42

 Ennek egyrészt politikai, 

másrészt gyakorlati okai vannak, amelyek tulajdonképpen egybeesnek a további-

akban elemzett gyakorlati akadályokkal. Különösen így van ez abban az esetben, ha 

valamely kevésbé egyértelmű (tehát nem a területi vagy az elkövető állampolgársága 

szerinti) joghatóság gyakorlása lenne szükséges: az államok vonakodnak felvállalni 

egy nemzetközi konfliktust ha úgy érzik, nem támaszkodhatnának elég biztos alapra.
43

  

Akármi is az oka annak, hogy a területi vagy éppen állampolgárság szerinti állam 

nem jár el, az univerzalitás kiiktatása a rendszerből azt a kockázatot rejti magában, 

hogy az elkövetők biztos menedéket (safe haven) találnak akár otthon, akár kül-

földön. Ez pedig jelentősen csorbítaná a nemzetközi büntetlenség eszméjét; morális 

szempontból igen kifogásolható lenne, ha a legsúlyosabb bűncselekmények elkö-

vetői békésen élhetnének egy tetszőleges állam területén, mert nem kellene félniük 

a felelősségre vonástól. Különösen komoly erkölcsi deficitet jelentene, ha egy ilyen 

elkövetőt korábbi áldozata vagy annak rokona ismerne fel abban az államban, 

amely befogadta őket – a hatóságok pedig ennek ellenére vonakodnának az áldo-

zatoknak legalább annyi elégtételt szolgáltatni, hogy foglalkoznak az üggyel. Ilyen 

szempontból az univerzalitás hiánypótló joghatóság:
44

 akkor kell „akcióba lépnie”, 

amikor az összes többi alap csődöt mondott (felidézhetjük Jessberger okfejtését a 

versengő joghatóságról).  

További kritika,
45

 hogy az univerzalitás szinte logikusan vezet a ne bis in idem, a 

többes elítélés tilalmának megsértéséhez. Az okfejtés szerint a közelebbről érintett 

államoknak lehetetlen elismerniük az univerzális joghatóság alapján eljáró fórum 

döntését véglegesnek – különösen egy felmentő ítéletet. Ezért ott újabb eljárást 

fognak lefolytatni ugyanazon bűncselekmény miatt, és az is elképzelhető, hogy 

mindkét büntetést végrehajtják. A szerző szerint továbbá lehetetlen lenne, s ha 

mégis megpróbálnák, igen visszás eredménnyel járna a ne bis is idem elv explicit 

hozzákapcsolása az univerzalitáshoz.
46

 Az „érkezési sorrendben” első állam mint-

egy lefoglalná magának az ügyet, s az ő – esetlegesen kritizálható – döntésével 

mindenkinek be kellene érnie.
47

 Ezt a gondolatmenetet Gerorge Abi-Saab igen 

színvonalas kritikában cáfolja meg.
48

 Először emlékeztet arra, hogy nem minden 

többes elítélésnek látszó helyzet valóban az: ha a cselekményt nemzeti bíróság 

                                                           
42 ABI-SAAB, George: The Proper Role of Universal Jurisdiction 1 Journal of International Crimi-

nal Justice (2003), 599-600. o. 
43 Ennek a trendnek nyilvánvalóan nem tett jót a Nemzetközi Bíróság kétes hitelű, de Belgiumot 

nagyon súlyosan elmarasztaló Yerodia-döntése 
44 „The exercise of universal jurisdiction may fill a jurisdictional gap, and in this case, it is 

necessary to ensure accountability for international crimes.” Bassiouni in Macedo 39. o.; 

„substitute for other countries” és „default jurisdiction” CASSESE: i.m. 593. o.; „fail-safe 

solution” ABI-SAAB: i.m. 599. o. 
45 FLETCHER: i.m. 582-583. o. 
46 FLETCHER: i.m. 582. o. 
47 FLETCHER: i.m. 584. o. 
48 ABI-SAAB: i.m. 596-602. o. 
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elbírálta ugyan, de köztörvényes bűncselekménynek minősítette (pl. emberölés), ez 

nem gátolja meg a nemzetközi törvényszékek eljárását nemzetközi bűncselekmény 

miatt.
49

 Ennek egyik oka, hogy a nemzetközi bűncselekmény a köztörvényes cse-

lekményhez képest több, ill. más tényállási elemekből áll, ezek bizonyítása és az 

ezek alapján történő elítélés nem tehető egyenlővé a belső jogi cselekményért tör-

tént elítéléssel. A másik ok, hogy a köztörvényes cselekménnyé minősítés nem 

fejezi ki kellően a tett szörnyűségét, erkölcstelenségét. Ezt a morális (és felelős-

ségi) többletet fejezi ki a ne bis in idemet figyelmen kívül hagyó második eljárás.
50

 

Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy az elkövetőkkel cinkosságot vállaló 

kormányzat megpróbálhatja megvédeni a bűnösöket a nemzetközi felelősségre 

vonástól ál-eljárások lefolytatásával. Ez esetben ugyan folyik büntetőeljárás, ám 

annak célja nem az igazság kiderítése és a bűnösök felelősségre vonása, hanem 

éppen az elkövetők megvédése a valós felelősségre vonástól. Az ilyen színlelt íté-

leteket a nemzetközi büntető törvényszékek nem veszik figyelembe,
51

 hiszen egy-

értelműen rosszhiszeműek, és az igazságszolgáltatás kikerülése a céljuk. Fontos 

kérdés azonban, hogy ki ítélje meg a nemzeti eljárás valódiságát, jóhiszeműségét. 

A nemzetközi fórumok esetén meglehetősen egyértelmű, hogy ez utóbbi teszi meg, 

mikor megállapítja saját joghatóságát. Egy másik állam eljárása esetén azonban 

felvetődik a kérdés: egy szuverén állam cselekményét mennyiben ítélheti meg egy 

vele egyenrangú (és az eljárásra nem jobban jogosult) másik állam. Mégis szüksé-

ges ez a szabály, hiszen különben a cinkos államok kezébe egy igen egyszerű és 

megkérdőjelezhetetlen eszközt adnánk az igazságszolgáltatás kikerülésére.
52

 

Amennyiben az univerzális joghatóság alkalmazása eljárásjogilag nem volt kifo-

gásolható (az eljárás nem volt elfogult, figyelembe vette a terhelt jogait, nem al-

kalmazott embertelen, megalázó bánásmódot stb.), akkor nehezen képzelhető el, 

hogy valamely állam komoly fenntartással élne. Ha a területi állam komolyan 

maga szerette volna felelősségre vonni az illetőt, akkor kérelmezhette volna kiada-

tását; ha ez nem történt meg, akkor valószínűleg csak könnyebbséget jelent a bírói 

szervezete számára, ha egy más állam átvállalta ezt az ügyet. Mivel az univerzális 

joghatóság alkalmazása igen megterhelő az államok büntető igazságszolgáltatási 

szervezetére, feltételezhető, hogy csak alapos esetben élnek ezzel az opcióval. Jó-

hiszemű államok nyilván csak nagyon komoly eljárási szabálytalanságok ellen 

emelnének kifogást (és nem a hierarchiában hátrább szereplő joghatósági alap mi-

att) – különösen, ha lehetőségük lett volna maguknak lefolytatni az eljárást. 

Amennyiben pedig a területi állam azért tenne ilyet, mert el akarja kerülni a bűnö-

sök megbüntetését, ez éppoly kevéssé legitim, mint színlelt eljárást folytatni, majd 

                                                           
49 ABI-SAAB: i.m. 598. o.; lásd még CASSESE: i.m. 340. o. 
50 Ugyanitt azonban azt is megjegyzi, hogy ilyen esetben a nemzetközi törvényszéknek figye-

lembe kell vennie a köztörvényes cselekményért már letöltött büntetést 
51 Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) 10. cikk 2. bek. a) 
52 A Princeton-elvek között szintén megtaláljuk a ne bis in idem alóli ilyen kivételt [Princeton 

Principles on Universal Jurisdiction Principle 9 (1)]  
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a ne bis in idemre hivatkozni. Ha tehát elvben elő is fordulhat, hogy valamely 

érintett állam kifogásolja a máshol kiszabott ítéletet, ez nem annyira életszerű, 

hogy akadályát képezze az univerzális joghatóság alkalmazásának. Fletcher pro-

fesszor szerint önmagában azért kérdőjelezhető meg az eljárás, mert semmilyen 

közvetlen kapcsolat nem áll fenn az eljáró állam és a tett között – de az univerzali-

tás per definitionem nem igényel a tetten kívül semmilyen kapcsolatot. Márpedig 

ha a nemzetközi jog elismeri az univerzális joghatóságot, akkor elismeri ezt a jog-

alapot is, nem kevésbé, mint például a személyiségi vagy a védelmi elvet.
53

  

A Nemzetközi Büntetőbíróság megalakulásával egyesek úgy vélhetik, hogy nincs 

többé szükség erre az „utolsó lehetőségre”. Azonban ha alaposabban áttanulmá-

nyozzuk a Bíróság Statútumát, ezt semmi nem támasztja alá. Először is, a Nemzet-

közi Büntetőbíróság joghatósága
54

 nem korlátok nélküli. Időbeli joghatósága nem 

terjed ki a Statútum hatályba lépésének napja (2002. július 1.) előtt elkövetett cse-

lekményekre.
55

 Területi és személyi hatálya elsősorban a Statútumban való részes-

ség függvénye.
56

 Tárgyi hatálya pedig csak a Statútumban foglalt 3+1 bűncselek-

ményre terjed ki: népirtás, emberiesség elleni bűncselekmények, háborús bűncse-

lekmények és agresszió (utóbbira azonban csak az után, hogy a részes államok 

megállapodtak annak definíciójában).
57

 Ezek miatt a korlátok miatt számos konf-

liktus kívül esik a Bíróság vizsgálódási körén, itt tehát egyedül az állami igazság-

szolgáltatásra lehet számítani. Ezen kívül említést kell tenni a Nemzetközi Bünte-

tőbíróságot kötő legfontosabb szabályról, ez pedig a komplementaritás:
58

 a Bíróság 

csak akkor járhat el, ha ezt a joghatósággal rendelkező állam elmulasztja. Ahogy a 

Statútum fogalmaz, az állam „nem képes vagy nem akar” (unable or unwilling) 

eljárni. Ennek két szempontból is nagy jelentősége van az univerzalitásra nézve. 

Nyilvánvaló, hogy ha a Bíróság csak kisegítő joghatósággal rendelkezik, akkor 

nem várható el, hogy minden felmerülő üggyel foglalkozzon, ekkor elveszne 

komplementáris jellege. Másrészről felmerül a kérdés, hogy mely államok tekint-

hetők joghatósággal rendelkezőnek a Statútum szerint – vagyis mely joghatósági 

alapokat ismeri el a Statútum. Fletcher professzor cikkét a Nemzetközi Bün-

tetőbírósághoz fűzött elvárások fényében kritizálja Louise Arbour bírónő.
59

 

A bírónő azzal a nagyon érdekes gondolattal kezdi a cikket, hogy a Nemzetközi 

Büntetőbíróság legfontosabb feladata nem is minél több ügy elbírálása, hanem az 

                                                           
53 Természetesen fenntartva, hogy némi hierarchia mégis létezik a territorialitás javára, ettől 

azonban még nem lesz jogellenes vagy alaptalan az univerzalitás alkalmazása 
54 A témáról bővebben lásd SCHABAS, William A.: An Introduction to the International Criminal 

Court Cambridge University Press 2007, 58-140. o. 
55 Statute of the International Criminal Court 11. cikk 1. bek. Ráadásul a később csatlakozó 

államok esetén az ő tekintetükben történő hatálybalépés, tehát egy még későbbi időpont, számít 
56 Statute of the International Criminal Court 12. cikk 2. bek. a) és b) 
57 Statute of the International Criminal Court 5. cikk 
58 Statute of the International Criminal Court 17. cikk 1. bek. a) 
59 ARBOUR, Louise: Will the ICC have an Impact on Universal Jurisdiction? 1 Journal of Interna-

tional Criminal Justice (2003), 585-588. o. 
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államok ösztönzése saját eljárások lefolytatására.
60

 A Statútum arra enged követ-

keztetni, hogy elfogadói elsősorban maguk kívánnak eljárni, végső esetre tartogat-

va a Bíróságot.
61

 Egy egyébként húzódozó államról is valószínűsíthető, hogy 

inkább eljárást indít, semmint kiteregesse az ügyet a nemzetközi nyilvánosság elé, 

hagyva, hogy (őt „unwilling”-nek bélyegezve) a nemzetközi fórum vegye kézbe az 

eseményeket.
62

 Azonban ha a területi vagy állampolgársági állam mégsem kezde-

ményez eljárást, még mindig találhatunk egyéb joghatósági alapokat, amelyek 

megelőzhetik a Nemzetközi Büntetőbíróság jogalapját. Semmi nem utal arra a Sta-

tútumban, hogy ezeket a kisegítő jellegű, kevésbé egyértelmű jogalapokat, köztük 

az univerzális joghatóságot, nem tekintik legitimnek ahhoz, hogy kiváltsa a Bíró-

ság eljárását. Természetesen nem lenne életszerű, ha a Nemzetközi Büntetőbíró-

ságnak ki kellene várnia, míg közel kétszáz állam szerte a világon egyértelműen 

jelzi, hogy nem kíván eljárni egy büntetőügyben. Ez azonban nem zárja ki, hogy 

egy állam saját elhatározásból univerzális joghatóságot gyakoroljon, s ez esetben a 

Bíróság passzív maradjon. Emellett nem szabad megfeledkeznünk arról, mennyire 

végesek a Bíróság anyagi és személyi forrásai: egyszerűen nem lenne képes 

megbirkózni minden üggyel, ami a Statútum szerint joghatósága alá tartozna. Ez 

pedig ahhoz vezethetne, hogy elkövetők ússzák meg a felelősségre vonást, ha nem 

tartanánk fel az univerzalitást, mint (ebben az esetben is) végső megoldást.
63

 

A jelen dolgozat keretei között csak érintőlegesen van lehetőség elemezni egy 

nagyon lényeges kérdést: szükséges-e a gyanúsított jelenléte az államban az uni-

verzális joghatóság alkalmazásához? Más szóval: jogszerű-e az in absentia (vagy 

abszolút) univerzalitás? A téma sokrétű elemzéséből én itt csak egy aspektust sze-

retnék kiemelni. Sokszor megfeledkezünk arról, hogy joghatóság-gyakorlás alatt 

nagyon sok eljárási cselekmény érthető, s nem feltétlenül vonatkozik a büntetőeljá-

rás egészére, ítélethozatallal és végrehajtással bezárólag. A védelem jogai súlyosan 

csorbulnának, ha a terhelt nem lenne jelen, ezért a bírósági szakaszban ki kell zár-

nunk az in absentia lehetőségét. Azonban már ahhoz is joghatóság szükséges, hogy 

a nyomozás megindulhasson,
64

 tanúkat hallgassanak ki, továbbá, hogy őrizetbe 

vegyék a terheltet. Ennek pedig különösen nagy a jelentősége. Bizonyítékok vesz-

hetnek el, ha a gyanúsított távollétére és a joghatóság hiányára hivatkozva nem 

kezdik meg a nyomozást. Lehetséges, hogy ezeket később másik államban hasz-

nálják fel, de ha nem is rögzítik őket, akkor elképzelhető, hogy a bírósági szakasz-

                                                           
60 ARBOUR: i.m. 585. o. „…there is no doubt that the States Parties to the ICCStatute expressed 

an unequivocal preference for domestic prosecutions over international ones.” Lásd még: Oxford 

Companion 347. o. 
61 Lásd még KLEFFNER, Jann K.: The Impact of Complementarity on National Implementation of 

Substantive International Criminal Law 1 Journal of International Criminal Justice (2006), 88. o. 
62 ARBOUR: i.m. 586. o. 
63 Lásd még KLEFFNER: i.m. 106-109. o. és Yerodia, Van Den Wyngaert bíró 37 
64 ZAHAR, Alexander – SLUITER, Göran: International Criminal Law Oxford University Press 

2008, 500. o.; Oxford Companion 557. o.; CASSESE: i.m. 338. o. 4. lj. 
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ban nem lesz elegendő a bizonyíték az ítélethozatalhoz. Az is előfordulhat, hogy az 

elkövető hamarosan adott országba fog látogatni, és ez alkalommal őrizetbe tudnák 

venni, de az őrizetbe vételhez előzetes eljárási cselekmények szükségesek, és ha 

ezt nem folytatják le (joghatóság hiánya miatt) időben, akkor az illető ott-tartózko-

dása esetleg túl rövid ennek pótlására, és sikerül elmenekülnie.
65

 Ha túl szigorúan 

értelmezzük az in absentia eljárások tilalmát, akkor olyan eljárási cselekmények 

elvégzését is kizárjuk, amihez egyébként sem lenne szükség a gyanúsított jelenlé-

tére, és foganatosításukkal egy szereplő eljárási jogai sem csorbulnak.
66

  

A területi állam joghatóságának elsődlegessége (a jogi megfontolások mellett) 

abból az életszerű feltételezésből ered, hogy egy bűncselekmény körülményeit 

legkönnyebben az elkövetés helyén lehet feltárni. Elsősorban a bizonyítékgyűjtésre 

igaz ez: a tárgyi bizonyítékok helyben vannak, a szemtanúk általában szintén, a 

helyszínelés fogalmilag nem is lehetséges máshol. Ezzel ellentétben, ha egy másik 

állam vizsgálja ki az eset körülményeit, az jelentős többletenergiát és –költséget 

igényel.
67

 A helyszínre kell utazni, bizonyítékokat, aktákat kell külföldről átkérni, 

az idegen nyelvű dokumentumokat le kell fordítani, a tanúk mellé tolmács szüksé-

ges, stb. De egy eljárás nehézkes volta önmagában nem lehet indok arra, hogy egy-

általán le se folytassák. Ráadásul, ha az univerzális joghatóság gyakorlása nem az 

eljárás egészének lefolytatására irányul, csupán azon bizonyítékok összegyűjtésére, 

amelyek helyben rendelkezésre állnak, akkor ez az okfejtés eleve inadekvát.  

Gondot jelenthet az eljáró és a területi állam közötti esetleges kulturális különb-

ség.
68

 Ez nem feltétlenül merül ki a nyelv különbözőségében, bár ez önmagában is 

komoly akadály lehet, főleg, ha nem valamely világnyelv használatos. A bűncse-

lekmény feltárásakor fontos szerepet játszhatnak a helyi sajátosságok, társadalmi 

berendezkedés, szokások, amelyek megértése nélkül nem mindig lehet elfogulatlan 

és hiteles döntést hozni.
69

 Ez valóban igaz, de bizonyosan nem komolyabb érv a 

nemzetközi bűncselekmények üldözéséhez fűződő érdekeknél. Ezen a területen 

szükségesnek látszik a különböző szereplők közti együttműködés, biztosítva a 

                                                           
65 Az elkövetők nagyfokú mobilitását emeli ki ABI-SAAB: i.m. 601. o. 
66 A Yerodia-ügy egyik sarkalatos pontja épp az volt, hogy Belgiumban nyomozati cselekménye-

ket foganatosítottak, amikor a gyanúsított (Yerodia) nem tartózkodott az államban. A Nemzet-

közi Bíróság ítéletében nem vizsgálta ennek jogszerűségét, de a különvéleményekben több bíró 

is állást foglalt a kérdésben. 
67 INAZUMI: i.m. 200. o.; LATTIMER, Mark – SANDS, Philippe (szerk): Justice for Crimes Against 

Humanity Hart Publishing 2003, 64. o.; INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY 42-

44. o.; ABI-SAAB: i.m. 600. o. 
68 CRYER et al: i.m. 51. o. 
69 Fletcher egyik komoly ellenérve az eljárás eltávolodása a bűncselekményben érintett szűkebb 

közösségtől FLETCHER 583. o. Ennek kritikáját lásd GLUZMAN, Helena: On Universal Jurisdiction 

– Birth, Life and a Near-Death Experience? Bocconi School of Law Student Edited Papers, 

VDM Publishing 2009, 14-16. o. 
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kellő tapasztalatot és (többek közt) kulturális ismeretet – ehhez elengedhetetlen 

nemzetközi büntetőügyekkel foglalkozó szakemberek célzott képzése.
70

 

Fletcher egyik kardinális ellenérve, hogy az univerzális joghatóság gyakorlása 

csorbítja a terhelt/elkövető eljárási jogait, s általában, a nemzetközi büntetőjog 

túlzott figyelmet szentel a sértettek jogainak, holott ez (szerinte) a nemzeti bünte-

tőjogokban éppen fordítva van.
71

 Abi-Saab ezt azzal cáfolja,
72

 hogy a terhelt eljá-

rási jogait csupán a nemzetközi büntető statútumok tényleges szövege nem említi, 

részletezi és védi. Ezt a feladatot nem is kell egy bírói szerv alapokmányának fel-

vállalnia: az eljárási szabályok vizsgálata alapján megállapítható, hogy az eljárás 

alá vont érdekeit és jogait a nemzetközi büntető fórumok kellőképpen figyelembe 

veszik. Amennyiben pedig egy állam folytat eljárást (akár az univerzalitás alapján 

is), ott a nemzeti jogszabályokban minden bizonnyal lefektetett eljárási elvek és 

garanciák érvényesülnek ugyanúgy, mint egy köztörvényes bűncselekmény esetén. 

Emellett Abi-Saab azt is megjegyzi,
73

 hogy a nemzetközi bűncselekmények igen 

súlyos volta miatt a társadalmi érdekek (annak legtágabb értelmében) különös 

súllyal esnek latba, így tehát egy nemzetközi bűncselekmény miatti eljárásban a 

terheltével ellentétes érdekeket nem is elsősorban a sértettek, hanem a társadalom 

érdekei jelenítik meg. 

Ha szinte minden állam joghatósággal rendelkezik egy ügyben, elképzelhető, 

hogy az áldozatok (vagy őket képviselő szervezetek) ezt a körülményt forum shop-

ping-ra használják fel.
74

 Az univerzalitás valóban nem rendeltetésszerű használata 

lenne, ha azért választanának egy adott államot fórumállamnak, mert pont ott kész-

ségesebb hatóságokat, könnyebb eljárást, súlyosabb büntetést, stb. remélnek. Vi-

szont ez az eshetőség sem lehet ok arra, hogy illegitimnek tekintsük az univerzali-

tás intézményét. Először is nehezen tekinthető forum shoppingnak, ha azért nem a 

területi államban indítanak eljárást, mert ott (az állam nyílt vagy leplezett bűnpár-

tolása folytán) eleve esély sem lenne fair és valós eljárásra. Másodszor a legtöbb 

áldozat lehetőségei e szempontból behatároltak, általában csak az tudja kihasználni 

a forum shopping előnyeit, aki mögött jól szervezett nem-kormányzati szervezetek 

állnak. A jelenség kiküszöbölésére sok állam
75

 valamely egyéb link meglétét köve-

teli – pl. a sértett lakjon az államban az eljárás megindításakor. Ha az ügyésznek 

diszkrecionális jogköre van az univerzális joghatóság alkalmazásában, ő is kiszűr-

heti az ilyen eseteket.
76

 Általában elmondható, hogy eljárásjogi szabályokkal a 

probléma rendezhető, kevesebb kárt okozva, mint az univerzalitás rendszerből 

történő teljes kiiktatásával. 

                                                           
70 International Council on Human Rights Policy 46. o. 
71 FLETCHER: i.m. 581. o.; erre hozza példaként a ne bis in idemet 
72 ABI-SAAB: i.m. 596. o.; további kritika: GLUZMAN: i.m. 12-14. o. 
73 ABI-SAAB: i.m. 597. o. 
74 CRYER et al: i.m. 51. o. 
75 Többek között Belgium is a Yerodia-eset után 
76 Németország büntetőeljárási törvénye, az StPO 153f §-a 
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Igencsak elgondolkodtató a nagyszámú (volt és jelenlegi) magas rangú állami 

tisztviselő érintettsége az univerzális joghatósági esetekben. Ez szükségképpen 

felveti a kérdést: nem használják-e politikai célokra az univerzalitást?
77

 Ezzel 

összefüggésben megjelenik a neokolonializmus
78

 vádja is: a fejlett, gazdag és erős 

Észak ítéli el/meg a fejletlenebb, szegény déli államokat. Az univerzalitásnak álta-

lában éppen annyit árt ez a jelenség, mint azoknak az államoknak, ahol ez túlzottan 

elharapózik. Azonban – mivel sokszor éppen az állami tisztségek adnak módot e 

cselekmények elkövetésére – szükséges a legmagasabb posztokon ülő, s erkölcsi-

leg talán legelítélendőbb személyeket is felelősségre vonni.
79

 Másrészről pedig 

ugyanígy politikai oka lehet annak is, hogy az ügyben érintett államok (s nem csak 

a területi állam) nem indítanak eljárást. Nem lehet előre szabályt alkotni a megen-

gedhető és nem megengedhető esetekről.
80

 A döntés komoly hozzáértést, éleslátást és 

ítélőképességet igényel, ezért csak utalni tudok a korábbiakra: szükséges egy nem-

zetközi büntetőügyekben jártas, az univerzalitással bánni tudó szakembergárda. 

Az érvek és ellenérvek vizsgálata során arra a következtetésre jutottam, hogy 

nem szabad elvetnünk az univerzális joghatóságot; alkalmazása szükséges és hasz-

nos eszköze a nemzetközi büntetlenség elleni harcnak. Természetesen a korlátlan 

univerzalitás számos veszélyt rejt magában, amelyeket nem szabad lebecsülni. A 

többszöri elítélés vagy a távollévő terhelt elítélése mind súlyos eljárási szabályta-

lanságok. Emellett egyértelmű a szabállyal való visszaélés lehetőségeinek nagy 

száma is, mint a forum shopping vagy a politikai bosszúhadjárat. A legideálisabb 

kétségkívül az, ha a területi állam, vagy végső esetben az elkövető állampolgársága 

szerinti állam jár el – ezt kell első sorban támogatni, ösztönözni. Az univerzalitás 

azonban nagyon fontos biztonsági funkciót tölt be, megakadályozva, hogy egyes 

esetek végleg kihulljanak a nemzeti és nemzetközi büntetőjog hálójából.  

Szükséges azonban, hogy lehetőleg egységesen, általánosan elfogadott szabályok 

szerint alkalmazzák. Ezért állította össze több szervezet is a maga elveit az univer-

zális joghatóságról.
81

 Ezek sem képesek minden problémát kiküszöbölni, de elfo-

gadhatóvá, alkalmazhatóvá teszik az eddig meglehetősen képlékeny elvet. Termé-

szetesen a legfontosabb az állami gyakorlat kiszélesedése lenne. Az univerzalitáson 

alapuló ügyek kis számát nem az intézmény feleslegessége indokolja, hanem az 

államok vonakodása. Nem biztosak benne, hogy a nemzetközi közösség hogyan 

fog reagálni próbálkozásukra, emellett igyekeznek szabadulni a kevés sikerrel 

                                                           
77 GLUZMAN: i.m. 10-11. o. 
78 International Council on Human Rights Policy 20. o., GLUZMAN: i.m. 11-12. o. 
79 International Council on Human Rights Policy 21-22. o. 
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kecsegtető és bonyolult ügyektől. Nem használt az ügynek a Nemzetközi Bíróság 

Yerodia-döntése sem. Jelenleg két, az univerzalitással összefüggő ügy is van a 

bíróság előtt,
82

 ami alkalmat ad arra, hogy a Yerodia-döntés hiányosságait pótolják. 

Lendületet adhatna még a fejlődésnek, ha a Nemzetközi Büntetőbíróság nyilvání-

tana pozitív és ösztönző véleményt.
83

 A szakirodalom jelentős része ugyanis az 

univerzális joghatóság (ésszerű korlátok közé szorított és ellenőrzötten alkalmazott 

formája) mellett foglal állást. Hovatovább az univerzalitás jövőbeni kiforrását, 

egységesedését és megerősödését vizionálják.  
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