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ELŐSZÓ 

 

 

A XX. század második felében a nemzetközi bűnügyi együttműködés általában, s a 

jogsegély típusú kooperáció pedig különösen jelentős fejlődésen ment keresztül. 

Ebben a folyamatban mindenekelőtt a regionális modellek jártak élen, s elsősorban a 

világ jogsegély-forgalmának túlnyomó részét lebonyolító európai rendszer vállal(t) 

kiemelkedő szerepet.  

Ehhez képest a disszertációm elkészítésekor célom az Európa Tanács és az 

Európai Unió keretében folytatott jogsegély-típusú együttműködés, s azon belül 

különösen a kiadatás intézménye legfontosabb ismérveinek, elméleti és gyakorlati 

megoldásainak, legújabb fejlődési irányvonalainak, illetve kapcsolódó dilemmáinak 

bemutatása volt. Munkám elkészítése alatt mindvégig törekedtem figyelemmel lenni a 

téma egyik legkiemelkedőbb külföldi szakértőjének, M. Cherif Bassiouni 

professzornak a jogterület meglehetősen komplex természetére figyelemmel tett azon 

megállapítására is, hogy a témát legalább két nézőpontból, a nemzetközi jogász és a 

büntetőjogász szemszögéből is meg lehet közelíteni, bár kizárólag az egyik aspektus 

előnyben részesítése nem kevés nehézséget okozhat.1 Miután pedig a fentiek alapján a 

vizsgálódásom fő szabályként az indirekt büntető igazságszolgáltatási rendszer 

területére korlátoztam, ahol a nemzetközi jog alapállásban annyiban releváns, 

amennyiben beépítésre kerül a belső jogba, s a vertikális együttműködésből fakadó 

kérdésekre pedig a szükséghez mérten tértem ki, nézőpontomat a büntetőjog 

nemzetközi jogi vonatkozásait feltárni, értelmezni, elemezni és összeegyeztetni 

törekvő büntetőjogász szemszögéből határozhatom meg.   

Írásom egészét meghatározta továbbá az a törekvés, hogy érzékeltessem az 

emberi jogok nemzetközi büntetőjogban megnyilvánuló egyre intenzívebb 

                                                        
1 BASSIOUNI, M. Ch.: An appraisal of the growth and developing trends of international criminal law (In: 
DUGARD, J. – WYNGAERT, CH. (eds.): International Criminal Law and Procedure (Dartmouth, 1996.) 91. o.) 



szerepvállalását és konfrontációját, mely napjainkban már a kiadatási jog fejlődésének 

is egy legújabb, harmadik korszakát vetíti előre.2    

Ennek fényében alapvetően azt próbáltam érzékeltetni, hogy ebben a 

„posztmodern” időszakban meghatározóvá vált kihívások és igények a modern 

kiadatási jogban legalább implicite a kezdetektől fogva jelen voltak, s megoldásra 

vártak, csupán bizonyos tényezők – így a regionalizációs törekvések hiányának és 

eredménytelenségének, valamint az emberi jogok pozitiválása és védelme általános 

igényének hiánya - okán nem válhattak realitássá.      

Ezzel együtt azt a folyamatot törekedtem felvázolni, aminek keretében a 

kiadatás alapeszméje, a hatékonyság és az emberi jogok „megmérkőzésének” 

menetében a kiadatás intézménye nem egyszerűen jogsegély-intézményként, hanem 

egyben szó szerint, mint jogintézmény lesz felfogható, ahol a politikai közeg az 

adminisztratív-technikai segítségnyújtás szintjén és annyiban lesz jelen, amennyiben a 

politikai szféra általában minden jog megalkotása mögött szükségképpen meghúzódik. 

Végül rámutatok arra, hogy a legerősebb regionalizációs közegben, az Európai 

Unióban e folyamat során a kiadatási jog saját szabályanyagán belül, szervesen 

számolja fel önnön jogintézményi összetevőt, s az alternatíva, mely ebből a 

folyamatból fakad, egy új, már semmiképpen sem a klasszikus értelemben vett 

bűnügyi jogsegély-típus lesz. 

Mindezek során az is világossá válik, hogy bár a hatékonyság-orientált  

reformtörekvések zömmel az Európai Unió szülöttei, bizonyos esetekben azok hatálya 

azonban nem  korlátozódik kizárólag az uniós tagállamokra, s a szervezet 

közeljövőben megvalósuló eddigi legjelentősebb hullámú, hazánkat is magában 

foglaló bővítésével várhatóan a tradícionális európai kooperációs közeg jelentős részét 

meghatározó törekvésekké és pozitív jogi szabályokká válnak. Erre tekintettel talán 

nem túlzás azt állítani, hogy a kiadatás tulajdonképpen az Unión túl, illetve azzal 

együtt fokozatosan Európában is újraformálódik. 

Nem szabad elfeledkezni azonban arról, hogy világviszonylatban a kiadatás 

hagyományos ismérvei továbbra is uralkodóak maradnak, s a jövőben az uniós 

                                                        
2 WYNGAERT, Ch.: Rethinking the Law of International Criminal Co-operation: The Restrictive Function of 
International Human Rights through Individual-Orientated Bars (ESER, A. – LAGODNY, O. (eds.): PR. PROC. 
TRANS. CR. L. Freiburg i.Br. 1992. 490. o.) 



államok sem fogják nélkülözni a klasszikus szabályokat a nem-európai vagy az Unió 

tagjává nem váló európai államokkal való kapcsolatrendszerükben.   

Az európai kiadatási jogról alkotott kép pedig akkor lesz teljes, ha figyelemmel 

vagyunk arra a tényre is, hogy az Európai Unióban alapvetően meglévő kölcsönös 

bizalom ellenére - sőt sokszor talán éppen ezért - a gyakorlat számos esetben 

megmutatta, hogy továbbra is szükség lehet a hagyományos kiadatási szabályrendszer 

bizonyos elemeinek alkalmazására, s különösen a megkereső Fél jogrendszerének 

alapos vizsgálatára, ezért a jogsegélynyújtás klasszikus előfeltételei közül azokat, 

amelyek az emberi jogok védelmével szoros összefüggésben állnak az államok 

fenntartani törekednek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ALAPVETÉS 

 
I.1. A nemzetközi bűnügyi együttműködés modern időszakának kialakulása a 

nemzetközi büntetőjog fogalmi rendszerének tükrében 

 

I.1.1. Bevezető gondolatok – a büntető joghatóság megalapozásának és 

gyakorlásának sarkalatos elemei  

 

Amennyiben a bűnügyekben folytatott nemzetközi kooperációt helyezzük 

érdeklődésünk középpontjába, szükségképpen a nemzetközi büntetőjog3 rendkívül 

színes és speciális jogi természetű normaanyagába, illetve tudományterületébe 

„botlunk”. Ennek egységes rendszere és pontos hatóköre univerzális jelleggel még ma 

sem tisztázott4, s „amennyire egyetértés alakult ki a jogtudományban arra nézve, hogy 

mit kell a büntetőjog és a nemzetközi jog alatt érteni”5, az említett jogágak és 

                                                        
3 Ennek főbb aspektusai az egyik talán legismertebb álláspont szerint legalább hat jelentéstartalmat fednek, s így 
a nemzetközi büntetőjogot fel lehet fogni a belső (nemzeti) büntetőjog területi hatályának értelmében („the 
territorial scope of the municipal criminal law”), a nemzetközileg előírt belső büntetőjog értelmében 
(„internationally prescribed municipal criminal law”), a nemzetközileg feljogosított belső büntetőjog 
értelmében („internationally authorised municipal criminal law”), a belső büntetőjog civilizált nemzetek 
szerinti közös értelmében („municipal criminal law common to civilised nations”), a bűnüldözésben 
folytatott nemzetközi együttműködés értelmében („international co-operation in the administration of 
municipal criminal justice”), valamint a szó anyagi értelmében („in the material sense of the word”). 
SCHWARZENBERGER, G.: The problem of an international criminal law [In: MUELLER, G. O. W. – WISE, 
E. M. (szerk.): International criminal law (Sweet & Maxwell, 1965.) 3-37.o.].  
Mindezek, illetve az egyéb nézetek bővebb ismertetése jelentősen elvezetne tulajdonképpeni 
gondolatmenetemtől, így ettől e helyen eltekintek. A magyar jogtudományban lásd erről a kérdésről: WIENER 
A. I.: A nemzetközi büntetőjog a nemzetközi jog aspektusából (In: Nyugat-Európai hatások a magyar 
jogrendszer fejlődésében – ELTE ÁJK-n készült tanulmányok, Bp., 1994. 31-63.o.)   
4 Magát a „nemzetközi büntetőjog” kifejezést egyébként először a XIX. században használták, abból a célból, 
hogy a kollíziós nemzetközi magánjoghoz képest jelölni tudják a nemzetközi vonatkozású, eltérő természetű 
büntetőjogi kérdéseket. A legkorábbi ismert ilyen munka, amely a címében használja a terminust Ludwig von 
BAR írása („Das internationale Privat- und Strafrecht”). Lásd erről: DESCHUTTER, B.: Bibliography of 
International Criminal Law (A. W. Sijthoff, 1972.).  
Ide kívánkozik annak a gondolatnak a megemlítése is, miszerint dogmatikai megfontolásból a „nemzetközi 
büntetőjog” terminusban a nemzetközi jelző használata a kritikák ellenére is helyes. Nem félrevezető ez, 
hiszen bár a vonatkozó joganyag eredeti, vagy származékos úton, de alapvetően a belső jog részeként jelenik 
meg, napjainkban – különösen a nemzetközi bűnügyi együttműködés új formáira tekintettel - egyre több 
esetben kell tekintettel lenni a külföldi jogra is, s akár annak alkalmazására is sor kerülhet. [WIENER A. I.:  
Büntetőpolitika - büntetőjog (In: WIENER A.I.(szerk.): Büntetendőség – büntethetőség (Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Bp., 1999.) 64-65.o.]  
5 WIENER A. I.: Nemzetközi büntetőjog – nemzetközi bűncselekmények (JK 1986. június) 258. o. 



segédtudományaik által közvetített multidiszciplináris jelleg6 okán a nemzetközi 

diskurzus olyannyira nem jutott megegyezésre a nemzetközi büntetőjogot illetően. 

Abban azonban az álláspontok egyezőek, hogy a nemzetközi bűnügyi együttműködés 

jelensége a büntető joghatóság7 problematikájához elkerülhetetlenül kapcsolódóan, a 

nemzetközi büntetőjog történeti fejlődésének már legkorábbi szakaszában felbukkant.8 

 A társadalmi-gazdasági fejlődéssel a kriminalitás szükségszerűen „idegen”-nek, 

„külföldi”-nek, vagy „nemzetközi”-nek is nevezett elemet csempészett a büntető 

jogviszonyba, melynek értelmében valamely bűncselekmény az elkövetés helye, az 

elkövető személye (állampolgársága), illetve a cselekmény célja és jellege folytán 

egyidejűleg két vagy több állam jogrendjének sértésére vagy veszélyeztetésére vált 

alkalmassá.9 

Ez a tény napjainkig tartó érvénnyel a büntető joghatóság kérdésének két alapvető 

aspektusát nyitotta meg és mindkettőt szoros kapcsolatba hozta a nemzetközi bűnügyi 

együttműködés terrénumával. 

Ennek megfelelően egyrészt a büntető joghatóság megalapozása („jurisdiction to 

prescribe”) másrészt pedig az esetlegesen fennálló joghatóság tényleges 

gyakorolhatóságának („jurisdiction to enforce”) dilemmája került az érdeklődés 

középpontjába.10 Az előbbi alapján az államok a nemzetközi elem által fókuszált, a 

                                                        
6 Jelentős hatással bírnak a politikatudományok és a kriminológia is [BASSIOUNI, M. CH.: An appraisal of 
the growth and developing trends of international criminal law (In: DUGARD, J. – WYNGAERT, CH. (eds.): 
International Criminal Law and Procedure (Dartmouth, 1996.) 91. o.)] 
7 Érdemes figyelemmel lenni arra, hogy fogalmilag a joghatóság kizárólag a nemzetközi jogban használatos 
terminus, s az államnak a (büntető) jogszabályok alkotására és végrehajtására vonatkozó jogát jelenti, míg a 
hatály kifejezés a belső jogban értelmezhető, s egy jogszabály - így a büntető-törvény - alkalmazásának 
különböző vetületeire vonatkozik. [PARRY, C. M.: Encyclopaedic Dictionary of International Law (Oceana, 
Inc. New York, London, Rome 1986.) 199. o.] 
8 A büntető joghatóság megalapozását és gyakorlását irányító princípiumok kialakulásának folyamatára 
tekintettel Meili a nemzetközi büntetőjog történeti fejlődését kilenc korszakra osztotta fel. (MEILI, F.: Die 
hauptsächlichsten Entwicklungsperioden des Internationalen Strafrechts seit der mittelalterlich-italienischen 
Doktrin (Art. Institut Orell Füssli Verlag, Zürich 1908.) idézi WIENER A. I.: Nemzetközi bűnügyi jogsegély 
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1993.) 5-8.o.) 
9 Bővebben erről lásd pl.: FELLER, S. Z. : Jurisdiction Over Offenses with a Foreign Element (In: BASSIOUNI, 
M. Ch. – NANDA, Ved. P.(szerk.): A treatise on international criminal law Vol. II. (Charles C. Thomas 
Publisher, 1973.) 5-17. o.) 
Egy szerző szerint a „nemzetközi” jelző használata konvencionális, mert maga az elem nem nemzetközi. 
Helyesebbnek tartja e helyett az egyébként sokak által szinonímaként használt „idegen”, vagy „külföldi” elem 
terminusok használatát. (BOHUMIL, R.: Az ún. nemzetközi büntetőjog MJ 1988/5 445.o.). Úgy vélem azonban, 
hogy ez a kijelentés nem indokolt akkor, amikor az elkövetett cselekmény tartalma szerint az egész emberiség 
érdekeinek rendkívül súlyos megsértését realizálja, s mint ilyen, nemzetközi (jogi) bűncselekményként minősül. 
 
10 VANDER BEKEN, T. – VERMEULEN, G. – STEVERLYNCK, S. – THOMAES, S.: Finding the Best Place 
for Prosecution (Maklu, Antwerpen 2002.) 10., illetve 18. oldalak 



bűncselekményt az államhoz fűző „valódi, tényleges kapocs” („genuine link”, 

„sinnvoller Anknüpfungspunkt”11) sokszínűségére figyelemmel a büntető joghatóság 

megalapozását szolgáló alapvető elvekre12 támaszkodva állapítják meg 

joghatóságukat. Miután pedig az államokat a nemzetközi jog fő szabályként nem 

korlátozza abban, hogy a saját (belső) büntetőjog hatályát, s ezen keresztül 

joghatóságuk terjedelmét meghatározzák, ennek megfelelően az egyes államalakulatok 

a „szuverenitási jog egyenes következményeként”13 ezt egymásra tekintet nélkül 

megtehetik. Ezzel a párhuzamos joghatóságok sokszor ütközővé válnak és joghatósági 

konfliktusok keletkeznek.  

A Felvilágosodás időszakától kezdődően a modern szuverenitás felfogással 

összhangban a területi elv14 vált a joghatóság megalapozásának kindulópontjává. 

Problémát okoz azonban az, hogy mind a common law, mind pedig a kontinentális 

jogrendszerű államok rendkívül szélesen értelmezik a princípium fogalmi körét. 

Gondoljunk többek között pl. a quasi területi elvre (Flaggenrechtsprinzip), az  

eredmény elméletre („result theory”), vagy a cselekményegység tanára („ubiquity 

theory”).15   

Fokozza a joghatósági konfliktusok kialakulásának lehetőségét, hogy az államok 

bizonyos esetekben akár területükön kívülre is kiterjeszthetik joghatóságukat. Erre a 

lehetőségre mutatott rá a Franciaország és Törökország közötti vitából kinőtt Lotus-

ügy16 kapcsán az Állandó Nemzetközi Bíróság (Permanent Court of International 

Justice) 1927-ben, amikor úgy fogalmazott, hogy ugyan a Felvilágosodás korától 
                                                        
11 JESCHECK, H-H. – WEIGEND, T.: Lehrbuch des  Strafrechts – Allgemeiner Teil (Duncker & 
Humblot/Berlin 5., vollständig neubearbeitete und erweiterte Auflage) 167. o. 
12 Ezeket először Bartolus rendezte egységes rendszerbe [OEHLER, D.: Internationales Strafrecht (Carl 
Heymanns Verlag KG, 2., neubearbeitete und erweiterte Auflage 1983.) 65-66.o.].  
13 POLT, P.: A nemzetközi büntetőjog fejlődésének néhány kérdése (JK 1987/április) 175.o. 
14 A területi elvet (Territorialitätsprinzip) érdemes elhatárolni a területi felségjog kategóriájától. Utóbbi alapján 
az állam csak a saját területén található személyek és tárgyak irányában valósíthat meg kényszercselekményeket, 
míg a territorialitás elve azt jelenti, hogy az állam a területén elkövetett bűncselekményeket vonja a joghatósága 
alá, tehát az állam büntető joghatósága kiterjed minden olyan bűncselekményre, amelyet a területén követtek el.  
15 WOLSWIJK, H.D.: Locus Delicti and Criminal Jurisdiction (Netherlands International Law Review 1999. 
Vol. XLVI. ) 367.o. 
16 Az ügy kapcsán megismert tényállás szerint egy francia hajó kapitánya gondatlanságból nyílt tengeren 
nekiütközött és elsüllyesztett egy török hajót, a Boz-Kourt-ot, minek következtében számos török állampolgár 
életét vesztette. Miután a francia hajó az életben maradt hajótörötteket török kikötőbe vitte, a török hatóságok 
őrizetbe vették a francia hajó kapitányát és első tisztjét gondatlanságból elkövetett emberölés alapos gyanújával. 
Franciaország azt vitatta, hogy Törökországnak joghatósága lett volna egy francia zászló alatt közlekedő, quasi-
francia területnek számító hajó francia állampolgárai ellen büntetőeljárást indítani. Végül a Bíróság elnökének 



kezdve a területi elv minősül a hatály-szabályozások kiindulópontjának, de a 

nemzetközi szokásjog a büntetőjog területén nem követeli meg a territorialitás elvének 

kizárólagosságát is egyben. Wiener a Bíróság álláspontját remekül summázta akkor, 

amikor kifejtette, hogy a „Lotus-elv” szerint17 a szuverén államok nem kötelesek a 

joghatóságukat a saját területükön belül tartani, hanem a saját állampolgáraik 

külföldön elkövetett bűncselekményein túl („aktív személyi elv”, „Aktives 

Personalitätsprinzip”) joghatóságot gyakorolhatnak a külföldiek által külföldön 

elkövetett delictumokkal kapcsolatban is.18 Ennek fényében az államok joghatóságukat 

a passzív személyi elvre („Passives Personalitätsprinzip”, „passive personality 

principle”), az állami önvédelem elvére („Schutzprinzip”, „protection principle”), 

valamint a valódi kapocs létét nem is igénylő, alapvetően kisegítő princípiumként 

felfogott univerzalitás elvére (Weltrechtspflegeprinzip, „universality principle”)  is 

alapozhatják. Ezek kiadatási joggal való összefüggéséről konkrét részproblémák 

keretében a későbbiekben szólok (II.2.1.2.;II.2.3.2.;II.4.4.). 

A büntető joghatóság megalapozásának keretében említést érdemelnek az előzőekhez 

képest ún. másodlagos joghatósági formáknak („derivative jurisdiction”) is nevezett, a 

képviseleti elv („representation principle”) alapján álló szubszidiárius univerzális 

büntető joghatóság („vicarious administration of justice”, „stellvertretende 

Strafrechtspflege), valamint az átruházott joghatóság. Az előbbiről az aut dedere aut 

judicare elv kapcsán (II.1.1.2.), az utóbbiról pedig a büntetőeljárás átadása és a 

kiadatás összefüggéseinek körében szólok részletesebben (II.4.2.) E helyen viszont 

hangsúlyozom, hogy az ilyen természetű joghatóságok léte és azok megalapozása 

(néhány garancia, így pl. a kettős inkrimináció (II.2.1.) kívánalma ellenére is) sértheti 

a jogbiztonság elvét (a kiszámítható, előrelátható büntetőjog létének követelményét), 

mivel adott esetben a terheltet és/vagy a séretettet teljes meglepetésként érheti az állam 

büntetőigényének megfogalmazása.19 Ezért feltétlenül szükség van ezek alkalmazása 

előfeltételeinek általános és speciális kritériumait meghatározni, valamint azt is meg 

                                                                                                                                                                             
szavazatával a Bíróság elutasította Franciaország aggályait, s leszögezte: utóbbi államnak kell bebizonyítania, 
hogy a török joghatóság ilyen kiterjesztése a nemzetközi jog valamilyen kogens normájának sérelmével járt-e. 
17 Megjegyzendő, hogy a Lotus-ügyben született döntést akkor az elmélet nagyon bírálta, s végül is az 1958-ban 
kidolgozott Genfi Tengerjogi Egyezmények a Lotus-ügyben az Állandó Nemzetközi Bíróság által elutasított 
elvet hasznosították – ti. a kizárólagosságot a nyílt tengeren. 
18 WIENER A. I.: Nemzetközi bűnügyi jogsegély (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Bp., 1993.) 23-24.o. 
19 VANDER BEKEN, T. – VERMEULEN, G. – STEVERLYNCK, S. – THOMAES, S.: i.m. 15-16.o. 



kell fontolni, hogy a terheltnek és a sértettnek biztosítsák a meghallgatáshoz való jogot 

(II.4.2.) 

Végül látni kell, hogy egyre több nemzetközi forrás kötelezi az államokat arra, hogy 

bizonyos kiemelkedő súlyú bűncselekmények tárgyában alapítsanak joghatóságot 

(II.1.1.1.), s még az Európai Unió keretében fókuszált európai territorialitás elvén20  

nyugvó egységes jogi térség kialakításának igénye (II.4.3.) sem mentesít a joghatósági 

konkurencia előfordulásának lehetőségétől. Erre figyelemmel a Joghatósági 

Konfliktusok Megelőzéséről és Feloldásáról szóló uniós Egyezmény-tervezet 4. 

cikkelye a tagállamokat arra hívja fel, hogy korlátozzák az extraterritoriális elvekre, s 

az eredmény elméletre alapozott joghatóságuk megállapítását. 

A joghatósági konfliktus keletkezésének tényét a joghatóság tényleges 

gyakorolhatóságának kérdése tekintetében irányadó szabályok és mechanizmusok 

lennének hivatva feloldani. Ilyennek volt tekinthető az Európa Tanács keretében a 

Joghatósági Konfliktusok tárgyában 1965-ben megfogalmazott 420.sz. Ajánlás, 

valamint egy ilyen témában kidolgozott Egyezmény-tervezet. Ezek megkíséreltek a 

büntető joghatóság megalapozásának alapjául szolgáló elvek között egy hierarchikus 

rangsort felállítani, s ennek keretében a területi elvet és az önvédelmi elvet helyezték 

„csúcspozícióba”. Miután e javaslatot számos kritika érte, az 1972-ben elfogadott 

Büntetőeljárás Átadásáról szóló Konvenció (II.4.2.) 8.cikkelye egymással hierarchikus 

viszonyban nem álló, mérlegelést igénylő pozitív kritériumok listázásával és egy 

államok közötti konzultatív mechanizmus lehetővé tételével tett próbálkozást az 

ütköző joghatóságok feloldására. Az Európai Unió regionalizációs törekvésének 

keretében nemrégen látott napvilágot az a javaslat, miszerint a horizontális 

együttműködés (I.1.3.) terrénumában felmerülő joghatósági konfliktus esetén a a 

bűncselekmény tárgyában eljáró fórum kijelölésének joga a EUROJUST nevű 

testület (I.2.2.2.) hatáskörébe essen. Ennek határozata ellen – amennyiben annak 

tartalmát valamelyik fél indokolatlannak, illetve ésszerűtlennek tartja - az Európai 

Bírósághoz lehetne jogorvoslati kérelmet benyújtani és/vagy a EUROJUST-ot fel 

kellene ruházni az Európai Bíróságtól való előzetes véleménykérés jogával.21 

                                                        
20 Megjegyzem, hogy az elvet helyesebb regionális univerzális joghatóságként definiálni, hiszen nem biztos, 
hogy az adott bűncselekménynek minden állammal lesz tényleges kapcsolódási pontja. 
21 VANDER BEKEN, T. – VERMEULEN, G. – STEVERLYNCK, S. – THOMAES, S.: i.m. 61.o. 



Megfontolandó lehet továbbá az is, hogy a joghatósági konfliktus feloldásának 

tárgyában született esetlegesen irracionális állami döntés az Európai Emberi Jogi 

Egyezmény 6. cikkelyének sérelmére hivatkozással az Európai Emberi Jogi 

Bíróságnál megtámadható legyen. 

Hangsúlyozandó végül, hogy az ütköző joghatóságok kialakulása nem csupán a 

büntetőeljárás lefolytatásának potenciális lehetősége előtt, hanem annak realizálása 

után is felvethet problémát, amely a ne bis in idem elv vizsgálatához juttat el 

bennünket. Erről azonban rendszertani okok miatt a II.2.1.1. alatt szólok 

részletesebben.   

 

 

I.1.2. Az ún. jogsegély és nem jogsegély-típusú bűnügyi együttműködés 

területeinek mibenléte, elhatárolása, összefonódása - az alaki megközelítés 

 

Amikor napjainkban tekintünk a bűnügyi kooperáció kérdéskörére, közel sem azzal a 

jelentéstartalommal szembesülünk, mint amellyel a nem is túl távoli múltban 

találkozhattunk volna. Úgy vélem könnyű belátni, hogy ezen tartalmi különbség 

mibenléte nem koncentrálható csupán az együttműködés problémájának „felszínére”. 

Tehát a múltbeli és jelenkori eltérések mindenképpen mélyebbek és sokrétűbbek 

annál, mintsem, hogy elegendő lenne annyit megjegyezni, miszerint a nemzetközi 

bűnügyi együttműködés szinte egyetlen formája a XIX. századig a kiadatás22 volt, s 

csak ezután önállósultak részben belőle, részben tőle függetlenül egyéb, újabb 

kooperációs formák és szabályanyagok, amelyek aztán még sok nemzeti jogban a 

nemzetközi bűnügyi együttműködés egységes fogalmát is megtörvén, azon belül életre 

hívták a nemzetközi bűnügyi jogsegély (gyűjtő)kategóriáját.23 

Mindenesetre ezen formai megközelítésre is szükség van, hiszen meg kell 

meghatározni azokat a kereteket, amelyeken belül az érdemi vizsgálódás mozoghat. 

Egyben ezzel sokszor – bár nem mindig – érdemben is jelezhetjük a fejlődési 

                                                        
22 Erről bővebben a II. fejezetben szólok. 
23 Lásd pl. a német jogsegély-törvényt (Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen – In: 
SCHOMBURG, W. – LAGODNY, O.: Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (3., völlig neubearbeitete 
Auflage, München, 1998.) 33-395.o.), a svájci szövetségi jogsegély-törvényt 
(http://www.admin.ch/ch/d/sr/351_1/), valamint a NBJTV-t. 



irányokat, minthogy azok a formai megközelítést természetszerűleg befolyásolják: a 

tartalom alakítja a formát. 

Ebből az alaki megközelítésből szemlélődve tehát emlékezzünk két, néhány 

gondolattal előbb említett kifejezésre: „jogsegély” és „egyéb kooperációs formák”. 

Lényeges ugyanis hangsúlyozni, hogy a kezdeti időszaktól eltérően a XX. századtól 

már a nemzetközi bűnügyi jogsegély és a nemzetközi bűnügyi együttműködés 

fogalma nem teljesen azonosítható, az utóbbi tágabb kategóriát jelent, s ennek csak 

egy része a jogsegély.  

Kiindulópontként leszögezhető, hogy a nemzetközi (bűnügyi) jogsegély általános 

fogalmát illetően a század eleji és a jelenkori meghatározások alapjában véve 

megegyeznek. A magyar jogban pl. Schiffler Antal 1904-ben úgy látta, hogy 

„nemzetközi jogsegély alatt…azt a segítséget értjük, amelyet a különböző államok 

igazságügyi hatóságai a jogszolgáltatás előmozdítása végett egymásnak 

nyújtanak…”24; egy 2001-ben megszületett IM tájékoztató25 szerint pedig „nemzetközi 

jogsegélyen azok a jogcselekmények értendők, amelyeket valamely állam bírósága 

vagy más hatósága egy másik állam bírósága vagy más hatósága javára…végez”. A 

hasonlóság azonban a (bűnügyi) jogsegély rész-jogintézményeinek szintjén formailag 

is csak látszólagos.  

Ameddig a századelőn a jogalkotás és a jogirodalom a kiadatást, mint a jogsegély-

típusú együttműködés fő formáját, „őstípusát” tekintette a viszonyítási alapnak,26 s 

ehhez képest kezdetben minden más jogsegély-aktust, amely körében az államok 

igazságügyi hatóságai a legszélesebb körben nyújtanak egymásnak jogsegélyt az olyan 

bűncselekmények tárgyában folyó büntetőeljárásban, amely a kérelem 

előterjesztésének idején a megkereső Fél igazságügyi hatóságainak a joghatósági 

körébe tartozik, az „egyéb jogsegély”,(„sonstige Rechtshilfe”)27 vagy a „kis jogsegély” 

                                                        
24 SCHIFFLER, A.: Nemzetközi jogsegély [MÁRKUS, D.(szerk.): Magyar Jogi Lexikon V. kötet (Pallas Rt., 
Bp., 1904.) 547.o.] 
25 Lásd a 8001/2001. (IK. 4.) IM tájékoztató 21.pontját. 
26 SCHIFFLER, A.: i.m. 558. o. 
27 Lásd pl. a német jogsegély-törvény 59.§-át. SCHOMBURG, W. – LAGODNY, O.: Internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen (3., völlig neubearbeitete Auflage, München, 1998.) 275. o. 



(„kleine Rechtshilfe”) elnevezéssel jelölte,28 addig mára a jogsegély-formák köre 

jelentősen cizellálódott és bővült.  

Jelentős szerepet vállalt ebben a folyamatban az a gondolat is, miszerint az államok 

akár magát a büntetőeljárás egészét, vagy annak egy jelentős részét is indokolt lehet 

egymástól átvegyék, s nem csupán a büntetőeljárásban nyújthatnak segítséget 

egymásnak. Ennek felismerésével a jogirodalomban 1965-ben Louk Hulsman a 

nemzetközi bűnügyi jogsegély intézményeit ún. elsődleges és másodlagos formákban 

látta megnyilvánulónak, mely álláspontot azóta számos egyéb szerző – így Plachta és 

Wiener - is idéz.29 Lényeges, hogy a klasszifikáció nem az egyes jogsegély-formák 

alkalmazásának szélességét veszi alapul, illetve nem is a jelentőségük fényében 

csoportosítja őket, hiszen szerintem nem lehet és nem is lenne szerencsés absztrakt 

szabályt és mércét felállítani e vonatkozásban. Ehhez képest sokkal inkább arra a 

tényre reflektál, hogy nem csupán a bűnüldözés hatékonyságának érdeke lehet az, 

amely indokolhatja az állam szuverén jogából fakadó ius puniendi-ről történő 

lemondást, s erre (is) figyelemmel léteznek bizonyos olyan jogsegély-típusú 

kooperációs intézmények, melyek alkalmazása során a büntetőeljárás egészét, vagy 

annak egy jelentős részét veszik át az államok, minek folytán mind a megkereső 

(átadó), mind pedig a megkeresett (átvevő) állam részt vállal az adott terhelt ellen 

folyó büntetőeljárásban („elsődleges forma”).30 Ugyanakkor bizonyos jogsegély-

formák keretében az érdemi felelősségrevonást célzó büntetőeljárás lefolytatásának 

egésze a megkereső állam kezében marad és a megkeresett állam pusztán ennek 

előmozdítása céljából nyújt segítséget, anélkül, hogy maga közvetlenül érdemi 

felelősségrevonást célzó eljárást folytatna le. („másodlagos forma”).31 Mindehhez 

képest a kiadatást és az eljárási jogsegélyt az utóbbi, míg a büntetőeljárás átadását és a 

büntetés végrehajtásának átadását  az elsődleges forma körébe kell sorolni. 

                                                        
28 Olyan álláspont is ismeretes, miszerint az „egyéb jogsegély” szűkebb értelemben vett bűnügyi jogsegélyt 
jelent. (SPINELLIS, D. D.: Securing Evidence Abroad: A European Perspective (In: BASSIOUNI, M. Ch.(ed.): 
International Criminal Law Vol. II. (Second Edition, Transnational Publishers, 1999.)) 360. o.) 
29 HULSMAN, L. C.: „Transmission des poursuites pénales á l’etat de séjour et exécution des décisions pénales 
étrangéres” (In: Le droit pénal international; Receuil d’études en hommage á J.M. Van Bemmelen  (Leiden E. J. 
Brill 1965.) 108-136. o.) idézi PLACHTA, M.: The Role of Double Criminality in International Cooperation in 
Penal Matters [In: JAREBORG, N.(ed.): Double Criminality (Skrifter fran Juridiska Fakulteten i Uppsala 27., 
Iustus Förlag) 89. o.], valamint WIENER A. I.: Nemzetközi bűnügyi jogsegély (Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó Bp., 1993.) 45-46. o. 
30 PLACHTA, M.: i. m. 89. o. 
31 PLACHTA, M.: i. m. u. o. 



A fentiekre is tekintettel a nemzetközi és az eredeti belső jogi forrásokban szabályozott 

jogsegély-formák önállósítása és elnevezése egymáshoz képest mutathat eltéréseket is. 

Így előfordulhat az is, hogy bár egy adott jogsegély-formát nemzetközi jogi forrás 

ismer, de egy állam belső joga nem tesz magáévá, vagy ugyan nem fogadja el az adott 

nemzetközi jogi forrásban szabályozott joganyagot magára kötelezőnek, de 

tartalmában hasonló rendelkezéseket fogalmaz meg nemzeti jogában.32  

Hazánk jogában a NBJTV 4.§(1) bekezdése szerint a bűnügyi jogsegély önállósult, fő 

formái a következők: - kiadatás; - büntetőeljárás átadása, illetve átvétele; - 

szabadságelvonással járó büntetés vagy ilyen intézkedés végrehajtásának átvétele, 

illetve átengedése; - az eljárási jogsegély („egyéb jogsegély”); valamint a feljelentés 

külföldi államnál.  

E ponton egy dilemma érdemel említést. Ha ugyanis valaki tovább olvassa a fentebb  

említett IM tájékoztató szövegét, akkor azt találja, hogy a jogsegély idézett fogalmát 

csupán az eljárási jogsegély néven említett intézményre vonatkoztatja. Felmerülhet a 

kérdés: akkor mi a helyzet a többi jogintézménnyel? A válasz rendszertani 

értelmezéssel könnyen megadható, hiszen azon túl, hogy maga a tájékoztató egy 

későbbi (165.) pontjában a kiadatást is bevonja a (bűnügyi) jogsegély fogalmi körébe, 

a NBJTV idézett paragrafusa expressis verbis meghatározza azokat az együttműködési 

formákat, amelyekre a fogalom alkalmazható.  

Az „egyéb jogsegély”-ből önállósuló számos új jogsegély-forma, így pl. a 

büntetőeljárás átadása, a büntetőeljárás iránti feljelentés tétele kialakulására tekintettel 

és a koherens, zavar nélküli törvényi szabályozás igénye intenzívebbé válásának 

eredményeként Wiener 1993-ban azt javasolta, hogy a jogalkotó illesse az „egyéb 

jogsegély” fogalmát a „közreműködés a külföldi hatóság előtt folyó eljárásban” 

elnevezéssel,33 s a bűnügyi jogsegély kategóriája – melyet a jogalkotásban kizárólag az 

„egyéb jogsegély”-re használták34- pedig „alakuljon át” gyűjtőfogalommá.35 Az 1996-

ban elfogadott NBJTV ezt az álláspontot tette magáévá, amikor az „egyéb jogsegély” 

                                                        
32 Lásd pl. a büntetőeljárás átadása/átvétele kapcsán a NBJTV 37-44.§-át, valamint a svájci jogsegély-törvény 
85-93.§-át (Stellvertretende Strafverfolgung). 
33 WIENER A. I.: Nemzetközi bűnügyi jogsegély (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Bp., 1993.) 178. o. 
34 Lásd az 1973. évi I. tv. (Be.) már hatályon kívül helyezett 394.§-át. 
35 Megjegyzendő, hogy korábban ezt a nézetet osztotta Schiffler mellett pl. Angyal Pál is. (ANGYAL P.: A 
nemzetközi büntetőjog alaptanai Bp., 1941.) 



fogalmát bár nem teljesen ezzel a névvel, de lényegében ennek szellemiségében 

„eljárási jogsegély” kifejezéssel rendelte jelölni. 

A fentiek értelmében vett ún. jogsegély-típusú együttműködés mellett azonban 

elsősorban a XX. század termékeként számos olyan egyéb kooperációs terület is 

önállósult, illetve önállósulóban van, amelyek bár szorosan a jogsegély-

intézményekhez tapadnak, azoktól részben függetlenek is. Az egyik leghangsúlyosabb 

példája ennek a nemzetközi rendőri együttműködés területe.36 Európai viszonylatban 

mindezt a fejleményt igyekszik jelezni többek között a Schengeni (II) Egyezmény III. 

Címe, mely külön fejezetekben foglalkozik bizonyos bűnügyi jogsegély-formákkal, 

valamint a rendőri kooperáció kérdéseivel, melyek egymáshoz való viszonyát a 

39.cikkely rögzíti (bővebben: I.2.2.2.). Hasonló alapállást foglal el az Amszterdami 

Szerződéssel módosított Európai Unióról szóló Szerződés VI. Címe is, mely külön 

nevesíti a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködést 

(I.2.2.2.). Erre figyelemmel az mondható, hogy a nemzetközi bűnügyi jogsegély 

(„mutual assistance in criminal matters”, „internationale Rechtshilfe in Strafsachen”) 

fentebb említett önállósult, főbb formáinak keretében fő szabályként a központi 

igazságügyi hatóságok, valamint a bíróságok és az ügyészségek közötti materiális 

kooperáció valósul meg („igazságügyi együttműködés”, „judicial assistance”), s a 

rendőri együttműködés alapállásban nem vonható e körbe.37 A ténynek, hogy a 

nemzetközi rendőri együttműködés nem illeszthető be a bűnügyi jogsegély és így az 

igazságügyi együttműködés terrénumába, több indoka is fellelhető. Mindenekelőtt az, 

hogy a rendőri együttműködés nem része szükségképpen a megkereső államban folyó 

büntetőeljárásnak, s egyébként pedig mind a nyomozási eljárás során, mind pedig 

azon kívül, önálló, az igazságügyi szervek kooperációjától független formákat is ölthet 

(I.2.2.2.). A rendőri együttműködés célja sokszor a bűnelkövetés megelőzése, míg az 

igazságügyi együttműködés (jogsegély) feltételezi, hogy bűncselekmény elkövetése 

már megtörtént. Ezekre figyelemmel a rendőri együttműködés egyre inkább proaktív 

                                                        
36 Ennek tartalma kívül esik disszertációm érdeklődési területén, s csak annyiban érintem, amennyiben a kiadatás 
taglalásához ez feltétlenül szükséges.  
37 WYNGAERT, Ch. – STESSENS, G.: Mutual Legal Assistance in Criminal Matters in the European Union 
(In: DUGARD, J. – WYNGAERT, CH. (szerk.): International Criminal Law and Procedure (Dartmouth, 1996.) 
291. o.); valamint SCHUTTE, J.: Police Cooperation (In: SWART, B.- KLIP, A.(szerk.): International Criminal 
Law in the Netherlands (Freiburg i.Br.1997. S 66) 145. o.) 



természetűvé válik,38 a jogsegély-típusú kooperáció viszont alapjában véve retroaktív 

(bár hozzáteszem, hogy napjainkban az eljárási jogsegély egyre több esetben 

realizálható a bűncselekmény elkövetését megelőző időszakban is). Ugyanakkor az 

kétségtelenül igaz, hogy a gyakorlatban a bűnügyi jogsegély és a rendőri 

együttműködés közötti különbségtétel kevéssé éles, hiszen egyrészt a rendőri 

kooperáció keretében beszerzett információkat végül a büntetőeljárásban, illetve a 

tárgyaláson bizonyítékként használják fel, másrészt a rendőri szervek egymás közötti, 

valamint közvetve az igazságügyi hatóságokkal történő együttműködése tipikusan egy-

egy jogsegély-forma, különösen a kiadatás és az eljárási jogsegély tényleges 

realizálhatóságának hatékony és sokszor nélkülözhetetlen eleme.  

A rendőri együttműködés továbbá gyakran informális csatornákon keresztül 

bonyolódik le, s sokszor sokkal hatékonyabbnak tartják, mint a jogsegélyt, hiszen a 

rendőri együttműködésre alapvetően nem vonatkozik az igazságügyi együttműködés 

feltételrendszere. Ennek eredményeként annak a veszélye is felmerül, hogy a rendőri 

együttműködést az igazságügyi szervek között folyó kooperáció helyett, annak 

alternatívájaként és nem pedig kiegészítőjeként kívánják az államok alkalmazni.39   

Az ún. nem-jogsegély típusú együttműködés másik kiemelkedő jelentőségű területe az 

egyes kiemelkedő súlyú cselekmények büntetendővé nyilvánításának tárgyában 

folytatott együttműködés. Erre utal pl. az Amszterdami Szerződéssel módosított 

Európai Unióról szóló Szerződés 31.cikkelye is (I.2.2.2.). Bár az ilyen ún. 

inkriminációs együttműködésnek az Európai Unióban speciális eszközei is születtek 

(I.2.2.2.), de világviszonylatban – az ENSZ tevékeny közreműködésével - ez a típusú 

együttműködés alapvetően többoldalú egyezmények kidolgozásának keretében 

igyekszik a vonatkozó tényállási elemeket meghatározni és összeegyeztetni. Lényeges 

azonban, hogy kivételesen ezek az egyezmények minősülhetnek jogsegély-forrásnak is. 

Szinte mindegyik rögzíti ugyanis, hogy ha valamely Szerződő Fél a jogsegélyt (ezen 

belül is különösen a kiadatást) szerződés lététől teszi függővé, s egy olyan Szerződő 

Féltől kap megkeresést, amellyel nincs jogsegély (kiadatási) szerződése, lehetősége 

                                                        
38 Az Európai Unióban egyre határozottabb a törekvés arra, hogy a nyomozás lehetőség szerint még jóval a 
bűncselekmény elkövetését megelőző időszakban meginduljon. Erről bővebben: WYNGAERT, Ch.: The 
Transformations of International Criminal Law in Response to the Challenge of Organized Crime (INT. REV. P. 
L. 1999. Vol. 70. Nos.1-2. 180-182. o.) 
39 WYNGAERT, Ch. – STESSENS, G.: i.m. 291. o. 



van az adott szerződést jogsegély (kiadatási) szerződésnek, a jogsegély-nyújtás 

jogalapjának tekinteni.(ezekről bővebben II.1.1.1.). Így a közös büntetendővé 

nyilvánításra irányuló együttműködés aztán átfordulhat jogsegély-típusú kooperációba 

is. Jó néhány kontinentális európai állam, s különösen a német jogirodalom a 

nemzetközi büntetőjog fogalmának taglalása során a nemzetközi bűnügyi 

együttműködés ezen dimenziójára igyekszik is figyelemmel lenni. Így pl. Oehler40 a 

nemzetközi bűnügyi jogsegélyt (Rechtshilferecht) és a transznacionális 

bűncselekmények tényállásainak kidolgozása érdekében folytatott együttműködést 

(Materielles internationales Strafrecht) külön részfogalmak keretében tárgyalja. Hozzá 

hasonló megoldást választ Gardocki41 is. Scholten42 a nemzetközi bűnügyi 

együttműködés (Internationale Zusammenarbeit in Strafsachen) egységes fogalmán 

belül különbözteti meg a nemzetközi bűnügyi jogsegélyt (Internationale Rechtshilfe in 

Strafsachen) és a transznacionális bűncselekmények szerződésen alapuló 

meghatározása céljából folytatott kooperációt (Internationale 

Strafverfolgungspflichten). 

Az angol-szász jogirodalom mindezekkel szemben nem tesz éles különbséget a 

jogsegély és a nem-jogsegély típusú együttműködés fogalmai között. Pl. Bassiouni43 a 

nemzeti büntetőjog nemzetközi szempontjai között (the international procedural 

aspects of national criminal law) tárgyalja a nemzetközi bűnügyi együttműködés 

kérdését. A „jogsegély” (legal (mutual) assistance) kifejezést nem használja 

gyűjtőfogalomként, az csupán az „egyéb” jogsegély értelmét fedi; viszont nem 

kétséges, hogy a nemzeti büntetőjog nemzetközi vonatkozásai körében az 

együttműködés jogsegély-típusú problémáját (inter-state co-operation in criminal 

matters) fókuszálja, s - a büntető joghatóság kérdésétől eltekintve - csak azt. Ennek 

oka nagyrészt abban a tényben is keresendő, hogy minden anyagi jogi vonatkozású, 

nemzetközi bűnügyi kooperációt érintő kérdést a nemzetközi jog büntető szempontjai 

(the penal and procedural aspects of international law) körébe helyezve tárgyal, s így 

nincs ez másképp a transznacionális bűncselekmények büntetendőségének 

                                                        
40 OEHLER, D.: i.m. 2-6.o. 
41 GARDOCKI, L.: Über den Begriff des Internationalen Strafrechts (ZStW 1986. Heft 3.) 703-704.o. 
42 SCHOLTEN, H.: Das Erfordernis der Tatortstrafbarkeit in § 7 StGB (Freiburg i.Br. 1995. Band S 54) 12-14.o. 
43 BASSIOUNI, M. Ch.: The Penal Characteristics of Conventional International Criminal Law (In: DUGARD, 
J. – WYNGAERT, Ch.: i.m. 329.o.) 



problémájával – tehát a nem-jogsegély típusú együttműködés fő alkotóelemével - sem. 

Ez azonban nála összefonódik a nemzetközi bűncselekmények tekintetében 

kidolgozandó speciális, nem kimondottan jogsegély-típusú eljárási modellek 

kidolgozásának igényével, s így sokszor nem egyértelmű a kép, hogy a 

transznacionális deliktumok ezen, vagy a hagyományos jogsegély-típusú kooperáció 

eszközeivel kényszeríthetők-e ki.   

Akárhogyan is közelíti meg azonban a jogirodalom formai, rendszertani szempontból a 

nemzetközi bűnügyi kooperáció tartalmi összetevőit, a fentiekben foglaltak 

összességére figyelemmel az mindenképpen kijelenthető, hogy a nemzetközi bűnügyi 

együttműködés fogalmi körébe az igazságügyi szervek jogsegély-típusú kooperációja, 

a rendőri szervek ehhez szorosan kötődő, de ettől ugyanakkor független formákban is 

megvalósuló együttműködése, valamint a kiemelkedő súlyú cselekmények közös 

inkriminációjának megteremtésére irányuló együttműködés sorolható. 

A jogsegély és a nem-jogsegély típusú bűnügyi együttműködés formái között - mint 

azt fentebb igyekeztem érzékeltetni - a határvonal egyre kevéssé éles. Adalékként a 

már leírtakhoz még álljon itt annyi, hogy ez a helyzet sokszor egyszerűen abból a 

tényből is fakad, miszerint az egyes jogsegély-szerződésekhez fűzött nyilatkozatokban 

az államok maguk határozzák meg mely szerveiket tekintik igazságügyi és melyeket 

rendőri hatóságoknak az együttműködés szempontjából. Ez pedig gyakran vezet 

átfedésekhez. A legaktuálisabb dilemma pedig jelenleg az, hogy miután a vám- és 

adóügyekben folytatott nemzetközi együttműködés keretében, valamint az Unió 

közösségi joga, különösen pénzügyi érdekei megsértésének felderítése és a nyomozás 

lefolytatása tárgyában jó néhány (felügyeleti) közigazgatási hatóság (bűnügyi) rendőri 

feladat-és hatáskörrel van felruházva, a jövőben miként lesz értelmezhető a 

közigazgatási szervek közötti kooperáció és a bűnügyi együttműködés egymáshoz való 

viszonya.44 Ennek taglalása azonban már kívül esik a disszertációm tulajdonképpeni 

tárgyán, ezért ennek felvázolásától el kell tekintsek.     

  

 

                                                        
44 Ezen dilemma kapcsán megfontolandó szempontokról és javaslatokról bővebben: VERVAELE, J.A.E. – 
KLIP, A.H.: European Cooperation between Tax, Customs and Judicial Authorities (Kluwer, 2002.) különösen 
283-291.o. 



I.1.3. A nemzetközi bűnügyi együttműködés esszenciájának fejlődése – a tartalmi 

megközelítés 

 

Érdemi megközelítésben az államközi bűnügyi együttműködés historikumának, 

történeti előképének igazi lényegére irányuló törekvésnek fő szabályként a kooperáció 

körében szerepet vállaló tételes és adott esetben nem pozitiválódott normaanyag  

társadalmi-jogi természetének vizsgálatára kell irányuljon. 

Ezen fonalat követve - különösen a releváns ókortörténetet szemlélve, ahol a mai 

értelemben vett állam és nemzetközi jog sem létezett45- általános érvénnyel 

megállapítható, hogy egészen a Felvilágosodás és a nemzeti államok kialakulásának 

időszakáig a nemzetközi bűnügyi együttműködés (ami szinte csak a kiadatást 

jelentette) túlnyomóan politikai természetű, az uralkodók, illetve az államvezetés 

érdekeit szolgáló közigazgatási rendszer része volt, anélkül, hogy annak büntető 

igazságszolgáltatási célja és rendeltetése lett volna.46 A politikai bűnelkövetők, 

ellenfelek, illetve menekültek kölcsönös kiadatásának és ártalmatlanná tételének 

kizárólagos célkitűzése is fő szabályként csak esetről-esetre engedélyezett, illetve a 

nemzetközi udvariasság részeként felfogott47 nemzetközi bűnügyi együttműködést 

jelentett,48 s ez kizárta annak lehetőségét, hogy akár e téren is intézményesült elvek 

fejlődjenek ki. Csupán amikor a társadalmi-gazdasági fejlődés olyan pontra érkezett, 

hogy a határokat egyre kevésbé „tiszteletben tartó” bűncselekmények száma jelentős 

mértékben emelkedett, - s így a büntető jogviszonyba ún. külföldi, illetve nemzetközi 

elem (I.1.1.) vegyült -, vált szükségessé és lehetővé az államok közötti azon - a féltve 

őrzött szuverenitásuk önkorlátozásával járó - érdekközösség és együttműködési 

készség, miszerint a külföldön elkövetett közönséges delictumokkal is törődjenek, 

valamint a belföldön elkövetett közönséges bűncselekmények legmegfelelőbb 

                                                        
45 NGUYEN, Q.D. – DAILLER, P. – PELLET, A. – KOVÁCS, P.: Nemzetközi közjog (Osiris Kiadó, Bp., 1997. 
49.o.) 
46 SZÁSZY, I.: Kiadatási jog (Franklin Társulat, Bp., 1933. 20. o.) 
47 BASSIOUNI, M. Ch.: International Extradition and World Public Order (A.W. Sijthoff-Leyden, Oceana 
Publications Inc. – Dobbs Ferry, N. Y. 1974.) 1.o. 
48 Itt jegyzem meg, hogy a kiadatást a tartósság igényével rendező államközi megállapodások  is általában 
elsődlegesen egyéb okból (tipikusan békekötés céljából) kötött szerződést jelentettek. Így a történelem 
hagyatékaként ránk maradt, az uralkodó álláspont szerint a legkorábbi ilyen nemzetközi szerződés II. 
Ramszesz fáraó és a hettiták között Kr.e. 1280-ban köttetett béke eredménye. [SHEARER, I.: Extradition in 
International Law (Manchester, 1971.) 5.o.] 



elintézésének ne azt tartsák, amikor „a bűntettes más állam nyakába szakad”49(ahol 

egyébként menedékjogot élveztek ex principio). Ezen felismerés időszakának kezdete 

(a XVII. század) összefonódott azzal a jelenséggel, miszerint az együttműködés eleme 

általában is a nemzetközi jog modern időszakának sarkkövévé, pontosabban szólva 

alapvető funkciójává vált. A nemzetközi jog ilyen aspektusban ún. koordinációs jog,50 

amely a szubordinatív jellegű nemzeti büntetőjogok51 aktusait igyekszik 

összeegyeztetni. 

Ezen időszak volt továbbá az is, amely megnyitotta az utat a nemzetközi bűnügyi 

együttműködés igazságszolgáltatási intézményként történő kialakítása felé. Mint 

annyi más téren, e törekvés körében is elsősorban az elmélet, a jogtudomány és azon 

belül is főként a nemzetközi jogászok vonatkozó megállapításai és gondolatai 

jelentették a kezdeti lépéseket. A jogtudományi megközelítésben a döntő, történelmi 

jelentőségű szerepet – bár nem minden előzmény nélkül52 - Hugo Grotius53 ragadta 

magához az 1625-ben napvilágot látott, a „De iure belli ac pacis” című munkája54 - 

különösen, de nem kizárólag - II. kötetének „A büntetésben való részesedésről” szóló 

XXI. fejezetében foglaltakkal. 

Az ezen sorokban lefektetett elméleti alapvonalak teremtettek ugyanis először 

kontinuitást a nemzetközi bűnügyi együttműködés korábbi és jelenlegi formái között,55 

azzal, hogy az államközi bűnügyi kooperáció XVII. századot megelőző egésze 

történeti diszkontinuumának beható ismerete Grotius megfogalmazása szerint két 

irányban is hasznosnak bizonyult: „egyrészt példát, másrészt elveket adott”.56  

Annak felfejtésére, hogy kizárólag a régi időkből származó, vonatkozó példák, illetve 

idézetek tömegei – amelyek bár sokszor valósággal elnyomják saját szövegét, 

ugyanakkor öröknek feltüntetett elvek formájában a szerző haladó gondolatainak 

                                                        
49 DOLESCHALL, A.: Kiadatás [Magyar Jogi Lexikon IV. kötet (Halászgyűrű-Kitonich) Bp., 1903. 734. o.] 
50 VALKI, L.: A nemzetközi jog társadalmi természete (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1989.) 70. o. 
51 KATKIN, D.: The nature of criminal law (Brooks/Cole Publishing Company, 1982.) 3-4.o. 
52 Többen jelentős szellemi elődjének és forrásának tartják Alberico Gentilit, akire – bár elég röviden – 
maga Grotius is hivatkozik. (MERON, T.: Common Rights of Mankind in Gentili, Grotius and Suárez (AM. J. 
INT’L L. 1991. Vol. 85. 110, 115. o.) 
53 Grotius nemzetközi jog fejlődésére gyakorolt hatásáról általában lásd: STARKE, J. G.: The Influence of 
Grotius Upon the Development of International Law in the Eighteenth Century (In: ALEXANDROWICZ, C. H. 
(szerk.): Grotian Society Papers 1972., Martinus Nijhoff, 162-176.o.) 
54 GROTIUS, H. : A háború és béke jogáról (Akadémia Kiadó, Bp., 1960.) 
55 POLT, P.: i. m. 173. o. 
56 SZABÓ, I. : Grotius és a burzsoá jogbölcselet (In: Grotius, H.: i.m. I. kötet, bevezető tanulmány 91.o.) 



kevéssé éles kifejeződését biztosítják - milyen új, a kialakulóban lévő kapitalista 

társadalmi viszonyokat, igényeket tükröző irányvonalakat, szemléletváltásokat 

támasztanak alá a nemzetközi bűnügyi együttműködés természetjogi alapú 

újragondolásának keretében, az alábbiak kiemelését tartom szükségesnek. 

A mű első és legalapvetőbb szemléletváltása a nemzetközi bűnügyi együttműködés 

céljának felfogásában érhető tetten. 

Az új típusú cél-értelmezés alapja megítélésem szerint közvetlenül „A büntetésekről” 

szóló XX. fejezetben57, a büntetés céljának újraértelmezésében keresendő. E körben, 

ahol Grotius „mintha korunk kriminalistája beszélne”58- többek között Platónt és 

Senecát idézve59- a megtorláson túl a prevenciót is a büntetés hasznának elemei között 

említi, s ezzel párhuzamosan végeredményben elveti a büntetés öncélúságát és annak 

rendeltetését fő szabályként a közösségnek és nem egyeseknek való hasznosságában 

véli megvalósítandónak.  

Tekintettel arra, hogy a nemzetközi bűnügyi együttműködés (a kiadatás) létének 

alapeszméje nem más, mint a ius puniendi, az állam büntetéskiszabási jogának, s így a 

büntetés mindenkori célja megvalósításának elősegítése, a kooperáció rendeltetése és 

normaanyaga is ennek realizálásához kell igazodjon. Ezen ténnyel szoros 

összefüggésben, illetve a transznacionális bűnözés erősödésére figyelemmel Grotius 

elsők között tört lándzsát a közönséges bűncselekmények tárgyában folytatandó 

kiadatási együttműködés, s ezzel együtt a közbűntettesek ex principio menedékjogának 

eltörlése mellett60, utóbbi biztosításának lehetőségét csupán azok számára ismervén el 

„akik érdemtelenül szenvednek a gyűlölet miatt”61. Azonban elismerte a lehetőségét 

olyan delictumok ügyében folytatott együttműködésnek is, amelyek „egy más államot 

vagy államfőt sértettek meg”62. Így úgy tűnik, hogy akár az abszolút, akár a relatív 

típusú politikai bűnelkövetés63 a szerző szerint az eddigi, kizárólag erre korlátozódó 

                                                        
57 GROTIUS, H. : i.m. II. kötet 388-469.o. 
58 HAJDÚ GY. : Hugo Grotius, „a nemzetközi jog atyja” (In: Grotius, H.: i.m. I.kötet, bevezető tanulmány 
125.o.)  
59 PLATÓN: „Nem a bűncselekmény elkövetése miatt következik be a büntetés..., hanem hogy később a 
bűncselekmény meg ne ismétlődjék.”; SENECA: „Az okos ember nem azért büntet, mert bűnt követtek el, 
hanem azért, hogy ne vétkezzenek...” (In: GROTIUS, H.: i.m. II.kötet XX.fej.IV. 393-394.o.) 
60 A történelemből azonban ismerünk egy előzményt: az V. Károly és Savoya grófja között 1376-ban létrejött 
szerződés már a közbűntettesek kiadatását is lehetővé tette. (SZÁSZY, I. : i.m. 21. o.)  
61 GROTIUS, H. : i.m. II. kötet XXI. fej. V.1. 480.o. 
62 GROTIUS, H. : i.m. II. kötet XXI. fej. III.2. 476.o. 
63 Az „abszolút politikai bűncselekmény” és a „relatív politikai bűncselekmény” kategóriáiról lásd: II.2.3.2. 



gyakorlatnak megfelelően továbbra is tárgyát képezhette a kiadatásnak, s ekként az 

esetleges elfogult, önkényes politikai eszközként alkalmazott ius puniendi-

érvényesítésnek. Vajon tényleg ilyen egyszerű a grotiusi álláspont, illetve tényleg ez a 

helyes tartalma? Úgy vélem e dilemma egyértelműen igenlő válasszal oldható fel. 

Grotius gondolatát ugyanis egyrészt úgy kell felfogni, mint kora ellentmondásainak 

szükségszerű tükröződését, egyszerűen feudális csökevényként, a feudális uralkodó 

önérdek-igényének maradványát. Ugyanakkor zseniális előrelátásként is 

jellemezhetjük, hiszen a XIX. században válaszként az államfők és családtagjaik ellen 

elkövetett merényletek számának növekedésére, az ilyen delictumok tárgyában – 

tipikusan a szerződésekben foglalt ún. belga merényleti záradék formájában – 

lehetőség nyílt a kiadatás foganatosítására. (Erről és a politikai bűncselekményként 

történő értékelés további korlátainak bővüléséről a XX. században lásd: II.2.3.2.) 

Grotius értelmezésében – napjainkig tartó hatással - a politikai üldözöttek és a politikai 

bűnelkövetők kategóriája nem feltétlenül azonosítható, mivel az előbbiek rendszerint 

pusztán politikai meggyőződésük miatt sértik valamely állam érdekét, vagy esetleg 

valamely általuk elkövetett közönséges bűncselekmény tárgyában előterjesztett 

kiadatási kérelem burkolt célja a politikai meggyőződésük szankcionálása (II.2.3.2.). 

Nem kétséges, hogy Grotius (aki maga is politikai üldözött volt) a "sorstársai" számára 

biztosított menedékkel a kapitalista társadalom szabadság-eszmény gondolatának korai 

előfutára volt, s bár még természetjogi felfogásában nem fókuszálta az emberi 

szabadságjogokat, s még nem dolgozta ki az emberi jogok katalógusát64, mégis 

megvetette az alapjait az ilyen indíttatású, később kialakult és a kiadatási 

egyezményekben jórészt napjainkban is alkalmazott ún. diszkriminációs klauzulának.65  

Visszakanyarodva a közönséges delictumok köréhez, lényegesnek tartom annak 

hangsúlyozását, hogy nem csupán azok kiadatási tárgyként való értékelésének ténye, 

hanem ennek mikéntje is mérföldkövet jelentett Grotius munkájában. Ugyanis a mai 

napig tartó érvénnyel azon elvet, illetve gondolatot alapozta meg, miszerint bár a 

                                                        
64 „...Grotiusnál a természetjogi felfogás még nem volt készen...”(SZABÓ I.: i.m. 81. o.) 
65 lásd pl. az ún. Európai Kiadatási Egyezmény 3. cikk 2.pontját: „A kiadatást nem engedélyezik, ha a 
megkeresett Fél alapos okkal feltételezi, hogy egy köztörvényi bűncselekmény miatt a kiadatási kérelmet azzal a 
céllal terjesztették elő, hogy egy személy ellen faja, vallása vagy nemzetisége, illetve politikai meggyőződése 
miatt büntetőeljárást folytassanak vagy büntetést szabjanak ki, vagy hogy e személy helyzete ezen okok 
bármelyike miatt súlyosabbá válik…”. Erről bővebben lásd: II.2.3.3. 



kiadatás tárgyát képező bűncselekmények (ún. kiadatási bűncselekmények – lásd 

II.1.1.) körének szélessége tulajdonképpen a büntetőhatalom gyakorlására irányuló 

kívánalom, illetve az állam büntető igénye erősségének mércéje is egyben, különféle 

szempontok (pl. célszerűségi, gazdaságossági, a szuverenitás „féltése”) elkerülhetetlen 

figyelembevétele azt szükségképpen egy meghatározott súlyossági fokú delictuális 

megnyilvánulásokra korlátozza. 

Ennek megfelelően Grotius az ún. kikérési jogot (ma: megkeresési jog) elsősorban 

azon cselekményekkel szemben tartotta gyakorolhatónak, „amelyek valamilyen módon 

az emberi nemet általában érintik”66, illetve „amelyeknél a gonoszságban 

megnyilvánuló kegyetlenség feltűnően nagy”67. Ehhez képest csak kivételképpen 

ismerte el a kisebb súlyú bűncselekmények tárgyában történő együttműködés 

lehetőségét is, amennyiben az államok „valamely szerződés rendelkezései folytán 

rájuk vonatkozóan valami különleges elbánásban állapodtak meg”68.  

Az említett (kiadatási) bűncselekmény-kategóriák tartalmának feltárása jogtörténeti 

szempontból fokozott jelentőséggel bír, megítélésem szerint ugyanis a megfelelő 

eltérésekkel sajátos gondolati előképét és egyben bizonyos körű gyűjtőkategóriáját 

képezi a mai (modern kori), jogsegély és nem-jogsegély típusú bűnügyi 

együttműködés tárgyát képező cselekményeknek. Amennyiben ugyanis a „valamilyen 

módon az emberi nemet általában érintő” delictumokat a nem tételes természetjog 

szerint69 tartjuk büntetendőnek - amely feltétlenül esetét képezi a szerző által expressis 

verbis elismert, a (belső) büntetőtörvény meghozatala előtti büntethetőségnek70 - ez 

mai fogalmaink alapján eszmeileg a szupranacionális nemzetközi jog71 szerinti 

büntetendőséget, tehát a rendkívül súlyos, az egész emberiség és ezen keresztül az 

államok összességének érdekeit sértő, ún. (szűkebb értelemben vett) nemzetközi (jogi) 

                                                        
66 GROTIUS, H.: i.m. II. kötet, XXI. fej. III.2. 476.o. 
67 GROTIUS, H.: i.m. II. kötet, XXI. fej. V.5. 484.o. 
68 GROTIUS, H.: i.m. II. kötet XXI. fej. V.5. 485.o. 
69 GROTIUS, H.: i.m. I. kötet I. fej. X. 175-178.o. 
70 GROTIUS, H.: i.m. II. kötet XX. fej. XXII.1. 424.o. 
71 Megjegyzendő, hogy a nemzetközi jogtudományban a „szupranacionális” jog az európai jogra értendő. A 
büntetőjog nemzetközi vonatkozásait taglaló jogtudomány ugyanakkor a közvetlenül a nemzetközi jogon alapuló 
egyéni felelősségre és a napjainkban különösen felerősödő nemzetközi büntetőbíráskodás intézményére 
tekintettel ezt a fogalmat a nemzetközi büntetőjog diszciplínájának (lj.3.) részeként másabb, illetve szélesebb 
értelemben használja.  



bűncselekmény72megvalósulását jelenti. Ilyen esetben az egyén felelőssége 

közvetlenül a nemzetközi jogon alapszik, mely tételt napjainkra egyre több állam 

fogadott el.73 Ha pedig a grotiusi kiadatási bűncselekmény-„terminus” körébe tartozó 

delictumokat a ius gentium alapján74 (tehát fő szabályként államközi egyezményekben 

pozitiválódott jog szerint) tartjuk büntetendőnek, ezzel ma az internacionális 

nemzetközi jogi büntetendőség eszméjét, a kevésbé súlyos, ám az emberi közösségek, 

az államok közötti normális kapcsolatokat sértő, ún. transznacionális bűncselekmény75 

kategóriáját fókuszáljuk.76 Ezeket a bűncselekményeket a belső jogba be kell építeni. 

A „kisebb súlyú bűncselekmények” alatt pedig azokat a közönséges deliktumokat lehet 

érteni, amelyek nem érik el a transznacionális bűncselekmények súlyát, viszont 

nemzetközi vonatkozással bírhatnak.  

Grotius egyébként a „valamilyen módon az emberi nemet általában érintő”, a kiadatási 

együttműködés feltétlen tárgyát képező bűncselekmények köréből a nemzetközi 

bűnügyi kooperációt taglaló fejezetében csupán a kalózkodást nevesítette77, s annak 

elkövetőit, mint hostis humani generist univerzálisan üldözendőnek minősítette. Ezzel 

összefüggésben azonban elkerülhetetlen annak megállapítása, hogy azon nézet, 

miszerint ez lett volna a történelem első, a természetjog államok-felettiségéből adódó 

valódi (szűkebb értelemben vett) nemzetközi bűncselekménye,78 az elméletben nem 

minden vitától mentes. Ennek oka az, hogy az első, a vonatkozó nemzetközi szokásjog 

létét bizonyító, hiteles forrásokon alapuló, szupranacionális elemeket is fókuszáló  

büntetőeljárásokat egyéb, mai terminológiánk szerint ún. háborús bűncselekmények 

                                                        
72 A XIV. Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszus (Bécs, 1989. október 1-7.) használta ezt a kifejezést. Ezen 
természetű nemzetközi bűncselekmény elnevezését és pontos tartalmát illetően mindenesetre még 
napjainkban is mutatkozik elméleti bizonytalanság; elég, ha az emberiség elleni és emberiesség elleni 
bűncselekmény- kategóriákra, valamint a háborús és emberi(es)ség elleni bűncselekmények egymáshoz való 
viszonyára gondolunk. (FENRICK, W. J.: Should Crimes Against Humanity Replace War Crimes? 37 COLUM. 
J. TRANSNAT’L L (1999) 767 784-785. o.) Ezeket itt nem áll módomban érzékeltetni.  
73 Hazánk tekintetében lásd az 53/1993 (X. 13.) Ab. Határozatot. 
74 Grotius, H.: i.m. I. kötet I.fej. XLIV.181.o. 
75 Erről bővebben lásd pl.: BÁN, T. – WIENER, A. I.: Nemzetközi bűncselekmények és a belső büntetőjog (MJ 
1987/11) 
76 Érdekességképpen említem meg, hogy Bassiouni professzor Nemzetközi Büntető Kódex Tervezete az ezen 
értelemkörbe tartozó bűncselekményekhez is szupranacionális nemzetközi jogi büntetendőséget „társított”. 
/Bassiouni, M.Ch.: International Criminal Law: A Draft International Criminal Code (Sijthoff & Noordhoff, 
1980. Germantown)/.  
77 GROTIUS, H.: i.m. II. kötet XXI. fej. V. 5. 485. o.; Ez a grotiusi gondolat pozitív joggá azonban csak a XIX. 
században vált (1815, 1841, 1856). 
78 POLT, P.: i.m. 173-174. o. 



miatt folytatták le.79 Grotius művének egészét szemlélve egyébként az látható, hogy 

erre a tényre ő maga is figyelemmel volt.80 

A másik grotiusi kiadatási bűncselekmény-kategória (a gonoszságban megnyilvánuló 

feltűnő nagyságú kegyetlenséggel elkövetett cselekmények) természetét illetően 

meglátásom szerint két, egymással szorosan összefüggő alapállást lehet elfoglalni. 

Egyrészt mondhatjuk, hogy amikor Grotius a kikérési jog81 taglalásakor a 

gonoszságban megnyilvánuló feltűnő nagyságú kegyetlenséget megvalósító 

bűnelkövetés értelmi körében a félelmetesen megerősödött útonállók és kalózok az 

emberi nem érdekében történő jogszerű befogadásának és büntetlenségének kilátásba 

helyezésének szükségességét hangsúlyozza, ezzel implicite a két kiadatási 

bűncselekmény-kategóriát egyben azonosítja. Másrészt csatlakozhatunk azon 

állásponthoz, hogy a gonoszságban megnyilvánuló feltűnő nagyságú kegyetlenséget 

felmutató kriminális aktusok tartalmukat tekintve csupán internacionális jellegűek 

lehetnek és ekként kizárólag részben azonosíthatók (ha egyáltalán azonosíthatók)  a 

„valamilyen módon az emberi nemet általában érintő” bűncselekményekkel, mivel ez 

utóbbiak természetét igazából kizárólag az államok-feletti büntetendőség jellemzi. 

Helyezkedjünk azonban akármilyen álláspontra is, ami nem kétséges, az az, hogy 

Grotius az emberi társadalom egyetemességének sztoicista hipotézisére alapozottan, az 

emberiség nagy (jogi) közösségének „valamiféle” világjogát vázolta fel. A civitas 

maxima-eszméjét fókuszálva ez a közösség magában foglalta mind a keresztény, mind 

pedig az egyéb ideológiájú államok és társadalmak körét,82 azonban nem tűrt meg 

semmilyen államok-feletti kormányzat, vagy entitás létét.83 Grotius ugyanis a 

                                                        
79 Lásd pl. a talán legismertebb Hohenstauf Konrád-ügyet 1268-ból és a Hagenbach-ügyet 1474-ből 
(BASSIOUNI, M. Ch.: An appraisal… i.m. 78.o.)  
80 Így „az emberi nemet általában érintő” deliktumnak tartotta pl. a mérgezett fegyverek használatát, a nők és 
aggok elleni erőszakot (GROTIUS, H.: i.m. III. kötet IV. fej. XVI. 78.o. és III. kötet XI. fej. IX. 191.o.). Nem 
tisztázta azonban ezek kialakulásának időbeliségét a kalózkodáshoz viszonyítva. 
81 GROTIUS, H.: i.m. II. kötet XXI.fej. V.1. 484-485.o. 
82 BULL, H. : The Importance of Grotius in the Study of International Relations [In: BULL, H – KINGSBURY, 
B. – ROBERTS, A. : Hugo Grotius and International Relations (Clarendon Press, 1992.) 80.o)] 
83 Magát az ideát jelölő kifejezést egyébként Christian Wolff használta először a XVIII. században. Arra 
tekintettel, hogy maga a „civitas” terminus vitathatóan értelmezhető („közösség”?, „társadalom”?, „állam?”), 
Wolffnál is megkérdőjelezhető egy szuper-állam, vagy felsőbb politikai testület implikációja. [ONUF, N. G. : 
Civitas Maxima: Wolff, Vattel and the Fate of Republicanism (AM. J. INT’L L.  1994. Vol. 88. No. 2.) 287. o.] 
Grotius a nemzetközi társadalmi közösség megjelölésére számtalan kifejezést használt: pl. communis societas 
generis humani, communis illa ex humano genere constans societas, humana societas magna illa communitas, 
magna illa universitas, societas orbis stb., ám nem fedezhető fel közöttük a civitas maxima! [WISE, E. M.: The 



vesztfáliai békék szellemi előfutáraként84olyan, a szó szoros értelmében vett nemzetek 

közötti kapcsolatrendszert, s büntető igazságszolgáltatási politikát körvonalazott, mely 

jogilag elsősorban az államok kétoldalú kapcsolatrendszereinek szövedékén alapszik. 

Ezek a kapcsolatok az államokat „valódi” jogosítványokkal és kötelezettségekkel 

felruházva, azokat egyben érdekeltté is teszik ezek fenntartásában. Ez az a közeg 

továbbá, amelyen belül az államok-felettiség a fentiek alapján tehát az emberi 

értelemmel, az ember természetes jogaival össze nem egyeztethető magatartások az 

egyes államok saját szuverenitásának keretein belül, felsőbb politikai, vagy jogi 

autoritás egyidejű léte nélkül szankcionálandók. A nemzetközi bűnügyi 

együttműködést ilyen keretbe helyezvén, Grotius a nemzetközi büntetőjog napjainkban 

még mindig általánosan uralkodó, ún. hagyományos értelmét alapozta meg,85 melyet 

többen „indirekt (nemzetközi) büntető igazságszolgáltatási modell”-nek is 

neveznek.86 Itt tehát elsődleges az állami szuverenitás, a nemzeti bíróságok ítélkezése, 

s a vonatkozó nemzetközi jogot be kell építeni a nemzeti jogrendszerbe. Ebben a 

szisztémában a bűnügyi együttműködés ún. horizontális modell keretében valósul 

meg. Ez a rendszer továbbra sem mentes azonban bizonyos szupranacionális elemektől 

– sőt a regionalizációs törekvések ezt a jelenséget némileg bővítik is. (lásd: I.2.) 

Amikor pedig a kiemelkedő súlyú bűncselekmények tárgyában - különösen a XX. 

században - a ius puniendi gyakorlása is átkerülhet államok-feletti testületek 

(nemzetközi büntetőbíróságok) hatáskörébe, Mueller szerint a büntetőjog „entitás-

fokozó történeti fejlődése újabb szükségszerű szakaszába lép(het)”,87 amelyet „direkt 

büntető igazságszolgáltatási rendszer”-ként88, vagy „büntető nemzetközi jog”-ként89 

írhatunk körül, s a vertikális kooperáció modelljét kapcsolhatjuk hozzá. Ez azonban 

csak azon jogtárgyak védelmét veszi át, amelyek védelmét a belső büntetőjogok nem 

                                                                                                                                                                             
Hypothesis of a Civitas Maxima and the Maxim Aut Dedere Aut Judicare (INT. REV. P. L. (1991) Vol. 62. Nos 
1-2.) 117. o.] 
84 BULL, H.: i.m. 75. o. 
85 MÁRKUS F.: Nemzetközi büntetőjog (Állam-és Jogtudományi Enciklopédia, Akadémia Kiadó, Budapest, 
1981.) 1182. o. 
86 ESER, A. : Basic Issues of Transnational Cooperation in Criminal Cases: A Problem in Outline [In: WISE, E. 
M.(ed.): Criminal Science in a Global Society: Essays in Honor of Gerhatd O. W. Mueller (Rothman & Co., 
Colorado, 1994.) 9. o.] 
87 Idézi: WISE, E. M.: Gerhard O. W. Mueller and the Foundations of International Criminal Law (In: WISE, E. 
M. (ed.): Criminal Science…i. m. 56. o.) 
88 ESER, A.: Basic Issues…i.m. 9. o. 
89 WIENER A. I.: Nemzetközi büntetőjog – nemzetközi bűncselekmények (JK 1986. június) 262. o. 



biztosítják kellőképpen. S még ekkor sem különül el hermetikusan az indirekt 

rendszertől, sőt inkább azt – bár vitathatóan (II.4.4.) - kiegészíteni törekszik, s 

speciális jellemzőkkel felruházva továbbra is kulcsfontosságú kérdés az 

együttműködés (II.4.4.). A két rendszer ugyanakkor sokszor egymástól teljesen 

függetlenül is működhet. Pl. egy közönséges, vagy transznacionális bűncselekmény 

tárgyában két szuverén állam között lefolytatott kooperáció esetén, vagy amikor egy 

nemzetközi büntetőbíróság a saját statutumában lefektetett hatáskörében a nemzetközi 

szokásjog szabályait alkalmazza. Erre figyelemmel feltétlenül helytálló az a 

megjegyzés, mely szerint nem igazán szerencsés a nemzetközi büntetőjog indirekt és 

direkt fogalmi körét Általános és Különös Résznek elkeresztelni.90 Ezek a fogalmak 

ugyanis a belső büntetőjog hagyományaiból és működési struktúrájából fakadóan azt 

sugallják, hogy a két rendszer nem működhet egymás nélkül, s hogy az indirekt 

rendszer a direkt absztrakciója lenne. Nyilvánvalóan mindkét gondolat félrevezető 

volna.  

Minthogy „a tartalom alakítja a formát” (I.1.2.), a történeti fejlődés során egyre-másra 

előálló fogalmi zavarokat, „szemantikai félárnyékokat”91 egyes törekvések 

mindenekelőtt már grammatikai szinten megkísérlik tisztázni. Abból indulnak ki, hogy 

a „nemzetközi büntetőjog” kifejezés többé már nem képes maradéktalanul jelölni 

tárgyának minden - különösen államok-fölötti – aspektusát. Ráadásul sokszor a 

„nemzetközi” jelző használatával előállott konnotatív helyzet a téma dogmatikai 

alapkérdéseiben kevéssé jártas érdeklődőt a diszciplína valós tartalmát illetően is 

megtévesztheti (pl. ha kizárólag egy, a nemzetközi jog keretében elhelyezkedő 

büntetőjog létére, vagy amennyiben a nemzetközi jogi források szerepének 

kizárólagosságára asszociál). Ezekre figyelemmel a kizárólag az indirekt rendszer 

jelölésére alkalmazott transznacionális büntetőjog fogalmának gyűjtőkategóriaként 

történő használatát javasolják.92 Ez jelölné tehát többek között a jogsegély és nem-

jogsegély típusú együttműködés mind nemzeti, nemzetközi és nemzetek feletti 

vonatkozásait is. E fogalom-tisztázó törekvésnek már csak egy lépésre volt szüksége 

                                                        
90 HOLLÁN, M. : Globalisation and Conceptualisation in the Sphere of International Criminal Law (Acta 
Juridica Hungarica, 2000. Nos 3-4. 230-232.o.) 
91 SZABÓ, M. : A jogdogmatika előkérdéseiről (Bíbor Kiadó, Miskolc, 1996.) 192. o. 
92 ESER, A. : i. m. 6. o. 



ahhoz, hogy ezzel párhuzamosan, elsősorban a kontinensünk angol nyelvű 

irodalmának - bár inkább az angolul író német szerzők ösztönzésére - a nyelvi 

nehézségek kiküszöbölése érdekében az „international legal assistance in criminal 

matters” terminus használatát kezdje javasolni a nemzetközi bűnügyi jogsegély 

minden formáját illetően. Minthogy mindennek részletesebb ismertetése végképp 

elvezetne a nemzetközi bűnügyi együttműködés történeti alapjainak érdemi 

vizsgálatától, ettől e helyen eltekintek.  

Egy ugyancsak történeti alapú, s a fentiek értelmében elsősorban az indirekt rendszer 

keretében értelmezhető jogsegély-típusú kooperációt érintő kérdés részletesebb 

felvázolását azonban annál inkább elkerülhetetlennek tartom. 

 

 

I.2. A nemzetközi bűnügyi jogsegély rendszertani vázlata Európában 

 

I.2.1. A regionalizáció jelensége 

 

Míg a múlt század elején – számos ösztönzés ellenére93 - nem volt szokás a (bűnügyi) 

jogsegélyt érintő kérdéseket kollektív egyezményben szabályozni,94 addig a II. 

Világháborút követő években jelentős eredményekkel járt az azonos földrajzi-politikai 

térségben élő államok közötti többoldalú kooperáció fejlesztésének igénye.95 

Európán kívül létrejött az Arab Liga kormányközi szervezete, mely számos 

büntetőjogi tárgyú, multilaterális egyezmény kidolgozásának biztosított keretet. Így 

1952-ben kidolgozták a kiadatásról szóló szerződést, melynek Jemen, Szíria, Libanon, 

Irak, Szaúd-Arábia, Egyiptom és Jordánia írt alá, s az utóbbi három állam, majd 

később Bahrein, Kuwait, Líbia, Irak, Szíria, Jemen is ratifikált. 1983-ben pedig egy 

                                                        
93 Elsőként már az 1914. évi monacói és az 1925-ös londoni kongresszusok sürgették multilaterális 
szerződések kidolgozását.  
94 Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a jogsegély típusú nemzetközi bűnügyi együttműködés területén ne 
születtek volna a század első felében is – globális - pozitív jogi eredmények. Ezekről, illetve ezek ENSZ 
keretében való továbbgondolásáról specifikusabb összefüggésben, az ismétlések elkerülése igényével később 
szólok (II.1.1.1.;II.1.1.2.). 
95 Minderről általában lásd: SCHUTTE, B.: The Regionalisation of International Criminal Law and the 
Protection of Human Rights in International Cooperation in Criminal Proceedings (INT. REV. P. L. Vol. 65. Nos 
1-2. 1994. 83-105. o.); WILKITZKI, P.: Die Regionalisierung des internationalen Strafrechts (ZStW 1993. Heft 
4. 821-845. o.) 



átfogó nemzetközi bűnügyi jogsegély-egyezmény született, amely a kiadatáson és az 

eljárási jogsegély alapvető kérdésein túl szabályozási körébe vonta a büntetés 

végrehajtásának átadásával és átvételével összefüggő dilemmákat is. A konvenciót 

ugyan az 1978-ban Camp Davidben született megállapodásra tekintettel Egyiptom 

nem ratifikálta, az aláíró és ratifikáló államok azonban már nem csupán a Közel-Kelet 

térségéből  kerültek ki, hanem az afrikai arab és iszlám államok jó része is csatlakozott 

az egyezményhez.(pl. Tunézia, Algéria, Dzsibuti, Szudán, Mauritánia, Marokkó). Az 

Arab Liga néhány állama azonban olyan irányú szándékát is kifejezte, miszerint 

szívesebben alapozná továbbra is kapcsolatait bilaterális szerződésekre. 

Az Afrikai Egység Szervezete is nemrég tűzte a jogsegély-típusú együttműködés 

kérdését napirendjére. Az 1989-ben megrendezett első Pán-Afrikai Kongresszus a 

Szervezet keretében létrehozandó igazságügy-miniszterekből álló Tanács életre hívását 

sürgette, amely felelős szerve lenne sok más mellett a térség államai között folytatott 

jogsegély típusú együttműködés fejlesztésének. 

Az amerikai kontinensen a legjelentősebb regionális szervezetté az Amerikai Államok 

Szervezete nőtte ki magát, amely az Afrikai Egység Szervezetéhez hasonlóan96 saját 

emberi jogi egyezményt is elfogadott és a régió államainak jogsegély-forgalmát 

megkönnyítendő – ám a régi bilaterális szerződéseket nem felváltandó, hanem 

kiegészítendő -, 1981-ben Caracasban kiadatási, valamint eljárási jogsegély 

egyezményt is kidolgozott. Sajnos ezeket az egyezményeket nagyon kevés tagállam 

ratifikálta, s ezért továbbra is nagyban támaszkodnak az idejét múlt kétoldalú 

jogsegély-szerződésekre.  

A volt Szovjetunió romjain feltűnt utódállamok között először az 1991-ben Minszkben 

aláírt Megállapodás teremtett szorosabb politikai-jogi kapcsolatot. Ezt eredetileg az 

Orosz Föderáció, Belorusszia és Ukrajna írta alá, majd az Alma-Atában megrendezett 

találkozón Azerbajdzsán, Kazahsztán, Üzbegisztán, Örményország, Kirgizisztán, 

Tadzsikisztán és Moldávia is csatlakozott. Az ennek eredményeként létrejött 

Független Államok Közössége (FÁK) 1993-ban fogadta el Alapokmányát, s 

ugyanebben az évben Minszkben a kiadatásról multilaterális egyezményt írtak alá. 

                                                        
96 Az Afrikai Emberi Jogi Egyezményről és az ahhoz csatolt Jegyzőkönyv alapján felállítandó Afrikai Emberi 
Jogi Bíróság létrehozására irányuló törekvésekről lád: KRISCH, N.: The Establishment of an African Court on 
Human and Peoples’ Rights (ZaöRV 1998. 58/3 713-732. o.) 



Orosz jogászok Oroszország Európa Tanácsba történő csatlakozásának évében buzgón 

bizonygatták az 1957-es Európai Kiadatási Egyezmény és az 1993-as Minszkben 

kidolgozott Kiadatási Egyezmény közös vonásait,97 azonban a gyakorlat számos 

esetben megmutatta, hogy a mögöttük meghúzódó értékszemléletek nehezen 

egyeztethetők össze.    

Túlzás nélkül állítható, hogy az államok a kölcsönös (politikai) bizalom és nemzeti 

jogrendszereik hasonlósága, demokratikus működésébe vetett közös hite alapján 

Európában kerültek minden értelemben a legközelebb egymáshoz. S minthogy 

működő, a szuverén államok bűnügyi együttműködését, mint a leglazább kooperációs 

modellt98 minőségileg is erősebb modellé átformáló regionalizációs folyamat itt indult 

meg és fejlődik – nem beszélve arról, hogy a világ jogsegély-forgalmának kb. 85 %-a 

itt bonyolódik le -, s ezáltal e régióban mutatkoznak látványos, kézzelfogható és 

könnyen ellenőrizhető eredmények,99 a következőkben ezt a térséget veszem 

közelebbről szemügyre. 

 

I.2.2. Az európai regionalizáció 

 

Abból kell kiindulni, hogy az európai regionális jogsegély-típusú bűnügyi 

együttműködésben kivételesen szerephez juthatnak olyan normák is, amelyek nem 

elsősorban a regionális kooperáció eszméje alapján és annak keretében születtek. 

Ilyennek tekinthetők a már többször is említett, az ENSZ keretében100 kidolgozott, az 

egyes kiemelkedő súlyú bűncselekmények üldözése és tényállásainak meghatározása 

céljából megalkotott többoldalú egyezmények. (Ennek okairól és köréről lásd: 

I.1.2.,illetve II.1.1.1.) 

Ami speciálisan az európai együttműködési régiót illeti, mindenekelőtt multi- és 

bilaterális szerződések szövedékével lehet találkozni. Első ránézésre úgy tűnik, hogy 

                                                        
97 GINSBURGS, G.: Extradition of Fugitive Criminals under the CIS Convention on Legal Assistance in 
Russia’s Law and Practice (CRIM. L. F. Vol. 10. 1999. 355-357. o.) 
98 SIEBER, U.: European Unification and European Criminal Law (EUR. J. CR. L . CR. J. 1994. No. 2. 89. o.) 
99 SCHUTTE, B.: i. m. 84. o. 
100 Az ENSZ kiemelkedő szerepéről a nemzetközi bűnügyi együttműködésben lásd: FIJNAUT, C.: Transnational 
Crime and the Role of the United Nations in Its’ Containment through International Cooperation: A Challenge 
for the 21st Century (EUR. J. CR. L . CR. J. Vol. 8/2 2000. 119-127. o.) 



alkalmazhatóságuk területi hatálya fényében ezek koncentrikus körök formájában 

könnyen rendszerezhetők és az alábbi (1. sz.) ábra101 szerint világosan elkülöníthetők.  

 

EURÓPA TANÁCS ÉS ANNAK KERETÉN KÍVÜLI ÁLLAMOK – ET PLUS – ET PLUS 
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 A továbbiakban azonban igyekszem bemutatni, hogy ez a valóságban koránt sincs így. 

Ezek az együttműködési rendszerek, s így a keretükben megalkotott instrumentumok 

egymással ugyanis szoros összefüggésben működtetendők, alkalmazandók, s sokszor 

közöttük számos átfedés és konkurencia mutatkozik, amit ez az ábra már érzékeltetni 

nem képes. Ezek specifikus bemutatására – további ábrák segítségével is - az egyes 

jogsegély-formák kapcsán a következő fejezetekben kerítek sort. 

E fejezetben azonban a fenti ábra egyes elemei általános megközelítésben közelebbi 

megvilágítást igényelnek.  

                                                        
101 Az ábrát és az ahhoz fűzött magyarázatot lásd: SCHOMBURG, W. – LAGODNY, O.: Internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen (3., völlig neubearbeitete Auflage, München, 1998.) 3. o. 



I.2.2.1. Az Európa Tanács szerepe a jogsegély-típusú bűnügyi együttműködésben 
 

A nemzetközi szervezetet megalapító szerződést a II. Világháborút követően, illetve a 

Hidegháború előestéjén 1949. május 5-én Londonban írta alá 10 nyugat-európai 

állam.102  Az Alapokmány 1.cikkelye szerint a szervezet célja, hogy tagjai körében a 

jogállamiság elvének és az emberi jogok tiszteletben tartásával előmozdítsa az 

egységesebb gondolkodásmódot és értékszemléletet, valamint a gazdasági és 

társadalmi fejlődést. Életre hívása óta a szervezet Európa legátfogóbb, igazi pán-

európai szervezetévé vált, melyben Magyarország 1990. november 6-án történt 

csatlakozását követően intézményesült és megerősödött a kelet-európai és a nyugat-

európai államok közötti együttműködés is. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy Európán 

kívüli államok, mint az USA, Kanada és Japán állandó megfigyelő státuszért 

folyamodjon a szervezetben.  

Az Európa Tanács napjainkig számos, a nemzetközi büntetőjog területét érintő 

egyezményt is kidolgozott. Az alábbiakban a bűnügyi jogsegélyt érintő főbb 

konvenciókat említem meg kronológiai sorrendben:103 

• 1957. évi Egyezmény a Kiadatásról (ETS No. 24) 

• 1959. évi Egyezmény a Kölcsönös Bűnügyi Jogsegélyről (ETS No. 30) 

• 1964.évi Egyezmény a Feltételesen Elítéltek és a Feltételesen Szabadságra 

Bocsátott Elítéltek Felügyeletéről (ETS No. 51) 

• 1964. évi Egyezmény a Közlekedési Bűncselekmények Büntetéséről (ETS No. 

52) 

• 1968. évi Egyezmény a Külföldi Jogra Vonatkozó Információról (ETS No. 62)  

• 1970. évi Egyezmény a Büntető Ítéletek Nemzetközi Érvényéről (ETS No. 70) 

• 1970. évi Egyezmény a Kiskorúak Repatriálásáról (ETS No. 71) 

• 1972. évi Egyezmény a Büntetőeljárás Átadásáról (ETS No. 73) 

• 1974. évi Egyezmény a Háborús és Emberiség Elleni Bűncselekmények 

Elévülésének Kizárásáról (ETS No. 82) 

                                                        
102 Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Norvégia, Olaszország 
és Svédország. 
103 Ezek forrása: http://conventions.coe.int/ 



• 1975. évi Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1957-es Kiadatási Egyezményhez (ETS 

No. 86) 

• 1976. évi Egyezmény a Gépjárművezetéstől Eltiltás Nemzetközi Hatásáról 

(ETS No. 88) 

• 1977. évi Egyezmény a Terrorizmus Visszaszorításáról (ETS No. 90) 

• 1978. évi Kiegészítő Jegyzőkönyv a Külföldi Jogra Vonatkozó Információról 

szóló Egyezményhez (ETS No. 97) 

• 1978. évi Második Kiegészítő Jegyzőkönyv a Kiadatási Egyezményhez (ETS 

No. 98) 

• 1978. évi Kiegészítő Jegyzőkönyv a Kölcsönös Bűnügyi Jogsegélyről Szóló 

Egyezményhez (ETS No. 99) 

• 1978. évi Egyezmény a Magánszemélyeknél Lévő Fegyverek Ellenőrzéséről 

(ETS No. 101) 

• 1983. évi Egyezmény az Elítélt Személyek Átszállításáról (ETS No. 112) 

• 1983. évi Egyezmény az Erőszakos Bűncselekmények Áldozatainak 

Kártalanításáról (ETS No. 116) 

• 1990. évi Egyezmény a Pénzmosásról, a Bűncselekményből Származó Dolgok 

Felkutatásáról, Lefoglalásáról és Elkobzásáról (ETS No. 141) 

• 1997. évi Kiegészítő Jegyzőkönyv az Elítélt Személyek Átszállításáról Szóló 

Egyezményhez (ETS No. 167) 

• 1999. évi Egyezmény a Korrupcióról (ETS No. 173) 

• 2001. évi Második Kiegészítő Jegyzőkönyv a Kölcsönös Bűnügyi Jogsegély 

Egyezményhez (ETS No. 182)104 

Általános megközelítésben a szervezet egyezmény-kidolgozásra irányuló munkája 

három korszakra osztható.105Az 1951-1959 közötti szakaszban az Európa Tanács a 

tagállamok kétoldalú jogsegély típusú együttműködési kapcsolatrendszerében már  

kialakult és megszilárdult két kooperációs forma, a kiadatás és az eljárási jogsegély 

                                                        
104 Ezek közül ismereteim szerint Magyarország a 24., 30., 62., 86., 90., 97., 98., 99., 112., 141., 167. és a 182. 
számú egyezményeket ratifikálta. 
105 Ezekről részletesen lásd: MÜLLER-RAPPARD, E.: Inter-State Cooperation in Penal Matters Within the 
Council of Europe Framework [In: BASSIOUNI, M. Ch.(ed.): International Criminal Law Vol. II. (Second 
Edition, Transnational Publishers, 1999.) 335-352. o.] 



szabályanyagából igyekezett közös elveket és rendelkezéseket leszűrni, s multilaterális 

szintre helyezni egy egységesebb európai együttműködési rendszer kialakításának 

reményében. AZ 1950-es évek végén azonban világossá vált, hogy a kétoldalú 

szabályanyagok puszta harmonizációja önmagában nem biztosít a gyakorlatban szoros 

többpólusú együttműködést. Ezért az 1961-től 1971-ig tartó időszakban született 

konvenciók hatékonyabb és újabb jogsegély-formák, valamint összehangolt  

kriminálpolitika kialakítását célozták meg. Az 1990-ig terjedő szakasz egyezményei az 

addig létrehozott és kidolgozott kooperációs intézmények koherensebb alkalmazására 

törekedtek. Az ezt követő és napjainkban is érzékelhető irányvonal pedig egyrészt 

továbbviszi az ilyen törekvéseket, valamint egyre szorosabb együttműködés 

kialakítását igyekszenek kiépíteni az időközben jelentősen megerősödött egyéb 

együttműködési rendszerekkel, különösen az Európai Unióval. (I.2.2.2.) Annak oka, 

hogy az eddig kidolgozott egyezmények ratifikációs aránya eltérő, elsősorban abban 

keresendő, hogy lényeges pontokon még mindig tapasztalhatók eltérések a tagállamok 

gazdasági-társadalmi, illetve jogrendszereiben, amihez az is hozzájárul, hogy az 

Európa Tanács tagjainak több, mint egyharmada relatíve nemrég csatlakozott a 

szervezethez.106    

Egyes európai államok nemzeti jogában fellelhető átfogó törvények107 mintájára  

1986-ban és 1994-ben születettek Egységes Jogsegély Egyezmény–tervezetek108 is. 

Minthogy a jogegységesítést és a releváns források áttekinthetőségének javítását célzó 

dokumentumok vitája különböző okok miatt109 nem jutott nyugvópontra és nem 

alakult ki konszenzus, az ez irányú munkát 1998-ig felfüggesztették, bár az európai 

büntetőjogi tárgyú egyezményeket vizsgáló bizottság tovább folytatta a munkáját, s ez 

jelenleg is folyamatban van. 

Ha az 1.sz. ábra külső és egyben legszélesebb szeletére tekintünk, azzal 

szembesülhetünk, hogy az Európa Tanács tagállamai – kevés kivételtől eltekintve110 - 

                                                        
106 MÜLLER-RAPPARD, E.: i. m. 332. o. 
107 Lásd pl. a már említett (I.1.1.) 1979. évi osztrák, 1982. évi német, 1981. évi svájci és hazánkban 1996-ban 
született (NBJTV) átfogó jogsegély-törvényeket. 
108 Ennek szövegéről lásd: WILKITZKI, P.: International and Regional Developments in the Field of Inter-State 
Cooperation in Penal Matters (In: BASSIOUNI, M. Ch.(ed.): i. m.  773-794. o.)  
109 WILKITZKI, P.: i. m. 756-760. o. 
110 A Terrorizmus Visszaszorításának tárgyában 1977-ben kidolgozott Egyezmény 11. cikkelye kizárólag az 
Európa Tanács tagállamainak biztosítja a konvencióhoz való csatlakozás jogát. 



a saját maguk által kidolgozott instrumentumok keretében kooperációs kapcsolatban 

állhatnak a szervezeten kívüli harmadik államokkal is. Jó néhány ország ugyanis – 

anélkül, hogy tagja lenne a szervezetnek – praktikus okoktól vezérelve csatlakozott 

bizonyos, a fentiekben felsorolt konvenciók aláíró (európai) tagállamainak sorába. 

Példaként említhető az Elítélt Személyek Átszállításáról szóló Egyezmény, melynek 

részes állama az Amerikai Egyesült Államok, Chile, Costa Rica, Grúzia, Panama, 

Izrael, Trinidad & Tobago is.  Az Európai Kiadatási Egyezmény Szerződő Fele Izrael 

is (tudomásom szerint Dél-Afrika is nemrégen fejezte ki csatlakozási szándékát), 

valamint a Pénzmosásról szóló Konvenciót Ausztrália is aláírta. 

Az Európa Tanács jogsegély-tárgyú egyezményei azonban nem csupán Európán is 

túlterjeszkedő területi hatályuk miatt kiemelkedő jelentőségűek. Sok esetben ugyanis, 

mint multilaterális „anyaegyezmények” funkcionálnak, s az egyéb jogsegély-tárgyú 

két-vagy többoldalú szerződések és megállapodások ezeket kiegészíteni, a bennük 

foglalt elvek alkalmazását elősegíteni hivatottak. Ennek megfelelően az ábrán 

feltüntetett további kooperációs (al)rendszereket körvonalazó Schengen (II) 

Egyezmény III. Címének bűnügyi jogsegélyt érintő cikkelyei, valamint az Európai 

Unió keretében 1995-ben és 1996-ban és 2000-ben kidolgozott zárt jogsegély-

egyezmények (I.2.2.2.) is ilyennek tekinthetők. (Ezekről a későbbi fejezetekben szólok 

bővebben.) Ráadásul az utóbbiak még a Schengen (II) Egyezmény rendelkezéseihez 

képest is kiegészítő forrásként értelmezhetők. Arra figyelemmel azonban, hogy az 

Európa Tanács „anyaegyezményei” lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a Szerződő 

Felek bizonyos köre egymással szemben kizárja az adott jogsegély-egyezmény 

alkalmazását, két megállapítást indokolt tegyek.  

(1) Egyrészt léteznek olyan jogsegély-forgalmat szabályozó együttműködési 

rendszerek is – amiket az ábra sajnos már nem tudott érzékeltetni -, amelyek történeti 

és politikai gyökereiknél fogva elsősorban nem is kiegészítő jellegű szabályanyagot 

igyekeztek létrehozni, s így nem is váltak ilyen természetűvé sosem. Ilyen az egységes 

törvényeken és speciális megállapodásokon nyugvó észak-európai államok közötti 

kooperációs modell,111 valamint ide sorolhatók a Benelux-államok – egyébként az 

                                                        
111 Az északi-európai államok (bűnügyi) együttműködésének több száz éves történeti gyökerei vannak.  Már a 
12-13. századi partikuláris feudális jogok figyelemreméltóan hasonló jogi gondolkodást tükröztek a régióban. 



1958-ban létrehozott Uniójuk keretén kívül kidolgozott – ratifikációs gonddal 

küszködő jogsegély-egyezményei.112 Látni kell azonban, hogy ezek messzebbre nyúló 

történeti gyökereik ellenére egyáltalán nem hermetikusan elzárva fejlődtek és kívántak 

fejlődni az Európa Tanács és az egyéb európai szervezetektől együttműködési 

                                                                                                                                                                             
Mindenképpen kiemelendő e tekintetben, hogy a történelem során az északi államok különböző felállásokban 
politikai egységet is alkottak. (Már ilyen volt pl. az 1397-ben létrejött Kalmári Unió is.) 
Habár a 20.században minden északi állam elnyerte függetlenségét, s velük, mint szuverén, önálló államokkal 
találkozhatunk, részleges autonómiával rendelkező területek azonban napjainkban is léteznek az északi régióban. 
Ilyenek pl. a dán befolyás alatt álló Grönland és a Finn befolyás alatt létező Åland-szigetek. 
Az erőteljesen összefonódó politikatörténeti momentumok és jogi hagyományok nem halványultak el, illetve 
nem számolódtak fel. A földrajzi közelség, a nyelvi hasonlóság (kivéve a finn és az izlandi őslakosokat), a 
hasonló fokú gazdasági, társadalmi és kultúrális fejlettségi szint, a közös politikai, gazdasági érdekek együttesen 
formálták ki a skandináv államok egymás iránt tanúsított kölcsönös bizalmát. A bűnügyi együttműködés 
eredményessége és hatékonysága nagymértékben köszönhető az alapvető kriminálpolitikai kérdések és emberi 
jogi problémák kezelésének és megoldásának közös nemzeti álláspontjainak. Lényeges hasonlóságok 
érzékelhetők a skandináv büntető igazságszolgáltatási rendszerek, büntető törvénykönyvek reformját mozgató 
célok, értékek és elvek tekintetében, melyek számos kézzelfogható eredményre is vezettek a jogharmonizációs 
törekvések során [LAHTI, R.: Sub-regional Co-operation in Criminal Matters: The Experience of the Nordic 
Countries (In: ESER, A. – LAGODNY, O.: PR. PROC. TRANS. CR. L (Freiburg i.Br. 1991.) 308-309.o.)]. 
Mindazonáltal a büntető anyagi és eljárásjog szempontjából a részben említett történeti és földrajzi konstellációk 
hatására néhány lényeges különbség is fellelhető az öt szuverén állam között. Így pl. Dánia, Norvégia és Izland a 
büntetőeljárásról szóló törvénykönyveikben az opportunitás elvét, míg Svédország és Finnország a legalitás 
princípiumát helyezi előtérbe. Kriminálpolitikai szempontból az utóbbi országokban a megelőzésen, míg az 
előbbi csoportba illeszkedő államokban inkább a megtorláson van a hangsúly. A hasonlóságokhoz mérten 
azonban a különbségek aránya relatíve csekély, ám mégsem hagyhatók figyelmen kívül a bűnügyi 
együttműködés megszervezésében. Az „idegen elem”-et tartalmazó bűncselekmények előfordulási gyakoriságát 
jelentős részben segíti elő a az észak-európai államok közötti nagyfokú migráció. Ez - főleg Svédország és 
Finnország között– mindennapos és alig korlátozott. (Az 1950-es évek elejétől kezdődően a skandináv országok 
állampolgárai útlevél nélkül is jogosultak lettek egy másik északi állam területére lépni (1957-ben született erről 
egy megállapodás)).  
Az északi-európai államok közötti együttműködés természete mind informális, mind pedig formális 
módozatokat rejt magában. Ami az előbbi területet illeti, elsősorban az 1952-ben létrehozott Északi Tanács az, 
melynek keretében a skandináv államok és azok többé-kevésbé autonóm térségeinek (Grönland, Faroe szigetek, 
Åland szigetek) parlamentjei törekednek kooperálni. Ennek célkitűzéseit, azok megvalósítását szolgáló 
eszközöket és szerveket egy 1962-ben létrejött formális megállapodás, az ún. Helsinki-Egyezmény rögzítette. A 
dokumentum az államközi együttműködés számos területét érdeklődési körébe vonja, így különösen a jogi, 
kultúrális, társadalmi, gazdasági, valamint a közlekedési és a környezetvédelmi kérdéseket. Ami a bűnügyekben 
folytatott együttműködést illeti, az 5.cikkely értelmében a Szerződő Feleknek egyező, vagy legalábbis hasonló 
rendelkezések megalkotására kell törekedni a bűnüldözés, a bűncselekmények és azok szankcióinak 
megállapítása során. Mindezen célok elérése érdekében nem kötelező erejű ajánlásokat és egyéb, ilyen 
természetű nyilatkozatokat fogalmaznak meg a Tanács keretében. A mind konstruktívabb együttműködés 
érdekében szakbizottságok segítik a munkát, melyek között kiemelkedő jelentőséggel bír az Északi Büntetőjogi 
Bizottság.   
A kormányközi, miniszteriális szintű együttműködés számára az 1971-ben életre hívott Miniszterek Északi 
Tanácsa biztosít fórumot. Ezen szervezeten kívül a minisztériumok, különösen az egyes államok 
külügyminisztériumai és az egyéb hatóságok is erőteljesen informális kapcsolatban működnek együtt. A 
felvázolt együttműködési fórumok és források a skandináv államok schengeni-rendszerbe történő, 2000-ben 
befejeződött integrációja után sem vesztettek jelentőségükből. A jogsegély-típusú bűnügyi együttműködés 
speciális jellemzőiről a későbbi fejezetek keretében szólok.  
112 Ezek kronológiai sorrendben: az 1962-ben, a Kiadatás és a Kölcsönös Bűnügyi Jogsegély tárgyában 
kötött Szerződés (illetve az ehhez 1974-ben fűzött Kiegészítő Jegyzőkönyv); az 1968-ban a Büntető Ítéletek 
Végrehajtásának tárgyában született Szerződés, valamint az 1974-ben a Büntetőeljárás Átadásáról szóló 
Egyezmény. [SWART, B. – KLIP, A. (eds.): International Criminal Law in the Netherlands (Freiburg i.Br. 
1997.) 7-8. o.] 



mechanizmusától. Annál is inkább így van ez, hiszen végső soron ők is tagjai az 

Európa Tanácsnak, a Schengeni-térségnek, valamint - Norvégia és Izland kivételével – 

az Európai Uniónak. Ezért olyan gondolat is megfogalmazódott, mely szerint napjaink 

egyre inkább integrálódó Európájában az északi s a Benelux államok térségét inkább 

az európai együttműködés kiegészítőjeként, mintsem alternatívájaként kellene 

kezelni.113 Már csak azért is ez lenne a helyes, mert bár jogforrási viszonyukban 

egymás közötti együttműködésük tekintetében az Európai Kiadatási Egyezményhez és 

a Kölcsönös Bűnügyi Jogsegély Egyezményhez képest önálló rendszerek, mindössze 

kapcsolatrendszerüket kívánják átláthatóbbá, egyszerűbbé  tenni, s egyáltalán nem 

képviselnek az európai szellemiségtől eltérő értékeket – sőt. Mi több, az északi 

államok egymás közötti kapcsolatrendszere és a Benelux-államok kooperációs közege 

jelentős hatással bírt számos Európa Tanács keretében kidolgozott egyezmény 

megszületésére, s magára a Schengeni (II) Egyezmény létrehozására is.114  Az utóbbi 

rendszerbe egyébként 2000-ben fejeződött be az északi államok integrációja.  

(2) Másrészt az Európa Tanács „anyaegyezményeit” elsősorban kiegészíteni törekvő, 

hatékony jogsegély-típusú együttműködés igényét valló multilaterális alapú, az 

Amszterdami Szerződés óta egymáshoz meglehetősen közel került (al)rendszerek 

(Schengen és az EU) ezen attitűdjüket kifejezetten egy minél szorosabban 

együttműködő, egységes Európa létrehozásának reményével szoros összefüggésben 

vették fel. Ám, hogy az így egymásra tekintettel és nem elszeparáltan működő 

kooperációs rendszerek – bilaterális kiegészítő egyezményekkel is „megfejelve” - 

mennyire tudnak előnyösen és áttekinthetően, átfedések nélkül együttműködni, az már 

közel sem mutat olyan biztató képet. Akárhogyan álljon is a helyzet azonban, az tény, 

hogy napjainkban egyre inkább megkérdőjeleződik, vajon a felduzzadt taglétszámú, a 

demokratikus elvek érvényesítése és a hagyományos európai értékszemlélet terén 

kevés tapasztalattal rendelkező számos új tagállam „megjelenése” az Európa Tanácsot 

képessé teszi-e továbbra is arra, hogy a legmegfelelőbb és leghatékonyabb fóruma 

maradhasson a nemzetközi bűnügyi jogsegélyt érintő problémák és kihívások 
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megoldásának. Erre figyelemmel a jogsegély típusú kooperációt érintő reform-

törekvések súlypontja és ezek eredményessége határozottan Európai Unió közegébe 

tevődik át. Ennek egyik legelőremutatóbb eredményeként aztán az említett 

komplexitást, átfedéseket kiküszöbölendő, a kiegészítő uniós alrendszerek államai 

még az adott anyaegyezményekhez fűződő ilyen természetükkel is felhagyva -  e fő 

instrumentumok hatályát csak harmadik Európa Tanács tagokkal folytatott 

együttműködésre korlátozva -, a Benelux és az északi államok példáját követve 

teljesen önálló, a jogsegély-nyújtás fogalmának hagyományos rendszerét teljesen 

átformáló szisztéma szerint törekednek újragondolni egymás közötti jogsegély-

kapcsolataik legalább egy részét: ez a helyzet körvonalazódik a kiadatás kapcsán az 

európai elfogatóparancs intézményének (II.4.3.) bevezetésével az Európai Unióban. 

Látni kell tehát, hogy az ilyen irányú törekvés nem újabb szubrégiót hív életre a 

szubrégiókban, hanem egy olyan egységes jogi térség alapját kívánja megformálni, 

mely a Kelet-Közép Európai államok köszöbönálló csatlakozásának is élettere lesz.  

 

I.2.2.2. Az Európai Unió  
 

Ahogyan azt az előbbiekben már előrevetítettem (I.2.2.1.), napjaink irányvonalait 

szemlélve, a nemzetközi bűnügyi jogsegély területén várható és fokozatosan 

kibontakozó, gyakorlati eredményeket is felmutató, legátfogóbb és legeredményesebb 

reform-törekvésekre az Európai Unió keretein belül számíthatunk.  

A nemzetközi bűnügyi jogsegély szabályanyagának fejlesztésében tehát napjainkban 

egyre inkább vezető szerepet vállaló európai uniós törekvéseknek két jelentős 

előzménye ismeretes. 

Az egyik az Európai Közösség(ek) külügyminisztereinek állandó platformja, az ún. 

Európai Politikai Együttműködés (EPE) rendszere volt. Bár alapjai már 1969-ben 

körvonalazódtak,115a jogsegélyt érintő fejlemények az 1979-től 1993-ig terjedő 

időszakban voltak tettenérhetők. 

Az EPE tevékenysége körében elsősorban egyezmények kidolgozására helyezte a 

hangsúlyt. Kezdetben az EGK államok között alkalmazandó többoldalú speciális 
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kiadatási egyezmény megalkotására törekedett, majd - némi megtorpanás után - 1986-

ot követően hat különböző konvenciót dolgozott ki. Ezek természetüket tekintve 

elsősorban az Európa Tanács „anyaegyezményeit” voltak hivatva kiegészíteni. Ezek 

sorrendben: - az 1979-ben Dublinban létrejött Megállapodás a terrorizmus 

visszaszorításának tárgyában 1977-ben kötött strasbourgi Konvenció alkalmazásának 

elősegítéséről; - az 1987. májusában Brüsszelben kötött Megállapodás az elítélt 

személyek átszállításáról szóló 1983-as Egyezmény alkalmazásának elősegítéséről; - 

az 1987. május 25-én  Brüsszelben kelt Egyezmény a kétszeres eljárás tilalmáról; - az 

1989. május 26-án San Sebastianban megalkotott Konvenció a kiadatási kérelmek 

továbbításának egyszerűsítéséről és modernizálásáról; - az 1990. november 6-án 

Rómában kelt Egyezmény a büntetőeljárás átadásáról; - s végül az 1991. november 13-

án Hágában létrejött Egyezmény a büntetés végrehajtásának átadásáról.116 Ezek közül 

azonban a szükséges ratifikációk hiányában egyik sem lépett hatályba. Ugyanakkor - 

az elsőként említett 1979-es Megállapodás kivételével – mindegyik tartalmaz 

rendelkezést arra nézve, hogy a kellő számú ratifikáció megszületéséig a már ilyen 

lépést megtett államok egymás között az adott egyezményt ideiglenesen 

alkalmazhatják.  

Az EU regionalizációs modelljének másik előzménye a történetileg az 1984. július 13-

án Franciaország és Németország között Sarrebrück-ben aláírt Megállapodáson 

alapuló, 1985. június 14-én létrejött Schengeni Egyezmény, melynek a két említett 

államon túl kezdetben a Benelux-államok voltak tagjai. Az Egyezményben részes 

államok alapvető célkitűzése az volt, hogy fokozatosan megteremtsék a közös 

határokon való ellenőrzések leépítését. 1990. június 19-én megszületett a Schengeni 

Egyezmény Végrehajtási Egyezménye (ún. „Schengen (II) Egyezmény) is. Utóbbi IV. 

Fejezetének III. Címe körében részletes rendelkezéseket tartalmaz a nemzetközi 

bűnügyi jogsegélyt érintő kérdések tekintetében is, melyek számos esetben mintájául 

szolgáltak és szolgálnak az Európai Unió keretében kidolgozott és kidolgozandó 

instrumentumoknak. Az Egyezmény továbbá az első, amely az európai régióban a 
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nemzetközi rendőri együttműködés117 formalizálásának igényével lép fel és a 

39.cikkelyben rögzíti a rendőri és igazságügyi együttműködés egymáshoz való 

viszonyát. Ennek értelmében a Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy 

rendőri szerveik, belső jogszabályaik tiszteletben tartásával és hatáskörükben 

segítséget nyújtanak egymásnak a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében, 

amennyiben a belső jog nem tartja fenn a bíróságoknak az ilyen megkeresést, és, ha a 

megkeresés vagy teljesítése nem teszi szükségessé, hogy a megkeresett Szerződő Fél 

kényszerintézkedéseket foganatosítson. 

A Schengen (II) Egyezményről bővebben az egyes jogsegély-formák taglalásakor a 

későbbiekben szólok. 

Az Európai Uniót megalapító, 1992. február 7-én Maastrichtban aláírt Szerződés „K” 

cikkelye a tagállamok közötti bel-és igazságügyi együttműködést a III. Pillér keretébe 

vonta, s alapvetően horizontális kormányközi kooperációt fókuszálva a rendőri és 

igazságügyi együttműködésen túl a polgári és vámügyekben történő együttműködést, 

valamint a bevándorlási és a menekültügyi politikát is a szabályozási körébe vonta. 

Ugyanakkor nem integrálta a Schengeni acquis-t.118 A nemzetközi bűnügyi jogsegély 

szabályozásának továbbá a Maastrichti Szerződés keretei között a két legfontosabb 

eszköze a nemzetközi egyezmény és a közös fellépés („joint action”) volt. Többször is 

éles kritika érte azonban az Európai Unió gyakorlatát, hogy a nemzetközi bűnügyi 

együttműködés területén gyakran a közös fellépésekre támaszkodott, hogy ezáltal 

megkerülje az egyezmény-kidolgozás és ratifikálás hosszadalmas és sokszor 
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bizonytalan kimenetelű folyamatát.119 A jogsegély-típusú együttműködés 

szempontjából releváns ilyen forrásokról a következő fejezetekben bővebben szólok.  

Az 1997. október 2-án aláírt Amszterdami Szerződés VI. Címe a III. Pillér 

kompetenciájában csupán a büntetőügyekben való rendőrségi és igazságügyi 

együttműködést hagyta, s a schengeni acquis-t az uniós acquis keretébe vonta. A 29. 

cikkely értelmében fokozott figyelmet kíván szentelni a szervezett, vagy más formájú 

bűnözés, különösen a terrorizmus, az emberkereskedelem, valamint a gyermekek 

sérelmére elkövetett bűncselekmények, az illegális kábítószer-és fegyverkereskedelem, 

a korrupció és a csalás megelőzésére és üldözésére, mely cél elérésében jelentős 

szerepet szán a tagállamok igazságügyi, vagy más, hatáskörrel rendelkező hatóságai 

közötti szorosabb együttműködésnek. Az I.1.2. alatt írtakra figyelemmel a VI. Cím 

kifejezetten elkülönítve tárgyalja az igazságügyi és a rendőri együttműködés területén 

megvalósítandó közös cselekvéseket. A 31.cikkely szerint a büntetőügyekben 

folytatott igazságügyi együttműködés  többek között kiterjed: - a tagállamok 

hatáskörrel rendelkező minisztériumai és az igazságügyi vagy más megfelelő 

hatóságai közötti együttműködés megkönnyítésére és felgyorsítására az eljárások és a 

határozatok végrehajtása vonatkozásában; - a kiadatás megkönnyítésére a tagállamok 

között; -a tagállamokban alkalmazott szabályok összeegyeztethetőségének 

biztosítására, amennyire ezen együttműködés javításához az szükséges; - a tagállamok 

közötti hatásköri összeütközés megelőzésére; - minimális szabályok rögzítését 

biztosító intézkedések fokozatos megtételére a szervezett bűnözés, a terrorizmus és az 

illegális kábítószer-kereskedelem tárgyköreibe eső bűncselekmények tényállási 

elemeire, valamint az azokra kiszabható büntetésekre vonatkozóan. Mindehhez képest 

a rendőri együttműködés területén a közös cselekvés többek között a következőkre 

terjed ki: - a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai – beleértve a rendőrséget, a 

vámhatóságokat és egyéb speciális jogalkalmazó szerveket – közötti operatív 

együttműködésre a bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása területén; 

- releváns információknak – beleértve a jogalkalmazó szervek gyanús pénzügyi 
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ügyletekre vonatkozó bejelentéseken alapuló információinak – gyűjtésére, tárolására, 

feldolgozására, elemzésére és cseréjére – különösen az EUROPOL-on keresztül – a 

személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezésekre figyelemmel; - a képzésben 

való együttműködésre és közös kezdeményezésekre, az összekötő tisztek, a 

különítmények cseréjére, a felszerelés használatára és törvényszéki vizsgálatra; - 

meghatározott nyomozási technikák közös értékelésére a szervezett bűnözés súlyos 

formáinak felderítése vonatkozásában. 

A fentiekben vázoltakra tekintettel az Európai Uniót az a kritika is érte, hogy az 

Amszterdami Szerződéssel túlzott hangsúlyt fektet a bűnüldözés hatékonyságának 

növelésére, ugyanakkor ezzel nincs arányban az a figyelem, amit az emberi jogok 

védelmére fordít.120 

Az Amszterdami Szerződés szellemiségében a horizontális kooperáció egyre 

intenzívebbé válásának lehetünk szemtanúi. Létrejött az Európai Igazságügyi 

Hálózat, melyben a kapcsolattartás a tagállamok igazságügyi szervei által kijelölt 

személyek, ún. kontaktpontok útján történik. Ezek feladata az, hogy az együttműködő  

államok igazságügyi hatóságai számára megkönnyítsék és elősegítsék a megkeresések 

hatékony és gyors előterjesztését és teljesítését.121      

Az Európai Unió állam-és kormányfőinek 1999. október 15-16-án Tamperében 

rendezett csúcsértekezlete a szervezett bűnözés súlyosabb formái elleni hatékonyabb 

küzdelem igényével abban állapodott meg, hogy a tagállamok ügyészeiből, bíráiból, 

valamint hasonló jogosítványokkal rendelkező rendőrtisztviselőiből az ügyészi 

vádhatósági tevékenység összehangolása, a szervezett bűnözéssel kapcsolatos 

nyomozások támogatása, s különösen a nemzetközi bűnügyi jogsegély-forgalomban 

előterjesztett megkeresések hatékony előterjesztésének és teljesítésének biztosítása 

céljából az EUROPOL adatbázisára támaszkodva létrehozza a EUROJUST nevű 

testületet.122 Ez ugyan a tagállamoktól független, önálló szervezet lenne, ám a tagjai az 

őket delegáló államok jogának alárendelve tevékenykednének. 2000. december 14-én 
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a Tanács határozatot hozott az ún. Ideiglenes Eurojust-nak nevezett testület 

felállításáról, melyet 2002. február 28-án kelt határozatával pedig állandó testületté 

alakított.123 Egyébként a EUROJUST jelentőségét az Amszterdami Szerződést 

módosító Nizzai Szerződés is elismerte, s erre tekintettel a 31. cikkely (1) bekezdését 

módosította, s ezáltal nevesíti a testületen keresztül megvalósítani kívánt alapvető 

célkitűzéseket. Minderre figyelemmel mondhatjuk, hogy az Európai Unióban a 

bűnügyi jogsegély tárgyában folytatandó együttműködés alapvetően a klasszikus 

horizontális együttműködési modell síkján bonyolódik, ám egyre nagyobb szerephez 

jutnak a vertikális és a diagonális elemek is, mely utóbbin a nem azonos hatáskörrel 

rendelkező szervek közötti kooperáció példái, így különösen az igazságügyi és a 

rendőri szervek együttműködésének esetei értendők ide.  

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban pedig napjainkban elsősorban a Corpus Juris, 

illetve az Európai Főügyész intézményének gondolatából kinőve egyre intenzívebben 

szembesülünk azzal a törekvéssel, hogy az Európai Unió térsége végső soron az ún. 

regionális univerzális joghatóság elve (az európai territorialitás elve) alapján működő 

egységes jogi térség legyen.124 Ennek jelenleg a legeklatánsabb példája az európai 

elfogatóparancs intézményének alapján újragondolni kívánt kiadatási 

kapcsolatrendszer terve. Erről azonban bővebben a II.4.3. alatt szólok. 
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II. A KIADATÁS 

 
II.1. A kiadatás fogalma és európai forrásrendszere 

 

II.1.1. A kiadatás intézményének jelentéstartalma és a kiadatási kötelezettség 

kérdésének főbb dilemmái 

 

Megítélésem szerint a kiadatás jelentéstartalmának vizsgálatakor a legszerencsésebb 

talán Bassiouni kiadatás-fogalmának processzuális szemléletű megközelítéséből 

kiindulni. Az ókori Keleten gyakorolt előképeire is figyelemmel, napjainkig tartó 

érvénnyel látja leszögezhetőnek, hogy kiadatás („extradition”, „Auslieferung”) alatt 

hagyományosan az a formális eljárás értendő, melynek eredményeként a szuverén 

állam a bűnelkövetőt egy másik szuverén államnak büntetőeljárás lefolytatása, vagy 

büntetés végrehajtása céljából átadja.125 Egy általánosabb, komplexebb dimenzióból 

szemlélődve lényegében ugyanígy fogalmazott Szászy is a század elején. 

Megállapítása szerint „a kiadatás… alatt büntetőjogi értelemben azt a nemzetközi 

ténykedést értjük, amellyel az állam a területén tartózkodó és más államban 

bűnvádilag üldözött vagy már elítélt közbűntettest az utóbbi állam részére oly célból 

szolgáltat ki, hogy ellene a bűnvádi eljárás megindítható, lefolytatható vagy a már 

korábban megállapított büntetés végrehajtható legyen.” 126 E fogalmi meghatározás 

azért tekinthető összetettnek, mert a kiadatás intézményét nem csupán magával az 

eljárással azonosítja, hanem annak a modern kiadatási jog időszakában kiformálódott 

jogi természetére is utalva (I.1.3.), implicite egyszerre utal annak politikai és jogi 

„töltetére” is.   

A fentiekben említettek szellemiségében olvashatunk fogalmi meghatározást számos 

állam kiadatásra vonatkozó részletszabályokat tartalmazó jogsegély-törvényében is.127  

                                                        
125 BASSIOUNI, M. Ch.: International Extradition and World Public Order (A.W. Sijthoff-Leyden, Oceana 
Publications Inc. – Dobbs Ferry, N. Y. 1974.) 2. o. 
126   [SZÁSZY I.: Kiadatási jog (Franklin-Társulat, Bp., 1933.) 5. o.] 
127 Lásd pl. hazánk tekintetében a NBJTV 11.§(1) bekezdését, vagy a német jogsegély-törvény 2.§(1) 
bekezdését, mely értelmében „Ein Ausländer, der in einem ausländischen Staat wegen einer Tat, die dort mit 
Strafe bedroht ist, verfolgt wird oder verurteilt worden ist, kann diesem Staat auf Ersuchen einer zuständigen 



A pontosítás kedvéért hozzáteszem, hogy a kiadatás fogalma a személyek átadása 

mellett eredetileg a tárgyak átadását is fókuszálta. Ugyanakkor látni kell, hogy bár 

erre a jelenleg hatályos vonatkozó jogforrások is figyelemmel vannak (II.1.2.;II.3.2.), 

de a tárgyak átadására vonatkozó szabályok elsősorban az eljárási jogsegély (I.1.2.) 

keretében fejlődtek tovább, így ennek a kérdésnek a továbbiakban csak a szükséghez 

képest kívánok figyelmet szentelni. 

A fentiekre is tekintettel már e helyen fontos különbséget tenni kiadatás és átadás 

között. Míg ha valakiről azt mondjuk, hogy „ki van adva” egyáltalán nem biztos, hogy 

az ténylegesen át is van adva a megkereső állam részére. A kiadatás egész pontosan 

tehát egy olyan kötelező erejű érdemi határozatot fókuszál, mely a releváns eljárás 

lefolytatását követően születik meg a megkeresett államban (II.3.), s az átadás ehhez 

képest a kiadatásról szóló (pozitív) döntés céljának tényszerű beteljesítése. Ha ez a 

meghatározott helyen és időben nem történik meg,128 a kiadatás célja meghiúsul. (A 

kiadatás fogalmi körének egyéb elhatárolási szempontjairól rendszertani okok miatt a 

II.4. alatt szólok részletesebben).  

Hangsúlyozandó, hogy a kiadatás foganatosítása az indirekt büntető 

igazságszolgáltatási rendszerben alapállásban a szuverén államok joga és nem pedig 

kötelezettsége. Ez a jog minden államot szuverenitásának szükségszerű részeként 

felfogott területi felségjoga (I.1.1.)  alapján illeti meg, s a kiadatási kérelem alapján 

eljárás lefolytatására csak akkor keletkezik kötelezettsége, ha arra valamilyen jogforrás 

(II.1.2.) kifejezetten kötelezi. Lényeges tehát, hogy az esetlegesen fennálló kiadatási 

kötelezettségének az állam magával a kérelem érdemi megvizsgálásának, illetve a 

kiadatási eljárás (II.3.) lefolytatásának tényével eleget tesz és a kiadatási kérelemben 

foglaltak megtagadásával – amennyiben az elutasító határozatban annak indokait 

megfelelően rögzítik – nem sérti meg az adott nemzetközi obligációját. 

Abból a körülményből kifolyólag azonban, hogy a kiadatási eljárás (II.3.) során 

számos, a megkeresés sorsának eldöntéséhez szükséges feltétel vizsgálata 

                                                                                                                                                                             
Stelle zur Verfolgung oder zur Vollstreckung einer wegen der Tat verhängten Strafe oder sonstigen Sanktion 
ausgeliefert werden.” 
128 Az Európai Kiadatási Egyezmény szerint ha a kiadni kért személyt a megadott idôpontban nem vették át - 
hacsak vis maior nem lépett fel -, 15 nap elteltével ôt szabadlábra lehet helyezni, 30 nap elteltével pedig 
minden esetben szabadlábra kell helyezni. (18.cikkely). A NBJTV 22.§(2) c) pontja értelmében viszont a 
megjelölt időpontot követő 15 nap elteltével a kiadatási letartóztatást az igazságügyi miniszternek haladéktalanul 
meg kell szüntetni.   



elkerülhetetlen (II.2.) az elutasító határozat megszületésének lehetősége első 

pillantásra legalább két rémképet vethet fel: a terhelt büntetlenségét ipso iure, valamint 

- ennek elkerülését minden körülmények között megakadályozandó - a kiadatás 

általános érvénnyel, mérlegelést nem tűrő módon történő kötelezővé tételét.129  

Ez a pont az, amikor az aut dedere aut judicare elv jelentős szerephez jut(hat). 

 
II.1.1.1.  Az „aut dedere aut judicare” elv történeti gyökerei és jelenkori kihívásai 
 
 

Amíg az elvben testet öltő idea minden bizonnyal már a XIV. században, Baldus 

gondolataiban gyökeret vert,130 a kifejezés maga egy újfent Hugo Grotiusra 

visszavezethető gondolat modernkori adaptációja: aut dedere aut punire.131 

Lingvisztikai szempontból ezt pontatlanul szokták fordítani akként, hogy „kiadni vagy 

megbüntetni”. Nem ismerte ugyanis sem a klasszikus, sem pedig a középkori latin 

nyelv az extradere igét, s így pontosan a dedere szó inkább átadásnak lenne 

fordítható.132 Nem kétséges azonban, hogy tartalmi megközelítésben Grotius az általa 

használt igével a kiadatás intézményét kívánta jelölni.  

Az aut dedere aut punire kötelezettségét az egyénekért való állami felelősség elve 

alapján képzelte el, melyet a patientia és a receptus fogalmaira133 vezetett vissza. A 

princípiumot továbbá általános nemzetközi kötelezettségként hirdette meg, mely 

obligáció megszegése a hadüzenet jogos okát szolgáltatta (casus belli). Az elv 

betartása Grotius szerint diszkrecionális mérlegelés függvénye: a megkeresett állam 

                                                        
129 Ez azonban már átvezet a szupranacionális (direkt) büntető igazságszolgáltatás területére. Erről bővebben: 
II.4.4.  
130 Ennek alátámasztására lásd: BODIN, J.: The Six Books of a Commonwealth (ed.: McRae, K., 1962.) 359.o., 
idézi: BASSIOUNI, M. Ch. – WISE, E. M. : Aut Dedere Aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in 
International Law (Kluwer, 1995.) 27-28.o. 
131 GROTIUS, H.: i. m. II. kötet, XXI. fej., IV.1., IV.3.; 476-477.o. 
132 Az extradition (”kiadatás”) főnév először a francia nyelvben jelent meg a XVIII. században, ám 
nyelvészeti aspektusban mindenképpen sajátosan: a vonatkozó igét (extrader) megelőzően került be a nyelvi 
használatba. [Bővebben lásd: WISE, E. M.: The Hypothesis of a Civitas Maxima and the Maxim Aut Dedere 
Aut Judicare (INT. REV. P. L 1991. Vol. 62. Nos. 1-2.  125-130.o.), v.ö.: BASSIOUNI,  M. Ch.: International 
Extradition and World Public Order (A.W. Sijthoff-Leyden-Oceana-Dobbs Ferry, 1974.) 2-3.o.]. 
Ugyanakkor megemlítendő az a gondolat, miszerint az összes „tion” végződésű francia kifejezés vagy a 
megfelelő latin szó mechanikus átírása, vagy mesterséges középkori utánképzése, s így nagyjából minden ilyen 
szóra vonatkoztatható, hogy először főnévi formában jelent meg, mivel így volt rá szükség a szakmában, s 
köznyelvivé válása nyomán alkottak belőle mesterségesen igét. 
 
133 Ezek jelentéstartalma sorrendben: a más államokra sérelmes cselekmények megelőzésére irányuló törekvés 
hiánya (ún. eltűrés); a bűncselekményt elkövetők befogadása (GROTIUS, H.: i. m. II. kötet XXI. Fej. II. 2. 472. 
o.) 



vagy kiadja, vagy esetleg maga bünteti meg a bűnelkövetőt. Ugyanakkor egyes 

értelmezések szerint a szuverenitás elvéhez kiindulópontként kapcsolódó területi elv a 

hangsúlyt mégiscsak az előbbire látszik helyezni: pl. a locus delicti állama büntető 

hatalmának megfelelő érvényesíthetősége érdekében még a saját állampolgár 

kiadatásának lehetőségét is elismerte. Grotius hangsúlyozta továbbá, hogy a kiadatás 

esetleges engedélyezése nem keletkeztet és nem is von el jogot, ez csupán elhárítja az 

akadályt a sértett állam természetjogból fakadó büntető hatalmának gyakorlása elől.134 

Azzal azonban, hogy mindkét részkötelezettség teljesítéséhez a bűnösség 

bizonyításának kívánalmát „társította” (qui culpae est compertus), újabb bizonyítéka 

annak, hogy végleg elvetette a kiadatás (a jogsegély-típusú együttműködés) önkényes, 

politikai eszközként való kezelését, s azt az „igazságügyi intézmény fokára emelte”.135 

Ide kapcsolódóan a grotiusi elvet helyesen úgy lehet értelmezni, hogy a megkeresett 

állam aut punire kötelezettsége elsődlegesen a büntetőeljárás lefolytatásának 

kötelezettségét jelenti és amennyiben a bűnösség nem nyert bizonyítást, büntetést sem 

lehet kiszabni. Erre figyelemmel napjainkban a princípiumot aut dedere aut 

judicareként fogalmazzák meg.136 

Bár Grotius szerint az államokat a nemzetközi jog kötelezi az elv betartására, a 

modern kiadatási jogban ezt sokan nem tekintik a nemzetközi jog maradéktalanul 

érvényesülő pozitív szabályának.137 A diskurzus arról folyik, hogy a princípium 

elsősorban nemzetközi szerződéses alapon, a nemzetközi szokásjog részeként, illetve a 

nemzetközi jog általános elveként értelmezhető-e megfelelően. 

Ha az elvet a nemzetközi szerződési jog részeként vizsgáljuk, akkor azzal kell 

szembesüljünk, hogy az változatos megfogalmazásban és nem túlságosan széles 

körben bukkan fel a jelzett területen. Célszerű a vonatkozó konvenciókat rendező elvek 

köré csoportosítani.138  

Ami az európai multilaterális kiadatási egyezményeket – így a Benelux Kiadatási 

Szerződést (1962), az Európa Tanács keretében, Párizsban született Egyezményt 

                                                        
134 GROTIUS,  H.: i.m. II. kötet XXI. fej. IV. 7. 479.o. 
135 DOLESCHALL, A. : i. m. 736 .o. 
136 BASSIOUNI, M. Ch.  – WISE, E.M.: i. m. 40.o. 
137 SCHULTZ, H.: The General Framework of Extradition and Asylum (In: BASSIOUNI,  M.Ch. – NANDA, 
Ved. P.: A Treatise on International Criminal Law Vol II. Charles C. Thomas Publisher, 1973. 310. o.) 
138 BASSIOUNI, M. Ch. – WISE, E.M.: i. m. 11-19. o. 



(1957))139 – illeti, első pillantásra semmilyen rendelkezés sem lelhető fel bennük, ami 

az aut dedere aut judicare kívánalmát testesítené meg. Közvetett módon, a saját 

állampolgár kiadatásának összefüggésében (II.2.4.) azonban az 1957-es egyezményben 

találhatunk az elv megjelenésére utaló gondolatot, amikor a 6.cikkely (2) 

bekezdésében rögzíti, hogy ha a megkeresett Fél nem adja ki saját állampolgárát, a 

megkereső Fél kérésére saját illetékes hatóságai elé terjeszti az ügyet avégett, hogy ha 

szükségesnek látják, eljárást folytassanak le. Hasonló megközelítésben számos egyéb 

kétoldalú kiadatási szerződés is tartalmaz releváns rendelkezést.140 

A „kiadni vagy megbüntetni” elv közvetlen megfogalmazása inkább a büntető anyagi 

jogi, egyes cselekmények inkriminációját „felvállaló” nemzetközi szerződésekben 

érhető tetten.  

Ezek körében számos konvenció az 1929-ben született Pénzhamisításról szóló 

egyezmény formulájára alapozva tartalmaz rendelkezést. Az idézett forrás nem kívánja 

meg a felektől, hogy minden olyan esetben folytasson le eljárást, amikor a kiadatást 

megtagadta. E tekintetben különbséget tesz saját és nem saját állampolgár (vagy 

hontalan személy) kiadatásának esete között. A 8.cikkely értelmében amikor a kiadni 

kért terhelt saját állampolgár, a kérelem elutasítását követően a kiadatási megkeresés 

tárgyában le kell folytatni az eljárást vele szemben, mivel ez különösebb nehézségek 

nélkül megtehető. A 9. cikkely a másik kategóriába tartozó terheltek kapcsán az eljárás 

lefolytatásának kötelezettségét ahhoz a feltételhez köti, hogy a megkeresett állam 

belső joga az állam büntető joghatóságát a külföldiek által külföldön elkövetett 

bűncselekményeire nézve is kiterjessze, továbbá akkor is fennáll e kötelezettség, ha a 

kiadatási kérelem teljesítése, a terhelt átadása valamilyen a bűncselekményhez nem 

kapcsolódó körülmény miatt hiúsul meg. Hasonló rendelkezéseket tartalmaz az 

illegális kábítószer-kereskedelemről szóló 1936-ban kidolgozott egyezmény 7-

8.cikkelye, valamint az 1937-ben, a terrorizmus visszaszorításának tárgyában született 

konvenció 9-10.artikulusa. 

                                                        
139 Ezekről bővebben lásd: II. fejezet. 
140 Lásd pl. a hazánk és az USA között 1994.december 1-jén aláírt és az 1997. évi LXI. törvénnyel kihirdetett 
kiadatási szerződés 3. cikkelyét, mely szerint ha a kiadatás megtagadásának alapjául kizárólag a kiadni kért 
személy állampolgársága szolgált, a megkeresett állam a megkeresô állam kérelmére köteles az ügyet saját 
bûnüldözô hatóságai elé terjeszteni.  



Csak a saját állampolgár kiadatása kapcsán szól az aut judicare kívánalmáról az 

ember(rabszolga)kereskedés és mások prostitúciója kihasználásának tárgyában 1950-

ben született konvenció141 9.cikkelye, valamint az ENSZ transznacionális szervezett 

bűnözés elleni, 2000-ben aláírásra megnyitott egyezményének 16. cikkelye. Az 1961-

ben kelt Egységes Kábítószer-egyezmény142 szintén az 1929-es formulát használó 

egyezmények csoportjába sorolható, habár - az 1971-es pszichotrop anyagokról szóló 

konvenció143 22.cikkelyéhez hasonlóan - ugyanazon cikkelyben rendelkezik mindkét 

aspektusról (36.cikkely) Végül e körbe sorolható a kábítószerek és pszichotrop 

anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988-ban kidolgozott Bécsi Egyezmény144 is, ami 

ugyan már sajátosan ötvözi a formulát a később említendő hágai formulával: „...az a 

Fél, amelynek a területén a bűncselekmény feltételezett elkövetője található, 

amennyiben az a belső joga szerint megállapított bármely büntetőjogi joghatósága 

gyakorlását nem sérti, köteles az ügyet büntetőeljárás lefolytatása céljából átadni 

illetékes hatóságainak, feltéve, hogy másként nem állapodik meg a megkereső Féllel” 

(6.cikkely (9)). Ehhez hasonló megfogalmazást fektet le az 1999-es Korrupció elleni 

Strasbourgi Egyezmény 27. cikkelye is. 

A szerződések harmadik csoportja, mely tartalmazza az aut dedere aut judicare 

szabályát a háborús bűncselekmények körét kijelölő 1949-es Genfi Egyezmények. 

Leszögezik, hogy minden Szerződő Felet az a kötelezettség terheli, hogy –

állampolgárságukra tekintet nélkül - kutassa fel és állítsa bíróság elé azokat a 

személyeket, akik alaposan gyanúsíthatók a meghatározott súlyos jogsértések 

parancsra, vagy anélkül történt elkövetésével; más Szerződő Fél kérésére - a belső jog 

előírásaira is figyelemmel – a terheltet eljárás lefolytatása céljából ennek területére 

átutalhatja, feltéve, ha a megkereső Fél az alapos gyanút valószínűsítette. 

Amely konvenciók nem korlátozzák és nem rendelik alá az aut judicare 

kötelezettségét a belső jog területi és személyi hatályra vonatkozó rendelkezéseinek, s 

azt az eddigiekhez képest a legszélesebben tartalmazzák, azok a légi járművek 

jogellenes hatalomba kerítése tárgyában, 1970-ben Hágában született egyezmény145 

                                                        
141 Hazánkban az 1955. évi 34. tvr hirdette ki.  
142 Hazánkban az 1965. évi 4. tvr hirdette ki. 
143 Hazánkban az 1979. évi 25. tvr hirdette ki. 
144 Hazánkban az 1998. évi L. tv. hirdette ki. 
145 Hazánkban  az 1972. évi 8. tvr hirdette ki. 



formuláját alkalmazzák: ”Ha a forum deprehensionis állama nem adja ki a 

gyanúsítottat, köteles arról gondoskodni, hogy az ügy - mindennemű kivétel nélkül és 

függetlenül attól, hogy a bűncselekményt a területén követték-e el – büntetőeljárás 

lefolytatása céljából az illetékes hatóságai elé kerüljön” (7.cikk). A formula helyesen 

úgy értelmezendő, hogy a letartóztatási hely államának akkor is lehetősége van az 

ügyet a saját hatóságai elé utalnia, ha más állam az ügyben kiadatási kérelmet nem is 

terjesztett elő, míg az egyéb, ilyen formulát nem használó egyezmények - így az 

Európa Tanács 1977-es terrorizmus visszaszorításának tárgyában született 

egyezménye146 - alapján erre csak akkor kerülhet sor, ha kiadatási kérelem 

előterjesztésre került és annak teljesítését a Szerződő Fél megtagadta. 

Hasonló rendelkezés található az ENSZ égisze alatt kidolgozott számos egyéb 

egyezményben is. Ilyenek pl.: a polgári repülés biztonsága ellen elkövetett 

bűncselekmények tárgyában kidolgozott Montreáli Konvenció147 (1971), a 

nemzetközileg védett személyek ellen elkövetett bűncselekményekről szóló New 

York-i Egyezmény148 (1972), vagy a túszszedés elleni 1979-es149 és a kínzás elleni 

1984-es ENSZ egyezmény,150 továbbá a hágai formulát használónak lehet tekinteni a 

terrorista bombatámadások visszaszorítása céljából 1998-ban kidolgozott és a 

terrorizmus finanszírozásának megakadályozása  reményében 2000-ben megalkotott 

New York-i Egyezményeket is.  

A fent említett egyezmények – s különösen a legmodernebb hágai-formulát alkalmazó 

szerződések – túlnyomó részének hiányosságaként említendő meg, hogy a kérdést nem 

komplex szemlélettel szabályozzák, minthogy nem jelölik ki azt az elméleti és 

gyakorlati keretet, amelyben az aut dedere aut judicare elve működhet. Nem 

fordítanak továbbá kellő figyelmet a kiadni kért személy emberi jogainak védelmére, 

azt teljesen a szerződő felek egyéb nemzetközi kötelezettségvállalásaira, végső soron 

pedig nemzeti jogának biztosítékaira bízzák.151 A probléma különös éllel vetődik fel, 

                                                        
146 Hazánkban az 1997. évi XCIII. tv. hirdette ki. 
147 Hazánkban az 1973. évi 17. tvr hirdette ki. 
148 Hazánkban az 1977. évi 22. tvr. hirdette ki. 
149 Hazánkban az 1987. évi 24. tvr hirdette ki. 
150 Hazánkban az 1988. évi 3. tvr hirdette ki. 
151 Ezeket az aut dedere aut judicare elv mögött rejlő elméleti és gyakorlati megfontolásokat össze lehetne 
foglalni pl. egy nemzetközi szervezet keretében kidolgozott “Nemzetközi Bűnügyi Együttműködés Elveinek 
Deklarációjá”- ban. Bővebben lásd: WYNGAERT, Ch.: The political offence exception to extradition – the 



amikor a fenti többoldalú egyezményeket a felek egyben a kiadatás jogalapjának is 

tekintik, nem lévén közöttük kiadatási szerződés érvényben (amely esetleg az emberi 

jogokra is „koncentrál”), továbbá amikor ugyan létezik ilyen, de pl. a megkereső fél 

belső jogrendszere nem garantálja a terhelt megfelelő jogvédelmét.  

Akik a „kiadni vagy megbüntetni” elvre, mint a nemzetközi szokásjog egyik 

szabályára tekintenek, azt a következők alapján teszik.152 

(1) Eredetét tekintve az elv alkalmazhatósága a civitas maxima eszméjén alapul, s 

elsősorban a nemzetközi bűncselekmények körét érinti, bár kivételesen egyéb, 

közönséges deliktumra is kiterjed. (Grotius153).  

(2) A grotiusi eszme alapján az elv általános nemzetközi jogi kötelezettséget ró a 

szuverén államokra. A modern kiadatási jog szerint azonban ez „imperfekt obligáció”, 

pusztán morális kötelesség, s annak valamilyen pozitiválódott forrásban – elsősorban 

nemzetközi egyezményben - meg kell jelennie154, különben mindaddig a patientia 

vagy a receptus gyakorlása is az állam lehetséges (jogszerű) választási lehetősége lesz. 

Ennek ellenérveként azt hozzák fel, hogy minden egyes esetben, amikor az aut dedere 

aut judicare elv nemzetközi egyezményben is megjelenik, nem másról van szó, mint a 

nemzetközi szokásjogban már létező szabály tételes elismeréséről. Ha léteznek olyan 

bűncselekmények, amelyek már a nemzetközi szokásjog szerint is azok (pl. az 

emberi(es)ség elleni, vagy háborús bűncselekmények, a kalózkodás, s a jórészt ebből 

kinőtt bizonyos terrorista bűncselekmények II.4.4.)  függetlenül attól, hol, mikor, ki 

követte azokat el, akkor ehhez fogalmilag is a szokásjog részeként kell kapcsolódjon 

az aut dedere aut judicare elv. Hasonló gondolatot fogalmazott meg Weeramantry bíró 

a Lockerbie-ügyben is.155 Ugyanakkor ezt a nézetet többen hevesen ellenzik,156 Ha az 

elv ezen pozíciója nem talál elfogadásra legalább a nemzetközi bűncselekmények 

egyre szélesedő körében, a direkt büntető igazságszolgáltatási rendszer jelenlegi szűk 

hatóköre okán, az indirekt bűnüldözési rendszer nem tudná elérni a célját, hiszen 

                                                                                                                                                                             
delicate problem of balancing the rights of the individual and the international public order (Kluwer, 1980.) 227. 
o. 
152 BASSIOUNI, M. Ch. –WISE, E. M. : i.m. 22-25.o. 
153 GROTIUS, H.: i.m. II.kötet XXI.fej. V.5. 485.o. 
154 Lásd pl. SHEARER,  I. A.: Extradition in International Law (Oceana Publications, 1971.) 24-27.o. 
155 BASSIOUNI, M. Ch. – WISE, E. M. : i. m. 63. o. 
156 GILBERT,  G.: Transnational Fugitive Offenders in International Law – Extradition and Other Mechanisms 
(Kluwer, 1998.) 322.o. 



sokszor az egyezményekben felbukkanó megfogalmazások – különösen a belső jog  

figyelembevételére történő utalás - a gyakorlatban csak „halott betűk” lehetnek.157  

(3) Minthogy a nemzetközi bűncselekmények legnagyobb részét (pl. népirtás, 

agresszió) megállapító (szokás)jogi szabályok ius cogens normák, az általánosan 

kötelező aut dedere aut judicare elve is annak kell minősüljön. Hogy mikor 

minősülhet ilyenként, persze nem csupán a kiadatás tárgyát képező bűncselekménytől, 

hanem attól is függ, milyen formában fogalmazódik meg a vonatkozó szokásjogot 

pozitiváló egyezményekben158 (lásd fentebb), s ehhez képest a ius cogens jelleg a 

források egymáshoz való viszonyában értelmezhető. Ennek alapján egyes szerzők 

szerint pl. a Genfi Egyezmények formulája alkalmazandó a hágai formulához képest, a 

hágai az Európa Tanács 1977-es terrorizmus visszaszorításának tárgyában született 

konvenciójához képest. Az már egy másik probléma, hogy amennyiben elfogadjuk 

ezen megközelítésben pl. a legszélesebb körben alkalmazott hágai formula ius cogens 

jellegét, akkor számos kiadatási szerződés (vagy belső jogi norma) részben 

érvénytelenné és alkalmazhatatlanná válna pl. a saját állampolgár kiadatását tiltó 

rendelkezés vonatkozásában.159 

 
II.1.1.2. Aut dedere aut judicare – aut dedere aut transferre? - Kulcsproblémák 
 

A) A modern kiadatási jogban az aut dedere aut judicare elve által megtestesített 

kötelezettség teljesítésének mikéntje– részben a pozitív nemzetközi jogban említett 

változatos megfogalmazására, de főleg a ténylegesen követett gyakorlatra figyelemmel 

– alapvetően két aspektusban értelmezhető160.  

Felfogható egyrészt ún. diszjunktív jellegűnek, amely esetben nem a grotiusi 

vagylagosságról van szó, hanem arról, hogy praktikus szempontok miatt161 elsősorban 

az aut dedere részkötelezettség realizálására helyezendő a hangsúly. Ez azt jelenti, 

hogy amennyiben a kiadatás feltételei fennállnak, a kérelmet teljesíteni kell, csak 

                                                        
157 CASSESE, A. : International Law in a Divided World (Clarendon Press, Oxford, 1986.) 275. o. 
158 SWART, B.: Refusal of Extradition and the United Nations Model Treaty on Extradition (Netherlands 
Yearbook of International Law Vol.XXIII. 1992.) 214-217.o. 
159 BASSIOUNI, M. Ch. – WISE, E. M. : i.m. 16.o. 
160 GILBERT, G.: i.m. 322.; BASSIOUNI,  M. Ch.: The appraisal...338.o. 
161 Pl. a bizonyítékok a legkönnyebben az elkövetési hely államában lelhetők fel. 



valamely akadály felmerülése esetén jöhet szóba az aut judicare szerinti eljárás. (Ez a 

lehetséges megfontolás merült fel pl. a Lockerbie-ügyben is).   

Másrészt tekinthetünk azonban az elv két összetevőjére úgy is, mint amelyek a 

grotiusi vagylagosságot tükrözik; így a megkeresett állam szabadon, saját 

diszkrecionális jogkörében dönthet: kiadja a terheltet, vagy maga jár el vele szemben. 

Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a megkereső állam kiadatási kérelmét a 

feltételek megléte ellenére elutasítja és maga folytatja le az eljárást, vagy egy másik 

állam kiadatási kérelmét teljesíti. Napjainkban ezen utóbbi megoldás háttérbe szorul a 

diszjunktívhoz képest, bár többek szerint alkalmazása megfontolandó lenne a  politikai 

bűncselekmények esetén, hiszen így a kiadatási kérelem elutasítása esetén a 

megkeresett állam megkímélhetné magát az ilyen ügyekben rendkívül kényes 

indokolási kötelezettségtől. 

B) Az aut judicare-részkötelezettség teljesítésének kérdését feltétlenül a ne bis in 

idem elvének lehető legszélesebb, univerzális érvényesülési kívánalmához kell kötni. 

Ez egészen a kétszeres eljárás tilalmának cogens emberi jogként való elismerésére 

irányuló törekvésekhez vezethet el bennünket.162 

C) Arra nézve, hogy a bűncselekmények, amelyekre a fentiekre figyelemmel 

alapvetően diszjunktív természetű aut dedere aut judicare mindenképpen 

kiterjeszkedik, milyen módszerrel határozhatók meg, két megoldás jöhet szóba.163 

Alkalmazásuk annak függvénye, hogy pontosan mi az a nemzetközi keret, amelyen 

belül az együttműködés tárgyukban folyik.  

Minthogy a szuverén államok közötti hosszútávon is állandó bűnügyi kooperációra 

való politikai hajlandóság általában regionális keretben érhető tetten (pl. Európa 

Tanács, Európai Unió, Amerikai Államok Szervezete, FÁK – I.2.), e körben az 

eliminatív módszer a javasolt (bővebben: II.1.1.3.). Ezáltal az együttműködés 

rugalmasan alkalmazkodhat a nemzetközi és transznacionális deliktumok 

tényállásának változásaihoz, új bűncselekmények megalkotásához (bár különösen 

                                                        
162 Lásd pl. a XVI. Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszus (Budapest, 1999.) IV. Szekciójának következtetését 
[bővebben pl.: The Criminal Justice Systems Facing the Challenge of Organised Crime (INT. REV. P. L.  Vol. 
70. Nos.1-2. 1999.) 169-178.o.]  
163 SHEARER, I.A.: i. m. 133-134.o. 



nagy problémát jelent viszont az új, komplex bűncselekmények köre164), s a „kiadni 

vagy megbüntetni” elv a közönséges bűncselekményekre is alkalmazható lenne.  

A regionális együttműködéstől tágabb keretben (ENSZ) az enumeratív módszert 

(II.1.1.3.) érdemes alkalmazni, amely értelmében az aut dedere aut judicare 

követelménye csak azon nemzetközi és transznacionális bűncselekményekre 

vonatkozna, amelyeket a nemzetközi közösség, mint egész tételesen, taxatíve ilyen 

delictumként határozott meg. Ez azonban elvi éllel veti fel a nemzetközi 

bűncselekmény fogalmának165, illetve ezek kodifikálásának problémáját.166 

D) Az aut dedere aut judicare mind hatékonyabb érvényesülése érdekében a 

nemzetközi és transznacionális bűncselekmények tekintetében minden esetben az 

univerzális büntető joghatóság167 kifejezett megállapítása a javasolt.168 Ez még 

felvillanni sem hagyná azt a már többször is felvetett gondolatot - amellyel a 

Genocídium Egyezmény VI. cikkelyében foglaltak169 értelmezése eredményeként 

nemrégen pl. a spanyol kiadatási kérelem kapcsán a Pinochet-ügyben is találkozni 

lehetett170-, hogy ezekhez a cselekményekhez természetüknél és súlyuknál fogva ne 

fűződne eo ipso - a nemzetközi szokásjog alapján is - ilyen joghatóság.  

Határozott a törekvés arra, hogy az aut dedere aut judicare elv feltétlenül és a lehető 

legszélesebb körben a közönséges bűncselekmények vonatkozásában is alkalmazandó 

legyen.171 A közönséges bűncselekmények vonatkozásában a képviseleti elv 

(„representation principle”) alapján álló szubszidiárius univerzális büntető 

joghatóság („vicarious administration of justice”, „stellvertretende 

                                                        
164 Erről lásd a II.2.6. alatt írtakat. 
165 Erről lásd pl.: WISE, E.M.: International Crimes and Domestic Criminal Law (DePaul University Law 
Review Vol.38. 1989.) 923.o. 
166 Ennek egy javaslataként lásd pl. BASSIOUNI,  M.Ch.: International Criminal Law. A Draft International 
Criminal Code (Sijthoff & Noordhoff, 1980. Germantown), vagy legújabban az 1998-ban elfogadott Római 
Statutum 6., 7., 8. cikkelyeit és azok értelmezésének és alkalmazásának elősegítésére 2000. decemberében 
kidolgozott Függeléket (http://www.igc.org/icc/html/u.n..html#statute). 
167 Erről részletesebben lásd a II.4.4. fejezetet. 
168 Ezzel kapcsolatban lásd pl. GILBERT, G.: i.m. 323-329.o. 
169 E szerint „a népirtással, vagy a III. Cikkben felsorolt egyéb cselekmények bármelyikének elkövetésével 
vádolt személyek felett azon állam illetékes bírósága ítélkezik, melynek területén a cselekményt elkövették, vagy 
a Nemzetközi Büntető Bíróság azon Szerződő Felek viszonylatában, amelyek annak joghatóságát magukra nézve 
elismerték.” 
170 Pinochet ügyvédei többek között a Genocídium-egyezmény szövegezésére (6.cikkely) hivatkozva úgy 
érveltek, hogy Spanyolországnak ilyen bűncselekmény tárgyában joghatósága csak akkor lehetne, ha azt a 
területén követték volna el. TAYLOR, L. T.: Jurisdiction in the Pinochet Case: The View from Spain (European 
Public Law 2000. Vol. 6. Issue 4. 621-622. o.) 



Strafrechtspflege”172) alkalmazása a megfontolandó, amely a diszjunktív alkalmazási 

modellhez és a primo dedere secundo judicare elvhez kapcsolható.173 Ez az elv 

elsősorban az államok (eredeti) belső jogában kell, hogy megjelenjen,174 s akkor 

alkalmazandó, amennyiben a joghatósággal rendelkező megkereső állam előterjesztett 

kiadatási kérelmet, de azt a megkeresett fél elutasította, viszont ő maga sem a területi 

elv, sem a személyi elv, sem pedig az univerzalitás elve alapján nem tud eljárni (hiszen 

a bűncselekmény nem nemzetközi, vagy transznacionális). Ilyen esetekben a 

joghatósága a megkereső fél joghatóságából vezethető le, azt helyettesíti, vagy 

másképpen szólva a megkeresett fél képviseli a megkereső felet. A kiadatási kérelem 

elutasításának tényéből fakadó joghatóság gondolata napjainkban már rendkívül széles 

körben elterjedt Európában. A gyakorlatban már kevésbé ismert az olyan megoldás, 

amely szerint minden kiadatási kérelem magában foglalna a büntetőeljárás átadására 

vonatkozó másodlagos kérelmet, a célból, hogy amennyiben a megkeresett állam 

megtagadja a kiadatást, átvehesse a megkereső államban függőben lévő eljárást, s 

egyúttal joghatóságot is nyerjen a kérelem tárgyát képező bűncselekmény ügyében.175 

E) Legújabban az aut dedere aut judicare elv egy harmadik dimenziót kezd nyerni. 

Ennek értelmében a kívánalom úgy is teljesíthető, hogy a megkeresett fél megtagadja a 

kiadatást és nem is utalja az ügyet saját illetékes hatóságai elé, viszont mintegy köztes 

megoldásként a terheltet átadja egy harmadik államnak: aut dedere aut transferre.176 

Ez a gondolat a Lockerbie-ügyben merült fel először és egy Nagy Britannia és 

Hollandia között létrejött speciális kétoldalú szerződés alapján177 végül Hollandiában 

(Camp Zeist) az elkövetés helyének joga – a skót jog - szerint született ítéletet. Mivel a 

terhelt átadása az ENSZ tevékeny közreműködésével történt, a szervezet 

                                                                                                                                                                             
171 PLACHTA, M. : Extradition and the Principle Aut Dedere Aut Judicare in the New Polish Legislation (EUR. 
J. CR. L . CR. J. 1998. No. 2. 105. o.) 
172 OEHLER, D.: i. m. 497-517. o. 
173 BLAKESLEY, Ch. – LAGODNY, O.: Competing National Laws: Network or Jungle? (In: ESER, A. – 
LAGODNY, O.: PR. PROC. TRANS. CR. L., Freiburg i.Br. 1991. 98-99. o.) 
174 Lásd pl. a NBJTV 28.§-át: “Ha a kiadatást az igazságügy-miniszter megtagadta, vagy a kiadott személyt a 
megkereső állam nem vette át, a büntetőeljárás megindításának vagy egyéb intézkedés megfontolásának céljából 
az igazságügy-miniszter az iratokat megküldi a legfőbb ügyésznek.” 
175 WYNGAERT, Ch.: The political... i. m. 225-226.o. 
176 PLACHTA, M. : The Lockerbie Case: The Role of the Security Council in Enforcing the Principle Aut 
Dedere Aut Judicare (EUR. J. INT’L L 2001. No. 1. 136. o.) 
177 Ennek szövegéről lásd: KAMMINGA, M.T.: Comment: Trial of Lockerbie suspects before a Scottish court in 
the Netherlands (Netherlands International Law Review Vol. XLV. Issue 3. 421-433.o.) 



szerepvállalása szintén új elemként bukkan fel a jogsegély típusú nemzetközi bűnügyi 

együttműködésben.178 

 

 

II.1.1.3. A kiadatási bűncselekmény fogalma 
 

Arra nézve, hogy kiadatásnak mely bűncselekményekre nézve van helye - tehát mit 

lehet ún. kiadatási bűncselekménynek tekinteni -, a célszerűség, gazdaságosság 

(minima non curat praetor) és a (büntető)jogpolitika függvényében két alapvető 

jogtechnikai módszert lehet segítségül hívni.  

Az egyik az ún. enumeratív módszer,179melynek lényege az, hogy a kiadatási 

bűncselekményként minősülő delictumok körét taxatíve, mintegy listát, katalógust 

alkotva határozza meg az adott forrás. Ezen metódust követték a II. Világháború előtt 

kötött (európai) kiadatási szerződések túlnyomó részben.180 

Az ún. elimináció módszere181 szerint csak bizonyos súlyú bűncselekmények 

tárgyában kérhető és engedélyezhető a kiadatás. Így vagy arra kell figyelemmel lenni, 

hogy az adott bűncselekménynek mi a dogmatikai súlya (bűntett, vétség, vagy 

kihágás-e182), vagy arra, hogy a bűncselekmény folytán előállott kár nagysága 

mekkora, vagy pedig azt kell figyelembe venni, hogy a cselekményre a megkereső és a 

megkeresett állam törvényei szerint milyen tartamú szabadságelvonással járó szankció 

szabható ki (illetve mennyi a már kiszabott ilyen természetű szankció még 

végrehajtható tartama).183  

Minthogy ismeretesen az enumeratív módszer sokszor rugalmatlan kiadatási 

gyakorlatot eredményezhet, s kevéssé tud megfelelő gyorsasággal és minőséggel 

reagálni a bűnözés új kihívásaira és formáira, az európai államok egymás közötti 

                                                        
178 WIENER A. I. : New Elements of International Co-operation in Criminal Matters (Acta Juridica Hungarica 
2000. Nos. 3-4. 176. o.) 
179 BASSIOUNI, M. Ch.: i. m. 315. o. 
180 Példaként említhető az azóta már hatályon kívül helyezett, az 1874. évi II.törvénycikkel kihirdetett, Nagy-
Britannia és Írhon Egyesült Királyságával kötött szerződésünk (2.cikk). 
181 BASSIOUNI, M. Ch.: i. m. 316. o. 
182 Pl. Magyarország kiadatási jogában a Csemegi Kódex hatályba lépését megelőzően kötött kiadatási 
szerződések a kiadatás engedélyezésének lehetőségét kizárólag a bűntettekre szorították. Utóbb e lehetőséget 
kiterjesztették a vétségekre is. (SZÁSZY I.: i. m. 71-72. o.) 



együttműködésében a II. Világháborút követően szinte teljes egészében kiszorult a 

listás rendszer, s helyét az eliminatív metódus vette át. Ehhez képest kiadatási 

bűncselekmény az Európai Kiadatási Egyezmény 2.cikkelyének (1) bekezdése szerint 

az a delictum lehet, amely mind a megkereső, mind pedig a megkeresett állam 

törvényei szerint legalább 1 év szabadságelvonással fenyegetett, illetve amely kapcsán 

a büntetés-végrehajtása céljából kért kiadatás esetén a megkereső államban kiszabott 

szankció tartama legalább 4 hónap. A Benelux Kiadatási Szerződés szintén eliminatív 

megközelítésben a büntetőeljárás lefolytatása céljából kért kiadatáshoz mindkét 

együttműködő fél joga szerint legalább 6 hónap szabadságelvonással járó szankcióval 

való fenyegetettséget, a büntetés-végrehajtás céljából kért kiadatás teljesíthetőségéhez 

legalább 3 hónap végrehajthatósági tartamot kíván meg. (2.cikkely (1)).  

Mindkét említett forrás figyelemmel van arra, hogy kiküszöbölje azt a korábbi 

gyakorlatban sok problémát keltett és sokszor tisztességtelen eljárást eredményező 

tényt, miszerint a kiadatási bűncselekmény alapja a belső jogban dogmatikailag 

kizárólag „büntetéssel” való fenyegetettség lehet.184 Így a lehetőséget biztosítanak 

arra, hogy a kiadatási bűncselekmény fentebb említett kategóriája kapcsán minden 

olyan szabadságelvonással járó „intézkedéssel” való fenyegetettség is releváns 

legyen, amelyet büntetôbíróság szabadságvesztés mellett vagy helyett hozhat, vagy 

hozott. Ezek az európai kiadatási jogban ún. biztonsági intézkedések.185  

Mivel az Európai Kiadatási Egyezmény megszületésének idején néhány állam – így 

Svájc az új jogsegély-törvénye 1983-ig történt hatályba lépéséig – a belső jogában még 

az enumeratív módszer talaján állt, továbbá arra figyelemmel, hogy a konvenció 

                                                                                                                                                                             
183 Érdekességképpen említem meg, hogy hazánk Luxemburggal 1882. február 11-én kötött, azóta már 
hatálytalanná vált kiadatási szerződése az eliminatív módszerrel kombinálta az enumeratív metódust. (1.,2. 
cikkely – 1882.évi XXXVII. tc.) 
184 Ez volt a helyzet pl. a századeleji magyar, csehszlovák és osztrák kiadatási joggyakorlatban a javító-
nevelésre ítélt (1908. évi XXXVI. tc. 17., 24., 25.§) fiatalkorúak külföldre szökése esetén. A kiadatásuk iránti 
kérelem nem vezethetett eredményre, hiszen a javító-nevelés – bár szabadság-elvonással jár, de - nem 
„büntetés”, hanem intézkedés. Ezért a szökevény fiatalkorút a szomszédos államok kiutasítás segítségével 
juttatták vissza a megkereső államba. (SZÁSZY I.: i. m. 13. o.) 
185 Lásd az Európai Kiadatási Egyezmény 25.cikkelyét. Ugyanakkor az európai államok Európán kívüli 
államokkal kötött bilaterális kiadatási szerződései szinte kivétel nélkül „büntetés”-ről szólnak. Ennek oka 
egyebek mellett abban áll, hogy a kontinensen kívüli államok büntetőjogi szankciórendszere gyakran monista. 
Ehhez képest pl. az 1968-ban kötött magyar-mongol szerződés 54.cikkelye, az 1982-ben létrejött magyar-
tunéziai szerződés 31. cikkelye, az 1976-ban született magyar-algériai szerződés 41. cikkelye, az 1970-ben 
létrejött magyar-KNDK szerződés 54. cikkelye, az 1994-ben aláírt magyar-USA szerződés 2.cikk 1.pontja a 
büntetőeljárás lefolytatása céljából kért kiadatás esetén 1 évnél súlyosabb szabadságvesztés büntetéssel való 
fenyegetettségről szól.    



aláírásra nyitva áll Európán kívüli államok számára is - melyek előfordulhat, hogy 

szintén a listás rendszert alkalmazzák -, amennyiben az aláíró Felek valamelyikének a 

törvényei nem engedélyezik a kiadatást az eliminatív módszerrel behatárolt 

bûncselekmények valamelyike miatt, kizárhatja az ilyen bûncselekményeket az 

Egyezmény alkalmazási körébôl. (2.cikkely (3)). Lényeges azonban, hogy valamennyi 

kizárt bűncselekmény tekintetében a Felek viszonosságot alkalmazhatnak (2.cikkely 

(7)), s nincs szükség kiegészítő szerződés megkötésére. A kizárt bűncselekmények 

tekintetében az Egyezményt egyébként a Felek bármikor alkalmazhatóvá tehetik 

(2.cikkely(6)). Ennek alapján Izrael 2002. január 31-én visszavonta 1967. 

szeptemberében tett fenntartását, melyben lista útján határozta meg a kiadatási 

bűncselekmények körét.186 

Bár erre a későbbiekben részletesen kitérek (II.2.1.3.C.;II.2.1.4.), e helyen a 

rendszeresség okán megemlítendő, hogy a kettős inkrimináció elvének fokozatos  

eltörlésére irányuló törekvésekkel párhuzamosan az Európai Kiadatási Egyezmény 

kiegészítése céljából az EU tagállamok között 1996-ban kötött kiadatási konvenció 

2.cikkelyének 1.pontja a kiadatási bűncselekmény fogalma kapcsán az 1 éves 

büntetendőséget csak a megkereső állam jogában követeli meg, míg a megkeresett 

államban elegendő, ha a cselekményt hat hónapi szabadságelvonással járó 

szankcióval rendelik büntetni. Az idézett cikkely 2.pontja azt sem kívánja meg, hogy 

megkeresett állam joga a megkereső államéval azonos típusú szabadságelvonó 

intézkedéssel fenyegessen a kiadatási kérelem tárgyát képező delictum kapcsán.  

Mindezen törekvésekkel kapcsolatban fokozott szerephez jut az egyébként az Európai 

Kiadatási Egyezményben is szabályozott járulékos kiadatás intézménye is, melynek 

eszméje egyes államok gyakorlatában – bizonyos feltételekkel - még a kriminális 

szabálysértéseket is bevonja a kiadatási bűncselekmény fogalmába. (bővebben: 

II.2.1.3. C.).  

Az európai elfogatóparancs jogintézményének alapján 2004. január 1.napjától 

átalakítandó európai uniós kiadatási kapcsolatrendszerről szóló 2001-ben született 

kerethatározat a kettős inkrimináció elvének (II.2.1.) teljes eltörlését deklarálva 

feleslegesnek tartja az elfogatóparancsot végrehajtó állam joga szerint meghatározni 
                                                        
186 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/cadreprincipal.htm 



egy olyan alsó határt, amely annak joga szerint is előírná a kiszabható, illetőleg 

kiszabott és végrehajtható büntetés mértékét, tartamát (II.4.3.).  

Megjegyzem: jelenleg Európában kizárólag az északi államok egymás közötti 

együttműködésben nem feltétel a kettős inkrimináció, s ezért e régióban a megkeresett 

államban fennálló büntetőjogi fenyegetettség mértéke egyáltalán nem releváns. 

Ezért elegendő, ha a kiadatási kérelem tárgyát képező cselekmény kizárólag a 

megkereső állam joga szerint olyan bűncselekmény, amely – az együttműködés 

gazdaságossági és célszerűségi szempontjaira tekintettel - pénzbüntetésnél súlyosabb 

szankcióval fenyegetett. Amennyiben a kérelem azonban saját állampolgár kiadatására 

vonatkozik (II.2.4.), a megkereső állam joga négy évnél súlyosabb 

szabadságelvonással járó szankcióval kell fenyegesse a delictumot, ahhoz, hogy az 

kiadatás tárgyát képezhesse. 

  

II.1.2. A jogforrások mibenléte és egymáshoz való viszonyuk Európában 

 

Napjaink Európájában a kiadatás szabályozásának elsősorban bilaterális alapokra 

helyezése már a múlté. A regionalizációs törekvések (I.2.) szükségképpen 

multilaterális szabályozás megteremtése mellett tették le a voksot, s igyekeztek a 

hasonló jogi-politikai beállítódású (európai) államok kétoldalú együttműködéséből 

közös rendelkezések és elvek kiszűrésével a lehető legegységesebb szabályozást 

megteremteni. Habár ez számos biztató eredménnyel járt és jár, s a nagyfokú jogi 

pluralizmus csupán az európai államok Európán kívüli államokkal fennálló 

kapcsolataiban tapasztalható, a kidolgozott és ratifikált, illetve a még erre váró 

források alkalmazhatósága és egymáshoz való viszonya a gyakorlatban sokszor 

okoz(hat) nehézséget jogalkalmazó számára. A korábban felvázolt – külföldi 

irodalomból merített - 1.sz. ábra a bűnügyi jogsegély Európában jelenleg releváns 

alapvető forrásait csupán alkalmazhatóságuk szélességének fényében és nagy 

általánosságban igyekezett felvázolni. E helyen azonban szükségét érzem annak, hogy  

specifikusan a kiadatás tárgyában külön is konkretizáljam a létező forrásokat, s 

elsősorban az ezek között fennálló összefüggésekre, kapcsolódási pontokra helyezzem 

a hangsúlyt, lévén ezek bizonyos államok közötti viszonyban önálló alrendszereket is 



létrehoznak, s így egymásra tekintettel, s nem pedig egymástól függetlenül működnek. 

Mindezt a 2. sz. ábra segítségével kíséreltem meg felvázolni.  

Erre figyelemmel látható, hogy Európában jelenleg a kiadatási kapcsolatrendszer 

három alapvető, többpólusú együttműködési közegben zajlik. Ezek résztvevői 

alapvetően az Európa Tanács közelmúltban jelentősen kibővült szervezetének tagjai 

(I.2.2.1.).  

A kooperáció ezek közül is legfőbb alapja az 1957. december 13-án Párizsban 

elfogadott ún. Európai Kiadatási Egyezmény - melynek nem-európai államként 1967 

óta Izrael is tagja,187 valamint hatálya kiterjed pl. Hollandia karibi térségbeli részeire 

is188  - és annak ratifikációs gonddal küzdő két Kiegészítő Jegyzőkönyve,189 valamint a 

terrorizmus visszaszorításának tárgyában 1977. január 27-én Strasbourgban létrejött 

Konvenció.190 Utóbbi speciális tárgykörét illetően az Európai Kiadatási Egyezmény és 

a Felek között hatályban lévő egyéb kiadatásra vonatkozó megállapodások azon 

rendelkezéseit módosítja, amelyek összeegyeztethetetlenek a terrorizmus elleni 

hatékony küzdelem igényével. Lényeges tehát, hogy a strasbourgi konvenció nem 

pusztán kiegészíti, hanem adott esetben le is rontja a kiadatást hozzá képest 

                                                        
187 A Dél-Afrikai Köztársaság is kinyilvánította csatlakozási szándékát. 
188 Ezek a Holland Antillák és Aruba. E területekre az Európai Kiadatási Egyezmény hatálya nem 
automatikusan, hanem annak 27.cikkelye (4) bekezdése alapján Hollandia és az egyes szerződő Felek közötti 
közvetlen megállapodások alapján terjed ki. Hazánkkal 1996. július 1-jei hatállyal született ilyen 
megállapodás.  
A Holland Királyság 1954-ben elfogadott Alkotmányának értelmében a Holland Antillák és Aruba 
széleskörű autonómiával bír a belügyek tekintetében, s ennek megfelelően mindegyik territóriumnak saját 
büntető igazságszolgáltatási rendszere van. Mindazonáltal a 3. cikkely a külügyek vonatkozásában 
meghatároz néhány közös ügyet, s ide sorolja a kiadatás kérdését is. Természetesen létezik azonban 
Hollandia részterületei között is együttműködés: ezt az Alkotmány 36-40. cikkelyei „régióközi együttműködés”-
nek nevezik, azonban ez a kooperáció természeténél fogva nem a hagyományos értelemben vett kiadatást 
fókuszálja, hanem ahhoz hasonlóan kell elképzelni, ahogyan az egyes régiók helyi hatóságai egymással 
együttműködnek. (SWART, B. – KLIP, A.(szerk.): International Criminal Law in the Netherlands (Freiburg i. 
Br. 1997.) 2-3. o.)    
189 Hazánkban ezeket kihirdette az 1994. évi XVIII. törvény és a szóban forgó forrásokat 1993. október 
11.napjától rendeli alkalmazhatónak. (Ezek szövegéről lásd: II.5.1.,II.5.2.;II.5.3.)  
Az Európai Kiadatási Egyezményt az Európa Tanács tagjai közül egyedül Azerbajdzsán és San Marino nem 
ratifikálta még.( http://conventions.coe.int/Treaty/EN/cadreprincipal.htm)  
Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyvet nem ratifikálta Ausztria, Örményország, Azerbajdzsán, Finnország, 
Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Liechtenstein, Nagy-Britannia, Törökország és San Marino. 
(http://conventions.coe.int/Treaty/EN/cadreprincipal.htm) 
A Második kiegészítő Jegyzőkönyvet nem ratifikálta Andorra, Örményország, Azerbajdzsán, Franciaország, 
Görögország, Írország, Liechtenstein, Luxembourg és San Marino. 
(http://conventions.coe.int/Treaty/EN/cadreprincipal.htm) 
190 Hazánkban kihirdette az 1997. évi XCIII. törvény és a konvenciót 1997. augusztus 7.napjától kell alkalmazni.  
A szóban forgó egyezményt az Európa Tanács tagjai közül nem ratifikálta Andorra, Örményország, 
Azerbajdzsán, Horvátország, San Marino és Macedonia. 
(http://conventions.coe.int/Treaty/EN/cadreprincipal.htm) 



„általánosan” szabályozó nemzetközi források érvényét – lex specialis derogat lex 

generalis.         

A másik két alapvető kooperációs közeg résztvevői ugyan tagjai az Európai Kiadatási 

Egyezménynek, ám ezt egymás közötti kapcsolatukban nem tekintik alkalmazhatónak, 

lévén – szoros kapcsolataik okán (I.2.2.1.) - annak rendelkezéseitől és 

mechanizmusától hatékonyabb és informálisabb rendszerben vélik a kiadatási 

ügyforgalmukat lebonyolíthatónak. Az 1962. június 27-én Brüsszelben elfogadott, és 

az aláíró Felei vonatkozásában még az Európai Kiadatási Egyezményt megelőzően 

hatályba lépett kiadatási szerződés Hollandia európai területei, Luxembourg és 

Belgium közötti kapcsolatban alkalmazható és ez a benelux államok által az Európai 

Kiadatási Egyezmény 28. cikkelyének (1) bekezdéséhez fűzött hasonló tartalmú 

fenntartásokon alapszik. Az északi európai államok közötti kiadatási kapcsolatok 

ugyanakkor nem nemzetközi szerződésen, hanem az ún. egységes törvényeken 

alapulnak. (bővebben: II.1.2.3.) Hasonló a helyzet a brit-ír viszonyban is, ahol a Felek 

között 1965 óta törvény van hatályban a másik vagy a többi Fél területén kibocsátott 

elfogatóparancsnak a saját területükön való végrehajtásáról. Azonban e törvények az 

észak-európai egységes törvényektől eltérően bizonyos részrendelkezéseikben eltérnek 

egymástól, s a gyakorlatban nem működnek minden esetben rugalmasan.191  

Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy mind a Benelux, mind pedig a skandináv közeg 

államai térségükön kívüli európai államokkal való érintkezésükben az Európai 

Kiadatási Egyezmény alkalmazását tartják irányadónak.  

Figyelemmel arra, hogy a közelmúltban a volt Szovjetunió utódállamainak egy része 

az Európa Tanács tagjává vált, felmerülhet a kérdés, miért nem foglaltam az ábrába 

negyedik fő kooperációs közegként a már említett, 1993-ban elfogadott Minszki 

Egyezményt is, (lásd: I.2.1.) lévén ennek számos aláíró állama ma már egyben az 

Európa Tanács tagja is.192 Ennek oka az, hogy ismereteim szerint ezek a szerződő 

Felek egymás közötti gyakorlatukban az Európai Kiadatási Egyezményt alkalmazzák, 

mivel a Minszki Egyezmény számos rendelkezése nem volt összeegyeztethető az 

                                                        
191 Ez a helyzet különösen az ír kiadatási törvény 1987-ben történt módosítását követően, mely drasztikusan 
megszorította a politikai bűncselekményként értékelhető deliktumok körét. (GILBERT, G.: Transanational 
Fugitive Offenders in International law – Extradition and other Mechanisms (Kluwer, 1998.) 45-46. o.) 
192 Ezek: Oroszország, Ukrajna, Azerbajdzsán, Grúzia, Örményország és Moldávia. 



Európa Tanács értékszemléletével. Továbbá – az előbbi gondolat fényében  - egyik 

állam sem fűzött a Benelux-államokhoz hasonlóan fenntartást az Európai Kiadatási 

Egyezmény 28.cikkelyének (1)bekezdéséhez. A Minszki Egyezmény így kizárólag az 

Európa Tanácson kívüli aláíró Felek irányában, valamint azok egymás közötti 

együttműködésében kerül alkalmazásra,193 bár mindezzel párhuzamosan, a Minszki 

Egyezmény hatályát lerontva egy bilaterális kiadatási szerződést is kötött Oroszország 

Kirgizisztánnal.194   

Visszakanyarodva az ábrához, az Európai Kiadatási Egyezmény 28. cikkelyének (2) 

bekezdése alapján az abban, mint „anyaegyezményben” foglalt rendelkezések és elvek 

alkalmazásának elősegítése és kiegészítése végett az államok számos kétoldalú 

szerződést kötöttek és viszonossági nyilatkozatot tettek (ún. kiegészítő szerződések). 

Ezek szövedéke mellett – melyek közül néhányra a továbbiakban a szükséghez mérten 

fogok utalni – az 1990-ben kelt Schengen (II) Egyezmény (I.2.2.1.) volt az, amely 

először, mint multilaterális kiegészítő szerződés igyekezett reagálni a hatékonyabb 

együttműködés mind fokozódó igényére. Ennek eredményeként mindhárom 

legalapvetőbb, fentebb említett kiadatási együttműködési régiót kiegészíteni törekszik. 

Lényeges ugyanakkor, hogy bár az Amszterdami Szerződés óta a releváns 

rendelkezések az Európai Unió III. pillérébe intergrálódtak, s megszűnt az „acquis 

extra-communautaire” része lenni,195 ám mégis az Unió jogi térségétől tágabb 

dimenzióval is rendelkezik, mivel Norvégia és Izland 1996-ban társulási 

megállapodást kötött a schengeni acquis végrehajtására.  Ezért is foglaltam külön 

keretbe a Schengen (II) Egyezményt, valamint annak okán is, mert Nagy-Britannia és 

Írország – bár uniós tagállamok – nem tekintik a schengeni jogot alkalmazhatónak.  

Az 1995. március 10-én és az 1996.szeptember 27-én Brüsszelben, az Európai Unió 

keretében elfogadott, még csak bizonyos tagállamok között hatályba lépett 

konvenciók196 alapállásban szintén az Európai Kiadatási Egyezmény 28.cikkelyének 

(2) bekezdése alapján születtek. Az 1995-ben született egyezmény elsősorban az 

                                                        
193 Ezek: Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tadzsikisztán, Kirgizisztán, Kazahsztán. 
194 GINSBURGS, G.: Extradition of Fugitive Criminals under the CIS Convention on Legal Assistance in 
Russia’s Law and Practice (CRIM. L. F. Vol. 10. 1999.) 323. o. 
195 V.ö. VERMEULEN, G. – VANDER BEKEN, T.: Extradition in the European Union: State of the Art and 
Perspectives (EUR. J. CR. L . CR. J. 1996/3 202. o.) 



Európai Kiadatási Egyezmény alapján együttműködö uniós tagállamok kiadatási 

eljárásjogát törekszik kiegészíteni egy informális eljárási módozattal (II.3.3.), s a Felek 

között hatályban lévő kedvezőbb két vagy többoldalú megállapodásokban foglalt 

mechanizmusokat nem érinti (1.cikkely). Ennek megfelelően a konvenció 

rendelkezései nem relevánsak a skandináv és a benelux államok közötti 

együttműködésben. Bár az idézett cikkely nem utal rá, de értelemszerűen hasznos 

kiegészítője a schengeni rendszer uniós tagállamai között folyó együttműködésnek. Az 

1996-ban kelt uniós egyezmény „anyagi jogias szemlélettel”, a kiadatás hagyományos 

akadályainak részben vagy egészben történő eltörlésének igényével azonban az 

Európai Kiadatási Egyezményen túl a Benelux Kiadatási szerződést is 

„anyaegyezmény”-nek tekinti, és kiegészíteni kívánja a terrorizmus visszaszorításának 

tárgyában 1977-ben létrejött strasbourgi szerződést, valamint a Schengen (II) 

Egyezmény uniós tagállamai közötti együttműködést is. Nem érinti ugyanakkor az 

egyéb kétoldalú kiegészítő szerződésekben lefektetett kedvezőbb rendelkezéseket, 

valamint csak részben van kihatással az uniós tagságot valló skandináv államok 

kooperációs rendszerére, hiszen az egységes törvényekben fogalalt rendelkezések 

többnyire kedvezőbbek.        

A nemzeti jogsegély-törvények szerepét a későbbiekben külön is taglalom (II.1.2.3.), 

valamint az általam hozzáférhetővé váltak egyes rendelkezéseire folyamatosan, a 

szükséghez mérten térek ki. 

Az alábbiakban pedig a felvázolt forrásrendszerben rejlő három alapvető forrás jogi 

természetéről és emberi jogi összefüggéseiről szólok bővebben. Ugyan mindegyik, 

vagy legalábbis valamelyik egyben feltétele is a kiadatásnak, ám ezek általános 

feltételek. Az ezekben lefektetett tulajdonképpeni részfeltételekről külön alfejezetben 

szólok (II.2.). 

 

II.1.2.1. A kiadatási szerződés  
 

                                                                                                                                                                             
196 Official Journal C 078, 30/03/1995 0002-0010 oldalak, valamint Official Journal C 313, 23/10/1996 0012-
0023 oldalak. 



A kiadatási szerződés léte talán a legősibb és legalapvetőbb (általános) feltétele a 

kiadatásnak.197A modern kiadatási jog időszakának kezdetén (bővebben: I.1.3.)198 

Franciaország volt az, aki felhagyott azzal a korábbi gyakorlattal, amely a kiadatásra 

vonatkozó rendelkezéseket egy általánosabb (politikai) kérdést rendező kétoldalú 

nemzetközi megállapodás keretébe ágyazva fogalmazta meg, s élen járt a speciálisan 

kiadatási tárgykörben fogant szerződések megkötésében.  

Ugyanakkor az tény, hogy mind a múltban, mind pedig napjainkban fellelhető volt, 

illetve fellelhető a kiadatási szerződés, mint általános feltétel kizárólagosságát 

tagadó199, illetve ez alól kivételt támasztó200 állami gyakorlat. Globális értelemben 

azonban az mindenképpen leszögezhető, hogy a kiadatási gyakorlat elsősorban a 

vonatkozó speciális államközi szerződéseken nyugszik, még azon államok 

vonatkozásában is, amelyek szerződés létét nem tekintik az együttműködés első és 

kizárólagos feltételének. Elég, ha csak a globális nézőpont egy regionális szeletére 

gondolunk: arra, hogy pl. az európai országok ugyan nem tekintik a szerződést 

kizárólagos előfeltételnek, de az egymás közötti gyakorlatuk a világ kiadatási 

ügyforgalmának 85 %-át teszi ki.201  

A nemzetközi szerződés, mint a kiadatási kérelem teljesítéséhez szükséges előfeltétel 

kívánalmának megkonstruálása mögött meghúzódó egyik megfontolás szerint a 

kiadatási szerződés megkötésének ténye az abban részes felek közötti kölcsönös 

bizalom világos jele és kifejeződése. Ebben a megközelítésben egyesek szerint a kiadni 

kért terhelt (emberi) jogainak védelme a megkereső államban lefolytatandó 

büntetőeljárásban, ill. foganatosítandó büntetésvégrehajtásban elsősorban már a 

kérelmet előterjesztő és a megkeresett állam között létező nemzetközi szerződés 

                                                        
197 BASSIOUNI, M. Ch.: International Extradition and World Public Order (A.W. Sijthoff-Leyden, Oceana, 
1974.) 6-9.o. 
198 Magyarországon egyébként 1867-ig nem lehetett modern értelemben vett, önálló kiadatási jogról 
beszélni, sőt az 1843. évi anyagi büntető törvény javaslat 4.§-a kifejezetten a kiadatás megtagadásának 
álláspontjára helyezkedett, amikor leszögezte, hogy „más ország közhatalmának senki elítélés vagy megbüntetés 
végett ki nem adhatik, habár a bűntettet külföldön követte volna is el”. A modern kiadatási jog fejlődése csak a 
Kiegyezést követően kezdődött el, amikor Magyarország elismerte Ausztriának egyes külföldi államokkal 
korábban kötött kiadatási szerződéseit, majd pedig amikor a további konvenciókat Ausztriával közösen kötöttük 
meg. (SZÁSZY I.: i. m. 23. o.)  
199 Lásd pl. a kontinentális európai államok túlnyomó részét, valamint Dél-Afrika, Dél-Amerika, Ausztrália és 
1989-től Nagy Britannia gyakorlatát. 
200 Ilyen elsősorban az angol-szász államok, különösen az USA kiadatási gyakorlata [Bassiouni, M.Ch.: 
International Extradition: United States Law and Practice (Oceana, Dobbs Ferry, 1996.) 53-55.o.]. 
201 LAGODNY, O.: Human Rights in the Field of Extradition (INT. REV. P. L. 1991. Vol. 62. Nos. 1-2. )47. o. 



puszta ténye által biztosított, hiszen a megkeresett állam szemszögéből nézve, ha nem 

volna elegendő bizalma a megkereső fél büntető igazságszolgáltatási rendszerének 

működésében, nem is jött volna létre a kiadatás alapját képező szerződés. Erre 

figyelemmel néhány állam, így Hollandia a kiadatási szerződés kívánalmát expressis 

verbis rögzítette az Alkotmányának alapjogokról szóló fejezetében (2.cikkely (3)).202 

A II. Világháborút követően felerősödött regionalizációs törekvések (I.2.) hatására 

„megszaporodott” többoldalú kiadatási egyezmények tekintetében sok esetben ez 

többé-kevésbé igaz, minthogy sokszor intézményes politikai-jogi instrumentumok 

állnak a megállapodás hátterében (Európa Tanács, EU, FÁK). A kétoldalú, nem a 

multilaterális egyezményekben foglaltak kiegészítése céljából megalkotott szerződések 

esetében azonban nem mindig ilyen egyszerű a helyzet. Ezek kapcsán szinte kizárólag 

az a tény a hangsúlyos, illetve a kiadatási szerződés megkötésénél elsősorban az a 

szempont kerül mérlegelésre, hogy milyen gyakorisággal merül(het) fel a felek között 

ügyforgalom: ehhez képest a kiadatási szerződés megkötésének gondolata elsősorban 

a bűnüldözés hatékonyabbá tételének igényét testesíti meg, amely az emberi jogi 

megfontolásokkal nem mindig esik egybe.203 Az ilyen esetekben semmiképpen sem a 

szerződés puszta ténye, hanem az abban lefektetett, a terhelt emberi jogainak 

védelmével összefüggő konkét rendelkezések alkalmazása jut döntő szerephez. 

A kiadatási szerződés kívánalma ugyanakkor lehetőséget biztosít a megkeresett 

államnak arra, hogy az egyéb, konkrét kiadatási feltételek vizsgálata nélkül, 

mindenféle politikailag kényes indokolást elkerülve, nagyon kényelmesen vissza 

tudja utasítani a kérelem teljesítését, amennyiben nem áll szerződéses viszonyban a 

megkereső állammal.204  

A kölcsönös bizalom szerződés útján történő kifejeződése „akár egy megdönthetetlen 

vélelemmé is formálódhat”.205 A terhelt emberi jogainak védelme szempontjából 

azonban ez a tény számos problémát rejt magában.  

                                                        
202 Erről bővebben lásd: SWART, B.: International Criminal Law in the Netherlands (Freiburg i.Br. 1997.) 93-
95.o.  
203 Pl. ilyen lehet hazánk néhány arab köztársasággal kötött szerződése, így az 1989.évi 11.tvr. által kihirdetett 
magyar-egyiptomi és az 1988.évi 9.tvr-ben kihirdetett magyar-szíriai kiadatási szerződéseket. 
204 Ez a „lehetőség” természetesen adott az egyébként kiadatási szerződést feltétlenül meg nem kívánó államok 
esetében is. 
205 SWART, B.: Human Rights and the Abolition of Traditional Principles (ESER, A. – LAGODNY, O. (eds.): 
PR. PROC. TRANS. CR. L. Freiburg i.Br., 1992. 518.o.) 



A) Amennyiben az államközi kiadatási kapcsolatrendszert globális nézőpontból vetjük 

vizsgálat alá, napjainkban is fennáll annak a reális veszélye, hogy egy esetleges 

kormányváltás eredményeként megváltozó állami politika hátrányosan hat az emberi 

jogok tiszteletben tartásának kötelezettségére. Miután a gyakorlatban az államok 

rendszerint igen lassan reagálnak ezekre a problematikus változásokra (pl. az USA 

történetében igen nehezen találkozhatunk kiadatási szerződés felmondásával ilyen 

esetekben206), a terhelt emberi jogainak védelmét biztosítani igyekvő (megkeresett) 

állam könnyedén találhatja magát egy kiadatási kötelezettséget előíró nemzetközi 

egyezmény „csapdájában”: egy olyan állam megkeresését kell érdemben elbírálni, 

amely büntető igazságszolgáltatási rendszerének megfelelő működésébe vetett korábbi 

bizalma a megkeresés előterjesztése idejére már jelentős csorbát szenvedett. (Ezen 

még az sem „segít”, ha az egyezmény tartalmaz az ENSZ Modell-egyezményének 

megfelelően biztosítékokat207). Minderre tekintettel a kiadatási szerződés kívánalmát 

többen az emberi jogok védelmének lényegében XIX. századi módszerének tartják.208 

Természetesen e probléma eltérő súllyal vetődhet fel. Európában kiugró példája volt 

ennek Görögország történetének 1967-74-ig tartó diktatórikus időszaka. A Kotronis 

ügyben 1969-ben Nagy Britannia egy 1967 előtt kötött szerződés alapján helyt adott 

Görögország kiadatási megkeresésének, melyben az új, elnyomó rezsim egy jelentős 

ellenzőjét kérte ki, tekintet nélkül azon tényre, hogy a kérelem elbírálásának idején 

számos állam (így Dánia, Norvégia, Svédország és Hollandia) panaszt nyújtott be az 

Európai Emberi Jogi Bizottsághoz a Görögországban tapasztalható (emberi) 

jogsértések ügyében.209 Az erőteljes regionalizáció világában, az abban részes államok 

közötti kapcsolatrendszerben napjainkban a probléma ilyen éllel természetesen nem 

valószínű, hogy felmerül(het), ám számos folyamatban lévő, illetve nemrégen lezárult 

kiadatási ügy mutatja, hogy még akár Európában, ebben a világ talán legerősebb 

kölcsönös politikai bizalma és előrehaladott (büntető)jogi integrációja, 

                                                        
206 WILSON, R. J.: Toward the Enforcement of Universal Human Rights through Abrogation of the Rule of 
Non-Inquiry in Extradition (Ilsa Journal of International & Comparative Law 1997. Vol.3.No.2. 752.o.) 
207 A modell-egyezmény(ek) szerepéről a nemzetközi bűnügyi együttműködésben lásd Swart,B.: Refusal of 
Extradition and the United Nations Model Treaty on Extradition (Netherlands Yearbook of International Law 
1992., 175-222.o.) 
208 SWART, B: i.m. 518.o. 
209 WYNGAERT, Ch.: The Political Offence Exception to Extradition: How to Plug the ”Terrorist’s Loophole” 
without Departing from Fundamental Human Rights (INT. REV. P. L. 1991. Vol.. 62. Nos.1-2. 302. o.) 



harmonizációja alapján összefonódó szeletében is kevésnek bizonyulhat a kiadatási 

szerződés létének puszta ténye,210 annak ellenére, hogy mind pl. az Európai Kiadatási 

Egyezmény részrendelkezései, mind pedig az azt kiegészíteni hivatott, 1996-ban 

kidolgozott európai uniós Egyezmény már a preambulumában hitet tesz az emberi 

jogok közös védelmének igénye mellett.211 Éppen ezért az uniós forrás tekintetében 

többen az emberi jogok biztosítása kifejezett kötelezettségének bármilyen formájú, de 

mindenképpen az egyezmény-cikkelyek körében történő rögzítését látnák 

szerencsésebbnek.212 Megítélésem szerint mindenképpen érdemes elgondolkozni azon 

a tényen, hogy miután az említett uniós kiadatási egyezmény 1. cikkelyének 

értelmében a konvenció a Szerződő Felek között hatályban lévő multilaterális és 

bilaterális megállapodások nem érintett, kiegészített, továbbá kedvezőbb rendelkezései 

érvényben maradnak, melyek azért tartalmaznak kifejezetten is emberi jogi 

biztosítékokat,213 (s ekkor még nem is érintettük a nemzeti jogsegély-törvények 

szintjét), szükség van-e egyáltalán az uniós egyezmény(ek)ben lefektetendő explicit 

garanciákra. Amennyiben igenlő következtetésre jutunk, könnyű belátni, hogy ezzel 

már nem csupán az uniós, hanem ennek alapját, a tágabb értelemben vett európai 

kiadatási kapcsolatrendszert is súlyos kritikával illetjük. A 2002-ben született 

kerethatározat (bővebben: II.4.3.) - mely az európai elfogatóparancs intézményének 

alapján kívánja átformálni az uniós kiadatási jogot - azonban az 1996-ban született 

Egyezményben felvett alapállás igenlése mellett tette le a voksot, olyannyira, hogy az 

„anya-egyezmények” alkalmazását is kizárta. 

B) Speciális és rendkívül jelentős problémát gerjesztenek az elsősorban a 

transznacionális – különösen a terrorizmussal kapcsolatos - bűncselekmények214 

közös üldözése tárgyában született ENSZ multilaterális egyezmények. Az ezekben 

                                                        
210 Lásd pl. a Tomasi v. France, a Moreno-Garcia, a Drozd and Janousek v. France and Spain ügyeket 
[DUGARD, J. – WYNGAERT, Ch.: Reconciling Extradition with Human Rights (AM. J. INT’L L.1998., Vol.92. 
201., 203., 212.o.)] Ezekről a későbbiekben más összefüggésben részletesebben szólok. (II.2.3.3., II.2.6.) 
211 Az EU Konvenció preambulumának vonatkozó része leszögezi, hogy „…a tagállamoknak érdekében áll a 
kiadatási eljárás hatékony és gyors működésének biztosítása, amennyiben a kormányzati rendszereik 
demokratikus elveken alapulnak, és összhangban vannak az 1950. november 4-én Rómában aláírt, az Emberi 
Jogok és Alapvető Szabadságok védelméről szóló Egyezményben foglalt kötelezettségekkel…” (Fordítás:tőlem) 
212 MACKAREL, M. – NASH, S.: Extradition and the European Union (INT’L & COMP. L. Q. 1997. október 
957. o.) 
213 Lásd pl. a diszkriminációs klauzulát, az eljárási klauzulát, a kiadatási egyezményekhez fenntartás útján 
fűzhatő emberiességi klauzulát (bővebben: II.2.5.) 



megfogalmazott lehetőség ugyanis, miszerint a szóban forgó konvenciókban részes 

azon felek, akik között nincs érvényes kiadatási szerződés hatályban, az adott 

konvenciót a kiadatás jogalapjának tekinthetik,215 a kiadatási szerződés kívánalmának 

emberi jogvédelmi indíttatását ha lehet, még inkább megkérdőjelezi, minthogy ezek 

Szerződő Felei semmiképpen sem a (büntető)igazságszolgáltatási rendszereik 

megfelelő működése alapján rekrutálódnak. Erre tekintettel számos állam nem is él 

az ezekben lefektetett felhatalmazással (pl. az USA a Genocídium-Egyezmény 

kapcsán216) 

C) E vélelem harmadsorban könnyedén torkollhat a be nem avatkozás nemzetközi jogi 

alapelvének217 kiadatási jogba történő beszüremkedésébe. Ez azt a kívánalmat 

fogalmazza meg, miszerint a megkereséssel érintett állam bírósága a konkrét ügyben 

nem vizsgálhatja, s ami a legfőbb: nem értékelheti a megkereső fél 

(büntető)igazságszolgáltatási rendszerének, illetve annak működésének minőségét 

anélkül, hogy egy ilyen vizsgálódás ne jelentené a megkereső állam szuverén jogainak 

csorbulását. Az ilyen vizsgálódás így legfeljebb a végrehajtó hatalom diszkrecionális 

jogkörébe eshet; itt pedig a jó politikai, szerződéses viszony fenntartásának igénye, a 

kiadatásra vállalt szerződéses kötelezettség pacta sunt servanda elvéből fakadó, „ha 

egy mód van rá” természetű betartása sok esetben nem éppen a be nem avatkozás 

tilalma figyelmen kívül hagyásának kedvez. Az egyes államok gyakorlatában az elv 

jelentős eltéréseket mutat alkalmazásának erőssége218 és az egyén vonatkozó jogállása 

tekintetében.219 Az elv szigorú alkalmazásához történő legfigyelemreméltóbb 

ragaszkodás az angol-szász államok kiadatási gyakorlatában érhető tetten (amely 

                                                                                                                                                                             
214 Összetettsége folytán jelentősen elvezetne a gondolatmenetemtől, amennyiben akár csak részben is kitérnék a 
nemzetközi bűncselekmény fogalmi körének taglalására. Így ettől itt eltekinetk.  
215 Erről az aut dedere aut judicare elv taglalása során már szükségképpen szóltam (II.1.1.1.). 
216 HARRIS, J. K. – KUSHEN, R.: Surrender of Fugitives to the War Crimes Tribunals for Yugoslavia and 
Rwanda: :Squaring International Legal Obligations with the U.S. Constitution (CRIM. L. F. 1996. Vol.7. No.3. 
577. o.) 
217 ENSZ Alapokmány 2.cikk 7.pontja (hazánkban kihirdette az 1956.évi I.tv.). 
218 Lásd pl. az Ahmad v. Wigen ügyet, ahol az Izrael által megszállt területeken gyakorolt igazságszolgáltatás 
tisztasága volt vitatott (DUGARD, J. – WYNGAERT, Ch.: Reconciling... 189-191. o.) 
219 Lásd pl. az USA  vs. Noriega ügyet (BASSIOUNI, M. Ch.: International Extradition: United States... i.m. 
311-312, 369.,  369., 511.o.)  



sokszor magából a kiadatási eljárás belső jogi szabályaiból is következett220), habár 

napjainkban e „ragaszkodás” egyre inkább lazulni látszik.221 

Ennek legalább három, egymással szorosan összefüggő oka jelölhető meg.  

Az egyik az elv kiadatási jogi gyökereire vezethető vissza. E szerint az elvet akkor 

emelték be a kiadatási gyakorlatba, amikor még nem léteztek univerzálisan (a 

nemzetközi szerződési jog, vagy akár a szokásjog által) elfogadott emberi jogi 

sztenderdek a (megkereső államban) lefolytatandó büntetőeljárás, vagy 

foganatosítandó büntetésvégrehajtás feltételeinek minimális garanciáit illetően. Így pl. 

az egyébként meglehetősen homályos tartalmú közrendi klauzula (II.2.1.3.C.) 

keretében maximum a megkeresett állam alkotmányos alapjogaira, garanciáira lehetett 

hivatkozni – ezt pedig – akár norma-hierarchiai, akár egyéb megfontolások miatt egy 

állam gyakorlata sem látta kiterjeszthető mércének más állam igazságszolgáltatási 

rendszerére (a klasszikus példája ennek a Neely v. Henkel- ügy222).  

Az idő, különösen pedig a II. Világháborút követő időszak „emberi jogi forradalma” 

azonban kétségtelenül aláásta ezt a szemléletmódot. Tette ezt oly módon, hogy az elv 

fokozatos eltörlésének gondolata az egyre erőteljesebb, intézményesebb, nemzetközivé 

váló, általánosan elfogadott sztenderdeket kidolgozó emberi jogvédelem 

kontextusában semmiképpen sem egy egyszerű politikai szemléletváltásnak, hanem 

nemzetközi kötelezettségből fakadó politikai-jogi irányváltásnak tekinthető. Ezen a 

ponton a végrehajtó hatalom diszkrecionális jogkörében a közrendi klauzula szerepe is 

felértékelődhet: emberi jogvédelmi tartalma kiterjeszthető, sőt kiterjesztendő 

nemzetközi kompromisszumok alapján általánosan elfogadott mércékre is.223 

A másik, szorosan ide kapcsolódó ok szerint napjainkban már széles körben állnak 

rendelkezésre nemzeti és nemzetközi megfigyelők, kormányzati és nem-kormányzati 

szervezetek hiteles jelentései, beszámolói, számos szakértői vélemény, amely alapján 

biztonsággal hozhat elutasító határozatot a megkeresett állam bírósága a konkrét 

                                                        
220 WILSON, R. J.: i.m. 752.o. 
221 Lásd pl. az angol 1989-es kiadatási törvény 11(3) és 12(2)(a) §-ait, valamint a sokat idézett Gallina v. Fraser 
ügyet az USA gyakorlatából [SEMMELMAN, J.: Federal Courts, the Constitution, and the Rule of Non-Inquiry 
in International Extradition Proceedings (Cornell Law Review, 1991. Vol.76.) 1214-1215.o.]  
222 VAN DER WILT, H.: Aprés Soering: The Relationship between Extradition and Human Rights in the Legal 
Practice of Germany, the Netherlands and the United States (Netherlands International Law Review 1995. Vol. 
XLII. Issue 1. 70. o.) 
223 Itt elsősorban nyilván a ratifikált nemzetközi (univerzális vagy regionális) nemzetközi emberi jogi 
egyezményekben, illetve azok alkalmazási gyakorlatában kikristályosított sztenderdek jöhetnek szóba. 



ügyben a megkereső fél igazságszolgáltatási rendszere általános minőségére 

hivatkozva. Ma már semmiképpen sem tartható az az álláspont, amely megfelelő 

információ-hozzáférési lehetőség híján megkérdőjelezte a bíróság ilyen tárgyú 

döntéshozatali képességét, illetve óvott a diplomáciai bonyodalmaktól.224 Ez a 

fejlemény a terhelt emberi jogainak védelme szempontjából már csak azért is kedvező, 

mert mindenképpen orvosolni látszik sok államban, így különösen pl. az USA 

gyakorlatában előforduló nehézkes információ-áramlást a végrehajtó hatalom (az 

igazságügyi osztály) és a kompetens bírói fórum között.225 Enyhíti továbbá azt az 

angol-szász államok kiadatási eljárásában jellemzően fellelhető problémát, hogy a 

megkeresett állam végrehajtó hatalma, illetve egy ez alá rendelt szervezet (pl. 

Angliában a Királyi Ügyészi Szolgálat), képviseli a megkereső állam érdekeit a 

bírósági eljárás során.  

Harmadsorban az emberi jogok védelmének mind fokozódó igénye keretében 

jelentősen kibővült a kiadatás (konkrét) feltételrendszere, s ennek folyományaként az 

együttműködő államok a kiadatási kötelezettségvállalásukon kívül határozottabban 

szembesültek a nemzetközi emberi jogi instrumentumokból fakadó konkrét 

obligációikkal is. Minderről azonban rendszertani okok miatt a későbbiekben szólok 

részletesebben (II.2.5.; II.2.6.). 

 
II.1.2.2. A viszonosság 
 

A viszonosság kategóriája226 a kiadatási jog szempontjából két megközelítésben is 

értelmezhető. Egyrészt magában rejti a kölcsönösség gondolatát, amely számos 

konkrét, tradícionálisan kialakult kiadatási feltétel/akadály – így a kettős inkrimináció 

elve - életre hívásának hátterében megbúvó megfontolást jelent.227 Másrészt azonban a 

nemzetközi gyakorlatra figyelemmel gondolhatunk  a viszonosságra úgy is, mint a 

kiadatás egy önállósult feltételére, s ekkor a nemzetközi szerződést kiegészítő, vagy 

                                                        
224 SZÁSZY, I.: i. m. 151.o. 
225 WILSON, R. J.: i.m. 752.o. 
226 Megjegyzendő, hogy a viszonosság, mint kifejezés olyan átfogó kategóriát jelent, amelyet majd minden 
(jog)tudományág használ. A viszonosság a nemzetközi jogban a legáltalánosabb értelemben a jogegyenlőség 
elvének megtestesülése, s alkalmas arra,hogy érzékeltesse a külpolitika és a nemzetközi jog közötti különbséget 
is. (HARGITAI, J.: A viszonosság a nemzetközi jogban és a belső jogban (JK 2002/10) 417.o.)  
227 GILBERT, G.: Transanational Fugitive Offenders in International law – Extradition and other Mechanisms 
(Kluwer, 1998.) 28. o. 



annak hiányában önmagában is jogforrásként minősülő viszonossági nyilatkozat-tétel 

lehetőségével szembesülünk.  

A viszonossági nyilatkozat formailag az egyoldalú és a szerződéses rendezés között 

helyezkedik el, miután azonban ugyanúgy konszenzust fejez ki, mint a szerződés, 

elméletileg és gyakorlatilag majdnem mindaz, ami nemzetközi szerződéssel 

szabályozható, viszonossági alapon is rendezhető.228 A különböző formáihoz229 

hasonlóan a jogi természetéről alkotott felfogás is éppoly változatos. Egyes 

értelmezések – és alapvetően a kiadatási gyakorlat is - ugyanolyan hatályt 

tulajdonítanak a viszonossági deklarációknak, mint a nemzetközi szerződéseknek.230 

Teszik ezt többek között azon megfontolás alapján, hogy tartalmilag mind a 

viszonosság, mind pedig a nemzetközi szerződés magában rejti a már említett 

kölcsönösség gondolatát, illetve a nemzetközi szerződéshez hasonlóan a viszonossági 

nyilatkozattétel, illetve ilyen nyilatkozat-csere is kötelezettséget teremt a kiadatásra. 

Azonban ez az attitűd nem igazán problémamentes.  

Gondoljunk pl. arra, hogy a viszonossági nyilatkozat-tétel tényére akárcsak részben 

alapozott kiadatási gyakorlatban a bizonytalansági elemek a nemzetközi szerződésen 

alapuló praktikumhoz képest változatlanul jelentősek, hiszen a nyilatkozatok bármikor 

és tulajdonképpen különösebb korlátozás nélkül visszavonhatók. Ehhez azonban 

hozzáfűzöm, hogy amennyiben egy állam adott viszonossági kapcsolata nem csupán 

elvi síkon, hanem a gyakorlatban bizonyos időn át ténylegesen is állandósul, a 

nyilatkozat esetleges visszavonása esetén már szerintem nem feltétlenül 

szembesülhetünk a bizonytalansági elemek kedvezőtlen hatásával, lévén az állandósult 

                                                        
228 SHEARER, I.: Extradition in International Law (Oceana Publications, 1971.) 33.o. 
229 Tartalma szerint a viszonosság lehet állandó és esetről-esetre biztosított típusú. Az állandó keretében az 
általános viszonosság biztosítása miniszteri nyilatkozatok kicserélése útján történik, amelyekben az államok 
arra vállalnak kötelezettséget, hogy bizonyos súlyosságú bûncselekmények miatt a területükre menekült 
elkövetõket meghatározott feltételek mellett egymásnak általában ki fogják szolgáltatni. A részleges 
viszonosság biztosítása az általános típusúhoz hasonlóan történik, de ez csak egyes különös bûncselekményekre 
terjed ki. Esetrõl-esetre kötik ki az államok a viszonosságot akkor, amikor olyan állam a megkereső állam, 
amellyel sem szerzõdése nincs, vele sem általános, sem részleges viszonosságban nem áll a megkeresett fél az 
adott kérés tárgyában. Az ezen típusú viszonosságnál, amely fõleg a jogsegély típusú együttmûködés során 
merül fel, a megkeresés teljesítését engedélyezõ állam a jogsegély nyújtására a jövõre nézve nem vállal 
kötelezettséget, a megkeresõ fél pedig csak azt ígéri, hogy hasonló esetben a jogsegélyt õ is engedélyezni fogja. 
A viszonosság formáiról lásd még: REZEK, J. F.: Reciprocity as a Basis of Extradition (BRIT. Y. B. INT’L L. 
1981. Vol.52. 173-176. o.)  
230 Lásd a Svájci Szövetségi Bíróság 1963-ban született döntését [idézi: PONCET, D. – GULLY-HART, P.:  The 
European Model of Extradition (In: BASSIOUNI, M. Ch.: International Criminal Law Vol. II. Procedure 1986.) 
468.o.]. 



gyakorlat ténye a viszonossági nyilatkozat(ok) tartalmát, mint opinio iurist, 

esetlegesen a nemzetközi szokásjog részévé transzformálhatja.  

Problematikus lehet továbbá, hogy a viszonossági nyilatkozatokat az ENSZ-nél nem 

regisztrálják és az államok nagy részében a viszonossági nyilatkozattétel a végrehajtó 

hatalom kizárólagos jogosultsága, amely a dualista jogszemléletű országok esetén azt 

a kérdést veti fel, hogy a nemzetközi szerződésekhez hasonlóan miért nem esnek ezen 

deklarációk is parlamenti kontroll alá.231 Mindezekre figyelemmel többen arra 

mutatnak rá, hogy a mind hatékonyabb bűnüldözési igény által életre hívott egyre több 

ilyen típusú (s különösen az esetről-esetre biztosított formájú) megállapodás könnyen 

veszélybe sodorhatja a terhelt emberi jogainak érvényesülését, amennyiben az adott 

deklarációt tevő államok nem rendelkeznek megfelelő színvonalú, haladó kiadatási 

törvénnyel és így nem fogalmaznak meg a terhelt minimális jogait biztosító 

garanciákat – ugyanis a viszonossági nyilatkozatok meglehetősen szűkszavúak minden 

téren. A probléma némileg enyhülhet, ha a nyilatkozatok egy, a felek között 

esetlegesen hatályban lévő nemzetközi szerződés rendelkezéseit egészítik ki. 

Súlyosbodhat viszont akkor, ha az államok kormányai kivételes esetekben, ex gratia, 

bármiféle viszonosság hiányában is engedélyezik a kiadatást,232s ekkor arra inkább, 

mint politikai eszközre, s kevéssé mint  jogintézményre tekintenek. Doleschall már a 

század elején rámutatott azonban arra, hogy utóbbi esetben az állam nem tesz mást, 

csak ami abból a körülményből fakad, hogy a kiadatási jog alapját az állam 

belf1öldiekre és külföldiekre egyaránt kiterjedő területi felségjoga képezi. E szerint az 

adott állam ugyanazon a jogon, amelynek alapján a területén tartózkodó személyeket 

megbüntetheti, őket egyéb más állam büntető hatalmi körébe is átutalhatja.233Ezt 

fogalmazta meg a Nemzetközi Bíróság is a Menedékjog-ügyben, amikor kifejtette, 

hogy míg a kiadatásra kötelezettséget általában csak nemzetközi szerződés teremthet, 

addig a kiadatás engedélyezésének joga mindenféle nemzetközi jogforrás lététől 

                                                        
231 REZEK, J. F.: i.m. 180.o.; Kovács Péter megállapítása szerint „tisztán” nemzetközi jogtudományi 
megközelítésben az említett probléma nem releváns, lévén a nemzetközi jogászok szóhasználatában a 
viszonossági nyilatkozat nem új kötelezettséget jelent, hanem pusztán egy adott tény megállapítását. 
232 Ilyen döntésre hazánk joga szerint is van lehetőség (NBJTV 6.§(2)), bár ez az európai viszonylatban is 
színvonalas jogsegély-törvényünkre tekintettel potenciális veszélyt nem hordoz a terhelt emberi jogait illetően. 
233 DOLESCHALL, A.: Kiadatás…i. m. 735. o. 



függetlenül adott. Így „…a kiadatás engedélyezése nem más, mint  a területi felségjog 

normális gyakorlása”.234 

A viszonossági nyilatkozatok összefüggésében az a vád is felmerült, hogy ezek 

alkalmazásával ex post facto jogalkotásnak nyílik tere, s így alkotmányos büntetőjogi 

alapelv sérelme valósul meg.235 Ellenérvként az hozható fel, hogy a kiadatás 

intézményének sajátos (jogi) természetéből adódóan semmilyen típusú kiadatást 

szabályozó (nemzetközi) forrás sem rögzít inkrimináló és szankcionáló jellegű 

normákat, hiszen a kiadatási eljárás keretében nem kerül sor érdemi 

felelősségrevonásra. Ennek fényében – ahogyan azt egy brit bíróság nemrégen a Hill-

ügyben kifejtette - a (kiadatási) bűncselekmény elkövetésének időpontját követően tett 

viszonossági nyilatkozat, illetve megkötött nemzetközi szerződés visszamenőleges 

hatállyal is alkalmazható236 – hacsak a felek eltérően nem rendelkeznek. Az ilyen 

rendelkezések azonban kivételszámba mennek,237 s sokszor nem is büntetőjogi 

alapelvekkel kapcsolatos megfontolásokból adódnak. 

 

II.1.2.3. A nemzeti kiadatási (jogsegély) törvények 
 

Az európai államok „eredeti” belső joga kivétel nélkül tartalmaz a kiadatás (esetleg az 

egyéb jogsegély-formák) vonatkozásában speciális rendelkezéseket.238 Ezek 

napjainkra azonban már kevéssé a nemzeti büntető törvénykönyvekben és 

büntetőeljárási törvényekben találhatók, hanem inkább önálló törvényekbe 

foglaltak. Ilyen külön törvények – melyek lehetnek átfogó, minden jogsegély-formára 

                                                        
234 http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions.htm  
235 SHEARER, I.: i.m.  30. o. 
236 Az említett ügy Nagy-Britannia és a Dél-Afrikai Köztársaság között merült fel. Utóbbi állam a terheltet az 
1980-as években jelentős értékre elkövetett csalás-sorozat miatt kérte ki. A kompetens brit bíróság ezt 
teljesítette, s indokolásában elvetette Hill azon ellenvetését, hogy a kiadatás alapjául szolgáló megállapodás csak 
jóval később, 1996-ban jött létre. (BIRNBAUM, M.: Pinochet and Double Criminality CRIM. L. R.  2000/3 137. 
o.)  
237 Lásd pl. az 1856. július 3-án Ausztria-Magyarország és az Egyesült Államok között létrejött, egészen 1997-ig 
hatályban volt kiadatási szerződés I.cikkelyét (http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/aust03.htm) 
238 Érdemesnek látom felidézni Hlavathy Attila egy szemléletes megfogalmazását: „…Ha sikerül 
megszabadulnunk…attól a fogalmi kényszerképzettől, hogy a nemzetközi büntetőjog tárgykörébe tartozó 
kérdéseket csak akkor illethetjük a „nemzetközi” jelzővel, ha szabályozásuk „nemzetközileg”, vagyis 
nemzetközi szerződések, szokások és hasonló, két- vagy többoldalú konszenzust feltételező eszközök révén 
történik, reálisabban tekinthetjük át a szabályozás lehetőségeit és szükségleteit…” (HLAVATHY, A.: A magyar 
nemzetközi büntetőjog, különös tekintettel jogsegély-típusú szerződéseinkre (BM Könyvkiadó, 1987.) 14. o.) 



kiterjedő „érdeklődésüek”, mint pl. a svájci,239 az osztrák,240 a német241 és a magyar,242 

valamint kizárólag a kiadatást fókuszálók, mint pl. az angol243 és a holland244 - 

megalkotása indokának hátterében több megfontolás húzódik meg.245  

Egyrészt az, hogy a kiadatás (jogsegély) sajátos jogi természettel bír, lévén anyagi jogi 

és eljárásjogi jellegű elemekből összeálló normaanyagról van szó, s mint ilyen, sem a 

büntető-, sem pedig a büntetőeljárási törvényekbe nem illeszthető be maradéktalanul 

és problémamentesen.  

Másfelől a releváns rendelkezések – melyeket egyes szerzők meglehetősen aggályosan 

a nemzetközi büntetőjog ún. Általános Részének keretébe vélnek elhelyezhetőnek 

(I.1.3.) - önmagukban is tagolhatók általános és különös részekre (főleg igaz ez, ha a 

jogsegély-formák összességére vonatkozó normákra gondolunk), ám ezek 

dogmatikailag egyáltalán nem azt a funkciót hivatottak betölteni, mint a büntető 

törvénykönyvek Általános és Különös Részei, s ezért azokba hiba lenne őket 

beleerőltetni.  

Harmadrészt nagyon fontos biztosítékai a terhelt emberi jogai védelmének, hiszen 

csak egy külön törvény keretében nyílik lehetőség alaposan és körültekintően 

megfogalmazni az ehhez szükséges eszközöket.246  Csak egy haladó, a terhelt emberi 

jogainak minimális garanciáit tartalmazó törvény léte az, amely a szükségképpen 

szűkszavú és az egyes államok nemzeti jogára koncentrálni nem tudó nemzetközi 

szerződésben és viszonossági nyilatkozatban vállalt együttműködési kötelezettség 

záloga lehet.         

Ezek alkotmányos helyzete tehát alapvetően kiegészítő természetű: akkor 

alkalmazhatók, ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, viszont fő 

                                                        
239 Rövidítése: IRSG (http://www.admin.ch/ch/d/sr/351_1/).   
240 Rövidítése: ARHG (PALMER, E.: The Austrian Law on Extradition and Mutual Assistance in Criminal 
Matters (Library of Congress trans., 1983.) 
241 Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen – In: SCHOMBURG, W. – LAGODNY, O.: 
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (3., völlig neubearbeitete Auflage, München, 1998.) 33-395.o. 
242 Ez a NBJTV. 
243 Ezt magyarázatokkal ellátva lásd: Introduction and General Note to the Extradition Act 1989 c.33  (In: 
Current Law Statutes Annotated Vol. III. 1990. Sweet & Maxwell) 
244 Act of 9 March 1967 – In: SWART, B. – KLIP, A.(szerk.): International Criminal Law in the Netherlands 
(Freiburg i. Br. 1997. 267-286. o.) Ez a törvény azonban kizárólag a Hollandiából történő kiadatás 
tekintetében tartalmaz rendelkezéseket, a külföldi állam megkeresését illetően szabályokat csak a holland 
büntető törvénykönyv és büntetőeljárási törvény tartalmaz. 
245 BÁN T.: Javaslat törvény megalkotására a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről (MJ 1987/3 221. o.) 
246 International Law Association – Committee on Extradition and Human Rights (Helsinki Conference 13 
August 1996. – Working Paper 4-5. oldalak) 



szabályként alkalmazandók olyan kiadatási viszonyokban, ahol nemzetközi szerződés 

nincs hatályban a felek között, illetve azon kérdések, részproblémák rendezése 

körében, amelyről az adott, hatályban lévő nemzetközi szerződés (viszonossági 

nyilatkozat) nem rendelkezik, illetve természeténél fogva nem is tud rendelkezni. Ezt a 

tényt majd minden állam kiadatási (jogsegély) törvénye kifejezetten rögzíti is, így tesz 

pl. a svájci és a német jogsegély-törvény 1. §-a, valamint a korábbi alkotmányossági 

aggályokat eloszlatva247 a NBJTV 3.§-a. A holland kiadatási törvény 3. §-a azonban 

anélkül, hogy explicite állást foglalna a kérdésben – az Alkotmány 93-94.§-ra 

figyelemmel – a kiadatási törvény (tehát önmaga) módosítását írja elő abban az 

esetben, ha egy megkötött szerződés eltérően rendelkezik.  

A fentiekhez képest elkerülhetetlennek tartom kitérni arra, hogy bizonyos európai 

államok belső joga egyszerre két kiadatási törvényt tartalmaz és közülük csupán az 

egyik viseltetik az előbbiekben említett kiegészítő természettel a releváns nemzetközi 

jogforrások iránt.  Erre figyelemmel azt mondhatjuk, hogy az észak-európai államok 

kiadatási jogforrásrendszere kétpólusú. Minden ország kiadatási jogának egyik részét 

ugyanis kizárólag az egyéb skandináv államokkal fennálló kiadatási kapcsolatokat 

szabályozó ún. egységes törvények248 alkotják. Ezek ilyenképpen történő elnevezése 

és tartalma a Helsinki Egyezmény, illetve annak már idézett 5.cikkelye (I.2.2.1.) 

szellemiségének igyekszik megfelelni. A kiadatás engedélyezésének pozitív és negatív 

anyagi jogi feltételei ekként lényegében minden törvényben azonosak, azonban a 

kiadatási eljárásra vonatkozó szabályanyag országonként többé-kevésbé eltérő. Az 

egységes törvények megszületésüket követően az időközben már meglehetősen elavult 

kétoldalú egyezmények helyébe léptek.249 Ettől az időszaktól kezdve napjainkig tartó 

                                                        
247 Abban az időszakban, amikor a jogsegély-törvényünk még nem is létezett, a nemzetközi bűnügyi jogsegély-
formák szabályozása tekintetében az 1978.évi IV.tv.(Btk.) és az 1973. évi I. tv. (Be.) vonatkozó, meglehetősen 
„szűkszavú”, azóta már jórészt hatálytalan rendelkezései voltak a származékos jogforrás alakját öltő nemzetközi 
egyezmények mellett az irányadók. Az említett források akkor hatályos szövegei expressis verbis nem 
mondták ki, mely jogforrás alkalmazandó, ha ugyanazon körülmény tekintetében másként rendelkeznek. 
Ezen problémát igyekezett meglehetősen kevés sikerrel enyhíteni az 1982.évi 27.tvr. 3.§-a, amikor úgy 
rendelkezett, hogy a nemzetközi szerződések és a belső jog összhangját a megkötésre kerülő szerződés 
tartalmának a belső jogszabályra tekintettel történő alakításával, illetve a szerződésben foglaltaknak meg nem 
felelő belső jogszabály módosításával vagy hatályon kívül helyezésével kell megteremteni. 
248 Ezekre nézve lásd Finnországban az 1960.évi 270-es, Svédországban az 1959.évi 254-es, Izlandon az 
1962.évi 7-es, Norvégiában az 1961 március 3-i és Dániában az 1960. február 3-i törvényeket.  
249 Lásd pl. az 1913-ban Svédország és Dánia, valamint az 1923-ban Finnország és Svédország között létrejött 
kiadatási szerződéseket [NELSON, A.: Swedish and Foreign Crimes in the Swedish Criminal Justice System (In: 
JAREBORG, N.(szerk.): Double Criminality (Skrifter från Juridiska Fakulteten i Uppsala Vol.27., 1989.) 31.o.]   



érvénnyel az északi államok között kiadatási szerződés nincs hatályban, az 

ügyforgalom kizárólag az egységes törvényeken és viszonossági nyilatkozatokon 

alapul. Egyébként erre jogi alapot az északi államok által is aláírt Európai Kiadatási 

Egyezmény 28.cikkelyének 3.pontja is biztosít, mely rögzíti, hogy amennyiben egy 

vagy több szerződő fél között a kiadatás egységes törvény alapján történik, a Feleknek 

az Egyezmény rendelkezései ellenére lehetősége van arra, hogy kizárólag e rendszerrel 

összhangban szabályozzák kölcsönös kiadatási kapcsolataikat. Az ennek megfelelő 

tartalmú nyilatkozatok csatolása alapján ezen Egyezmény a skandináv államokban 

csupán a nem észak-európai szerződő felek vonatkozásában bír jogforrási erővel, 

amely így a kiadatási joguk másik pólusában foglal helyet a szóban forgó egyezményt 

kiegészítő megállapodásokkal250, egyéb konvenciókkal251, valamint a nem európai 

államokkal kötött bilaterális szerződésekkel252 együtt. A nem skandináv államokkal 

való kiadatási együttműködésnek egyébként szintén nem kívánalma szerződés léte253, 

az alapulhat viszonosságon, vagy a minden északi állam jogában külön-külön 

elfogadott ún. általános törvényeken.254 Utóbbiak a felek között esetlegesen hatályban 

lévő szerződés – így pl. az Európai Kiadatási Egyezmény - rendelkezéseit 

kiegészíthetik, illetve ilyen forrás hiányában kizárólagos alapját képezhetik a 

kiadatásnak.   

Az északi államok közötti kiadatást szabályozó egységes törvények bár a 

normaszövegükben nem említik, de az előkészítő anyagaikban, valamint 

indoklásaikban expressis verbis megfogalmazzák, hogy azokat nem lehet alkalmazni (a 

megkereső fél államában) fennálló rendkívüli állapot, illetőleg bizonytalan politikai 

helyzet idején, s ilyenkor az általános törvények alapján kell eljárni. A körülmények 

                                                        
250 Lásd pl. az 1991-ben Svédország és Franciaország között, valamint ugyanebben az évben Finnország és 
Franciaország között létrejött, az Egyezmény hatályának tengerentúli francia területekre történő kiterjesztéséről 
szóló megállapodásokat. (UN Treaty Collections, No. 28890, No. 28720) 
251 Lásd pl. a Finnország, Svédország és Dánia által aláírt, az Európai Unió keretében 1996-ban 
kidolgozott,bizonyos tagállamok között hatályban lévő Brüsszeli Egyezményt. Ez egyébként az egységes 
törvények alapján folyó kiadatás kiegészítő forrásaként is felfogható az abban részes felek közötti 
viszonyban (1.cikkely 2.pont).  
252 Ezeket felsorolásától e helyen eltekintek. 
253 Norvégia azonban a kiadatást ezen irányban szerződés lététől teszi függővé. 
254 Melyek elnevezésükből is adódóan általában minden kiadatási ügyre alkalmazandók, amennyiben a 
megkereső fél nem egy másik skandináv állam. Ezen törvényekre nézve lásd Finnország jogában az 1970.évi 
456-os, Svédországban az 1957.évi 668-as, Izlandon az 1984.évi 13-as, Norvégiában az 1975-ben, Dániában az 
1967-ben született törvényt. A jogtörténeti előzmények köréből lásd pl. az 1908.évi norvég, az 1913.évi svéd és 
az 1922.évi finn törvényeket. 



ilyen természetét, s az egységes törvény alkalmazhatatlanságát a nemzeti Parlamentek 

hivatottak törvényben megállapítani.  

 

 
II.2. A kiadatás feltételrendszere és emberi jogi összefüggései 

 

A kiadatás szempontjából releváns jogforrások természetéről, illetve az azok 

hátterében meghúzódó jogi és politikai megfontolásokról írtak után a következőkben a 

legfontosabb részfeltételeket igyekszem alaposabban megvizsgálni. 

Arra nézve, hogy a kiadatás (jogi) részfeltételei miként csoportosíthatók, számtalan 

álláspont és megoldás ismeretes.255 E helyen én azt a rendező elvet választom, mely 

elsősorban az emberi jogi implikációk megjelenésének erősségét, illetve fokozatos 

térnyerését próbálja érzékeltetni. Ehhez képest a vonatkozó gondolatmenetet két 

csoporta osztom:  

- külön fejezetekben tárgyalom a kiadatási jog legalapvetőbb hagyományos 

feltételeit, a hatékonyság-orientált bűnüldözés igénye és az emberi jogok mind 

fokozottabb tiszteletben tartására irányuló törekvés által megkérdőjelezett 

létjogosultságukkal összefüggő dilemmákat (II.2.1.;II.2.2.;II.2.3.;II.2.4.);  

- továbbá önálló fejezetekben taglalom az egyes emberi jogok további (konkrét) 

kiadatási feltételek „keletkezésében” megnyilvánuló térnyerését, valamint 

önálló szerepvállallását. (II.2.5.; II.2.6.)     

 

II.2.1. A kettős inkrimináció elve 

 

                                                        
255 Hazánk jogirodalmában Szászy különbséget tett a kiadatási bűncselekmények természetéből adódó 
akadályok, a kiadatásnak a bűncselekmény elkövetési helyével, a tettes állampolgárságával és nemzetközi jogi 
kiváltságos helyzetével kapcsolatos akadályok, a bűnvádi eljárás megindítását, a büntetés végrehajtását, vagy a 
büntethetőséget kizáró okok, mint akadályok között, valamint szintén külön csoportban tárgyalta a megkeresett 
államban hozott ítéletnek a kiadatást kizáró hatását, a megkeresett állam bíróságainak kizárólagos hatáskörét, 
mint kiadatást kizáró okot, s végül a megkereső államban a bűnvádi eljárást és az ítélethozatalt korlátozó 
szabályokat. (SZÁSZY, I.: i. m. 77.,112.,118.,126.,133. oldalak) 
Több, mint fél évszázaddal később Wiener a nemzetközi bűnügyi jogsegély fogalomkörének bővülésére 
figyelemmel egyszerre egyszerűsítette és bővítette a csoportosítás szempontjait. Szükségesnek tartotta ugyanis 
önállóan, az általánosság szintjén is vizsgálni azon feltételek körét, melyek minden jogsegély-formánál 
felbukkannak, ám ugyanakkor átláthatóbbá téve a klasszifikációt, ún. általános pozitív és általános negatív 
feltételek között tett különbséget. (WIENER A. I.: Nemzetközi bűnügyi jogsegély (Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó Bp., 1993.) 41-60. o.  



II.2.1.1. A kettős inkrimináció követelményének értelmezési szintjei a kiadatási jogban  
  

A kettős inkrimináció elvének mibenléte iránt alaposabban érdeklődő a nemzetközi 

szakirodalomra is kiterjedő vizsgálódása során mindenekelőtt az elv jelölésére használt 

terminusok sokféleségével, erőteljes változatosságával szembesül. Így különösen az angol-

szász irodalomban: double criminality, dual incrimination, equivalency of offences, reciprocity of 

offences, double punishability, dual liability, double prosecutability, double enforceability. Ez a 

sokszínűség azonban tartalmi megközelítésben csupán látszólagos: semmiképpen sem 

arról van szó, hogy a kettős inkrimináció elve feltétlenül annyiféle 

jelentéstartalommal, jelentésréteggel bír, amennyi elnevezéssel azt illetik. 

Tradícionálisan a legszélesebb körben használatos, a legelfogadottabb kifejezés, amely 

az elv tényleges, „legigazibb” jelentését érzékelteti a ‘double criminality’, amelynek 

megfelelően a magyar jog(tudomány) is elsősorban a kettős inkrimináció jelölést 

alkalmazza. Ez általános értelemben, első megközelítésben arra utal, hogy a 

cselekmény kriminális jellegénél fogva egyszerre két állam büntetőjogának hatókörébe 

esik. 

Közelebbről és pontosabban szemlélve a kérdést, a jogalkalmazó szemszögéből a 

kettős inkriminációnak két dimenziója ismeretes. 

A) Létezik egy absztrakt értelmezési szintje256, mely szerint a cselekmény két állam 

joga szerint bűncselekmény. Az eljáró hatóság e szerint tulajdonképpen a 

tényállásszerűség vizsgálatát végzi, melynek keretében tehát arra kíváncsi, hogy 

megtalálható-e kölcsönösen az államok büntetőtörvényeiben olyan diszpozíció, 

amelybe az adott cselekmény (történeti tényállás) beilleszthető. E jogalkalmazói 

tevékenység napjainkra már semmiképpen sem azt jelenti, hogy a vizsgálódás tárgyát 

képező cselekmény azonos elnevezéssel bíró bűncselekménynek kell minősüljön 

mindkét állam joga szerint.257 A „névazonosság” mechanikus kutatása helyett a 

tényállási elemek azonosságának kívánalmán van a hangsúly, mely vizsgálódás 

elsősorban az objektív tényállási elemek meglétére koncentrál. Az azonban változó, 

hogy a tényállásazonosságot az egyes államok mennyire szigorúan értelmezik.  
                                                        
256 WYNGAERT, Ch.: Double Criminality as a Requirement to Jurisdiction [In: JAREBORG, N.(ed.): Double 
Criminality (Skrifter fran Juridiska Fakulteten i Uppsala 27., Iustus Förlag) 51.o.] 



A legkevésbé rugalmas értelmezés pl. az aktív hivatali vesztegetés bűntette kapcsán 

problémát okozhat akkor, ha az államok csupán a saját hivatalos személyük 

megvesztegetését rendelik büntetni, de nem terjesztik ki a büntetőjogi fenyegetettséget 

külföldi, tehát más állam, vagy nemzetközi szervezet hivatalos személyének 

vonatkozásásban realizált vesztegetése.258 Ilyen esetben ugyanis, ha „A” állam „B” 

államtól „X” személy kiadatását kéri az „A” államban, annak hivatalos személye 

irányában megvalósított aktív hivatali vesztegetés bűntettének tárgyában, „B” állam 

meg fogja tagadni a kérelem teljesítését, mivel ha „X” a cselekményt „B” állam 

területén követte volna el, nem minősülne bűncselekménynek (hiszen „B” állam joga 

nem rendeli büntetni a külföldi hivatalos személy megvesztegetését).  

Ezt a problémát legalább háromféle úton lehet kiküszöbölni.  

A legradikálisabb megoldás kétségtelenül a kettős inkrimináció követelményének 

részleges (főleg a kiemelkedő súlyú bűncselekmények), vagy teljes eltörlése (lásd 

II.2.1.4.).  

Egy másik lehetőség a problematikus bűncselekmény(ek) fogalmi elemeinek 

harmonizációja. Ezt tipikusan nemzetközi egyezmények kidolgozásával és azok 

nemzeti jogokba történő beépítésével törekszenek az államok megvalósítani. A 

korrupció kapcsán ilyen feladatot vállal fel az Európai Közösségek pénzügyi 

érdekeinek védelméről szóló Egyezmény Első Kiegészítő Jegyzőkönyve (1996), 

valamint az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit és az Európai Közösségek 

tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló 1997-ben született konvenció. Az 

említett források talán a legelőremutatóbbak e téren, hiszen míg pl. az 1997-ben 

elfogadott, a külföldi tisztviselők nemzetközi gazdasági (üzleti) kapcsolatokban 

történő megvesztegetéséről szóló OECD egyezmény259 csupán az aktív vesztegetés 

esetére szűkíti a közös kriminalizációt, addig az említett európai uniós dokumentumok 

a passzív vesztegetés esetét is fókuszálják. (Hazánk a vesztegetés bűncselekményét a 

2001. évi CXXI. törvénnyel módosított Büntető Kódexe a XV. Fejezetben az EU 

                                                                                                                                                                             
257 Ez a kiadatási bűncselekmények meghatározásának fő szabályként ún. enumeratív módszerét használó korai 
időszakban sem volt így [LAMMASCH, H.: Auslieferungspflicht und Asylrecht (Duncker & Humblot, Leipzig, 
1887.) 52- 56. o.)]. 
258 WYNGAERT, Ch.: The Transformations of International Criminal Law in Response to the Challenge of 
Organised Crime – General Report (INT. REV. P. L. 1999. Vol. 70. Nos 1-2. 195-196. o.) 
259 http://www.oecd.org/daf/cmis/bribery/20nov1e.htm;hazánkban kihirdette a 2000.évi XXXVII. tv. 



keretében kidolgozott, fentebb említett forrásokra figyelemmel igyekszik szabályozni 

a közélet, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények körében  

(VII-VIII.cím)).   

A tényállásazonosság szigorú értelmezéséből eredő problémák feloldásának 

harmadik lehetséges módja az ún. transzformatív interpretáció260 alkalmazása. E 

szerint – mely módszert Németország, Ausztria és Hollandia is követ - csak egy 

lényegét tekintve azonos vagy hasonló bűncselekményt kell „megtalálni” („die 

sinngemässe Umstellung des Sachverhalts”,261 „the analogous transformation of 

facts”)262. A vesztegetés példájánál maradva a megkeresett állam saját hasonló 

nemzeti tényállási elemeit helyettesíti a kiadatási kérelemben megjelölt, megkereső 

állam joga szerinti tényállási elemekbe és azt vizsgálja, hogy ha a cselekményt ezek 

fényében a területén követték volna el,  az bűncselekménynek minősülne-e. Erre 

figyelemmel nincs jelentősége annak, hogy a vesztegetés saját vagy külföldi hivatalos 

személy (tisztviselő) vonatkozásában követték-e el. Hasonló a helyzet akkor is, ha pl. 

egy holland állampolgár Belgiumban fedezetlen csekket kibocsátva elköveti a csekkel 

való visszaélés bűncselekményét, a holland jog ilyen deliktumot nem ismervén, ezt a 

magatartást legfeljebb csak csalásnak minősíti.263 További példával élve, ha X állam 

büntetőjoga nem szabályozza önálló bűncselekményi tényállásként a magyar jog 

szerinti rendbontást (Btk. 271/A §), de a garázdaságot igen, akkor a kettős 

inkrimináció absztrakt formája teljesülhet. Lényeges, hogy a kettős inkrimináció in 

abstracto követelményének vizsgálatakor (amely értelemkör jelölésére inkább a „dual 

incrimination”, az „equivalency of offences”, „reciprocity of offences” kategóriák 

használata javasolt) nem csak a nemzeti büntetőkódexekben foglalt bűncselekmények 

jöhetnek szóba. A gyakorlatban ugyanis már előfordult, hogy pl. az osztrák hatóságok 

olyan bűncselekmény ügyében terjesztettek elő hazánknál megkeresést, amelyet az 

osztrák fegytörvény nyilvánít bűncselekménynek. Arra is volt példa, hogy a svájci 

                                                        
260 VOGEL, J.: Combatting International Organized Crime by International Cooperation: The German View 
(INT. REV. P. L. 1999. Vol. 70. Nos 1-2. 348. o.) 
261 A német jogsegély-törvény 3.§-a értelmében: „Die Auslieferung ist nur zulässig, wenn die Tat auch nach 
deutschem Recht eine rechtswidrige Tat ist, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht, oder wenn sie 
bei sinngemässer Umstellung des Sachverhalts auch nach deutschem Recht eine solche Tat wäre.” 
262 PLACHTA, M.: The Role of Double Criminality in International Cooperation in Penal Matters (In: 
JAREBORG, N.(ed.): i. m. 110. o.) 
263 WYNGAERT, Ch.: Double Criminality… i. m. 43. o. 



hatóságok a svájci kábítószer-törvény által inkriminált cselekmény alapos gyanújára 

hivatkoztak.264  

Hangsúlyozandó, hogy néha már a kettős inkrimináció absztrakt szintjén is megállhat 

a vizsgálódási kötelezettség, s megtagadható a kiadatás, amennyiben a megkeresett 

állam joga alapján megállapított bűncselekmény súlya szerint nem esik bele a kiadatási 

bűncselekményként értékelhető delictumok körébe. 

B) Bár nem minden szerző tartja szükségszerűen a kettős inkrimináció fogalmi körébe 

tartozónak, s a kiadatási jogban az absztrakt megközelítést tartja uralkodónak265, a 

német, osztrák és svájci gyakorlat hatására a követelmény vizsgálatának mégis 

ismeretes egy konkrétnak (vagy minősítettnek) is nevezett szintje266, amely szervesen 

ráépül az előbbi értelemsíkra. Ennek keretében a terhelt büntethetősége a kérdés. Ezen 

aspektust a magyar jog(alkotás) egyébként a külföldön alkalmazott terminusnak 

(„double punishability”, „die beiderseitige Strafbarkeit”) megfelelően, ám a magyar 

nyelvi, szemantikai szempontokat figyelmen kívül hagyva, a hazai büntetőjogi 

dogmatika egészének összefüggésében meglehetősen zavaróan és következetlenül a 

„(kettős) büntetendőség” kifejezéssel illeti.267 A jogalkalmazó itt már a szubjektív 

tényállási elemekre is figyel, továbbá különösen az esetlegesen felmerülő anyagi és 

eljárásjogi büntethetőségi akadályokat vonja érdeklődése homlokterébe. Lényeges 

azonban, hogy a nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében e kör jelentősen szűkül, 

miután a kiadatási eljárás keretében az alanyi bűnösség vizsgálatára rendszerint nem 

kerülhet sor. Így a jogalkalmazó a felelősségrevonás azon, elsősorban a tárgyi jogban 

megjelenő feltételeit vizsgálja, amelyek nem függenek a terhelt szubjektumától, s nem 

igénylik a bizonyítékok mérlegelését.  (Ehhez képest pl. a jogos védelem fennállása, a kényszer, a 

fenyegetés már nehezen ítélhető meg a kiadatási eljárásban.) Ezekből sok esetben a nemzetközi 

bűnügyi jogsegélyt szabályozó források számosat külön is kiemelnek, ún. nevesített 

                                                        
264 PÉCSI, K. : A kiadatás anyagi és eljárásjogi kérdései, gyakorlati tapasztalatai (MJ 1996/3) 97.o. 
265 PONCET, D. – GULLY-HART, P.: Extradition – The European Approach (In: BASSIOUNI, M. Ch.: 
International Criminal Law…i. m. 284. o.) 
266 WIENER A. I.: Nemzetközi bűnügyi jogsegély (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1993.) 46. o. 
267 NBJTV 5.§(1) a.; 1978.évi IV. tv.(Btk) 6.§(1) b.; Btk. 4.§(1) a.; szerintem a kifejezés használata azért zavaró 
mert a hatályos Büntető Törvénykönyvünk 10. §-a a bűncselekmény fogalmának egy részelemeként határozza 
meg a „büntetni rendeltséget” – tehát a „büntetendőséget” – s önmagában ez a fogalom az Általános Rész 
dogmatikai összefüggéseinek fényében egyáltalán nem fókuszálja a terhelt büntethetőségének kérdését. 



kooperációs akadályként szabályoznak, így pl. az  elévülés268, kegyelem269intézményét 

                                                        
268 Abban az esetben, ha a kiadatást olyan bűncselekmény, illetve büntetés, vagy egyéb szabadságelvonással járó 
intézkedés alapján kérik, amely büntethetősége, ill. végrehajthatósága elévülés folytán akár a megkereső, akár 
a megkeresett Fél joga szerint megszűnt. (Pl. az Európai Kiadatási Egyezmény 10. cikkelye; az 1987-ben aláírt 
magyar-egyiptomi szerződés 44. cikk /6/; NBJTV 12.§ a/). A nemzetközi jog alapján közvetlenül üldözendő 
delictumok esetében – főleg az Európán kívüli államokkal folyó gyakorlatban - jelentős gondot okozhat azonban 
a tény, hogy az 1968-ban New Yorkban aláírásra megnyitott Egyezmény a háborús és emberiség elleni 
bűncselekmények elévülhetetlenségéről nem örvend széles körű elfogadottságnak. (Hazánk a konvenciót az 1971. 
évi 1.tvr-rel kihirdette.) Az ennek mintájára az Európa Tanácsban 1974-ben kidolgozott Egyezmény viszont 
annak ellenére, hogy még hatályba sem lépett, nem vet fel különösebb problémát, hiszen az európai államok 
többsége az emberiség elleni és háborús bűncselekmények el nem évülését - az Európai Emberi Jogi Egyezmény 
7.cikkelyének (2)-ében foglalt lehetőségre tekintettel -  a nemzeti jogában már megoldotta.  
Néhány korábban létrejött forrás alapján – pl. hazánk volt szocialista országokkal kötött, immár hatálytalan 
szerződéseiben, valamint az 1976-ban aláírt magyar-algériai (42. cikk e/) és az 1986-os magyar-szíriai (31. cikk 
c/) szerződésekben – csak a megkeresett Fél jogszabályai szerinti elévülés a releváns. Ennek az oka 
ismereteim szerint abban keresendő, hogy a szerződő államok abból a feltevésből indultak ki, miszerint a 
kiadatási kérelem kézhezvételét megelőzően bekövetkezett elévülés esetén nehezen képzelhető el, hogy a 
megkereső állam olyan bűncselekmény, vagy büntetés miatt kérjen kiadatást, amely saját törvényei szerint már 
elévült. Ha pedig már a kiadatási kérelmet előterjesztették, ez több állam joga szerint is olyan (büntetőeljárási) 
aktusnak számít, amely az esetlegesen a kérelem elbírálásának idején bekövetkező elévülés lehetőségét a 
megkereső államban kizárja. Az előterjesztés ténye ugyanis megítélésem szerint mindenképpen a terhelttel 
szemben foganatosított, az eljárás előbbre vitelére alkalmas, illetve a kiszabott büntetés végrehajtásának 
előmozdítása végett tett cselekménynek számít, s így az elévülés a legtöbb állam büntető kódexe szerint ilyen 
esetben félbeszakad, s újból elkezdődik (hazánk esetében lásd Btk. 35.§(1), 68.§(4)). Azonban ilyen értelmezés 
hiányában, továbbá a kiadatás elhalasztásának lehetőségére figyelemmel (pl. Európai Kiadatási Egyezmény 
19.cikkely, magyar-USA szerződés (14.cikk 1.), magyar-szíriai szerződés (37. cikkely), az 1982-ben aláírt 
magyar-kubai szerződés (59.cikkely), NBJTV 29.§) – mely esetben az egyébként már a megkereső fél javára 
elbírált, a kiadatásra vonatkozó határozat meghozatalát követően a kiadott személy átadása elhalasztható, 
amennyiben a megkeresett Fél területén a kiadott de még át nem adott terhelttel szemben más bűncselekmény 
miatt, mint amelyre a kiadatását kérték büntetőeljárás, vagy jogerős ítéleten alapuló szabadságelvonással járó 
szankció végrehajtása van folyamatban –, valamint a megelőző kiadatási eljárás esetleges elhúzódását 
figyelembe véve előfordulhat, hogy a terhelt tényleges átadásáig terjedő időszakban az elévülés mégis 
bekövetkezik. Ilyen esetekben - megelőzendő a megkereső államban történő felelősségrevonás meghiúsulását -, a 
források „sürgős eljárási cselekmények” foganatosítása céljából biztosítják a terhelt ideiglenes átadásának 
lehetőségét, amennyiben biztosított az, hogy az adott személyt a megkereső államban őrizetben tartják és 
meghatározott időn belül visszaadják a megkeresett államnak (Európai Kiadatási Egyezmény 19.cikkely (2), az 
1968-ban született magyar-mongol szerződés (63.cikkely), NBJTV 29.§(2)).        
Kifejezetten a bűnüldözés hatékonyságának növelése céljából - a kettős inkrimináció követelményének 
aabolíciójára irányuló törekvésekkel összhangban - az 1996-ban kidolgozott EU kiadatási egyezmény 
8.cikkelye értelmében nem lehet a kiadatás teljesítését megtagadni pusztán azon az alapon, hogy a kérelem 
tárgyát képező bűncselekmény vagy büntetés a megkeresett állam joga szerint már elévült, kivéve ha a szóban 
forgó delictum vonatkozásában joghatósággal rendelkezik. Az EU egyezmény megoldása tehát – az Európai 
Kiadatási Egyezményhez képest fennálló kiegészítő természetére tekintettel –  így bár fő szabályként kizárólag a 
megkereső állam joga szerinti elévülést rendeli figyelembe venni - tekintettel megint csak a már fentebb említett 
megfontolásra, miszerint nem valószínű, hogy a megkereső állam olyan delictum tárgyában kérjen kiadatást, 
amely a saját joga szerint már elévült - ez szinte a kettős inkrimináció in concreto követelményének teljes 
eltörléseként minősíthető az elévülés vonatkozásában.     
269 A közkegyelem a volt szocialista országokkal kötött kétoldalú egyezményekben nem szerepelt, azonban 
kiadatást gátló tényezőként jelölik meg a már említett magyar-algériai (42.cikk e/), a magyar-egyiptomi (44. cikk 
/7/), a magyar-tunéziai (33.cikk f/) szerződések, valamint az Európai Kiadatási Egyezmény Második Kiegészítő 
Jegyzőkönyvének 4.cikkelye.   
Arra nézve, hogy a közkegyelem jogi tényét mely állam vonatkozásában kell figyelembe venni, az ismert 
megoldások eltérőek, s a bűnüldözés mind hatékonyabbá tételének igényével nem is mindig tükrözik a kettős 
inkrimináció in concreto követelményét. Így csak a megkeresett Fél jogszabályai szerinti közkegyelmet kell 
figyelembe venni a magyar-algériai és az Európai Kiadatási Egyezmény szerint, mely utóbbi – hasonlóan a 
magyar-osztrák végrehajtási szerződésben (5.cikk /2/), a Schengen (II) Egyezmény 62.cikk (2)-bekezdésében és 
az 1996-os EU kiadatási egyezmény 9.cikkelyében foglaltakhoz - rögzíti, hogy amennyiben a bűncselekmény 
nem tartozik a megkeresett állam büntető joghatósága alá, az ezen államban kihirdetett közkegyelem nem 



és a ne bis in idem elvét.   

A kétszeres eljárás tilalmát gyakorlatilag minden szuverén állam belső joga 

alapelvként ismeri el, s ennek körében általában a res iudicata kifejezéssel jelölik. A 

nemzeti jogok három megfontolás alapján  teszik ezt. Egyrészt abból indulnak ki, hogy 

nemo debet bis vexari pro una et eadem causa: senki sem kell kétszer elszenvedje 

ugyanazon bűncselekmény miatt azt, hogy büntetőeljárást folytatnak le vele szemben, 

hiszen még az alapvetően retributív természetű talio-elv sem kívánt egy szemért 

többet.270 Másfelől bizonyos kontinentális jogrendszerű államok egy jogerős, ügydöntő 

határozattal lezárt eljárás után az állam büntető igényét kiüresedettnek vélik 

(„Erledigungsprinzip”), mert álláspontjuk szerint miután az állam élt a ius 

puniendiből fakadó jogával, az ezt követően ugyanazon ügy vonatkozásában 

egyszerűen „kialszik”. Harmadrészt a múltban hozott bírósági határozatok iránti 

tisztelet is a kétszeres eljárás tilalmát fókuszálja: ha egyszer egy ügyet (jogerősen)  

lezártak, azt nem szabad újragondolni. 

A nemzetközi kontextusban a ne bis in idem elve mögött meghúzódó, fentebb említett 

belső jogi megfontolások közül mindenképpen érvényes a terhelt (emberi) jogainak 

védelmére alapozott szempont. Ugyanakkor lényeges, hogy a nemzetközi emberi jogi 

instrumentumok nem tartalmaznak semmilyen védelmet e tekintetben, amennyiben 

arról van szó, hogy ugyanazon bűncselekmény tárgyában a második eljárást egy másik 

                                                                                                                                                                             
akadálya a kiadatásnak. Viszont akár a megkereső, akár a megkeresett állam jogszabályai szerinti 
közkegyelem kizárja a kiadatást a magyar-tunéziai, magyar-egyiptomi szerződés, valamint a NBJTV 12.§ b. 
szerint. (A NBJTV megfogalmazásából az következik, hogy a többi forráshoz képest az egyéni kegyelem 
biztosítása is gátat szab a kiadatásnak. Erre a törvény nemzetközi kötelezettség-vállalásokhoz való viszonya 
folytán, mintegy kiegészítő rendelkezésre, természetesen aggály nélkül hivatkozni.) 
Problémát jelent, hogy az államok belső jogszabályai szerinti kegyelmezés érvényessége megkérdőjelezhető, ha 
olyan bűncselekményre vonatkozik, amelynek üldözésére a nemzetközi szerződési jog, vagy nemzetközi szokásjog 
kötelezi az államokat. Így több kérdés is felmerül: - az aut dedere aut judicare követelményével az ilyen 
bűncselekmények tárgyában gyakorolt kegyelmezés mennyiben egyeztethető össze;  - a megkereső állam – 
ismervén a külföldi jogot - már a kiadatási kérelmében eredményesen hivatkozhat-e, és ha igen, miként a 
megkeresett szuverén állam belső aktusának érvénytelenségére, vagy a kiadatási kérelem tárgyát képező 
bűncselekmény feltétel nélküli üldözésére irányuló nemzetközi kötelezettségsértésre hivatkozva feltétlenül a 
Nemzetközi Bíróság, vagy egyéb pl. választottbírósági fórum elé kell kerüljön a kérdés; - kiemelvén a kiadatási 
kérelem tárgyát képező ügyet az indirekt büntető igazságszolgáltatási rendszerből, a megkereső állam helyett 
az Állandó Nemzetközi Büntetőbíróság gyakorolhat-e joghatóságot.  
A (köz)kegyelem gyakorlásának nemzetközi érvényéről lásd: BOED, R.: The Effect of a Domestic Amnesty on 
the Ability of Foreign States to Prosecute Alleged Perpatrators of Serious Human Rights Violations (CORNELL 
INT’L L. J 2000. Vol. 33. 313-329. o.)      
270 WYNGAERT, Ch. – STESSENS, G.: The International Non Bis In Idem Principle: Resolving some of the 

Unanswered Questions (INT’L & COMP. L. Q. Vol.48. 1999. október) 780. o. 

 



állam joghatósági körében folytatják le. Az Európai Emberi Jogi Egyezményhez fűzött 

Hetedik Kiegészítő Jegyzőkönyv 4. cikkelye kifejezetten rögzíti is, hogy csak az 

ugyanazon államban lefolytatott második eljárás tekintetében hivatott a terhelt 

jogvédelmét biztosítani. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 

14.cikkelyének 7.pontja tekintetében az Emberi Jogi Bizottság hasonló álláspontot 

fogalmazott meg az A.P. v. Italy-ügyben.271 További probléma, hogy a büntető igény 

kiüresedésének fentebb említett elve közel sem bír olyan érvénnyel a nemzetközi 

közegben, mint a belső jogban, sőt, sokszor még a szuverenitás sérelmét felidézőnek is 

tartják. Erre tekintettel a Schengen (II) Egyezmény – mely egyébként a ne bis in idem 

elvét már nem csupán a megkereső és megkeresett Fél közötti viszonylatban rendeli 

alkalmazhatónak, hanem kiterjeszti annak hatályát bármely harmadik szerződő Fél 

területén megszületett jogerős érdemi határozatra is272 - 56.cikkelyében az ún. 

Anrechnungsprinzip doktrinája alapján arról rendelkezik, hogy a másodikként eljáró 

Szerződő Állam ugyan nem veszti el büntető igényét egy másik államban már 

korábban eljárás alá vont ugyanazon terhelt ugyanazon bűncselekménye miatt, viszont 

köteles az általa kiszabott szabadságelvonással járó büntetés tartamába az elsőként 

megszületett ítélet szabadságelvonással járó szankciójának tartamát beszámítani 

(„reduction of sentence principle”). Amennyiben ezt a belső jog lehetővé teszi, be kell 

számítani a már végrehajtott, a szabadságelvonáson kívüli, más szankciókat is.   

A szervezett bűnözés elleni küzdelem a ne bis in idem elve értelmezhetőségének 

számos, egyelőre még megválaszolatlan problémáját veti fel. Így pl. az európai 

államok eltérő álláspontra helyezkednek olyan esetben, amikor az a kérdés merül fel, 

hogy vajon „X”, akivel szemben bűnöző szervezetben való részvétel vádjával „A” 

államban már büntetőeljárást folytattak le, eljárás alá vonható-e „A” államban azért a 

bűncselekményért is, amit a szervezet az ő részvételének következményeként követett 

el. Belgium és Németország esetjoga azt tükrözi, hogy ilyen esetben nem kizárt egy 

                                                        
271 WYNGAERT, Ch. – STESSENS, G.: i. m. 781. o. 
272 Ezt a megközelítést vallja egyébként az Európai Kiadatási Egyezményhez fűzött Kiegészítő Jegyzőkönyv 
2.cikkelye is. A XVI. Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszus IV. Szekciójának álláspontja szerint azonban a 
legoptimálisabb az lenne, ha a ne bis in idem hatálya nem csupán bármely szerződő Fél, hanem bármely 
harmadik államban lefolytatott eljárásra is kiterjedne. Ez a megoldás a ne bis in idem elvének emberi jogként 
való elismerését feltételezi. A Kongresszus ezen ajánlásáról lásd: The Criminal Justice Systems Facing the 
Challenge of Organised Crime (INT. REV. P. L. 1999. Vol. 70. Nos. 3-4. 908.o.) 



második eljárás lefolytatása.273 Ugyancsak felmerül a kérdés, hogy „X”, akivel 

szemben „A” államban bűnöző szervezetben való részvétel miatt eljárást folytattak le, 

vajon „B” államban ismételten büntetőeljárás hatálya alá vethető-e azért a 

bűncselekményért,amit a szervezet az ő részvételének következményeként követett el. 

Egy következő probléma, amire a nemzetközi instrumentumok specifikusan nem 

helyeznek hangsúlyt, az, hogy a ne bis in idem elve a „tényeket”, vagy a 

„bűncselekményt” fókuszálja-e.274 Előfordulhat ugyanis, hogy „X” tiltott kábítószert 

visz át „A” és „B” állam határán, minek folytán vádat emelhetnek ellene „A” államban 

kábítószer tiltott kiviteléért, „B” államban pedig kábítószer tiltott behozataláért. 

Amennyiben a ne bis in idem elvét a „bűncselekmény”-re vonatkoztatjuk, akkor nem 

ütközik a kétszeres eljárás tilalmába az, ha miután „A” állam kábítószer tiltott 

kiviteléért eljár „X”-el szemben, „B” állam kábítószer tiltott behozatala miatt indít 

eljárást. Ha azonban a „tények” tekintetében igyekszünk a ne bis in idem elvét 

alkalmazni, akkor azt találjuk, hogy „B” állam már nem járhatna el jogszerűen „A” 

államot követően, hiszen bár különböző bűncselekmények valósultak meg minősítés 

alapján, ám ezek lényeges tartalmát ugyanazon cselekmény, magatartás, illetve tény 

jelenti. Az államok joga  megint csak jelentős eltéréseket mutat abban, hogy az előbb 

említett megközelítések közül a ne bis in idem szoros, vagy tág értelmezését vallják. 

Mindenesetre a Schengen (II) Egyezmény 54. cikkelyének szövegezése arra utal, hogy 

az instrumentum kidolgozói a szoros értelemben képzelték a ne bis in idem elvét 

alkalmazni, éppen ezért használták a „cselekmény” szót a „bűncselekmény”kifejezés 

helyett.  

Végül az jelenti talán a legnagyobb dilemmát, hogy mely típusú határozatok azok, 

amelyek tekintetében a kétszeres eljárás tilalmának elve alkalmazható. Alapállásban a 

jogerős bírói határozatok tartozhatnak e körbe mindenképpen. Az Európai Kiadatási 

Egyezmény Első Kiegészítő Jegyzőkönyve ezt részletezve azon jogerős bírósági 

határozatokat tartja relevánsnak, amellyel a kiadni kért személyt felmentették, 

amellyel bűnösségét állapították meg és szabadságelvonással járó szankciót szabtak ki, 

és amelyet vagy teljes egészében végrehajtottak vele szemben, vagy az egészre vagy a 

                                                        
273 WYNGAERT, Ch.: The Transformations of International Criminal Law in Response to the Challenge of 
Organised Crime – General Report (INT. REV. P. L. 1999. Vol. 70. Nos 1-2.) 173. o. 
274 WYNGAERT, Ch. – STESSENS, G.: i. m. 789. o. 



végre nem hajtott részére egyéni kegyelemben vagy közkegyelemben részesült. Az a 

határozat is szóba jön, amellyel a bíróság megállapította az elkövetô bûnösségét 

anélkül, hogy büntetést szabott volna ki. Ehhez hasonló tartamú határozatokat von a ne 

bis in idem hatálya alá az Európa Tanács keretében 1970-ben kidolgozott Külföldi 

Büntető Ítéletek Nemzetközi Érvényéről szóló Európai Konvenció 53.cikkelye is.  

Az elméletben erősen vitatott azonban az, hogy a bírósági útról pl. a mediáció 

szellemiségében elterelt ügyekben („out-of-court settlement”) hozott határozat 

releváns lehet-e a ne bis in idem szempontjából, valamint abban sem egyeznek meg az 

álláspontok, hogy pl. a koronatanúzást vállaló és ezért egy adott bűncselekmény miatt 

lefolytatandó eljárás tekintetében immunitást nyert személy a mentesség tárgyát 

képező bűncselekmény miatt egy külföldi államban eljárás alá vonható-e.275    

Feltétlenül előrelépést jelent azonban a gyakorlatban az Európai Bíróság 2003. február 

11-én hozott döntése a Brügge-ügyben,276 valamint a Tanács által 2003. márciusában 

előterjesztett kerethatározat-javaslat a ne bis in idem elvének alkalmazásáról,277 lévén 

mindkettő egyértelműen rögzíti, hogy a különféle diverziós megoldások tekintetében 

megalkotott határozatok a ne bis in idem szempontjából feltétlenül figyelembe jönnek. 

 

………………………………….. 

 

Tekintettel a kettős inkrimináció fent említett két alapvető, egymáshoz képest 

statikusnak és dinamikusnak is nevezhető értelemkörére, s az azok köré 

csoportosítható terminusokra, többek szerint a számos kategória közül talán a „double 

enforceability” elnevezés lenne tekinthető leginkább egy olyan gyűjtőfogalomnak, 

amely egyaránt képes utalni mindkét vonatkozásra278; a tradíció azonban a kettős 

inkrimináció és annak pontos idegen nyelvi megnevezésének fenntartását indokolja. 

 

 

                                                        
275 WGAERT, Ch.: i. m. 175. o. 
276 http://curia.eu.int/en/indexaz/index.htm 
277 7246/03 sz. javaslat 
278 PLACHTA, M.: i. m.  104-105.o. 



II.2.1.2. A kettős inkrimináció szerepe a kiadatás és a büntető joghatóság 
összefüggésében   
 

Bár meglepő lehet, miért nem ezzel a tágabb kontextussal kezdtem a fejtegetést, ám 

kizárólag az előző pontban fejtegetettek ismeretében látom világosabban nyomon 

követhetőnek és magyarázhatónak az alábbiakat. 

Érdemes figyelemmel lenni arra, hogy a kettős inkrimináció elve legalább két 

vonatkozásban jelenik meg a nemzetközi büntetőjogban: nevezetesen nem csupán a 

nemzetközi bűnügyi jogsegély, s ezen belül hagyományosan a kiadatás problémájának 

szemszögéből, hanem a büntető joghatóság, illetve az azt megalapozó elvek 

összefüggésében is szerephez jut.  

A joghatósági kérdések keretében a kettős inkrimináció kizárólag az 

extraterritoriális bűncselekmények összefüggésében vizsgálható, vizsgálandó. A 

joghatóság szempontjából az sem változtat ezen a tényen, ha a területi elv alapján 

eljárás tárgyává tett bűncselekménybe idegen elem vegyül,279 ilyen esetben ugyanis a 

lex personae és a lex domicilii nem korlátoz,280 a kettős inkriminációt vizsgálni nem 

kell. (Pl. ha egy szaúd-arábiai állampolgár a kettős házasság bűntettét követi el 

Magyarországon, s ezért itt büntetőeljárás hatálya alá is vetik, pusztán a területi elv 

alapján büntethető, akkor is, ha a személyes joga szerint ez nem bűncselekmény). 

A szervezett bűnözés térnyerése azonban a komplex bűncselekmények életre hívásával 

olyan speciális esetet is produkálhat, amikor az adott delictum időben elhúzódva több 

állam területén valósul meg. Ez lehet a helyzet pl. pénzmosás esetén. Elképzelhető 

ugyanis, hogy az alapbűncselekményt „X” személy „A” államban követi el, de az 

ebből származó dolog eredetének leplezésére irányuló magatartását „B” államban fejti 

ki. Amikor ilyen esetben „B” állam joghatóságot gyakorol a cselekményegység elve 

(vagy más néven szubjektív területi elv) alapján, a kettős inkrimináció követelménye 

mégis szerephez juthat. Számos állam, így Belgium, Hollandia és Németország „B” 

államként megkívánja az alapbűncselekmény tekintetében a kettős inkrimináció 

követelményének teljesülését. Stessens azonban helyesen rámutat arra, hogy ebben az 

esetben a kettős inkrimináció vizsgálata nem az extraterritoriális büntető joghatóság 

                                                        
279 FELLER, S. Z. : Jurisdiction Over Offenses with a Foreign Element (In: BASSIOUNI, M. Ch. – NANDA, 
Ved. P.(szerk.): A treatise on international criminal law Vol. II. (Charles C. Thomas Publisher, 1973.) 5-17. o.) 



gyakorlásának lehetőségét alapozza meg281 - hiszen az végül is a (szubjektív) területi 

elven alapul -, hanem kizárólag a jogállamiság elvére igyekszik figyelemmel lenni.282 

Ha az alapcselekmény „A” állam területén annak joga szerint nem bűncselekmény, 

morálisan és politikailag is elfogadhatatlan megoldás lenne, ha a „B” állam joga 

szerint bár büntetendő, de  az „A” állam joga szerint legális cselekményből származó 

dolgot „B” állam elkobozhatná. Így ha az alapbűncselekmény vonatkozásában nem 

állapítható meg a kettős inkrimináció ténye, akkor tényállási elem hiányában a 

pénzmosás bűntette „B” államban meg sem valósul, s ezért a kettős inkrimináció 

egyáltalán nem joghatósági problémát vet fel.  

Lényeges hangsúlyozni, hogy a területi elven kívüli egyéb joghatósági elv alkalmazása 

során azonban a kettős inkrimináció elve joghatóság gyakorlását megalapozó 

jelentőséggel bír – bár nem egyforma súllyal jut szerephez.283    .      

A kiadatás szemszögében elsősorban a lex fori szerinti büntethetőség megállapítása 

a cél, a kiadatásról döntő bíróságnak (illetve más hatóságnak) arról kell határoznia, 

hogy a kiadatási kérelem tárgyát képező cselekmény a saját (megkeresett) államának 

joga szerint is bűncselekmény-e, illetve annak alanya büntethető-e (utóbbi 

vonatkozásban a már korábban említett szűkítéssel). A kettős inkrimináció vizsgálata e 

körben egy hipotetikus eliminációs eljárást feltételez: a bíró nem az ügy érdeméről 

dönt, hanem csak azt vizsgálja, hogy mutatis mutandis, ha a kiadatás tárgyát képező 

bűncselekményt az ő területén követték volna el, az szintén bűncselekményként 

minősült volna-e, illetve annak alanya büntethető lett volna-e. Lényeges, hogy 

amennyiben a megkereső állam nem a területi elv alapján kíván eljárni, hanem 

                                                                                                                                                                             
280 WIENER A. I.: i. m. 43. o. 
281Az 1990. évi Egyezmény a Pénzmosásról, a Bűncselekményből Származó Dolgok Felkutatásáról, 
Lefoglalásáról és Elkobzásáról (hazánkban kihirdette a 2000.évi CI. tv.) 6.cikkelyének (2)-ében foglaltakra 
figyelemmel nem is kívánja meg, hogy a pénzmosás tárgyában eljáró állam extraterritoriális joghatósággal 
rendelkezzen az alapbűncselekményre nézve. 
282 WYNGAERT, Ch.: The Transformations of International Criminal Law...i. m. 160-162. o.  
283 Az államok egy részében pl. az aktív személyi elv korlátlanul érvényesül – hazánkban ezt ilyen formán a 
Btk. 3.§(1))-e rögzíti -, s így a külföldön tartózkodó állampolgároktól az állam feltétlenül megköveteli a hazai 
büntetőjogban előírt szabályok megsértésétől való tartózkodást. Számos egyéb ország a kettős inkrimináció 
elvének érvényesülését is megkívánja a felelősségre vonáshoz, azonban az elkövetett bűncselekmények 
súlya, természete alapján az elvet korlátok között tartja alkalmazhatónak. Így pl. a német Btk. szerint 
számos nemi erkölcs elleni bűncselekmény, a magzatelhajtás bűntette, az eutanázia esetén nem érvényesül a 
kettős inkrimináció jelentette korlátozás a hazatérő belföldi állampolgár felelősségre vonása során. Nem 
érvényesül továbbá a kettős inkrimináció elve az állami önvédelem elvén alapuló joghatóság esetén (kivéve 
pl. a hazai Btk. 4.§(2)-ben szabályozott esetet), viszont általában megkövetelt a passzív személyi elv 
alkalmazása esetén. (WYNGAERT, Ch.: Double Criminality… i. m. 46-47. o.) 



valamilyen egyéb joghatósági formára alapozza a büntető igényét, akkor a megkeresett 

államnak azt is vizsgálnia kell, hogy amennyiben a cselekményt az ő területén kívül 

követték volna el, lehetővé tennék e saját törvényei a büntetőeljárás lefolytatását.284 

A joghatósági elvek aspektusából a bírónak a lex loci szerinti büntethetőség 

megállapítása is a célja, tehát annak feltárására is törekszik, hogy a büntethetőség 

követelménye fennáll-e az elkövetés helyének törvényei alapján. (Így ebben a 

vonatkozásban a konkrét kettős inkrimináció vizsgálata feltétlenül megkövetelt, s e 

tekintetben a kiadatásnál említett ellenvéleményhez hasonló álláspont nem 

fogalmazódott meg.) Tehát bár az ügyben joghatóságot gyakorló bíró a szuverenitás 

elvének megfelelően az érdemi döntéshozatal keretében a kiadatásról döntő bíróhoz 

hasonlóan a lex fori jogát alkalmazza úgy anyagi jogi, mint eljárásjogi 

vonatkozásban285, ám - sokszor a nemzetközi bűnügyi együttműködés területén a 

kiadatásból önállósult újabb jogsegély-formák (pl. büntetőeljárás átadása/átvétele) 

alkalmazásának eredményeként is - kötelessége keletkezik a  lex loci jogának 

figyelembevételére is. Ez vezethet a lex fori joga szerinti büntetlenségre is, de alapját 

képezheti a lex mitior alkalmazásának is, mely értelmében ha a lex loci szerinti 

büntetési tétel enyhébb, mint a lex fori szerinti, a lex fori szankció-tételének maximuma 

a lex loci maximumáig csökkentendő. A dán Btk. pl. ezt a szabályt csak a saját 

állampolgárai és az egyéb északi államok polgárai tekintetében rendeli alkalmazni, a 

norvég jog ugyanakkor kizárólag a külföldi elkövetőt részesíti a lex mitior 

kedvezményében.286 

Az európai jogalkalmazónak még napjainkban is sokszor meg kell küzdenie az 1978-

ban kelt Külföldi Jogra vonatkozó Információról szóló Egyezmény Kiegészítő 

Jegyzőkönyve által biztosított formális csatornák működésének lomhaságával.287Ehhez 

járul még az a tény is, hogy a külföldi jog alkalmazása során nem csupán az írott 

                                                        
284 Az Európai Kiadatási Egyezmény 7.cikkelyének (2)-e is erről rendelkezik. 
285 A lex fori jogának elsődlegessége, illetve fő szabálykénti kizárólagossága a Felvilágosodás folyománya, a 
nemzetállamok létrejötte, a liberalizmus térhódítása az, amely azt az álláspontot alakította ki, hogy a lex loci a 
forum deprehensionis államának (a letartóztatási hely államának) bírósága által történő alkalmazása sértené a 
szuverenitás elvét. Korábban a lex fori törvénye az eljárásjogra volt alkalmazható, míg az anyagi jogot vagy 
a ius commune vagy a lex loci szerint vették figyelembe (ezekről bővebben lásd: WYNGAERT, Ch.: i.m. 44-45. 
o.).   
286 CORNILS, K.: The Use of Foreign Law in Domestic Adjudication (In: JAREBORG, N.(ed.): Double 
Criminality…i.m. 81-82. o.) 
287 SCHOMBURG, W.: Are We on the Road to a European Law-Enforcement Area? International Cooperation 
in Criminal Matters. What Place for Justice? (EUR. J. CR. L . CR. J. 2000. Vol. 8/1 54. o.) 



normákra, hanem a jogértelmezési szabályokra és elvekre is figyelemmel kell lenni, 

ami az angol-szász és a kontinentális jogokban eltérhet egymástól.288 

Mind a kiadatásról való döntés, mind pedig a joghatóság gyakorolhatóságának kérdése 

kapcsán nehézséget jelent, hogy a transznacionális, illetve nemzetközi 

bűncselekmények tárgyában született konvenciók ratifikálását követően az államok 

többsége az adott egyezményben meghatározott bűncselekmények tényállásait 

egyáltalán nem, vagy némileg eltérő fogalmi elemek használatával289 építi be a 

nemzeti büntető kódexébe. Az Állandó Nemzetközi Büntetőbíróság (International 

Criminal Court – ICC)  felállításával összefüggő kodifikációs fejlemények290 ellenére 

még mindig élő probléma, hogy a nemzetközi és transznacionális bűncselekmények 

fogalma nem egységes és a vonatkozó egyezmények is sokszor eltérő felfogást 

követnek. Erre figyelemmel - ahogyan az a Pinochet-ügyben is történt -, a kiadatási 

eljárásban az ilyen bűncselekmények tényállási elemeit a forum deprehensionis állama 

elsősorban a nemzeti jogába inkorporált meghatározás alapján veszi figyelembe,291 s a 

nemzetközi jog alapján közvetlenül megállapítható büntetőjogi felelősséget is elismerő 

államok is ezt a gyakorlatot követik a transznacionális bűncselekmények 

vonatkozásában.       

Az eddigiek alapján e ponton már kétségtelenül felmerül a kérdés: a kettős 

inkrimináció elv és/vagy jogi feltétel, akadály, követelmény? Úgy vélem, helyesen 

akkor járunk el, ha inkább (jogi) feltételként, követelményként definiáljuk, minthogy az 

láthatóan nem általános jogi problémák, joghézagok megoldására, pótlására hivatott 

vezérfonal, hanem sokkal konkrétabb és kézzelfoghatóbb feladata van: az államok 

nemzeti büntetőjogai működésbe hozhatóságának meghatározása. 

 

                                                        
288 WIENER A. I.: i.m. 36. o. 
289 Ez a probléma merült fel a Pinochet-ügyben is, amikor a spanyol 1995-ben megalkotott Btk. 
rendelkezései nem teljesen látszottak összeegyeztethetőnek az 1948-ban kidolgozott Genocídium 
Egyezmény bűncselekmény fogalmi elemeivel. (TAYLOR, L. T.: Jurisdiction in the Pinochet Case: The View 
from Spain (European Public Law 2000. Vol. 6. Issue 4.) 616-618. o.)   
290 Lásd az 1998-ban elfogadott Római Statutum 6., 7., 8. cikkelyeit és azok értelmezésének és alkalmazásának 
elősegítésére 2000. decemberében kidolgozott Függeléket (http://www.igc.org/icc/html/u.n..html#statute). 
291 ROHT-ARRIAZA, N.: The Pinochet Precedent and Universal Jurisdiction (New England Law Review 2001. 
Vol. 35/2 313-314. o.) 



II.2.1.3. A kettős inkrimináció létjogosultsága – érvek és ellenérvek 
 

Mindezek után lényegesnek tartom annak felvázolását, hogy melyek azok az alapvető 

megfontolások, amelyek a kiadatás összefüggésében a kettős inkrimináció  (absztrakt)  

követelményének igazolására vonatkoznak pro és contra292. 

A) A szóban forgó jogi feltétel fenntartása mellett egyesek szerint elsősorban az szól, 

hogy a kölcsönösség elvének megőrzését biztosítja az államközi kooperációban,293 s a  

nemzetközi szokásjog szabályának is tekinthető. Ahogyan az a ’The State (Furlong) v. 

Kelly’ és az ’M v Federal Department of Justice and Police’ ügyek mutatják, ilyen 

állásponton van az ír és a svájci kiadatási jog.294  

B) A kettős inkrimináció követelménye mellett kell lándzsát törnünk akkor is, ha az 

állami szuverenitás elvére gondolunk. Ennek megfelelően minden államnak megvan a 

joga ahhoz, hogy büntetőpolitikáját, így kriminalizációs politikáját szabadon 

alakíthassa (hacsak nemzetközi megállapodásban foglalt kötelezettség másra nem 

kötelezi). Ehhez az is szorosan hozzátartozik, hogy egyik állam sem kötelezhető olyan 

államokkal együttműködni, amelyek büntetőpolitikája nem vág egybe az adott 

cselekmény kriminális jellege tekintetében. Elvi éllel vetődik tehát fel az államok 

büntetőpolitikája mind fokozottabb harmonizációjának igénye, ha az elv abolíciójában 

kívánnak gondolkodni.  

C) A legalitás elve295 szerint a terhelt (emberi) jogainak, illetve érdekeinek védelme 

az, amely a kettős inkrimináció kívánalmának igazi rendeltetése, hiszen a követelmény 

nem más, mint a nullum crimen sine lege nemzeti büntetőjogi elvének nemzetközi 

büntetőjogi kivetítése. Többen figyelmeztetnek arra, hogy a megkeresett állam nem 

csupán a megkereső államban lefolytatandó eljárás tekintetében rendelkezik 

felelősséggel a terheltért, illetve emberi jogsérelemének potenciális sérelméért, hanem 

hasonló (akár nemzetközi jogi) felelősség terheli a saját államában lefolytatott 

kiadatási eljárás jogállami elvekkel való összahangjának biztosításáért is. Így a kettős 

                                                        
292 Ezekről általában lásd: TRÄSKMAN, O .P.: Should We Take the Condition of Double Criminality Seriously? 
(In: JAREBORG, N.(ed.): i. m. 145-152. o.) 
293 SHEARER, I.: Extradition in International Law (Manchester, 1971.) 137. o.  
294 GILBERT, G.: Transnational Fugitive Offenders in International Law – Extradition and Other Mechansims 
(Kluwer, 1998.) 104. o. 
295 Lásd pl. az Európai Emberi Jogi Egyezmény 7.cikkelyét, vagy a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányának 15.cikkelyét 



inkriminációt egyes álláspontok a kiadatási eljárásban elrendelhető, személyi 

szabadságot korlátozó kényszerintézkedések jogállami feltételének is látják.296  

Az utóbbi időben ezzel összefüggésben több esetben, így a Pinochet-ügyben is 

lényeges dilemmaként merült fel az, hogy a kettős inkrimináció követelményének 

fennállta a bűncselekmény elkövetésének időpontjában vagy pedig Baltasar Garzon 

spanyol vizsgálóbíró kiadatási kérelmének előterjesztése idején irányadó helyzet 

alapján vizsgálandó-e. A dilemma először a Lordok 1998. november 25-én meghozott 

első határozatában is felvetődött, bár nem fektettek erre a kérdésre különösebben nagy 

hangsúlyt. Míg a határozatban Lord Lloyd azt az álláspontot alakította ki, miszerint a 

kiadatási kérelem előterjesztésének időpontja lehet az egyedül releváns időpont, addig 

– Lord Hoffmann elfogultságára hivatkozással297 – az ezen határozat 1998. december 

17-én történt hatályon kívül helyezését követően, 1999. március 24-én megszületett 

döntésben ehhez képest eltérő következtetésre jutottak, miközben sokkal érdemibb 

figyelmet szenteltek a kettős inkrimináció kérdésének. Ennek eredményeként 6:1 

arányban a Lordok az 1989-ben elfogadott angol kiadatási törvény rendelkezéseit – 

nem minden elméleti és gyakorlati aggály nélkül – úgy értelmezték, hogy az elkövetett 

cselekmény(ek) időpontja az, amely alapján a kettős inkrimináció követelménye 

helyesen vizsgálható.298 Erre figyelemmel jelentősen leszűkült a kiadatási 

bűncselekményként értékelhető delictumok köre299 és Pinochet immunitási jogát csak 

az 1988. december 8-át követően megvalósított, a kínzás fogalmi körébe eső 

bűncselekmények vonatkozásában látták elvethetőnek, lévén az ENSZ Kínzás elleni 

Egyezményét300 csak egy 1988-ban született törvény transzformálta az angol jogba. 

                                                        
296 PONCET, D. – GULLY-HART, P.: i. m.  292. o. 
297 Lord Hoffmann szavazata volt egyébként a döntő voks. Többek szerint amennyiben időben feltárta volna 
felesége és saját maga kötődését az „Amnesty International” nevű szervezethez, nem lett volna szükség a 
Pinochet immunitását egész hivatali ideje alatt elkövetett kínzás, túszszedés és emberiség elleni 
bűncselekmények tárgyában elvető – egyébként a diktátor 83. születésnapján hozott – határozat 
megsemmisítésére. (Az elfogultság értékelésének kérdéséről bővebben: MALLESON, K.: Judicial Bias and 
Disqualification after Pinochet (No. 2.) MOD. L. REV 2000. January Vol. 63. 119-127. o.) 
298 Lásd különösen Lord Browne-Wilkinson véleményét (BIRNBAUM, M.: Pinochet and Double Criminality 
(CRIM. L. R. 2000/3 132-133.o. és 137.o.)) 
299 A spanyol kiadatási kérelemben felsorolt 32 bűncselekményből négy maradt „talpon”.  Egyébként a 
kiadatási kérelemben eredetileg szereplő népírtás bűntette kapcsán a Lordoknak nem is kellett állást 
foglalniuk, mert a bűncselekmény tárgyában a kiadatást a belügyminiszter korábban már megtagadta, arra 
hivatkozással, hogy a Genocídium Egyezmény 4. cikkelyét - mely expressis verbis megvonja az államfői 
immunitási jogot -  nem építették be a konvenciót inkorporáló 1969-es törvénybe. 
300 Az Egyezmény szempontjából a "kínzás" kifejezés minden olyan cselekményt jelent, amelyet szándékosan, 
éles testi vagy lelki fájdalom vagy szenvedés kiváltása céljából alkalmaznak valakivel szemben, hogy tőle, 



Egyedül Lord Millett mutatott rá, hogy az angol bíróságoknak az 1988. év előtt is 

volt univerzális büntető joghatósága, mivel a kínzás módszeres és széleskörű 

alkalmazása – mint emberi(es)ség elleni bűncselekmény – a nemzetközi szokásjog 

alapján 1945 óta feltétlenül ius cogens nemzetközi bűncselekmény, s mint ilyen az 

angol jog része volt már Pinochet 1973-as hatalomra kerülése idején is.301 Lord 

Browne-Wilkinson érvelésével ellentétben úgy gondolkodott, hogy csupán a nem 

módszeresen és széleskörűen realizált kínzás az, amely a Kínzás elleni Egyezmény 

elfogadásával vált ius cogens delictummá. Végül – tehát bár ellentmondásosan - a 

Lordok többségi álláspontja érvényesült, mely szerint a nemzetközi szokásjog nem 

része közvetlenül a belső jognak, hanem az annyiban létezik, amennyiben törvénnyel 

beépítésre kerül a nemzeti jogrendszerbe. Ehhez képest tartották Pinochet immunitási 

jogát kizárólag azon bűncselekményekkel összeegyeztethetetlennek, amelyeket a 

nemzetközi szokásjogot pozitiváló – s így Lord Millett észrevételétől eltérően 

véleményük szerint a kínzás bűncselekményének minden mérvű, súlyú 

megnyilvánulását és formáját egységesen és „egyidőben” ius cogens természettel 

felruházó - Kínzás elleni Egyezmény belső jogba történő beemelése után követett el.  

 

Akik a kettős inkrimináció követelményének eltörlése mellett érvelnek, azok elsősorban 

a következők alapján teszik. 

A) A nemzeti büntetőpolitika társadalmi hitelességének csorbulását és a bűnüldözés 

hatékonyságának reális sérelmét kívánják megakadályozni. Az előbbi 

vonatkozásában úgy vélik, hogy semmiképpen sem szolgálja a modern büntetőjog 

prevenciós célját az, ha a terhelt azt tapasztalja, hogy valamely cselekménye nem 

minősül egyaránt bűncselekménynek az egyes államokban. A bűnüldözés mind 

hatékonyabbá tételének igénye többek szerint elsősorban azáltal fordul nehezen 

                                                                                                                                                                             
illetőleg harmadik személytől értesüléseket vagy vallomást csikarjanak ki, vagy hogy olyan cselekmény miatt 
büntessék, amelyet ő, vagy harmadik személy követett el, illetőleg amelynek elkövetésével őt vagy harmadik 
személyt gyanúsítanak, hogy megfélemlítsék, vagy nyomást gyakoroljanak rá, illetőleg hogy harmadik személyt 
félemlítsenek meg, vagy hogy harmadik személyre gyakoroljanak nyomást, valamint bármilyen 
megkülönböztetési formára alapított más okból alkalmaznak, ha az ilyen fájdalmat vagy szenvedést közfeladatot 
ellátó személy vagy hivatalos minőségben eljáró bármely más személy vagy ilyen személy kifejezett vagy 
hallgatólagos ösztönzésére vagy ennek hozzájárulásával bárki más okozza. (1.cikkely) 
301 SWAIN, R.: A Discussion of the Pinochet Case (House of Lords Decision of 24 March 1999) Noting the 
Juxtaposition of International Relations and International Law Perspectives (NORDIC J. INT’L L. 2000. Vol. 
69. 240-241. o.) 



realitássá, mert nagy (idő)teher a kettős inkrimináció körültekintő vizsgálata, nem is 

beszélve arról, hogy a megkeresésről e tekintetben döntő bíró végső fokon a saját 

szemléletmódját, akaratát telepíti a megkereső államra, amely az univerzális bíró 

rémét vetítheti az államok közötti együttműködésre302.  

B) Az abolíciós álláspont ismer egy olyan indokot is, mely szerint a kettős 

inkrimináció követelménye nem feltétlenül az egyén (emberi) jogvédelmében fogant 

szabály, ugyanis ez nem vezethető le egyetlen emberi jogi dokumentumból sem.303 A 

legalitás elve ugyanis területi dimenzióját tekintve hagyományosan azt a minimum 

kívánalmat testesíti meg, hogy a cselekmény az elkövetés idején a lex loci delicti 

szerint legyen büntetendő.304 Vogler rámutat továbbá, hogy a mindkét fél joga szerinti 

büntetendőség/büntethetőség megkövetelése egyenlő lenne a kiadatás jogi 

természetének félreértelmezésével, hiszen a kiadatási eljárásnak nem az a célja, hogy a 

bűncselekmény tárgyában érdemi eljárást folytasson le, minek eredményeképpen a 

bíró esetleg bűnösséget állapít meg, vagy büntetést szab ki. Ezért a nullum 

crimen/nulla poena sine lege problémája a megkeresett állam vonatkozásában 

irreleváns.305 Ezt a gondolatott aztán néhány állam – így Svájc és az USA – gyakorlata 

úgy jeleníti meg, hogy bár a kettős inkrimináció kívánalmát fenntartja, de akkor is 

teljesítettnek tekinti, ha úgymond nem áll fenn szimmetria e tekintetben: tehát a 

kiadatási kérelemben foglalt cselekmény az elkövetés idején nem, csupán a 

megkeresés előterjesztésének idején lett inkriminálva a megkeresett állam jogában.306 

Ez aztán visszavezet minket a már említett ex post facto jog legalitásának kérdéséhez a 

kiadatási jogban (II.1.2.2.). Így – Bassiouni példájával élve – annak ellenére, hogy 

Svájc 1990. augusztus 1-jén nyilvánította a pénzmosást bűncselekménnyé a nemzeti 

büntetőkódexében, az USA ezt követően még akkor is eredményesen fordulhat 

                                                        
302 SHEARER, I.: i. m. 138-139.o. 
303 SWART, B.: Human Rights and the Abolition of Traditional Principles (In: ESER, A - LAGODNY, O.(eds.): 
PR. PROC. TRANS. CR. L. (Freiburg i.Br. 1991.) 520. o.) 
304 WYNGAERT, Ch.: Rethinking the Law of International Criminal Cooperation: The Restrictive Function of 
International Human Rights Through Individual-Orientated Bars (In: ESER, A.- LAGODNY, O.(eds.): i. m. 493. 
o.) 
305 VOGLER, T.: The Scope of Extradition in the Light of the European Convention on Human Rights [In: 
MATSCHER, F. –PETZOLD, H.(eds.): Protecting Human Rights, The European Dimension (Köln, 1988.) 671. 
o.] 
306 BASSIOUNI, M.Ch.: International Extradition: United States Law and Practice (Oceana Publications, Third 
Edition, 1996.) 391-392. o.  



kiadatási kérelemmel pénzmosás tárgyában Svájchoz, ha az említett bűncselekményt 

1990. augusztusa előtt követték el.     

C) A kívánalom teljes eltörlését az előbbi pontban foglaltak premisszájára alapozva, 

Swart a kettős inkriminációt teljesen helyettesíthetőnek véli egy alapjogi 

generálklauzulára vagy esetleg a közrendi klauzulára történő hivatkozással.307 Úgy 

látja ugyanis – bár nem aggálytalanul308 - hogy annak a ténynek, miszerint a 

megkeresett állam nem kriminalizál bizonyos magatartásokat, többféle oka lehet és 

ezért önmagában a megkeresett államban fennálló inkrimináció hiánya – akár még a 

kérelem előterjesztésének időpontjában is – nem jelenti azt, hogy ne tekintené a 

közrendjével összeegyeztethetőnek azt, hogy a kiadatási kérelmet teljesítse. Így 

példaként említi, hogy előfordulhat az is, amikor a megkeresett állam csak azért nem 

nyilvánít egy magatartást büntetendőnek, mert az azzal járó hátrányok meghaladnák az 

azzal járó előnyöket, vagy esetleg aránytalanul nehéznek tartja annak 

kikényszeríthetőségét, esetleg azért marad el a kriminalizáció, mert bár a cselekmény 

potenciális társadalomra veszélyességét elismeri, de az uralkodó gazdasági-társadalmi 

helyzete és földrajzi fekvése miatt szükségtelennek tartja.  

Ehhez közel álló szellemiségben az Öztürk-ügy óta309 – hasonlóan a Büntetőeljárás 

Átadásáról és a Külföldi Ítéletek Nemzetközi Érvényéről szóló Egyezmények 1. 

cikkelyeiben a jogsegély-jog szempontjából meghatározott „bűncselekmény 

fogalomhoz” – az európai kiadatási jogban is egyre inkább elterjed az a gyakorlat, 

hogy a bűncselekményi szintet különböző okok miatt el nem érő, de a nemzeti jogrend 

által legalább igazgatási szinten jogellenesnek minősített, s ekként ún. kriminális 

szabálysértésnek (Ordnungswidrigkeit) minősülő cselekmények tárgyában is lehet 

kiadatást kérni, illetve engedélyezni. Erre sokszor még a nemzeti jogsegélytörvények 

maguk is lehetőséget adnak (így a német jogsegélytörvény 1.§, illetve 4.§-a).  

Mindennek azonban az a feltétele, hogy egy, a büntetőjog hatókörébe eső 

bűncselekményre vonatkozó kiadatáshoz kapcsolódjon (ez az ún. járulékos kiadatás 

intézményének310 legszélesebb kiterjesztése), valamint a terheltnek biztosítani kell azt 

                                                        
307PLACHTA, M.: i. m. 132-133. o.; SWART, B.: i.m. 521.o. 
308 GARDOCKI,  L.: Double Criminality in Extradition Law (ISR. L. REV. 1993. Nos. 1-2.) 295. o. 
309 SWART, B.: 525. o. 
310 Erről az Európai Kiadatási Egyezmény 2. cikkelyének (2) bekezdése rendelkezik, mely szerint amennyiben a 
kiadatási kérelem több önálló bűncselekményre vonatkozik, és ezek mindegyike a megkereső Fél és a 



a jogot, hogy a közigazgatási jog „érdeklődési területére” tartozó jogellenes 

cselekmény bírósági tárgyalását kérje.  

Swart álláspontja szerint pusztán a közrendi klauzulára hivatkozással megtagadható a 

kiadatás, amennyiben a megkeresett állam gyökeresen ellentétes kriminálpolitikai 

szemléletmóddal rendelkezik és még potenciálisan sem tartja lehetségesnek az adott 

magatartás saját joga szerint történő kriminalizációját. Úgy gondolja tehát, hogy a 

kettős inkrimináció vizsgálatának kérdésétől a terhelt emberi jogvédelmének 

szempontját függetleníteni kell, de utóbbit is megfelelően lehet vizsgálni a közrendi 

klauzula keretében, s ha kell a kiadatási kérelem erre hivatkozással megtagadható (pl. 

ha a nullum crimen/nulla poena sine lege elve a megkereső államban nem látszik 

teljesülni). A klauzula a társadalmi és jogrend legfontosabb alapjait és szabályait, 

alkotmányos elveit vonja hatókörébe, ám aggodalomra adhat okot, hogy - nemzetközi 

magánjogi eredetére is figyelemmel - e kategória túl homályos és bizonytalan a 

büntetőjog számára.311  

Ennek ellenére az általános helyzet az, hogy az államok a kettős inkrimináció 

fenntartása mellett a közrendi klauzulát is alkalmazzák (így a svájci jogsegély-törvény 

1.§-a, NBJTV 2.§(1)).312 

 

                                                                                                                                                                             
megkeresett Fél törvényei értelmében szabadságvesztés büntetéssel, szabadságelvonással járó 
intézkedéssel büntetendő, azonban közülük valamelyik nem felel meg a kiszabható büntetés mértékére 
vonatkozó feltételnek, a megkeresett Félnek jogában áll engedélyezni a kiadatást ez utóbbi 
bűncselekményre nézve is. Ezt a gondolatot – amit egyébként a Benelux Kiadatási Egyezmény 2. cikkelyének 
(2)-bekezdése is megfogalmazott - terjesztette ki aztán első lépésben az Európai Kiadatási Egyezményhez csatolt 
Második Kiegészítő Jegyzőkönyv a pénzbüntetéssel fenyegetett delictumokra nézve is. A kriminális 
szabálysértéseket elsősorban az Egyezményt, mint „anyaegyezményt” kiegészítő kétoldalú szerződések 
(különösen a Németország által kötöttek) vonták be végül a járulákos kiadatás rendszerébe - iIyen 
rendelkezés azonban a magyar-osztrák kiegészítő szerződésből hiányzik. Az 1996-ban született EU kiadatási 
egyezmény 2.cikkelye azonban csak a pénzbüntetéssel fenyegetett bűncselekményi szintű jogellenes 
magatartásokra nézve tartja alkalmazhatónak a járulékos kiadatás intézményét.   
311 VAN DER MEERSCH, W.J.G.: Ist die Europäische Menschenrechtkonvention im innerstaatlichen Recht 
Bestandteil des ”Ordre Public”? (In: Menschenrechte im Staatsrecht und im Völkerrecht 1967., Verlag 
C.F.Müller, Karlsruhe, különösen 93-98.o.) 
312 E szerint a jogsegély (kiadatás) iránti megkeresés nem teljesíthető és nem terjeszthető elő, ha csorbítja a 
Magyar Köztársaság felségjogait, veszélyezteti biztonságát, sérti közrendjét. 



II.2.1.4. A kettős inkrimináció kívánalmának eróziója az Európai Unióban  
 

A) Az előzőekben felvázolt álláspontokra (is) figyelemmel, s különösen a szervezett 

bűnözés bizonyos formái ellen történő hatékonyabb fellépés igényével a kettős 

inkrimináció (absztrakt) követelményének eltörlésére irányuló ún. mérsékelt 

irányvonal tükröződik az 1996-ban született uniós kiadatási egyezmény 

3.cikkelyének keretében. Ennek kialakítása – a hozzá fűzött kommentár szerint313 – 

azon felismerésen nyugszik, miszerint ugyan a szerződő Felek kriminálpolitikája 

egybevág, ám az egyes belső (nemzeti) jogi tradíciók sok esetben nem biztosítanak 

egységes megfogalmazású büntetőjogi rendelkezéseket. Előfordulhat ugyanis, hogy 

még a kettős inkrimináció értelmezésének legszélesebb mozgásteret biztosító – már 

említett - ún. transzformatív módszer sem segíthet. Ez a helyzet feltétlenül az olyan 

komplex típusú, ún. konspirációs bűncselekmények (conspiracy)314 esetén, mint a 

bűnöző szervezet315 (association to commit offences) létrehozása, illetve a bűnöző 

szervezetben részvétel különféle formái.316 A szóban forgó cikkely megszövegezése 

idején ugyanis nem minden uniós tagállam belső joga tekintette a bűnöző szervezet 

létrehozását, illetve a bűnöző szervezetben való részvételt sui generis delictumnak, 

vagy amennyiben igen, akkor sokszor hasonlónak sem tekinthető tényállási 

kritériumokkal. Ezért reális volt az aggály, hogy amennyiben más, a bűnöző szervezet 

létrehozásának tényállásában megjelölt, egyébként önállóan szabályozott 

bűncselekmény elkövetésével nem gyanúsítják, a kettős inkrimináció feltétele nem 

biztosítana lehetőséget a bűnöző szervezet létrehozójának, irányítójának, tagjának, 

illetve az ilyen szervezetben résztvevőnek a kiadatására. Ezt megakadályozandó, a 

konvenció 3. cikkelye értelmében a megkeresett állam nem tagadhatja meg a 

kiadatási kérelem teljesítését azon az alapon, hogy a bűnöző szervezet létrehozása, 
                                                        
313 Official Journal C 191, 23/06/1997 
314 A konspiráció, mint bűncselekmény a kontinentális jogokban jórészt ismeretlen, ugyanakkor közel sem 
ez a helyzet az angol-szász államokban. Ezek dogmatikája a konspirációt előbűncselekménynek (inchoate 
crime) tekinti, melynek megvalósulása szempontjából teljesen közömbös, hogy a „célbűncselekményt” 
megvalósítják-e vagy sem (sui generis delictum). LÉVAI, I.: Corpus Juris Europae (Európai Tükör (ISM) 1998. 
III.évf. 4. sz. 76. o.) 
315 Bár a bűnöző szervezet kifejezés hazánk jogában leginkább ahhoz a jelenséghez áll közel, amit nemzeti   
büntetőjogunk „bűnszervezet”-ként definiál, tekintettel arra, hogy a nemzetközi források a bűnöző szervezet 
fogalmát használják, a továbbiakban én is eképpen teszek.  



irányítása és az abban való részvétel nemzeti joga szerint egyáltalán nem, vagy nem 

azonos tényállási elemek alapján minősül bűncselekménynek, feltéve, hogy  

- a bűnöző szervezetet a terrorizmus visszaszorításáról szóló 1977-ben született 

Strasbourgi Egyezmény 1. és 2. cikkelyében foglalt terrorista bűncselekmények, 

vagy  

- egyéb legalább 12 hónap szabadságvesztés büntetéssel, vagy biztonsági 

intézkedéssel fenyegetett, kábítószer-kereskedelemmel, illetve a szervezett 

bűnözés egyéb formáival összefüggő bűncselekmények, vagy egyéb, erőszak 

vagy fenyegetés alkalmazásával járó élet, testi épség vagy személyi szabadság 

ellen irányuló cselekmények elkövetésére hozták létre. 

A konvenció 3.cikkelyének 3.pontja lehetőséget biztosít a kettős inkrimináció 

követelményének ilyen mértékű áttörését el nem ismerő tagállamok számára, hogy a 

fentebb említett rendelkezéshez fenntartást fűzzenek, s így az abolíciós törekvést ne, 

vagy csak meghatározott feltételek kikötésével vállalják. Az idézett cikkely 4. pontja 

szerint azonban a fenntartást tevő államok is kötelesek kiadni azon személyeket, akik 

bármilyen természetű tevékenységükkel szándékosan, a bűnöző szervezet 

tevékenységéről tudva hozzájárulnak a fent említett bűncselekmények elkövetéséhez, 

még akkor is, ha nem tagjai a bűnöző szervezetnek és nem vettek részt (elkövetői 

minőségben) az adott bűncselekmény elkövetésében.  

Látni kell azonban, hogy az előbbiekben bemutatott mérsékelt abolíciós megoldás 

széles körű elfogadhatóságának problémája csak az uniós kiadatási egyezmény 

megalkotásának idején jelentett komoly dilemmát. Azóta ugyanis legalább két – 

egymással részben összefüggő – fejlemény határozott enyhülést hozott e téren, sőt 

ezek lényegében okafogyottá tették az egész problémát.  

Egyrészt az egyes nemzeti jogok releváns büntető anyagi jogi rendelkezéseinek 

harmonizációja céljából – összhangban az Amszterdami Szerződés 31. cikkelyének e) 

pontjával - az Unió 1998. decemberében közös fellépést fogadott el a bűnöző 

szervezetben részvétel bűncselekménnyé nyilvánításáról.317 Ennek 1.cikkelye 

                                                                                                                                                                             
316 Hasonló problémát vet fel az USA gyakorlatában az ún. RICO (Racketeer Influenced Corrupt Practices Act) 
törvény is. (MARTIN, R. A.: Dual Criminality in Organized Crime Cases (INT. REV. P. L. 1991. Vol. 62. Nos. 
1-2. 177. o.) 
317 Official Journal No. L 351/1 



meghatározza a bűnöző szervezet fogalmát, mely szerint bűnöző szervezet minden 

olyan szerveződés, amely kettőnél több személyből áll, hosszabb időre szervezett és 

összehangoltan működik, s amelynek célja négyévi vagy ezt meghaladó 

szabadságvesztéssel, vagy ilyen tartamú biztonsági intézkedéssel büntetendő szándékos 

bűncselekmények elkövetése, függetlenül attól, hogy a releváns bűncselekmények 

elkövetésének célja azok realizálásában kimerül, vagy azok foganatosítását vagyoni 

előnyszerzés eszközének szánják és adott esetben közhatóságok működését 

megengedhetetlen módon befolyásolják A 2.cikkely318 a tagállamok kriminalizációs 

kötelezettségvállalását írja elő az alábbi két magatartás-forma legalább egyikére 

nézve. E szerint büntetni kell, aki 

(a) bármilyen természetű tevékenységével szándékosan, a bűnszervezet céljáról, 

általános bűnözői tevékenységéről, vagy a fentebb említett súlyú és jellegű 

bűncselekmények elkövetésére irányuló törekvéséről tudva aktívan hozzájárul  

- az említett súlyú delictumok elkövetéséhez, még akkor is, ha nem vett részt 

(elkövetői minőségben) az adott bűncselekmény tényleges realizálásában, vagy 

ha az említett súlyú és jellegű bűncselekményeket el sem követték; 

- a bűnöző szervezet egyéb tevékenységéhez, tudva arról, hogy a részvétele 

hozzájárul az 1.cikkelyben meghatározott bűnözői magatartások és célok 

eléréséhez.  

(b) egy vagy több személlyel kötött megállapodásban olyan magatartás realizálására 

vállal kötelezettséget, amely megvalósítása esetén az 1.cikkelyben meghatározott 

bűncselekmény(ek) elkövetéséhez járul hozzá, még akkor is, ha az elkövető nem vesz 

részt ilyen minőségben az adott bűncselekmény(ek) tényleges realizálásában. 

Bár a definíció kétségtelenül sok helyen homályos megfogalmazásokat tartalmaz és 

megint csak felveti a közös fellépések korábban már említett alkotmányos aggályait 

(I.3.2.2.), mára már – a szóban forgó uniós jogforrással összhangban – egyre több 

állam rendezte saját nemzeti törvényhozása keretében is a komplex bűncselekmények 

hatékony büntetendősége által felvetett problémákat. Sőt a csatlakozni váró államok 

közül pl. már hazánk a 2001.évi CXXI. törvénnyel akként módosította a büntető 

kódexét, hogy 2002. április 1-jét követő hatállyal többé nem alapozza a bűnszervezet 
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fogalmát a bűnszövetség fogalmára,319 mely szükségképpen feltételez egy befejezett 

vagy legalább egy kísérleti szakba juttatott bűncselekményt. Az uniós közös fellépés 

szellemében helyezi továbbá hatályon kívül a bűnszervezet létrehozása bűntettét, s 

iktatja helyébe új tényállásban bűnszervezetben részvétel sui generis előkészületszerű 

és bűnsegélyszerű magatartásait (Btk. 263/C), amelyek többé már nem taxatíve 

meghatározott, hanem eliminatív módszerrel körülhatárolt súlyos bűncselekmények 

irányában realizálhatók.320 

Az előbbiekben vázolt jogharmonizációs törekvés tehát közvetlenül nem az uniós 

kiadatási egyezmény 3. cikkelyében megfogalmazott abolíciós álláspont körüli jogi-

politikai dilemmák vonatkozásában foglalt állást, hanem – mint a nem-jogsegély 

típusú együttműködés egy formája - pontosan arra törekedett, hogy elejét vegye, s 

ezáltal feleslegessé tegye a kettős inkrimináció követelményének létjogosultságát 

feszegető gondolatok felbukkanását.  

Másrészt elkerülhetetlen említést tenni az ún. európai elfogatóparancs intézményének 

bevezetéséről rendelkező uniós kerethatározat-javaslatról, (bővebben: II.4.3.) 

melynek 27.cikkelye továbbgondolta az 1996-ban született uniós kiadatási 

egyezményben rögzített mérsékelt abolíciós gondolatot és a kettős inkrimináció 

kívánalmának teljes eltörlését szorgalmazta. Ezt – eltérően az észak európai államok 

kettős inkrimináció követelményét már jóval korábban abszolút mértékben kiküszöbölt 

egységes törvényeitől - azon elv alapján tette, miszerint a  tagállamok egymás 

igazságügyi hatóságainak határozatait kölcsönösen, ipso facto érvényesnek ismerik el 

saját területükön. Ezért nem számít az, hogy a bűncselekmény, aminek a tárgyában az 

elfogatóparancsot egy tagállam kompetens hatósága kibocsátja, tényállási elemeit 

illetően egyezik-e, hasonló-e a végrehajtó állam jogában szabályozott 

bűncselekménnyel, vagy hogy az utóbbi állam joga ismer-e ilyet egyáltalán. E 

megközelítésben a tagállamok nem csupán elismerik egymás büntetőjogának 

rendelkezéseit, hanem kötelezettséget vállalnak azok kölcsönös kikényszerítésére is. 

                                                        
319 Az új fogalom szerint bűnszervezet az a három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, 
összehangoltan működő csoport, amelynek célja ötévi, vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő 
szándékos bűncselekmények elkövetése (Btk. 137.§ 8.) 
320 E szerint az követi el az említett bűncselekményt, aki bűntettnek bűnszervezetben történő elkövetésére felhív, 
ajánlkozik, vállalkozik, közös elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elősegítése céljából az ehhez 
szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, illetőleg a bűnszervezet tevékenységét egyéb módon 
támogatja. 



Az új mechanizmus lehetővé teszi majd azt is, hogy ne jelentsen problémát az sem, ha 

a jogharmonizációs törekvések során egyes tagállamok késlekednének a nemzeti 

büntetőjoguk megfelelő módosításával.  

A kerethatározat-javaslat lehetőséget adott azonban arra, hogy a tagállamok 

igazságügyi hatóságai megtagadják az elfogatóparancs végrehajtását, amennyiben ez 

ellentétben állna a végrehajtó állam jogrendjének alapvető elveivel. Nem nehéz 

észrevenni, hogy ennek értelmében a javaslat a kettős inkrimináció elvét – 

összhangban néhány elméleti, korábban említett állásponttal (II.2.6.3.) - a közrendi 

klauzulába integrálta. Ugyanakkor a javaslat biztosította azt a jogot, hogy a 

tagállamok ún. „negatív listát” állítsanak össze321 azokról a bűncselekményekről, 

amelyeket bár egyéb tagállamok nemzeti joga ismer, de a sajátjuk különböző okok 

miatt dekriminalizált (pl. ez lehet a helyzet magzatelhajtás, kábítószer-fogyasztás, 

eutanázia esetén), s ezért nem kívánnak ilyen delictumok tárgyában együttműködni az 

azokat még bűncselekményként kezelő tagállamokkal. A lista kiterjedhet olyan, a 

kettős inkrimináció kívánalmának in concreto értelme körébe eső, hagyományosan a 

büntetőjogi dogmatika Általános Része keretében szabályozott körülményre is, mint 

pl. a büntethetőség alsó korhatára  A végrehajtó állam tehát pusztán a listán szereplő 

bűncselekményre hivatkozással ipso iure elutasíthatja az elfogatóparancs 

végrehajtását. 

A 2002-ben elfogadott kerethatározat végleges szövege bár továbbra is fenntartja a 

kettős inkrimináció követelményének fő szabályként történő eltörlését, azonban 

„némileg” más szemlélettel közelíti meg a problémát, s többek között elveti a „negatív 

lista” állításának lehetőségét is. Erről azonban rendszertani okok miatt bővebben a 

II.4.3. alatt szólok.   

 

                                                        
321 Ezt a listát a Tanács Főtitkárának és a Bizottságnak a rendelkezésére kell bocsátani, valamint közzé kell tenni 
az Európai Unió hivatalos közlönyében, az Official Journal-ban. A publikációt követő három hónap múltán 
nyílik csak először lehetősége a listát állító államnak arra, hogy az abban említett bűncselekmények 
valamelyikének tárgyában megtagadhassa az elfogatóparancs teljesítését. 



II.2.2. A specialitás elve 

 

II.2.2.1. A princípium kialakulása és jelentéstartalma 
 

A kiadatási jogban már a múlt században meggyökeresedett az a garanciális szabály, 

miszerint a kiadni kért személlyel szemben, a kiadatását megelőzően elkövetett olyan 

más bűncselekményért, mint amelyre a kiadatást engedélyezték, a joghatósággal 

rendelkező megkereső államban nem folytatható le büntetőeljárás, nem 

foganatosítható személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, illetve jogerősen 

kiszabott büntetés végrehajtása, továbbá a terheltet harmadik államnak sem adhatják 

ki, illetve át.322  

A specialitás elvének kiformálódása és általános elismerése egyesek szerint nem 

más, mint a kettős inkrimináció követelményének kiterjesztése.323 Ahol a kettős 

inkrimináció követelménye nem, vagy csak korlátozottan érvényesül, hasonló 

terjedelemben találkozhatunk a specialitás elvével is. Így pl. az észak európai államok 

közötti együttműködésben a kettős inkrimináció vizsgálata fő szabályként ugyan nem 

szükséges a kiadatási kérelem elbírálása során, ám az egységes törvények szerint a 

megkeresett állam saját állampolgárának kiadatásánál (II.2.4.) mégis szerephez jut. 

Ehhez képest a releváns források szerint a specialitás elve csak akkor nem érvényesül, 

ha nem saját állampolgárt közönséges bűncselekményért kérnek ki.  

Ugyanakkor a kiadatási gyakorlatban szoros kapcsolatban áll(t) a nemzetközi bűnügyi 

együttműködés (s így a kiadatás) céljának átértékelésével: a túlnyomóan politikai 

természetének, az uralkodók, illetve az államvezetés érdekeit szolgáló közigazgatási 

intézmény-jellegének igazságszolgáltatási céllal és rendeltetéssel történő 

felruházásával (I.1.3.), s ennek megfelelően első lépcsőben a politikai 

bűncselekmények (II.2.3.1.) kiadatás köréből történt kizárásával.324 

Az alkalmat erre Galotti nápolyi tiszt kiadatása szolgáltatta, akit lopás és testi sértés 

miatt 1829-ben Franciaország Nápoly részére kiadott. Amikor Franciaország 

tudomására jutott, hogy a nevezett kiadatását a nápolyi kormány valójában azért kérte, 

                                                        
322 A magyar (jog)történetben v.ö.: Kuria 5469/929/53 BJT. LXXXII. 3.sz. döntésével. 
323 PONCET, D. – GULLY-HART, P.: i. m. 304. o. 
324 SZÁSZY I.: Kiadatási jog (Franklin Társulat, Bp., 1933.) 135.o. 



hogy a Bourbonok ellen irányult 1820.évi forradalomban való részvétele miatt az 

ellene hozott halálos ítéletet végrehajtsa, közölte a vele szerződéses viszonyban álló 

hatalmakkal, hogy a jövőben politikai bűntettek ügyében kiadatást sem engedélyezni, 

sem kérni nem fog, továbbá nem vonható a megkereső állam büntetőhatalma alá a 

közönséges bűntett miatt kiadott terhelt a kiadatást megelőzően elkövetett politikai 

bűncselekményért.325 

Mihelyst az államok a politikai és az azzal összefüggő bűncselekményeket minden 

típusú jogsegély köréből „kiemelték”, a szerződésekben azt is ki kellett kötniük, hogy 

a kiadott személyt a megkereső állam a kiadatást megelőzően elkövetett politikai vagy 

ilyennel összefüggő delictum (II.2.3.2.) miatt nem vonja felelősségre. Később e 

tilalmat terjesztették ki a nem politikai jellegű cselekményekre is. 

Az utóbbi gondolathoz kapcsolódóan azonban napvilágot látott egy erőteljes kritikai 

irányvonal is, mely tehát a kiadatási bűncselekménynek minősülő nem politikai jellegű, 

közönséges bűncselekmények vonatkozásában feleslegesnek tartja a specialitás 

elvének fenntartását. Teszi ezt azon felismerés alapján, miszerint a specialitás 

követelménye még az ún. modern kiadatási jog időszakában (I.1.3.) is elsősorban az 

állam érdekeinek, s nem pedig a terhelt jogainak védelmére hivatott; így az utóbbit 

pusztán a megkereső állam szuverenitása korlátozásának (szükségszerű) reflexiójaként 

fogja fel.326  

Az elmélet és a gyakorlat idáig több tipikus esetkört tart számon, amikor a princípium 

sérelmének gyanúja felmerülhet327:  

- egyrészt amikor a kiadatási kérelemben rögzített, a vád tárgyát képező 

bűncselekmény minősítése a megkereső állam eljárásában módosul (de:v.ö. 

tettazonosság elve II.2.2.2.);  

- másrészt abban az esetben, ha a megkereső államban a szankcióval való 

fenyegetettség terén módosul a kiszabni szándékozott büntetés neme, illetve súlya;  

                                                        
325 A halálbüntetést végül Galottin azért nem hajtották végre, mert Franciaország háborúval fenyegette meg 
Nápolyt, aki e nyomás alatt a büntetést végleges hatályú számüzetésre változtatta. (SZÁSZY, I.: i.m. 78-79.o.) 
326 VOGLER, T.: The Rule of Speciality in Extradition Law (INT. REV. P. L. 1991. Vol 62. Nos 1-2. 244. o.) 
327 RICHARDSON, B. G.: The Principle of Speciality in Extradition (INT. REV. P. L. 1991. Vol 62. Nos 1-2. 
89. o.) 



- harmadrészt amennyiben a megkereső állam olyan, a kiadatási kérelemben 

eredetileg nem szereplő bűncselekmény miatt is vádat emel, amely azonban a 

kiadatási kérelemmel előterjesztett dokumentumokból világosan kiolvasható; s végül  

- negyedrészt amikor a kiadatási kérelemben megjelölt bűncselekmény vádja alól a 

terheltet felmentették és a megkereső állam anélkül emel újabb bűncselekmény miatt 

vádat, hogy megfelelő időt biztosított volna a területének elhagyására, vagy éppen 

beszerezte volna a megkeresett állam hozzájárulását.  

Az elv fejlődéstörténetében a princípium jelentette követelmény érvényesítendősége 

alól három jelentős kivétel konstruálódott meg:  

- amikor a megkeresett állam, vagy a terhelt beleegyezik abba, hogy a kiadatási 

kérelemben nem szereplő más bűncselekmény miatt is büntetőeljárást folytassanak 

le, illetve arra tekintettel személyi szabadságában korlátozzák;  

- ha a terhelt a kiadatásának alapjául szolgáló cselekmény miatt vele szemben folyó 

büntetőeljárás befejezése, illetve a büntetés végrehajtása után a végleges szabadlábra 

helyezését követően - a tipikusan nemzetközi szerződésekben meghatározott idő letelte 

előtt328 -, habár erre alkalma volt, nem hagyta el a megkereső fél felségterületét;  

- vagy elhagyta ugyan, ám oda ismét visszatér, vagy egy harmadik állam oda 

visszajuttatja. 

 

II.2.2.2. A források csoportosítása az elv érvényesülése érdekében rögzített 
rendelkezések megfogalmazásának tükrében 
 

Általánosan leszögezhető, hogy a kiadatási törvények és államközi szerződések a 

XIX.század második felétől már szinte kivétel nélkül tartalmazták a specialitás elvét – 

bár a princípium érvényesülésének eltérő hatályt tulajdonítottak.  

Némely egyezményben még arra az esetre is találhatunk rendelkezést, amikor a terhelt 

egy adott bűncselekményt a kiadatása, illetve átadása után követett el. Bár a 

specialitás említett szabályából ab ovo feltétlenül következik, hogy az ilyen 

                                                        
328 A hazánk szempontjából releváns bilaterális források erre általában 30 napot, illetve 1 hónapot (az 1994-ben 
az USA-val kötött szerződés 10 napot) biztosítanak, az 1957-es  Európai Kiadatási Egyezmény 45 napot ír elő 
(Izrael fenntartásában 60 napot biztosít), míg a Benelux Kiadatási Szerződés 15 napot irányoz elő; voltak 
azonban olyan, immáron hatályukat vesztett kétoldalú szerződéseink is, amelyek ilyen határidőt egyáltalán nem 
állapítottak meg (lásd pl. a Paraguay-jal kötött egyezményt (1910.évi IX.tc.)). 
 



bűncselekmények miatt indítandó büntetőeljárásba a megkeresett államnak nincs 

beleszólása, s így nem szükséges, hogy a kiadatási szerződések ezt külön is 

megállapítsák, pl. a Nagy Britannia és Írhon Egyesült Királyságával kötött, azóta már 

egyébként hatálytalan egyezményünk ennek a megközelítésnek expressis verbis 

történő kimondását is kívánatosnak tartotta.329 

A jogtörténetben ismertek voltak olyan típusú szerződések, amelyek a specialitás elvét 

az adott egyezményben taxatíve fel nem sorolt bűncselekményekkel szemben 

tartották alkalmazhatónak. Ezen megközelítésből a contrario az következett, hogy a 

kiadott személy olyan bűncselekmény miatt, melyeket a kiadatását megelőzően követett 

ugyan el, de amelyek csak utóbb derültek ki, ha a szerződésben kiadatási 

bűncselekményekként voltak felsorolva, éppúgy üldözhetővé váltak, mintha a kiadatást 

azok vonatkozásában is engedélyezték volna (tehát nem kellett újabb kérelmet 

előterjeszteni). Ilyen rendelkezést tartalmazott hazánk és Olaszország között létrejött 

szerződés 3.cikke (1871.évi XXVI.tc.), a hazánk és Paraguay által kötött egyezmény 

9.cikke (1910.évi IX.tc.). Az 1833. évi belga kiadatási törvény 6. cikkelye értelmében 

a kiadatási szerződésekben kifejezetten meg kellett állapítani, hogy a kiadott terhelt 

nem üldözhető és nem büntethető a szóban forgó törvényben fel nem sorolt bűntettért 

vagy vétségért. Hasonlóan rendelkezett az 1870. évi luxemburgi kiadatási törvény 7. 

cikke is, mely azonban már e vonatkozásban erőteljesen intézményesülő kiadatási 

gyakorlat szemtanúja volt: 1844-ben a Luxemburg és Franciaország között létrejött 

kiadatási szerződés - Európában elsőként - már megszövegezte a specialitás elve 

jelentette követelményt.330 Látható, hogy az említett jogforrások alapján a specialitás 

elve nem korlátozta az államokat abban, hogy szinte bármely egyéb olyan 

bűncselekmény miatt is eljárást folytassanak le, amely az enumeratív módszerrel 

meghatározott kiadatási bűncselekményi kategriába belefér, s ezt még akkor is 

megtehették, ha ez a cselekmény tényállási elemeit tekintve nem is függött össze azzal a 

delictummal, amelyre a kiadatást engedélyezték.  

                                                        
329 Lásd az 1874.évi II.tc-el becikkelyezett államszerződés 8.cikkének második mondatát; ugyanígy a 
Görögországgal a századelőn kötött szerződésünk (1907.évi XXII.tc.) 6.cikkének utolsó bekezdését.  
330 GILBERT, G.: Transnational Fugitive Offenders in International Law – Extradition and Other Mechansims 
(Kluwer, 1998.) 196. o. 



Erre figyelemmel az angol 1870. évi kiadatási törvény a specialitás elvéből fakadó 

korlátot azonban már nem szorította a törvényben fel nem sorolt 

bűncselekményekre, hanem azt az általános rendelkezést tartalmazta, hogy a terhelt 

nem adható ki külföldi államnak, ha nem fogalmaztak meg rendelkezést akár a 

megkereső állam jogában, akár a vele kötött szerződésben arról, hogy a terheltet nem 

fogják felelősségre vonni a kiadatást megelőzően elkövetett és a kiadatásra alapul nem 

szolgáló más – tehát akár kiadatási, akár ilyennek nem minősülő - bűncselekményért. 

Ezt a természetű rendelkezést rögzítő források bizonyos szempontból azonban 

továbbra is figyelemmel voltak és vannak a kiadatás előtt elkövetett bűncselekmények 

körében azon két esetre, amikor a kiadatási kérelemben nem említett bűncselekmény a 

megkeresett és a megkereső állam viszonyában szintén kiadatási cselekményként 

értékelendő, illetve amikor az nem kiadatási bűncselekmény. Az előbbi esetben 

ugyanis a kiadatást az utólag felderített delictum miatt eredetileg esetleg engedélyezni 

lehetett volna, ennek megfelelően fent áll a lehetőség, hogy a megkeresett állam a 

kiadatás engedélyezését erre a bűncselekményre utólag kiterjessze. Így több 

szerződésben fogalmazódott meg, hogy a megkeresett állam beleegyezését csak 

ugyanolyan indokból tagadhatja meg, mint magát a kiadatást. Ehhez képest a kiadatás 

alapját nem képező, a kiadatás előtt elkövetett bűncselekmény tekintetében 

foganatosítandó jogszerű felelősségre vonáshoz újabb kiadatási kérelmet kell 

előterjeszteni, vagy legalábbis ugyanazon okiratokat kell mellékelni a megkeresett 

állam beleegyezésének megszerzésére irányuló kérelemhez, mintha kiadatási kérelmet 

terjesztenének elő (hasonlóan rendelkezik az Európai Kiadatási Egyezmény 14. 

cikkelyének (1) bekezdésének a) pontja).  

Ezzel szemben a kiadatási bűncselekménynek nem minősülő cselekmény miatt a 

kiadatás engedélyezése utólag csak akkor terjeszthető ki, ha ez a releváns államközi 

szerződés, illetve a megkeresett állam nemzeti kiadatási (jogsegély) törvénye 

értelmében lehetséges (ebből a lehetőségből nőtt ki a némileg más alapállású ún. 

járulékos kiadatás intézménye (II.2.1.3.)). Egyébként pedig az ilyen bűncselekményért 

csak akkor vonható a terhelt felelősségre, amikor – ahogyan arról már fentebb szó esett 

- a kiadatási jog szerint a megkereső államot a specialitás elvéből fakadó korlátozások 

hatálya megszűnt, nevezetesen ha a önálló szerephez jut a terhelt önkéntes 



beleegyezése,331 ha a terhelt határidőn belül nem távozott el a megkereső állam 

területéről, vagy oda önként visszatért. 

Léteznek olyan szerződések is, amelyek a specialitás elvét teljes korlátlanságában 

kívánják érvényre emelni, mialatt elsősorban az értendő, hogy a specialitás elvéhez 

elválaszthatatlanul rendelik hozzákapcsolni az ún. tettazonosság követelményét is. E 

szerint a kiadott személyt a kiadatását megelőzően elkövetett és a kiadatás alapját 

képező kérelemben szereplő bűncselekmény miatt csak a kiadatási iratokban rögzített 

tényállás alapján lehet felelősségre vonni. Előfordulhat azonban, hogy a megkereső 

államban a bűncselekmény minősítése módosul: ekkor az általánosan elfogadott 

álláspontnak megfelelően a kiadott személyt csak abban az esetben lehet megbüntetni, 

amennyiben az új minősítés szerinti bűncselekmény alapján is – tényállási elemeit 

tekintve - kiadatási bűncselekménynek minősül a cselekmény.332 (Ha azonban pl. 

katonai bűncselekménnyé minősítik, természetesen fő szabályként legalábbis nincs 

helye az eljárásnak). Ilyen esetben hasonlóan kell eljárni, mint akkor, ha egyébként 

olyan kiadatási bűncselekménynek minősülő delictum ügyében kívánna eljárni a 

megkereső állam, amely tényállási elemeinek nincs is igazán köze ahhoz a 

bűncselekményhez, amely eredetileg a kiadatás tárgyát képezte. Ilyen szabályt 

tartalmaz pl. a már említett Európai Kiadatási Egyezmény 14.cikkely (3)-bekezdése, a 

Benelux-Szerződés 13. cikkelyének 3. pontja, az 1987-ben született magyar-egyiptomi 

szerődés 56.cikkelye, valamint az 1994. évi magyar-USA szerződés 17.cikkelye. 

 

II.2.2.3. Fenntartandó-e a specialitás elve? – az Európai Unió megoldása 
 

A címben jelzett dilemma különösen a II. Világháborút követően erősödött fel, amikor 

az emberi jogok mind erőteljesebb védelmét célzó nemzetközi igény összeütközésbe 

kerül(t) a kiadatás hatékonyabbá tételét szorgalmazó törekvésekkel. Ennek kapcsán az 

európai kiadatási jogban az alábbi főbb megközelítések fogalmazódtak meg.  

                                                        
331 Erre lehetőséget egyébként nem csupán a XX. század második felében megindult regionalizáció keretében 
született források némelyike, így pl. a Benelux Kiadatási Szerződés 13. cikkelye 1 (c) pontja, az 1996-ban 
született EU-kiadatási egyezmény 10.cikkelye biztosít, hanem még a XIX. században keletkezett szerződések 
némelyike alapján is mód nyílt erre (ilyen volt az 1882. évi XXXVII. törvénycikkel kihirdetett, hazánk és 
Luxemburg között létrejött, jelenleg már hatályát vesztett szerződés 10.cikkelye is.) 
332 BASSIOUNI,  M. Ch.: International Extradition and World Public Order (Sijthoff-Oceana, 1974.) 358. o. 



A) Az egyik alapállás szerint a kiadatás hagyományos akadályainak egy része, s így a 

specialitás elve bár a nemzetközi szokásjog szabályának is tekinthető, ám nem áll 

összefüggésben az emberi jogvédelemmel, hanem azok elsősorban politikai, államközi 

érdekeket szolgálnak,333 ahol a terhelt emberi jogainak védelme pusztán implicite van 

jelen, mintegy a megkereső állam szuverenitása korlátozásának szükségszerű 

reflexiójaként. Ehhez képest a specialitás követelményének hátterében inkább az a 

megfontolás áll, miszerint a kiadatási egyezményben rögzítetteket jóhiszeműen, a 

pacta sunt servanda elvének334 betartásával kell alkalmazni. Így már csak egy lépés 

választotta el az ezen nézetet vallókat attól, hogy leszögezzék: azokban a regionális 

együttműködési közegekben (különösen az EU-ban), ahol a kooperáció a Szerződő 

Felek kriminálpolitikájának fokozott hasonlóságán és a nemzeti büntető 

igazságszolgáltatási rendszereik demokratikus működésébe vetett közös hitén 

nyugszik – a kettős inkrimináció kívánalmánál említettekre is figyelemmel (II.2.1.3.) - 

a specialitás princípiumának részben vagy inkább egészben történő eltörlése, s a 

közrendi klauzulával történő helyettesítése lenne kívánatos, már csak azért is, hiszen 

a szóban forgó szabály közvetlenül nem vezethető le egyetlen emberi jogi tárgyú 

egyezményből sem, s így semmiképpen sem tekinthető a tisztességes eljárás biztosítása 

minimális emberi jogi kívánalmának.335  

B) Mások úgy érvelnek, hogy habár esetleg vitathatónak is tartja valaki a specialitás 

elvének közvetlen kapcsolódását az emberi jogokhoz, azt senki nem cáfolhatja, hogy 

annak eltörlésével mégis közvetve kialakulhat emberi jogsérelem veszélye. Ez tehát 

nem feltétlenül magának a specialitás szabályának megszegésével bukkanhat fel, 

hanem éppen annak meg nem követelése hozhatja magával: olyan közvetetten 

felbukkanó sérelmet jelenthet a megkereső államban, amely esetére egyébként meg is 

lehetne, meg is kellene tagadni a kiadatást, illetve a megkeresett állam utólag nem 

egyezne bele az eljárás lefolytatásába (pl. ha a valószínűsíthető, hogy a terhelt helyzete 

a büntetőeljárás során fajára, vallására, politikai meggyőződésére tekintettel 

súlyosabbá válik, s így a tisztességes, pártatlan eljáráshoz való joga sérülne).  

                                                        
333 LAGODNY, O.: Human Rights in the Field of Extradition (INT. REV. P. L. 1991. Vol 62. Nos 1-2. 51. o.) 
334 Az 1969. évben kelt, a (nemzetközi) szerződések jogáról szóló Bécsi Egyezmény 26. cikkelye szerint minden 
hatályos szerződés kötelezi a részes Feleket és a szerződést jóhiszeműen kell végrehajtaniuk. 
335 VOGLER, T.: i. m. 240. o. 



A kiadatás és az emberi jogok kapcsolatát vizsgáló szakértő bizottság 1996-ban egy 

Helsinkiben rendezett konferencián336 rámutatott továbbá arra, hogy az Európai 

Emberi Jogi Bíróság (s ameddig létezett: Bizottság) gyakorlata nem feltétlenül zárja 

ki a specialitás elvének emberi jogi implikációit, s azt, hogy az általa megtestesített 

követelmény megsértése ne jelenthetné közvetlenül bizonyos emberi jogok 

csorbulását. Ez lehet a helyzet a male captus male detentus esetén az Európai Emberi 

Jogi Egyezmény 5. cikkelyének összefüggésében, amely a gyakorlatban "népszerűbb" 

male captus bene detentus - számos nagy perben alkalmazott, joghatóságot 

megalapozó - elvének (II.4.1.) újragondolását jelzi napjaink Európájában.  

Megjegyzem, olyan esetben is felmerülhet az emberi jogsértés gyanúja, amikor az 

államok igyekeznek a specialitás elvét betartani. Ez lehet a helyzet tehát akkor is, 

amikor a megkereső állam több bűncselekmény tárgyában már jogerősen, halmazati 

büntetésként kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása céljából terjeszt elő 

kiadatási kérelmet, ám a megkeresett fél azt nem valamennyi cselekmény alapján 

kiszabott büntetés végrehajtására engedélyezi. Ilyen esetben pl. az NBJTV 34.§-a 

lehetőséget biztosít arra, hogy a megkereső állam (hazánk) elsőfokon eljárt bírósága – 

újabb tárgyalás tartása nélkül - a halmazati büntetés alapját képező bűncselekmények 

büntetési tételei felső határának egymáshoz viszonyított arányából kiindulva állapítsa 

meg az arra a cselekményre eső büntetésrészt, amellyel kapcsolatban a kiadatást a 

külföldi állam engedélyezte. Kérdéses ugyanis szerintem ilyenkor, hogy  az alaki és 

anyagi jogerővel bíró ítélet felszabdalása összeegyeztethető-e a jogállamiság elvével 

és az ebből folyó legalitás elvének követelményeivel.  

Különösen a szervezett bűnözés elleni küzdelem keretében, a komplex 

bűncselekmények esetén fordulhat elő könnyen, s a jogbiztonság sérelmét vetheti fel, 

amennyiben a megkeresés nem szabatosan tartalmazza azokat a tényeket, illetve 

azon bűncselekmények tényállási elemeit, amely(ek) tárgyában a kiadatási kérelmet 

előterjesztették. Vogel elsősorban a kettős inkrimináció kapcsán az 1996. évi EU-

kiadatási egyezmény már korábban elemzett 3. cikkelyében foglaltakat (II.2.1.4.) tartja 

olyan rendelkezéseknek, amelyek könnyedén gátját képezhetik a specialitás elve, 

valamint az ahhoz szervesen kapcsolódó tettazonosság követelménye maradéktalan 
                                                        
336 International Law Association – Committee on Extradition and Human Rights (Helsinki Conference 13 



érvényesülésének.337 Megítélése szerint ezen cikkely fényében nem kizárt az, hogy 

amennyiben a megkereső fél a terheltet bűnszervezetben betöltött tagsága miatt kéri ki, 

a terhelt kiadatását követően vele szemben ezen sui generis bűncselekményen túl a 

bűnszervezet tagjaként ténylegesen elkövetett speciális bűncselekmény(ek) miatt is 

eljárást indítson. Hangsúlyozza, hogy nem csupán a megkereső állam kell, hogy a 

kiadatási kérelem megfogalmazásakor a lehető legkörültekintőbben és a 

legpontosabban eljárjon, hanem a megkeresett félnek is hasonlóképpen kell határozatát 

meghoznia, hogy világossá váljon a megkereső fél számára a specialitás elvének határa 

in concreto.    

C) Olyan megközelítés is napvilágot látott, miszerint paradox módon éppen az emberi 

jogok védelmének kiterjesztése az, amely megkérdőjelezi a specialitás elvének 

feltétlen fenntarthatóságát. E helyen elsősorban arra a törekvésre kell gondolni, amely 

de lege desiderata lehetőséget biztosítana a terhelt számára, hogy - pl. annak 

érdekében, hogy mentő bizonyítékok birtokában magát minden vád alól tisztázhassa -, 

hozzájáruljon a specialitás elvének be nem tartásához. Ez a gondolat szoros 

összefüggésben alakult ki azzal a felismeréssel, hogy a megkeresett állam sokszor nem 

kíséri kellőképpen figyelemmel a kiadatást, illetve a terhelt átadását követő eljárást a 

megkereső államban, és többnyire a (politikai) konfliktusoktól, feszültségektől mentes 

kapcsolatok ápolása érdekében „szándékosan” tartózkodik ettől. Ez világviszonylatban 

is egyenesen vezet azon problémához, hogy - amennyiben a specialitás elvét nem 

törölték el két adott állam viszonyában - a terhelt önmaga hivatkozhat-e a princípium 

sérelmének potenciális veszélyére, ha a megkeresett állam ezt nem teszi meg,338s 

amennyiben igen, miként. Eltérőek az álláspontok arra nézve, hogy a terheltnek már a 

megkeresett államban folyó kiadatási eljárás keretében kellene-e hivatkoznia a 

specialitás elvére, vagy csak akkor lenne több megfontolás okán is célszerű ezt 

                                                                                                                                                                             
August 1996. – Working Paper 7. o.) 
337 VOGEL, J.: Combatting International Organized Crime by International Cooperation: The German View 
(INT. REV. P. L. 1999. Vol. 70. Nos 1-2. 349-350. o.) 
338 Az USA esetjoga erre már több, mint száz éve biztosít lehetőséget a Rauscher vs USA ügy alapján; 
napjainkban azonban a vonatkozó jogi diskurzus új erőt kapott, s ezt a lehetőséget megkérdőjelezik (RUNTZ,  
D.: The Principle of Speciality: A Bifurcated Analysis of the Rights of the Accused (COLUM. J. TRANSNAT’L 
L 1991.) 407-437.o. 



megtegye, amikor az átadásának megtörténtét követően a megkereső állam 

ténylegesen meg is szegte a princípium jelentette kívánalmat.339  

Egyébként a források körében eltérés figyelhető meg a téren, hogy a terhelt a 

megkereső vagy a megkeresett állam hatóságai előtt tett, a specialitás elvéről lemondó 

nyilatkozatának van-e relevanciája. Lényeges hangsúlyoznom, hogy Európában 

mindkét variáció szerephez juthat. A kiadatási eljárást lefolytató megkeresett állam 

kompetens hatóságai előtt kell megtenni a beleegyező nyilatkozatot, abban az esetben, 

ha a XVI. Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszus által is szorgalmazott gyorsított 

eljáráshoz való jog biztosításának igényével, az egyszerűsített kiadatás intézménye 

kerül alkalmazásra (II.3.3.).  

………. 

Figyelemmel az eddigiekben említett álláspontokra és dilemmákra, a specialitás 

elvének részleges abolícióját fogalmazza meg az 1996-ban született európai uniós 

kiadatási egyezmény. A 10. cikkelyének értelmében nincs szükség  a megkeresett 

állam hozzájárulására a kiadatási kérelemben nem szereplő egyéb, a kiadatást 

megelőzően elkövetett bűncselekmények miatt lefolytatandó büntetőeljáráshoz, ha  

- e bűncselekmények nem büntetendők szabadságvesztéssel,  

- amennyiben a büntetőeljárás során nem kerül sor a terhelt személyes 

szabadságának korlátozására,  

-  ha a kiadott terhelten olyan büntetést vagy intézkedést kell végrehajtani, amely 

nem korlátozza a személyi szabadságát. Ez a helyzet különösen pénzbüntetés, 

vagy ennek helyébe lépő egyéb intézkedés esetén, ám utóbbi még akkor is 

releváns lehet, ha a személyi szabadság korlátozásával jár, 

- a terhelt a megkereső állam bírói jogkörrel felruházott hatósága előtt a 

védelemhez való jog megfelelő biztosításával önkéntesen és a következményekre 

történő figyelmeztetést követően lemond arról a kedvezményről, amelyet 

számára a specialitás szabálya jelent. Lényeges, hogy a lemondás nem lehet 

általános, feltétlenül specifikusan meghatározott bűncselekményekre kell 

vonatkozzon. 

                                                        
339 DINSTEIN, Y.: Some Reflections on Extradition (German Yearbook of International Law 1993. Vol. 36. 56. 
o.) 



A szóban forgó egyezmény 11. cikkelye alapján a konvencióhoz csatlakozó tagállam 

nyilatkozatban kijelentheti, hogy a hasonló nyilatkozatot tevő részes tagállamok 

vonatkozásában a specialitás szabályától történő eltéréshez adott hozzájáruló 

nyilatkozatát vélelmezni kell. Azonban amennyiben egy adott ügyben kifejezetten jelzi, 

hogy az ilyen tartalmú deklarációját nem tekinti érvényesnek, a 10.cikkely említett 

rendelkezései továbbra is irányadók maradnak. 

A 12.cikkely eltörli továbbá a harmadik államnak történő továbbadás tilalmát is, s 

olyan tartalmú fenntartás tételét is biztosítja, miszerint a továbbadásra kizárólag 

egyszerűsített kiadatási eljárásban kerülhet sor, vagy ilyen hiányában akkor, ha a 

továbbadással a terhelt egyetért. 

A Schengen (II) Egyezmény 66. cikkelyének továbbgondolásával az egyszerűsített 

kiadatási eljárásról szóló, 1995. márciusában megalkotott EU-kiadatási egyezmény 

7. cikkelye az ilyen természetű procedúra alkalmazásához a megkeresett állam 

beleegyezésén kívül megkívánja az eljárással érintett személy hozzájárulását is, mely 

a 9. cikkely értelmében vagy automatikusan (lásd pl. a Benelux államok jogát) vagy 

további explicit, kifejezett nyilatkozat csatolásával magában foglalja a specialitás 

elvének kedvezményéről történő lemondást is. Utóbbit az 1996-os konvenció 

rendelkezéseitől eltérően természetesen nem a megkereső, hanem a megkeresett állam 

kompetens bírói szerve előtt kell az említett fél nemzeti jogának előírásai szerint 

megtennie. Biztosítani kell továbbá a védelemhez való jogot, valamint a hozzájáruló 

nyilatkozat megadásának önkéntességét és a következményekre történő figyelmeztetést. 

A deklarációt jegyzőkönyvezni kell és az fő szabályként nem vonható vissza. A 

szerződő felek hazai jogrendszerében mutatkozó bizonyos különbségekre figyelemmel 

a 7. cikkely azonban arra is teremt lehetőséget, hogy az aláíró államok deklarálják a 

hozzájárulás visszavonhatóságát. A kiadatási eljárás zavartalanságát és hatékonyságát 

biztosítandó, a terhelt beleegyezésének időpontja és a nyilatkozatának visszavonása 

között eltelt idő nem számít bele az ideiglenes kiadatási letartóztatás – Európai 

Kiadatási Egyezmény 16. cikkelyének (4) bekezdésében meghatározott - 

időtartamának számításába.   

Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti kiadatási eljárás átalakítása 

tárgyában 2001-ben született kerethatározat-javaslat (II.4.3.) a specialitás elvét – 



párhuzamosan a kettős inkrimináció követelményével - teljesen eltörölni rendelte (41. 

cikkely), s a 16. cikkely keretében a terhelt beleegyezésének „csupán” az 

egyszerűsített átadási eljárás kapcsán tulajdonított jelentőséget, ahol viszont a 

specialitás elvéről történő explicit vagy implicit lemondás kérdése eképpen 

irrelevánssá vált. A 2002-ben elfogadott végleges szövegű határozat azonban arra az 

álláspontra helyezkedve, hogy a specialitás elvének betartására vonatkozó igény 

jelentős emberi jogi implikációkat hordoz, a princípiumot „visszaemelte” a részleges 

abolíció szintjére, s így annak 27.cikkelye gyakorlatilag az Európai Kiadatási 

Egyezmény vonatkozó rendelkezéseit és az 1996-os uniós kiadatási egyezmény már 

idézett 10.cikkelyének tartalmát olvasztotta magába (II.4.3.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II.2.3. A kiadatási bűncselekmény természete 
 

II.2.3.1. A politikai bűncselekmény kategóriájának szerepvállalása  
 

Ahogyan azt már korábban említettem (I.1.3.), az államközi bűnügyi 

együttműködés kezdetei óta a vonatkozó jogforrások a „közönséges” bűntettes 

fogalmát élesen elhatárolták a politikai bűnelkövetőkétől, s az előbbiek számára a 

jogsegély típusú kooperáció ún. pre-modern időszakában az uralkodó felfogás más 

állam területén - legalábbis a kiadatási (jogsegély) eljárás lefolytatását követően - ex 

principio menedékjogot biztosított. Ehhez képest a nemzeti államok kialakulásának 

időszakáig (XVIII-XIX.század) a nemzetközi bűnügyi jogsegély (amely ekkor 

elsősorban a kiadatás intézményében öltött testet) büntető igazságszolgáltatási céltól, 

jellemzőktől „mentes”, az uralkodók érdekeit szolgáló, s így túlnyomóan politikai 

természetű lévén, éppen kizárólag a politikai bűncselekményekre szorítkozott.  

Az első ismert ilyen tárgyú, európai államok közötti szerződést 1174-ben kötötte II. 

Henrik angol és Vilmos skót király.340 Ezt számos egyéb hasonló szemléletű konvenció 

életre hívása követte, így a IV. (Szép) Fülöp francia és I. Edward angol király között 

1303-ban a hazaárulók és felségsértők, valamint az V. Henrik angol és VI. Károly 

francia uralkodó között 1413-ban a párizsi felkelésben részt vett lázadók kiadatásáról 

rendelkező.341 S bár az 1376-ban V. Károly francia király és Savoya grófja között 

létrejött, a közbűntettesek kiadatását is szabályozó szerződés kivételt jelentett a 

politikai delictumokat fókuszáló együttműködés fő szabálya alól,342 maga az utóbb 

említett szerződést kötő felek egyéb államok irányában fennálló kiadatási 

kapcsolatrendszerében is a politikai bűnelkövetők üldözése volt az alapvető cél. 

A politikai bűncselekményekkel kapcsolatos felfogás elsősorban a Nagy Francia 

Forradalom jelszavain (szabadság, egyenlőség, testvériség), illetve a liberalizmus és 

a nemzeti szuverenitás elvein alapulva változott meg és a források – elsőként az 

1793-ban megszövegezett, bár hatályba nem lépett jakobinus alkotmány343 - ettől az 

                                                        
340 BASSIOUNI, M.Ch.: The Political Offence Exception in Extradition Law and Practice [In: BASSIOUNI, M. 
Ch.(ed.): International Terrorism and Political Crimes (Charles C. Thomas Publisher, Springfield, 1975.) 398. o.] 
341 WYNGAERT,  Ch.: The Political Offence Exception to Extradition - the Delicate Problem of Balancing the 
Rights of the Individual and the International Public Order (Kluwer, 1980.) 6. o. 
342 SZÁSZY, I.: Kiadatási jog (Franklin Társulat, Bp., 1933.) 21.o. 
343 WYNGAERT, Ch.: i. m. 9. o. 



időszaktól kezdve a politikai bűncselekményeket fő szabályként kizárták a 

jogsegélynyújtás köréből. 

Ennek magyarázatát többféle, egymással szorosan összefüggő, ám több ponton 

vitatható megfontolás344 adta meg:  

- a politikai meggyőződés szabadságának általános elismerése;  

- a politikai konfliktusok helyi, belügyi problémaként való felfogása, az egyes 

államok egymás politikai rendszere, szervezete iránt tanúsított közömbössége 

(semlegessége), s ezzel együtt annak tagadása, hogy a politikai 

bűncselekmények az államok nemzetközi közösségére is veszélyt jelenthetnek, 

amely ellen közösen kellene fellépni;  

- az egymás politikai viszonyaiba történő beavatkozástól való tartózkodás 

gondolata. Egy politikai bűnelkövető kiadatásának lehetősége, ennek 

mérlegelése, illetve egy mindennek eredményeként született határozat ugyanis 

politikai állásfoglalást is jelenthet egyben, mely a megkereső fél belügyeibe 

történő burkolt intervencióként is értelmezhető. Éppen ezért a politikai 

bűnelkövetők kiadatását a priori kell megtagadni. Figyelemmel kell lenni arra 

is, hogy „a ma politikai bűnelkövetői a holnap vezető politikusai lehetnek”, 

- az állampolgárok ellenállási jogának elismerése, s ezzel együtt az a gondolat, 

hogy a politikai bűncselekmények inherens természete nem, vagy legalábbis a 

közönséges deliktumokhoz képest kevésbé antiszociális, sőt talán inkább 

altruisztikusnak nevezhető, hiszen végül is az elkövető – elvben - nem 

személyes indítékból, hanem egy egész társadalom érdekében cselekszik, 

- az a tény, hogy a politikai bűncselekmények kriminális természete végül 

mindig az adott politikai konfliktus kimenetelétől függ, s ehhez képest „a ma 

vezető politikusa a tegnap terroristája lehet”,       

- végül, de egyáltalán nem utolsósorban a kikérő államban lefolytatandó, 

esetlegesen elfogult, megtorló eljárás elleni védelem, annak megelőzése, hogy 

                                                        
344 A politikai bűnelkövetők részére biztosítandó menedékjog létjogosultságának alapvető indokcsoportjairól  
(„political argument”; „moral argument”; „humanitarian argument”) lásd: WYNGAERT, Ch.: The Political 
Offence Exception to Extradition: How to Plug the „Terrorist’s Loophole” without Departing from Fundamental 
Human Rights (INT. REV. P. L. 1991. Vol 62. Nos 1-2. 292-293.o). 



a megkereső állam, mint a politikai bűncselekmény sértettje, illetve célpontja 

„egyben mint bíró és esküdtszék járjon el”. 

Egyébként a Francia Forradalom időszakát követően jó néhány évnek el kellett telnie, 

hogy a fenti megfontolások a gyakorlatban széleskörűen elfogadásra találjanak, s a 

politikai bűncselekményeket kiküszöböljék a kiadatás köréből. Azonban az 1815-ben 

életre hívott Szent Szövetség oppozíciója - az újabb forradalmak hatására is - hamar 

megtört, s már többé nem lehetett megállítani a liberalizmus térhódítását.  

Ennek első nyilvánvaló jele az volt, hogy miután Belgium 1833. október 1-jén 

elfogadott és hatályba lépett kiadatási törvényében kodifikálta a politikai 

bűncselekmény kategóriáját, s alapelvként mondta ki annak kiadatás alól történő 

kizárását, egy hónap múltán Franciaországgal ilyen tartalommal kiadatási szerződést is 

kötött.345 Szászy ezt azonban a specialitás elvének összefüggésében (II.2.2.) némi 

megszorítással értelmezi,346 s rámutat, hogy - a már említett Galotti-ügy hatására is 

(II.2.7.1.) - valójában a szóban forgó szerződés csak azt zárta ki, hogy a megkereső 

állam a kiadott terheltet a kiadatás engedélyezését megelőzően elkövetett politikai 

bűncselekményei miatt felelősségre vonhassa, de magát a megkeresett államot per se 

nem tiltotta el attól, hogy a politikai bűnelkövető kiadatását engedélyezze. Ezt a 

szerződést követően azonban az kétségtelen tény, hogy mindkét állam fokozatosan 

minden egyéb országgal kötött bilaterális szerződésébe – Franciaország először 1838-

ban a Szárd Királysággal kötött kiadatási szerződésébe - beépítette a politikai 

delictum kategóriáját, s az így szinte „észrevétlenül” elterjedt a kontinentális és az 

angol-szász államokban is. Miután a Habsburgok ellen vívott magyar forradalom és 

szabdságharc leverését követően 1849-ben brit támogatással Törökország megtagadta 

a területére menekült több, mint 5000 lázadó, köztük Kossuth Lajos kiadatását, Lord 

Palmerston nyilatkozatában hangsúlyozta: „a politikai bűnelkövetők kiadatásának 

tilalma intézményesült nemzetközi szabállyá vált, s megsértése humanitárius 

megfontolások sérelmét vonná maga után.”347    

 

II.2.3.2. A politikai bűncselekmény fogalma 
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Miután a fentebb említettek fényében a politikai delictum kategóriája megjelent a 

kiadatás szempontjából releváns forrásokban, azzal lehetett szembesülni, hogy egyik 

sem írta körül közelebbről annak fogalmát in abstracto.348 Ez kétségre és eltérő 

magyarázatokra ad okot, annál is inkább, mert a politikai bűncselekmény kategóriája 

nem nemzeti büntetőjogi fogalom, hanem nemzetközi kapcsolódásra szánt kategória. 

Így egyetlen nemzeti Btk. sem ismeri és használja, s ekként a belső jogi dogmatika 

szempontjából úgy tűnik, hogy nincs olyan bűncselekménycsoport, amelyre e 

megjelölés ráillene. A nemzetközi büntetőjog elméletében ezért határozott törekvés 

indult meg arra nézve, hogy az égető hiányt pótolni lehessen. Azonban ennek 

eredményeképpen nem sikerült a politikai bűncselekmény egy általánosan elfogadott 

definícióját megalkotni, hanem e helyett sokszor „terminológiai káoszt” keltve 

egyaránt találkozni lehet a politikai delictum „tiszta” és „vegyes”, „abszolút” és 

„relatív”, „konnex” és komplex”, „szubjektív” és „objektív” fogalmaival, mely 

fogalompárok egymáshoz való viszonyukban részben fedik egymást és ráadásul  

eltérően is értelmezettek. Így ismeretes olyan nézet is, mely a „relatív” politikai 

delictum fogalmát nem csupán az „abszolút”, hanem a „komplex” és a „konnex” 

politikai bűncselekményekhez képest is elkülönült kategóriának tartja,349 míg mások a 

„relatív” politikai bűncselekményt a „komplex” politikai delictum fogalmával 

azonosítják.350  

Minthogy azonban a kiadatási jogalkotásban alapvetően két fogalommal, mégpedig a 

„politikai bűncselekmény” és a „politikai bűncselekménnyel összefüggő 

bűncselekmény” kategóriáival találkozhatunk,351  megítélésem szerint az alábbi 

megközelítést érdemes követni. 

A) A „tiszta”, vagy „abszolút” politikai bűncselekmény fogalmi körébe tartozó 

cselekmények lényegüknél és céljuknál fogva is politikai természetűek, amelyek 

                                                        
348 Egyedül az 1929-ben született, azóta már hatályát vesztett német kiadatási törvény 3.cikkelyének (2)-
bekezdése tartalmazott ilyen meghatározást. (WYNGAERT, Ch.: i. m. 104. o.) 
349 SCHULTZ, H.: The Classic Law of Extradition and Contemporary Needs [In: BASSIOUNI, M. Ch. – 
NANDA, Ved. P.(szerk.): A treatise on international criminal law Vol. II. (Charles C. Thomas Publisher, 1973.) 
315. o.] 
350 BEDI,  S. D. : Extradition in International Law and Practice („Bronder-Offset” Rotterdam, 1966.) 181. o. 
351 Lásd pl. az Európai Kiadatási Egyezmény és a Benelux Kiadatási Egyezmény 3.cikkelyének (1) bekezdéseit, 
az 1967-es holland kiadatási törvény 11.cikkelyét, a német jogsegélytörvény 6.§-át, az NBJTV 5.§(1) b.pontját.   



közvetlenül és kizárólag az állam léte, külső és belső biztonsága, alkotmányos rendje, 

területi épsége, valamint a legfőbb állami szervek, tisztviselők (méltóságok), 

intézmények ellen irányulnak, ugyanakkor magánszemély(ek) életét, testi épségét, 

vagyoni jogait nem sértik, s nem is veszélyeztetik.352 Látható tehát, hogy ezek 

alapvetően a belső jogi dogmatikában ismeretes, a „princípium reale”-n alapuló ún. 

állam elleni bűncselekményeket353 foglalják magukban, így különösen a hazaárulást, 

hűtlenséget és a lázadást, valamint az ellenség támogatását, ám ide sorolható az egyes 

államok büntető kódexeiben általában külön fejezetben pönalizált választás és 

népszavazás rendje elleni bűncselekmény,354 valamint a magyar kiadatási joggyakorlat 

szerint a rendészeti bűncselekmények köréből az embercsempészés és a tiltott 

határátlépés bűntette is.355  

 A Soblen-ügy356 azonban rávilágított, hogy a kémkedés esetén korántsem ilyen 

egyértelmű a kép. A Rebott-ügyben egy brit bíróság kifejezetten arra az álláspontra 

helyezkedett, hogy a hírszerző tevékenység kifejtése nem rendelkezik semmilyen 

politikai természettel.357 

Azonban számos példa hozható fel arra is, hogy a kiadatási gyakorlat az ilyen aktívnak 

is nevezett politikai bűncselekmények körén túl, azon deliktumokat is abszolút 

politikai bűncselekménynek tekinti – bár Európában ez már a szocialista blokk 

felbomlásával jórészt múlt időbe tehető -, amelyek nem valósítanak meg az állam 

alkotmányos rendje elleni közvetlen támadást, viszont passzív módon, közvetve erre 

alkalmasnak tekinthetők.358 Ez lehet a helyzet pl. disszidálás esetén 

(Republikflucht),359 amikor az ország területének egyébként jogszerű elhagyása és a 

                                                        
352 SHEARER, I.: Extradition in International Law (Manchester, 1971.) 181. o. 
353 Hazánk Büntető Törvénykönyve a X. Fejezetben rendelkezik ezekről. 
354 Hazánk Büntető Kódexe ezt a XV. Fejezetben az I. Cím alatt szabályozza „a választás, a népszavazás és a 
népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény” néven (211.§). 
355 HLAVATHY, A.: A terrorista cselekmények viszonya a politikai bűncselekményekhez (MJ 1985/8 715. o.). 
A szóban forgó bűncselekmények kapcsán a 2001.évi CXXI. tv. elvi módosításokat tartalmaz, s a tiltott 
határátlépés bűntettét dekriminalizálja. 
356 Robert Soblen amerikai állampolgárt a volt Szovjetunió részére történő kémkedés vádjával az USA-ban 
elítélték, aki ezt követően Izraelbe menekült. Attól tartva, hogy Izrael esetleg abszolút politikai 
bűncselekménynek minősíti Soblen hírszerző tevékenységét, az USA informális úton, a kiadatási eljárás 
megkerülésével kívánta a terheltet visszajuttatni, ám az a repülőúton öngyilkossági kísérletet követett el, s 
később egy londoni kórházban halálos méregadagot juttatott a testébe.   
357 GILBERT, G.: Transnational Fugitive Offenders in International Law – Extradition and Other Mechansims 
(Kluwer, 1998.) 215. o. 
358 BASSIOUNI, M. Ch.: i. m. 408. o. 
359 WYNGAERT, Ch.: i. m. 95. o. 



bizonyos időn belül törénő vissza nem térés olyan politikai indíttatás következménye, 

amely az uralkodó politikai ideológia elutasításának nyilvánvaló jele. 

Lényeges szem előtt tartani, hogy egyébként az abszolút politikai bűncselekmények 

túlnyomórészt már a kettős inkrimináció (II.2.1.) követelményének sem felelnek meg, 

hiszen ritkán fordul elő, hogy a megkeresett állam joga a megkereső fél alkotmányos 

rendjének megsértését kriminalizálja, hiszen az állami önvédelem elve elsősorban saját 

érdekeinek védelmét fókuszálja. Így igazi gyakorlati dilemmát sokkal inkább a 

természetét tekintve elsősorban közönséges bűncselekmény elkövetését feltételező 

relatív politikai bűncselekmény fogalma vet fel.    

B) A legáltalánosabb megközelítés szerint a relatív politikai bűncselekmények (vagy 

ahogyan a fentiekben említettek szerint a jogalkotás nevezi: politikai 

bűncselekménnyel összefüggő bűncselekmények) tehát fő szabályként közönséges 

(köztörvényi) bűncselekmények in se,360 de közvetve politikai deliktumként 

minősülhetnek  

- kizárólag az elkövető politikai célt elérni kívánó szándékára figyelemmel, 

tekintet nélkül arra, hogy a cselekménynek lett-e ténylegesen valamilyen 

politikai következménye (szubjektivista megközelítés); 

- vagy ezzel ellentétben pusztán annak függvényében, hogy a megsértett 

érdekek politikai természetűek voltak-e, tekintet nélkül az elkövető szándékára 

(objektivista megközelítés); 

- valamint amennyiben a közönséges bűncselekmény mind szubjektív, mind 

pedig objektív megközelítésben politikainak tekinthető (vegyes elmélet).361     

A nemzetközi gyakorlatban mindhárom megközelítés alkalmazott, azonban a 

kontinentális európai államok inkább a vegyes elméletet, míg  az angol-szász államok 

inkább az objektivista szemléletet részesítik előnyben. Nagy-Britannia gyakorlatában 

ezt a szemléletet fogalmazta meg a Lordok Háza, amikor a Schtraks-ügyben 

megállapította, hogy a politikai indíték és annak bizonyítottsága önmagában nem 

elegendő ahhoz, hogy egy közönséges bűncselekmény politikai bűncselekménynek 

                                                        
360 Ebben a kontextusban a közönséges bűncselekmény fogalma alatt természetesen nem elsősorban a delictum 
commune belső büntetőjog-dogmatikai fogalma értendő, hanem minden olyan bűncselekmény, amely 
köztörvényi természetű, s önmagában nem tekinthető politikai jellegűnek. 
361 WYNGAERT, Ch.: i. m. 108-109. o. 



minősüljön. A tett az, s nem pedig a tettes, ami a döntő szerepet játssza a 

bűncselekmény természetének megítélésénél. Így bár a terhelt – akit egyébként 

ember(gyerek)rablásért és hamis tanúzásért kért ki Izrael - arra hivatkozott a kiadatási 

eljárás során, hogy tettére vallási motívációk késztették, s az eset komoly politikai 

nyugtalanságot keltett Izraelben, a Lordok Háza úgy vélekedett, hogy a terhelt 

személyes indítékai túlsúlyban voltak a tett elkövetésekor, s a politikai felbolydulás 

csupán a gyermekrablás megvalósítását követően alakult ki, ezért Schtraks 

kiadatásának nem látta akadályát.362   

Billot már a XIX. században különbséget tett komplex és konnex (relatív) politikai 

bűncselekmény között.363 Az előbbi egyszerre valósít meg abszolút politikai és 

közönséges bűncselekményt olyanképpen, hogy a közönséges bűncselekmény az 

abszolút politikai delictumba beleolvad, vele egységes bűncselekménnyé válik (pl. az 

államfő alkotmányos jogköre gyakorlásának fizikai erőszakkal történő 

akadályozása).364 Ez azonban nem minden nemzeti büntetőjog szerint jelenthet minden 

esetben büntetőjogi (összefoglalt) egységet is. Gondoljunk csak arra az esetre, amikor 

a lázadás során hivatalos személy sérelmére rablást is elkövetnek. Úgy vélem ez hazai 

jogunk szerint sem lenne delictum complexumnak minősíthető, s erre a megfontolásra 

tekintettel a kiadatási jog komplex politikai bűncselekmény fogalma tehát nem 

feltétlenül azonos a belső büntetőjogi dogmatika összefoglalt egység fogalmával.  

A konnex relatív politikai bűncselekményt Billot a komplex ellentétpárjaként kezelte, 

míg más szerzők az utóbbiak alkategóriájaként tekintenek rá.365 Akármelyik 

megközelítést valljuk is, az biztonsággal leszögezhető, hogy a konnexitás esetén két, 

egymással feltétlenül anyagi halmazatba kerülő bűncselekményt követnek el, egy 

abszolút politikai és egy közönséges bűncselekményt. A előbbivel való összefüggés 

megállapításához ilyenkor az szükséges, hogy e bűncselekmények között belső 

kapcsolat álljon fenn oly módon, hogy a közönséges delictum, mint eszközcselekmény 

az abszolút politikai bűncselekményre, mint célra irányuljon, illetve ennek  

megvalósulásának elősegítését szolgálja. Jó példája lehet ennek az, ha valaki 

                                                        
362 GILBERT, G.: i. m. 217. o. 
363 BILLOT, A.: Traité de l’Extradition (Paris, 1874.) 104. o., idézi: WYNGAERT, Ch.: i. m. 109. o. 
364 Lásd pl. a hazai Btk. szerinti lázadás törvényi tényállását (140.§) 
365 SHEARER, I.: i. m. 183. o. 



fegyvereket azért lop el, hogy azokat később egy (fegyveres) lázadásban felhasználják, 

vagy amikor azért követnek el bank, vagy postahivatal sérelmére rablást, hogy a pénzt  

felforgató jellegű politikai cselekmények „szponzorálásához” használják fel.366  

Az abszolút politikai bűncselekménnyel való komplex vagy konnex típusú 

összefüggés megállapításának egységes gyakorlata érdekében többféle teória látott 

napvilágot. Ilyen célból fejlesztette ki a Castioni-ügy367 nyomán a brit esetjog a 

politikai mozgalom elméletet.368 John Stuart Mill meglehetősen tág értelmezésének 

pontosítása alapján vált uralkodóvá az a nézet, miszerint a közönséges bűncselekmény  

- valamilyen politikai mozgalom, forrongás velejárója, illetve része kell legyen, 

majd további követelményként fogalmazódott meg, hogy  

- annak egy nyílt politikai mozgalomból, irányvonalból kell kinőnie és  

- a politikai csatározással úgy kell tényleges kapcsolatban állnia, hogy a 

cselekmény valamely, a konfliktusban részes fél érdekeit szolgálja.  

A későbbiekben a teória lényeges hiányosságai között értékelték azt, hogy nem szól 

semmit a politikai forrongás szükséges fokáról, intenzitásáról, nem tisztázza, hogy a 

kormánynak mindenképpen érintettnek kell-e lennie a politikai konfliktusban. Ezen 

dilemmákat a Meunier-ügyben a bíróság aképpen válaszolta meg, hogy a kormányzó 

párt nem szükséges, hogy a politikai forrongás részese legyen, a bűncselekmény 

politikai természetének megítéléséhez elegendő, ha a konfliktus az elkövetés helyének 

államában működő bármely két politikai párt között dúl, még ha az nem is fokozódik 

fizikális konfrontációvá.369 Különösen a II. Világháborút követően a politikai 

mozgalom elmélet további kritikájaként merült fel az, hogy nem veszi figyelembe a 

„föld alatti” mozgalmak létét, s érzéketlen az olyan cselekmények vonatkozásában, 

amelyek nem illeszkednek be egyetlen politikai törekvés vagy mozgalom keretébe 

sem. Ezzel kapcsolatban a Kolczynski-ügyben az angol bíróság megállapította, hogy 

miután az új világrendben kialakult totalitárius rezsimek szinte esélyt sem biztosítanak 

                                                        
366 GILBERT, G.: i. m. 216. o. 
367 Ebben az Olasz Királyság 1891-ben kiadatási kérelemmel fordult Nagy-Britanniához, mely alapján az utóbbi 
területére menekült Castionit egy magas rangú állami tisztviselő élete szándékos kioltásának vádjával kérte ki. A 
brit bíróság azonban elsősorban a következőkben fejtegetettek alapján a cselekményét politikai 
bűncselekménynek nyilvánította, s így a kiadatást megtagadták. 
368 Bassiouni, M.Ch.: i.m. 412-421.o. 
369 VAN DER WILT, H.: The Political Offence Exception in Extradition Law: An Antidote to Prefixed Ideas 
about Political Integration in Europe? (The Maastricht Journal of European and Comparative Law 1997. Vol 4. 
No.1.) 30. o. 



arra, hogy a kormányzó párt ideológiájának bármiféle ellenzéke is nyíltan ki tudjon (és 

merjen) állni ilyen nézete mellett, nem feltétlenül szükséges, hogy a bűnelkövető 

bármiféle párt tagja vagy politikai mozgalom részese legyen ahhoz, hogy a 

cselekménye politikai deliktumként minősüljön.370 E ponton a bíróság egyértelműen a 

politikai bűncselekmény kategóriája mögött meghúzódó humanitárius megfontolást 

helyezte előtérbe és a megkereső államban lefolytatandó esetleges tisztességtelen 

eljárás veszélyére tekintettel egyhangúan megtagadta a zendülést elkövetett 

Kolczynski és hat tengerésztársa kiadatására irányuló lengyel megkeresés teljesítését. 

Érdemes azonban figyelemmel lenni Szászy jóval korábbi, de mégis idevágó 

gondolatára, miszerint e gyakorlati értelmezés azonban más megközelítésben azt a 

veszélyt hordozza magában, hogy a politikai bűncselekmények körét olyannyira 

kiterjesztheti, hogy akár a politikai gyűlöletből és fanatizmusból elkövetett egyéni 

vállalkozások részére is menedéket biztosíthat.371 Ezt a problémát (is) törekszik 

azonban feloldani az aut dedere aut judicare elvének minél szélesebb körű 

alkalmazására irányuló jelenkori törekvés(II.1.1.1.). 

A kontinentális európai jogirodalomban és joggyakorlatban talán a legszélesebb 

elfogadottságnak örvendő, az 1892. évi svájci kiadatási törvény és annak formuláját 

használó nemzeti kiadatási (jogsegély) törvények és szerződések alapján kiformálódott 

ún. svájci arányossági elmélet372 szerint a közönséges (köztörvényi) bűncselekmény 

ismérveivel bíró cselekmény akkor minősíthető politikainak, ha  

- a cselekmény indítéka, célja és  

- az elkövetés körülményei (így annak módja, eszköze) alapján  

- a politkai jellege túlnyomó a köztörvényihez képest.373   

Ahogyan a Kaphengst-ügyben374 a svájci Szövetségi Bíróság kifejtette, a fentiekhez  

képest a cselekmény súlyának, a felhasznált eszköznek a politikai célkitűzéssel 

                                                        
370 VAN DER WILT, H.: i. m. 31. o. 
371 SZÁSZY, I.: i. m. 83. o. 
372 VOGLER, T.: Perspectives on Extradition and Terrorism [In: Bassiouni, M.Ch.(ed.): International terrorism 
and political crimes (Charles C. Thomas Publisher, Springfield, 1975.)] 393-394.o. 
373 Ezt a formulát rögzíti a jelenleg hatályos, 1981-ben született svájci jogsegélytörvény 3. cikkelye is: „Einem 
Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die nach schweizerischer 
Auffassung vorwiegend politischen Charakter hat...“, valamint az NBJTV 5.§(2) bekezdése: „…a cselekmény 
nem tekinthetô politikai bûncselekménynek, ha annak elkövetésénél, figyelemmel az összes körülményre, így a 
bûncselekmény által elérni kívánt célra, a bûncselekmény indítékára, az elkövetés módjára, a felhasznált vagy 
kilátásba helyezett eszközökre, a bûncselekmény köztörvényi jellege túlnyomó a politikaihoz képest.” 
374 VAN DER WILT, H.: i.m. 34.o. 



összemérhetőnek kell lennie, illetve arányban kell állnia: vagyis a felhasznált eszközök 

és az ideológiai céltételezés között olyan természetű kapcsolat kell, hogy 

megállapítható legyen, mely igazolni tudja a magánszemélyek jogainak sérelmét vagy 

veszélyeztetését.375 A proporcionalitás megléte csak akkor vizsgálható, ha a 

közönséges bűncselekmény önmagában, vagy legalábbis a szükséges cselekmények 

szerves részeként ultima ratio eszköze volt, s hathatós eszközéül szolgál a politikai 

céltételezés megvalósításának. Ezt a gondolatot fogalmazta meg a bíróság a Nappi-

ügyben is - ahol a terheltet egy újfasiszta mozgalom tagjaként elkövetett fegyveres 

rablással vádolták -, melyben a kiadni kért személynek nem sikerült meggyőznie a 

kiadatási eljárást lefolytató bíróságot arról, hogy a rablás elkövetése az egyedüli 

hatékony eszköze volt a rendszer megdöntésére irányuló szándékának.376  

Ezt a fentiekben kidolgozott, alapvetően objektivista megközelítést egészítette ki 

szubjektív elemekkel a de Gaulle tábornok elleni merénylettel vádolt Watin kiadatási 

ügyében a svájci bíróság.377 Úgy látták, hogy az arányosság kérdésének vizsgálatakor 

arra is figyelemmel kell lenni, hogy a közönséges bűncselekmény elkövetésekor a 

terhelt azon túl, hogy politikai indíték alapján cselekedett, alapos okkal 

reménykedhetett-e abban, hogy a bűncselekmény szűkebb értelemben vett 

következményén (tehát a belső büntetőjogi értelemben vett eredményén) túlmenően az 

állam politikai szervezetének megváltoztatását is eredményezi majd. 

 

II.2.3.3. A politikai bűncselekmény megszorító értelmezése Európában – abolíció vagy 
kivétel-alkotás? Politikai bűnelkövető – Politikai menekült 
 

A politikai bűnelkövetés számarányának és a modern politikai bűnelkövető 

veszélyességének növekedése a politikai bűnözést kiemelt nemzetközi jelentőségűvé 

tette,378 s különösen az egyre terebélyesedő terrorizmus379 és az egyéb nemzetközi 

                                                        
375 Ez az alapállás – összhangban az ugyancsak az 1892. évben megrendezett Genfi Kongresszus 
következtetésivel – elveti az indokelméletet, minek eredményeként a túlnyomórészben köztörvényi 
bűncselekményt megvalósított elkövető kiadatásnak akkor is helye lehet, ha az be is igazolná azt az állítását, 
hogy politikai motívumból cselekedett. Az elmélet továbbá az ún. alaki indokolás elvének elvetését is jelenti, s 
így a svájci teória szerint a megkeresett állam a tényállásra vonatkozóan a megkereső államtól minden szükséges 
felvilágosítást és bizonyítékot megkívánhat. (SZÁSZY, I.: i. m. 99. o.) 
376 GILBERT, G.: i. m. 234. o. 
377 GILBERT, G.: i. m. 235. o. 
378 Olyannyira igaz ez, hogy bár a kriminológusok (Bonger, Ferri) korábban a politikai bűnözőt nemes 
emberként, a kevesek által elfojtott, a sokak akaratát megtestesítő politikai cél megvalósítójaként jellemezték, 



bűncselekmények elleni harc volt az, amely jelentős rést ütött a politikai 

bűncselekményt elkövetők menedékjogán. 

Ezzel összefüggésben abból indultak ki, hogy a politikai bűncselekmény, illetve az 

ilyen deliktumot elkövető kiadatásának tilalma nem tekinthető a nemzetközi 

szokásjog szabályának,380 s annyiban létezik, amennyiben ezt magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a 

politikai delictum  a liberális demokráciák egy politikai axiómája és alapelve, melyre a 

jognak tekintettel kell lennie.  

Ezt teszi az ún. „depolitizáló” formula, amely a gyakorlatban úgy szűkíti a politikai 

bűncselekményként történő értékelés lehetőségét, hogy egy jogi fikcióval élve akként 

rendelkezik, hogy „X bűncselekmény a kiadatás szempontjából nem tekinthető politikai 

bűncselekménynek”, illetve „X bűncselekmény köztörvényi jellege mindig túlnyomónak 

tekintendő a politikaihoz képest”.381 A formulát nemzetközi egyezmények, esetleg 

belső törvények rögzítik, anélkül, hogy a vonatkozó delictumok esetében tehát a 

politikai jelleg megítélése terén mérlegelési lehetőséget biztosítanának az államok, 

illetve azok bíróságai részére. A szóban forgó formulát először a III. Napóleon ellen 

1854-ben Franciaországban elkövetett vasúti merénylet hatása alatt Belgium rögzítette 

az 1856-ban megalkotott kiadatási törvényében, s az ugyanabban az évben kelt belga-

francia kiadatási pótszerződésben. E szerint valamely államfő vagy családtagja élete 

ellen elkövetett szándékos emberölés vagy mérgezés, illetőleg ezek kísérlete tekinthető. 

Ezt a „belga merényleti záradék”-ként („attentat clause”,„attentatsklauzel”) ismert 

kivételt találhatjuk meg pl. az Európai Kiadatási Egyezmény 3.cikkely 

3.bekezdésében,382 a Benelux Kiadatási Szerződés 3.cikkelyének 2. pontjában, a 

magyar-egyiptomi szerződés 44.cikkelyének (2) bekezdésében, valamint a magyar-

tunéziai szerződés 33. cikkelyének c) pontjában. Ahogyan azonban azt a már említett 

Watin-ügy és az 1934-ben Sándor jugoszláv király és Barthou francia miniszterelnök 

                                                                                                                                                                             
addig később szükségszerű társadalmi „küldetésének” mindenhatóságát egyre inkább megkérdőjelezték, s úgy 
látták, hogy a „politikai bűnöző” jelensége a prevenciós büntetési elméletek (így különösen az elrettentés 
teóriája) számára nagy kihívást jelent. (WYNGAERT, Ch.: i. m. 32-33. o.)   
379 Minthogy a terrorizmus definiálhatóságának kérdése jóval túlterjeszkedik a kiadatási jogon, s önálló értekezés 
témája lehetne, ennek fejtegetésétől e helyen eltekintek.  
380 WYNGAERT, Ch.: i. m. 133. o. 
381 WYNGAERT, Ch.: u.o. 
382 Az észak európai államok és Svájc ehhez a cikkelyhez fenntartást fűztek, mely szerint esetenként fogják 
megítélni, hogy az államfő elleni merénylet túlnyomóan köztörvényi természetű-e. 



ellen elkövetett halálos kimenetelű merénylet kapcsán ismeretessé vált, Pavelic, 

Kwaternic és Artucovic horvát szélsőségesek kiadatási ügye mutatta, a gyakorlat nem 

teljesen egységes abban, mennyire és miként kell a belga záradékot alkalmazni.383 

Egy idő után azonban a záradék erőteljes kritikai irányvonallal szembesült. 

Lammasch szerint a klauzula mindenekelőtt túl szűk, eredeti tartalma már nem tud a 

gyakorlatban előfordult minden problémára megoldást nyújtani, s ezért szükséges 

annak kiszélesítése.384 Ez először a nihilista és anarchista bűncselekmények 

vonatkozásában történt meg, majd az emberi élet, a személyes szabadság vagy a 

tulajdon ellen irányuló kommunista mozgalmakkal kapcsolatos bűncselekmények is e 

körbe sorolódtak (az utóbbira hivatkozással sikertelenül kérte azonban hazánk Kun 

Béla kiadatását Ausztriától385). Végül megjelent a legtágabb értelemben vett (ún. nem 

kvalifikált) merényleti záradék fogalma is, mely nem csupán az államfő és annak 

családja elleni szándékos emberölést tekinti a politikai bűncselekményként történő 

értékelhetőség alóli kivételnek, hanem a sértett személyére tekintet nélkül minden 

szándékos emberölést magában foglaló bűncselekményt is e körbe sorol.386 E nem 

kvalifikált záradék legszélesebb meghatározását találhatjuk az 1977-ben, a terrorizmus 

visszaszorításának tárgyában született strasbourgi Egyezmény 1.cikkelyében,387 

                                                        
383 Az idézett ügyekben megszületett elutasító kiadatási düntések többek között azt hangsúlyozták, hogy 
amennyiben a szándékos emberölés, illetve annak kísérlete valóban az egyedül „alkalmas” és egyedül 
alkalmazható, végső eszköze a politikai cél elérésének, a bűncselekmény politikai delictumnak minősíthető.   
384 LAMMASCH, H.: Auslieferungspflicht und Asylrecht (Duncker & Humblot, Leipzig, 1887.) 312. o. 
385 SZÁSZY, I.: i. m. 101. o. 
386 Lásd pl. a NBJTV 5.§(3) bekezdését, vagy a német jogsegély-törvény 6.cikkelyét, amely szerint a gondatlan 
emberölés megvalósulása is feltétlenül túlnyomó köztörvényi jelleget hordoz magában. 
387 E szerint „a Szerzôdô Államok közötti kiadatás tekintetében az alábbi bûncselekmények egyike sem 
tekinthetô politikai bûncselekménynek, politikai bûncselekménnyel összefüggô vagy politikai indítékú 
bûncselekménynek:  

a) a légi jármûvek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdésérôl Hágában, 1970. december 16-án aláírt 
Egyezmény hatálya alá tartozó bûncselekmény;  

b) a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdésérôl Montreálban, 1971. szeptember 23-
án aláírt Egyezmény hatálya alá tartozó bûncselekmény;  

c) a nemzetközi védelem alatt álló személyek - beleértve a diplomáciai testületek tagjait - élete, testi épsége vagy 
szabadsága elleni támadással járó súlyos bûncselekmény;  

d) emberrablással, túszejtéssel vagy súlyos, jogellenes fogva tartással járó bûncselekmény;  

e) bomba, gránát, rakéta, automata tûzfegyver vagy levélbomba, illetve csomagba rejtett bomba használatával 
járó bûncselekmény, amennyiben ezek használata embereket veszélyeztet;  

f) a fenti bûncselekmények elkövetésének kísérlete vagy az ilyen bûncselekményt elkövetô, illetve az elkövetést 
megkísérlô személlyel való bûnrészesség.”  



valamint a hazánk és az Egyesült Államok között, 1994-ben kötött szerződés 

4.cikkelyében. A nem kvalifikált záradék fogalmi körébe sorolandó továbbá a 

Genocídium Egyezmény 7. cikkelyének rendelkezése,388 valamint az Európai 

Kiadatási Egyezmény Első Kiegészítő Jegyzőkönyvének 1. cikkelyében említett 

bűncselekmények köre.389  

Lammasch továbbá rámutatott arra is, hogy a belga merényleti záradék bizonyos 

szempontból egyben túlságosan tág is, hiszen az államfőt a politikai konfliktusban a 

priori ártatlannak tekinti. Innen már csak egy lépés volt annak felismerése, hogy a 

záradék – legyen az kvalifikált vagy nem kvalifikált meghatározású - ugyan kivételes 

eseteket határoz meg a kiadatás megtagadásának diszkrecionális jogköre 

vonatkozásában, ám ezzel együtt nem azt deklarálja, hogy a kivétel tárgyát képező 

bűncselekmények egyébként ne lehetnének politikai természetűek in concreto 

(gondoljunk csak a relatív politikai bűncselekmények kapcsán felvázolt teóriákra).  E 

ponton tehát nem mondható, hogy a klauzula abolíciós szemléletű per se, hanem 

„mindössze” arról van szó, hogy a bűnüldözés hatékonyságának igényével előre 

vélelmezi a delictum politikai természetének hiányát, illetve a köztörvényi jelleg 

túlnyomóságát, függetlenül attól, hogy az adott esetben ez ténylegesen így van-e vagy 

sem. Ezt a jogi technikát így többen elméletileg ugyan megmagyarázhatónak tartják, 

ám a bíró szemszögéből ennek igazolása már korántsem olyan egyszerű. 

Éppen ezért egyes szerzők és bizonyos források a „kivétel a kivétel alól” formulát 

tartják inkább használandónak.390 Ez nem a kiadatási kérelem tárgyát képező 

bűncselekmény köztörvényi jellegének túlnyomó természetét vélelmezi, hanem ilyen 

fikció alkalmazása helyett közvetlenül arra koncentrál, hogy bizonyos 

bűncselekmények tárgyában a kiadatás engedélyezendő legyen. A formula e szerint 

úgy fogalmaz, hogy „X bűncselekmény tárgyában – politikai természete ellenére – 

                                                        
388 E szerint a népirtás és a III. Cikkben felsorolt egyéb cselekmények, így a népirtás elkövetésére irányuló 
szövetkezés, közvetlen és nyilvános felbujtás népirtás elkövetésére, népirtás elkövetésének kísérlete, népírtásban 
való bűnrészesség a kiadatás szempontjából nem tekinthetők politikai bűncselekménynek. 
389 A cikkely megismétli a Genocídium Egyezmény említett rendelkezését, továbbá nem tekinti politikai 
bűncselekmény alatt értendőnek az 1949-ben kelt Genfi Egyezményekben foglalt, valamint a nemzetközi 
szokásjog alapján büntetendő háborús bűncselekményeket. Számos állam – így Dánia, Norvégia, Izland, 
Dánia, Hollandia, Magyarország, Málta - fenntartásban közölte, hogy nem fogadja el az idézett cikkely 
rendelkezéseit. Hazánk -  Grúziához és Ukrajnához hasonlóan - esetenként fogja megítélni, engedélyezi-e a 
kiadatást vagy sem ilyen bűncselekmények esetén 
390 WYNGAERT, Ch.: i. m. 134. o. 



feltétlenül engedélyezni kell a kiadatást, tekintet nélkül a politikai bűncselekmény-

kivétel kedvezményére”. E formula – mely azonban nagyon szűk körben talált 

elfogadásra391- tehát alkalmasnak tűnik arra, hogy úgy alkosson kivételt a politikai 

bűncselekmény kategóriája alól, hogy ne az adott bűncselekmény politikai 

természetének vélt vagy valós hiányát tartsa a kiadhatóság alapjának, s ekként ne 

kényszerüljön a megkeresett állam implicit politikai állásfoglalásra. Ezért sajnálatos, 

hogy amikor az említett 1977-ben kelt strasbourgi Egyezmény 13. cikkelye 

lehetőséget biztosít arra, hogy - figyelemmel a nem kvalifikált depolitizáló formula 

keretében használt, sokszor indokolatlanul homályos fogalmakra (mint pl. a bomba, 

gránát, rakéta, tűzfegyver használatával, vagy súlyos, jogellenes fogva tartással járó 

elkövetés) is - bármely, a szóban forgó Egyezményben részes állam fenntartsa 

magának az 1. cikkelyben említett akármelyik bűncselekmény politikai vagy politikai 

bűncselekménnyel összefüggő bűncselekményként történő értékelésének jogát, 

lényegében szintén a depolitizáló formulát és nem a bűncselekmény kiadhatóságára 

közvetlenül koncentráló „kivétel a kivétel alól” formulát veszi alapul.  Úgy 

rendelkezik ugyanis, hogy e jog gyakorlása ahhoz a feltételhez kötött, hogy a 

megkeresett állam állam vállalja, hogy a bûncselekmény jellegének megítélésekor 

megfelelôen figyelembe veszi annak összes különösen súlyos jellemzôjét, ideértve, 

hogy: a) a bûncselekmény sok ember életét és testi épségét vagy szabadságát 

veszélyeztette, vagy b) a bûncselekmény annak indítékain kívül álló személyeket 

érintett, vagy c) a bûncselekményt különös kegyetlenséggel vagy aljas módon követték 

el (ez az ún. normatív kivétel formulája, amit immanens módon a strasbourgi 

Egyezmény 2. cikkelye is megfogalmaz392). Minthogy az Egyezményt aláíró államok 

közel fele – köztük hazánk - ilyen fenntartást tett, az Európai Politikai Együttműködés 

időszakában (I.2.2.2.) született Dublini Megállapodás - a szóban forgó Egyezményt 

                                                        
391 Pl. az 1946. évben született belga kiadatási törvény ezt tartalmazza. 
392 E szerint a Szerződő Államok közötti kiadatás tekintetében bármely Szerződő Állam dönthet úgy, hogy nem 
tekinti politikai bűncselekménynek, politikai bűncselekménnyel összefüggő, illetve politikai indítékú 
bűncselekménynek az 1. Cikkben említetteken kívüli, azt az erőszak alkalmazásával járó súlyos bűncselekményt, 
amely személyek élete, testi épsége vagy szabadsága ellen irányul. Ugyanez a rendelkezés alkalmazandó 
minden, az 1. Cikkben nem említett olyan súlyos bűncselekményre, amely dolog elleni erőszakkal valósul meg, 
feltéve, hogy a bűncselekmény sok embert veszélyeztetett, valamint a fenti bűncselekmények bármelyikének 
elkövetésére irányuló kísérletre vagy az ilyen bűncselekményt elkövető, illetve az elkövetést megkísérlő 
személlyel való bűnrészességre. 
 
 



kiegészítendő – 3. cikkelyében igyekezett korlátok közé szorítani a 13. cikkelyre 

alapozott vizsgálódást és hangsúlyozta az 1977-es Egyezmény 6-7. cikkelyeiben 

rögzített aut dedere aut judicare elv (II.1.1.1.) feltétlen betartásának igényét. Utóbbi 

gondolat egyébként hűen tükrözi azt az univerzális nemzetközi igényt, ami a politikai 

bűncselekmény kategóriájának fentiekben vázolt megszorító értelmezésével és 

alkalmazásával párhuzamosan bukkant fel: a (relatív) politikai bűnelkövető 

kiadatásának megtagadása esetén többé ne élvezhessen büntetlenséget ipso facto, 

hanem a megkeresett állam utalja az ügyet illetékes hatósága elé eljárás lefolytatása 

végett.     

A bűnüldözési hatékonyság-igény szükségképpen konfrontálódik a ténnyel, hogy a 

terhelt napjainkban már az eljárás alanyának, mintsem tárgyának tekintendő (II.2.5.; 

II.2.6.). Minthogy láthatóan egyre intenzívebben bővül a politikai bűncselekmény alóli 

kivételek köre, ezzel párhuzamosan még sokkal inkább fennáll a veszélye a politikai 

bűncselekmény korábban már említett, legközpontibb, legfontosabb alapjául szolgáló 

humanitárius megfontolás sérelmének: nevezetesen könnyen előfordulhat, hogy a 

terhelttel szemben a megkereső államban  esetlegesen tisztességtelen, elfogult 

eljárást folytatnak le. 

Erre figyelemmel érdemes különbséget tenni politikai bűnelkövető és politikai 

menekült között. Míg az előbbi személy politikai indítékból büntetőjogi tilalomba 

ütköző cselekményt követ el, az utóbbi nem szükségképpen bűntettes, viszont feltétlenül 

olyan személy aki faja, vallása vagy nemzetisége, meghatározott társadalmi 

csoporthoz való tartozása, illetve politikai meggyőződése miatti üldöztetéstől való 

félelmében nem tud vagy nem akar az állampolgársága szerinti államba visszatérni. A 

politikai menekültek tehát államuk politikai rendszerének passzív áldozatai, míg a 

politikai bűnelkövető aktív ellenzéki és egyben büntetőjog-ellenes álláspontot 

megtestesítő magatartást valósít meg. Fő szabályként e két kategóriára külön 

szabályok vonatkoznak és az ezekbe tartozók eltérő mechanizmusok útján kaphatnak 

védelmet. Ehhez képest a politikai bűnelkövetőt elsősorban bűncselekményének 

politikai deliktumként történő értékelése, a politikai menekültet pedig a menekültek 

helyzetéről szóló 1951. évi Genfi Konvenció 33. cikkelyében rögzített, nemzetközi 



jogelvvé szélesedett non-refoulement szabálya (a visszaküldés tilalma)393 védi. Bár 

egyes szerzők e tilalmat a nemzetközi szokásjog szabályának tekintik,394 amely 

feltétlen érvényesülést kíván, már maga a Genfi Konvenció - s ennek szellemiségében 

hazánk 1997. évben született menedékjogi törvénye - sem ilyen álláspontot képvisel.395 

A jogirodalom és az (európai) joggyakorlat mára már mindenesetre abban egyetért, 

hogy ugyan az idézett cikkely a visszaküldés tilalmán túl csupán a (politikai) menekült 

kiutasításának tilalmát rögzíti expressis verbis, s a kiadatás és a kiutasítás egymástól 

független jogintézmények (II.4.1.), ám a (politikai) menekültek esetében mégis 

szorosan összefüggenek, s ezért a menekültekre a kiadatás tilalma is érvényes. Ezt az 

álláspontot fogalmazza meg többek között az ENSZ keretében 1984-ben kidolgozott 

kínzás elleni Egyezmény 3. cikkelye, az európai nemzeti jogalkotások egész sora, így 

hazánk említett menedékjogi törvényének 2.§ g) pontja,396 valamint az NBJTV 14. §-a, 

amely utóbb említett források igazodva az európai elvárásokhoz már nem csupán a 

                                                        
393 Ennek értelmében egyetlen Szerződő Állam sem utasítja ki vagy küldi vissza ("refouler") a menekültet - 

valamint a menekültügyi gyakorlat szerint a menekültstátuszt nem szerzett személyt - azon ország területének 
határára, ahol élete vagy szabadsága faji, vallási okokból, nemzeti hovatartozása miatt, vagy abból az okból van 
veszélyeztetve, hogy bizonyos társadalmi csoporthoz tartozik, vagy bizonyos politikai véleményt vall. Ebből a 
rendelkezésből folyó kedvezmény azonban nem illeti meg azt a menekültet, akiről alaposan feltehető, hogy 
veszélyezteti annak az országnak biztonságát, amelynek területén van, vagy aki mivel különösen súlyos 
bűncselekményért jogerősen elítélték, veszélyt jelent az illető ország lakosságára nézve. (Hazánkban a 
Konvenciót és az ahhoz csatolt, 1967-ben kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvet az 1989. évi 15. tvr hirdette ki.) 

Érdemes megemlíteni, hogy a volt szocialista államok között kötött ún. határrendészeti egyezmények az 
emberi jogi normák, s különösen a non-refoulement tilalma durva megsértésének számítottak - bár a politikai 
kontextus, amelyben születtek ezt nyilván predestinálta is. Ezek ugyanis alkalmasak voltak egy rejtett 
kiadatás megvalósítására, mivel a határt illegálisan átlépő személyeket a szerződő felek kötelesek voltak 
mindenfajta érdemi vizsgálat és bírói felügyelet nélkül hazájukba visszatoloncolni. 1964-ben ilyen tartalmú 
szerződést kötöttünk pl. Romániával, mely a visszajuttatásra a kézrekerítéstől számítottan max. 7 napot írt elő. 
[POLT, P.: Nemzetközi büntetőjog és emberi jogok (Társadalmi Szemle 1992/10) 47. o.] A rendszerváltás után 
kötött, a jogellenesen tartózkodó személyek államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló 
Egyezmények (ún. visszafogadási egyezmények) e problémát kiküszöbölték. Így pl. az 1996. évi IX. 
törvénnyel kihirdetett, hazánk és Lengyelország között 1994-ben létrejött konvenció 3.cikkének (1) b) pontja úgy 
rendelkezik, hogy mindegyik Szerződő Fél a másik Szerződő Fél kérelmére haladéktalanul visszaveszi harmadik 
állam azon állampolgárát, illetőleg azt a hontalan személyt, aki közvetlenül a megkeresett Szerződő Fél állama 
területéről légi úton, illegálisan érkezett a másik Szerződő Fél állama területére és az ott benyújtott 
menekültstátus iránti kérelme elutasításra került. 
394 GILBERT, G.: i. m. 441. o. 

395 Lásd a Konvenció már idézett 33. cikkelyének 2. fordulatát, valamint az 1. cikk (F.) pontját, mely szerint az 
Egyezmény rendelkezései nem alkalmazhatók az olyan személyre, akiről alapos okkal feltételezhető, hogy 
a) Béke elleni, háborús-, vagy emberiség elleni, az ilyen bűncselekményekről rendelkező nemzetközi 
okmányokban meghatározott bűncselekményt követett el; 
b) A menedéket nyújtó országon kívül, az országba menekültként történő befogadását megelőzően súlyos, nem 
politikai bűncselekményt követett el; 
c) Az Egyesült Nemzetek céljaiba és elveibe ütköző cselekményekben bűnös. 
Ezek a rendelkezések jelennek meg hazánk menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvényének 3. §-
ában is. 



menedékjogot kért és kapott, hanem a ténylegesen menekült, illetve az ilyen státusz 

iránt folyamodó  személyeket is bevonják a kiadatási tilalom körébe.397 Ez a szemlélet 

abból a felismerésből fakad, hogy a non-refoulement szabálya értelmét vesztené, s a 

hátterében meghúzódó humanitárius megfontolás kijátszható lenne, amennyiben 

egy személy, lévén kiutasítása (visszaküldése) tilalmazott, kiadható lenne. Ilyen 

esetben ugyanis kiadatása nem lenne más, mint „burkolt kiutasítás”.398  

A kölcsönös összefüggés azt eredményezte mutatis mutandis, hogy a kiadatási jog sem 

mutatott közömbösséget a non-refoulement szabálya iránt, s ennek eredményeként 

számos nemzeti jogsegély-törvénybe399 és nemzetközi szerződésbe – így az ENSZ 

keretében a terrorizmus tárgyában kidolgozott konvenciókba (II.1.1.1.), az Európai 

Kiadatási Egyezmény 3. cikkelyének (2)-be, valamint a terrorizmus visszaszorításának 

tárgyában kelt 1977-es strasbourgi Konvenció 5. cikkelyébe – ún. diszkriminációs 

klauzulának is nevezett záradékot építettek be. E szerint a megkeresett állam 

megtagadhatja a kiadatást, ha alapos okkal feltételezi, hogy egy köztörvényi (esetleg a 

depolitizáló formula körébe eső) bűncselekmény miatt a kiadatási kérelmet azon célból 

terjesztették elő, hogy a terhelt ellen faja, vallás, nemzeti hovatartozása, illetve 

                                                                                                                                                                             
396 A menedékjogi törvény említett rendelkezése értelmében „menedékjog: jogcím a Magyar Köztársaság 
területén való tartózkodásra, egyidejű védelem a visszaküldés, a kiutasítás és a kiadatás ellen.”. 
397 Az NBJTV idézett paragrafusa szerint meg kell tagadni a menekült kiadatását, kivéve, ha azt a menedékjogról 
szóló törvényben meghatározott biztonságos harmadik ország kéri. A menedékes, a befogadott, valamint a 
menekültkénti, illetőleg menedékeskénti elismerését kérő külföldi annak az államnak, ahonnan elmenekült, nem 
adható ki.  

A 2001.évi XXXVIII.törvénnyel módosított menedékjogi törvény 2.§ a) pontja szerint pedig – tekintettel a 
Genfi Konvenció 1.cikkének (A) (1)-(2) bekezdéseire és az Európai Emberi Jogi Egyezmény 3. cikkelyében 
foglaltakra - menekült az a külföldi állampolgár vagy hontalan személy, aki faji, illetőleg vallási okok, nemzeti 
hovatartozás, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás avagy politikai meggyőződése miatti üldözése, az 
üldözéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága - hontalan esetén szokásos tartózkodási helye - 
szerinti országon kívül, a Magyar Köztársaság területén tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való 
félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni, továbbá e személy közvetlen családtagja; 
feltéve, hogy az érintettet kérelmére a menekültügyi hatóság menekültként elismerte. 
A 2. § e) pont szerint pedig biztonságos harmadik ország az az állam, ahol a külföldi a Magyar Köztársaság 
területére érkezése elôtt úgy tartózkodott, átutazott vagy továbbutazott, hogy kérelmére a Genfi Egyezmény 
alkalmazhatóságát elismerték, vagy az elismerés iránti kérelem benyújtására megvolt a lehetôsége, de azzal nem 
élt; feltéve, hogy ezen ország jogszabályai és tényleges joggyakorlata biztosítja a menedékjogi kérelmek érdemi 
elbírálását, továbbá ebben az országban a külföldi nincs kitéve üldözésnek, kínzásnak, embertelen, illetôleg 
megalázó bánásmódnak, és ahonnan nem küldhetô vissza olyan országba, ahol üldözésnek vagy emberi jogai 
megsértésének lenne kitéve. A 2.§ b) pontja alapján menedékes (ideiglenes menedékben részesülô) a Magyar 
Köztársaság területére tömegesen menekülôk olyan csoportjába tartozó külföldi, amelyet a Kormány vagy az 
Európai Unió erre felhatalmazott intézménye azért részesített ideiglenes menedékben, mert a külföldiek a 
hazájukból fegyveres konfliktus, polgárháború vagy etnikai összecsapás, illetôleg az emberi jogok általános, 
módszeres vagy durva megsértése - így különösen kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód - miatt 
elmenekülni kényszerült. 
398 WYNGAERT, Ch.: i. m. 74-75. o. 
399 Lásd pl. a német jogsegély-törvény 6.§(2), a holland kiadatási törvény 10.§(1) bekezdését. 



politikai meggyőződése miatt büntetőeljárást folytassanak le, vagy büntetést szabjanak 

ki, vagy hogy e személy helyzete ezen okok bármelyike miatt súlyosabbá váljon. A 

Folkerts-ügyben a holland Államtanács rámutatott arra, hogy a menekültként történő 

elismerés iránt benyújtott kérelem nem akadályozza a kiadatást,400 hiszen azt 

engedélyezni egyébként is csupán a diszkriminációs klauzulában foglalt körülmények 

vizsgálata alapján lehet. Utóbbi egyébként többnyire feleslegessé is teszi a menekült-

státusz elnyerése iránti kérelem előterjesztését, hiszen az is előfordulhat, hogy ilyen 

esetben a Genfi Konvenció már hivatkozott 33.cikkelyének (2) bekezdése, illetve az 

1.cikk (F) pontjának hatálya alá esvén, ipso iure kizárt a bűntettes menekültként 

történő elismerésének lehetősége.     

A diszkriminációs klauzula alkalmazásával megtagadott együttműködés azonban 

meglehetősen kellemetlen helyzetet teremthet a megkeresett állam számára, hiszen az 

erre való hivatkozás ugyanis egyúttal meglehetősen kényes és alapos értékelést jelent a 

másik fél jogrendszeréről, illetve annak működéséről, s a semlegesség elvének jelentős 

csorbulásához vezet. Ezért az államok – mint ahogyan azt a Kockaya-ügyben hazánk 

gyakorlata is mutatta401 - ha lehet, igyekeznek elkerülni az erre való hivatkozást. 

További problémaként merül fel, hogy a klauzulára az egyén közvetlenül nem 

hivatkozhat. Lehetséges megoldásként merülhet fel de lege desiderata az, hogy a 

terhelt diszkriminációs klauzulára való hivatkozásának lehetősége legyen az Európai 

Emberi Jogi Egyezményben, vagy egy ahhoz fűzött Kiegészítő Jegyzőkönyvben 

megfogalmazott emberi jog, amely tárgyában a Bírósághoz tud fordulni. (Ez a jog 

tulajdonképpen a 6.cikkelyben megfogalmazott pártatlan és tisztességes eljáráshoz 

való jog speciális esete lenne). Ezzel szemben azt az ellenérvet hozzák fel, hogy – a 

kínzás, vagy más embertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés ellen védő 

3.cikkelytől eltekintve - meglehetősen bizonytalan az Európai Emberi Jogi 

                                                        
400 GILBERT, G.: i. m. 449. o. 
401 Ebben az ügyben Törökország emberölés elkövetésére történő felbújtás vádjával kérte ki hazánktól Ismail 
Kockayát. Azonban alaposan feltehető volt, hogy az igazi célja a megkeresésnek arra irányult, hogy politikai 
meggyőződése és Yilmaz egykori török miniszterelnök testi épsége elleni támadásban való részvétele miatt 
folytassanak le vele szemben – a tisztességes és pártatlan eljárás követelményének sérelmével fenyegető – 
büntetőeljárást, s helyzetét egyébként is igyekezzenek súlyosabbá tenni. A magyar igazságügyi miniszter végül 
arra a tényre tekintettel tagadta meg a kiadatási kérelem teljesítését, hogy Kockaya Magyarországon 
állandóan letelepedett személy, s hazánk az Európai Kiadatási Egyezmény 6. cikkelyéhez fűzött 
fenntartásában fenntartotta a jogot ilyen státuszú személyek kiadatásának megtagadására. (Az ügyről 
bővebben lásd az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatában a 43887/98 sz. ügyet)   



Egyezményben szereplő azon jogok köre, amelyek a jogsegély (kiadatási) eljárásokban 

alkalmazhatók, s az ezekre történő hivatkozás ráadásul nem is mindig bír felfüggesztő 

hatállyal (bővebben: II.2.6.) Egy másik, ettől részben független alternatíva lehetne a 

megkeresett állam Európai Emberi Jogi Bíróságtól való előzetes véleménykérési 

jogának kialakítása. Ez ugyanis legalább részben megszabadítaná a nemzeti 

bíróságokat (hatóságokat) a másik állam jogrendje értékelésének terhétől.402 

Figyelemmel a menedékjog korlátozására irányuló törekvésekre, az Amszterdami 

Szerződéshez csatolt, az Európai Unió tagállamainak állampolgárait megillető 

menedékjogról szóló Jegyzőkönyv Egyetlen cikkében rögzíti, hogy „látván az emberi 

jogok és szabadságok védelmének színvonalát az Európai Unió tagállamaiban, ezen 

tagállamok – a menekültüggyel összefüggő minden jogi és gyakorlati kérdés 

tekintetében – egymás viszonylatában úgy tekintendők, mint biztonságos származási 

ország”.403 Ezt továbbgondolandó, az Európai Tanács 1999-ben a tamperei 

csúcsértekezletén egy közös európai menedékjogi térség létrehozását sürgette. Az 

idézett cikkely szorosan összefügg az Európai Unió tagállamai között 1996-ban kötött 

kiadatási egyezményben megfogalmazott, a politikai bűncselekmény, illetve politikai 

menedékjog leépítésére, szűkítésére irányuló határozott, átfogó és intenzív törekvéssel. 

A konvenció 5.cikkelyének 1.pontja a depolitizáló formula alkalmazásával a politikai 

bűncselekmény kategóriáját fő szabályként teljesen kiiktatja a kiadatás köréből,404 s 

- bizonyos elméleti állásponttal összhagban405 - megfelelően helyettesíthetőnek tartja a 

diszkriminációs klauzulával (5. cikkely 3.pont). A konvenció indokolása – hasonlóan a 

fentebb említett Jegyzőkönyvhöz - ennek alapját a tagállamok (Szerződő Felek) 

kriminálpolitikájának figyelemreméltó hasonlóságában és nemzeti büntető 

igazságszolgáltatási rendszereik megfelelő működésébe vetett közös hitükben véli 

feltétlenül megnyilvánulandónak.406 Mindennek a feltétele a közös demokratikus 

értékrend, a joguralom és a jelentős mértékben előrehaladott gazdasági, politikai, jogi 

integráció. Többen azonban ezen feltételeket nem látják maradéktalanul 

                                                        
402 WYNGAERT, Ch.: i.m. 200.o. 
403 A fordítást lásd: FAZEKAS J.(szerk.): Az európai integráció alapszerződései (KJK-Kerszöv, Budapest 2000.) 
311. o. 
404 Official Journal C 313 23/10/1996  
405 PONCET, D. – GULLY-HART, P.: Extradition – The European Approach (In: BASSIOUNI, M. Ch.: 
International Criminal Law…i. m. 294. o.) 
406 Official Journal C 191 23/06/1997 



fennállónak,407s egyáltalán nem vélik a diszkriminációs klauzulára történő hivatkozás 

lehetőségét és gyakorlatát okafogyottnak és eképpen nem is tartják a záradékot 

kiüresedett kirakat-rendelkezésnek, mely többé már így ne kelthetne zavart az államok 

(politikai) kapcsolataiban. A politikai bűncselekmény teljes abolícióját (pontosabban: 

fikcióval történő kiemelését) ellenzők szerint ugyanis a politikai pluralizmus még 

messze nem számolódott fel az Unión belül, továbbá az egyes nemzeti 

jogrendszerekben számos esetben hozható fel elfogult, illetve diszkrimináló ítélkezésre 

példa, különösen az ETA tagokkal és az azokkal együttműködőkkel szemben 

lefolytatott büntetőeljárásokban Ezt mutatta többek között a nagy port felvert Moreno-

Garcia-ügy, amely a közelmúltban meglehetősen éles konfliktust, vitát váltott ki 

Belgium és Spanyolország között.408 Számos, Spanyolország számára biztató előjel 

ellenére Belgium végül is a tisztességes eljáráshoz való jog várható sérelmére 

hivatkozással megtagadta a vád szerint néhány ETA terroristát bújtatott baszk 

házaspár kiadatását. Mindezekhez járul még az a probléma is, amit az emberi jogok 

jogsegély-eljárásban történő érvényesüléséről említettem. 

Hiába lett tehát egy quasi emberi jogi generálklauzula a preambulum szövegébe 

beépítve, sok tagállam számára a politikai bűncselekmény kiadatási együttműködés 

köréből való teljes kiiktatása elfogadhatatlan – elsősorban egyébként ennek az 

álláspontnak a folyománya az, hogy az 1996-os egyezmény ratifikációs aránya 

meglehetősen alacsony. Ez az attitűd annak fényében sem sokat változhat, hogy az 5. 

cikkhez fűzött fenntartással lehetőség van az 1.pontban foglalt fő szabály csupán az 

1977-es Strasbourgi Egyezmény 1. és 2. cikkelyeiben már említett depolitizáló típusú 

kivételei vonatkozásában történő alkalmazására is.409 Ennek lehetősége szerintem 

ugyanis már akár önmagában elegendő okot szolgáltathat a politikai bűncselekmény 

kategóriája akárcsak részben történő kiiktatásának ellenzésére is, hiszen az uniós 

egyezmény így egyrészt olyan cselekmények tekintetében teszi mindenképpen 

                                                        
407 VAN DER WILT, H.: i. m. 54-56.o. 
408 DUGARD, J. – WYNGAERT, Ch.: Reconciling Extradition with Human Rights (AM. J. INT’L L. 1998. Vol. 
92:187 201. o.) 
409 Ugyanakkor annak fényében, hogy a szerződő Felek fenntartással élhetnek az 5.cikkely 1.pontja 
alkalmazhatóságával kapcsolatban (lásd a Görög Köztársaság fenntartását) megítélésem szerint nem áll 
ellentétben az Amszterdami Egyezményhez fűzött, már említett Jegyzőkönyv Egyetlen cikkének rendelkezése az 
uniós kiadatási konvencióhoz csatolt közös nyilatkozattal, amely a tagállamok alkotmányos gyakorlatának 
függvényében deklarálja a menedékjog biztosításának diszkrecionális jogát. 



kötelezővé az együttműködést, amelyeket a joggyakorlat homályosnak és 

indokolatlanul tágnak tart, illetve amelyekbe majdnem minden (relatív) politikai 

bűncselekményként értékelhető tett belefér. Másrészt - s ez az előző megjegyzéshez 

már csak adalékul szolgál - a Strasbourgi Egyezmény 1. cikkelyéhez fűzött, a 

depolitizáló kivételek normatív kivételekké alakítását célzó fenntartásokat az uniós 

szerződés a Szerződő Felek egymás közötti viszonyában nem tartja alkalmazhatónak.             

Azon felismeréstől vezérelve, hogy számos terrorista csoport egyben bűnszervezetnek 

is minősül(het), amelynek nem minden tagja követ el feltétlenül az 1977-es strasbourgi 

Egyezmény 1-2 cikkelyében foglalt terrorista cselekményt, ám egyéb módon – 

dogmatikailag sui generis konstrukcióban -, különösen a terrorizmus 

finanszírozásával410 szándékosan hozzájárulhat ilyen delictumok elkövetéséhez, az 

uniós kiadatási konvencióban rögzített azon rendelkezés, miszerint az 5. cikkelyének 

1.pontjához fűzött fenntartás nem érintheti bűnöző szervezet (bűnszervezet) 1977-es 

strasbourgi Egyezmény 1-2.cikkelyében foglalt terrorista bűncselekmények elkövetése 

céljából történő létrehozásának bűncselekményét, feltétlenül túllép a strasbourgi 

Egyezmény 1.cikk f) pontjában, illetve a 2.cikk 3.pontjában foglaltakon. Ez azonban 

visszavezet minket a kettős inkrimináció eróziójának kérdéséhez (II.2.1.4.), s elvi éllel 

veti fel a kérdést, hogy kiterjeszthető-e az uniós kiadatási egyezmény 1.pontjában 

foglalt depolitizáló formulához fűzhető fenntartás-tilalom a szervezett bűnözés egyéb 

dimenzióira is.411 

 

II.2.3.4. A pénzügyi bűncselekmény kategóriája 
 

A kiadatási bűncselekmény természetének összefüggésében - a politikai 

bűncselekmény kategóriájának hátterében rejlő bizonyos megfontolásokhoz való 

kötődése okán is -  e ponton elkerülhetetlen néhány szót ejteni azokról a 

delictumokról, amelyeket a kiadatási jog egységesen pénzügyi bűncselekményeknek 

                                                        
410 E tárgyban az ENSZ égisze alatt 2000-ben multilaterális Egyezmény nyílt meg aláírásra, amelyhez hazánk 
már csatlakozott. (I.2.2.) 
411 Pl. kérdés, hogy külföldi hivatalos személy megvesztegetése esetén minősítheti-e a cselekményt politikainak 
a megkeresett állam. [WYNGAERT, Ch.: The Transformations of International Criminal Law in Response to the 
Challenge of Organised Crime – General Report (INT. REV. P. L. 1999. Vol. 70. Nos 1-2. 199. o.)] 



nevez, s amelyeket a kiadatási jog globális gyakorlatában a források tradícionálisan 

kizártak, kizárnak az együttműködés köréből.412  

A) Hagyományosan - a politikai bűncselekményhez hasonlóan - az egyes államok 

egymás politikai rendszere, szervezete, s ennek folytán pénzügyi érdekei iránt 

tanúsított közömbössége (semlegessége), az egymás politikai, pénzügyi viszonyaiba 

történő beavatkozástól való tartózkodás gondolata, valamint – lévén a megkereső 

állam a bűncselekmény sértettje – az elfogult, tisztességtelen eljárás veszélye képezi a 

kiadatás a priori megtagadásának alapmegfontolásait. 

B) A pénzügyi delictumok kiadatási bűncselekmények köréből való kiemelésének 

további indoka az egyes államok pénzügyi viszonyainak sokszor eltérő 

szabályozásából fakad. Ez a tény aláássa azt a kedvező helyzetet, hogy a politikai 

bűncselekmény fogalmához képest a pénzügyi bűncselekmény kategóriáját a belső 

büntetőjogok ismerik és használják,413 s ennek megfelelően a kiadatási jog értelmében 

vett pénzügyi bűncselekmények, pontosabban az azok által sértett, vagy 

veszélyeztetett jogi tárgyak alapvetően a nemzeti büntetőjog ilyen cím alatt 

kriminalizált, adó-, illeték-, vám- és deviza jogszabályok megsértésével elkövetett 

delictumok körét takarják. A svájci jogsegély-törvény 3.§-a ide sorolja még általában 

a pénz-, kereskedelem- és gazdaságpolitika sérelmével járó bűncselekményeket is.414 

Éppen ezért a nehézség és a probléma a politikai bűncselekményektől eltérően nem 

annyira a fogalom nemzeti büntetőjogi értelmezhetőségéből és elhelyezhetőségéből, 

hanem – lévén a pénzügyi bűncselekmények túlnyomó részben keretdiszpozíciók – a 

kettős inkrimináció követelményének teljesíthetőségénél kulcs-szerepet vállaló, a 

háttérben megbúvó, azokat tartalommal kitöltő egyéb jogágak adóra, vámra és illetékre 

vonatkozó szabályanyagainak eltéréséből fakad. Ehhez képest elsősorban a kettős 

inkrimináció (II.2.1.) feltétele teljesülésének hiánya hiúsítja meg a kiadatás 

engedélyezhetőségét.  
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413 Így pl. hazánk büntető kódexe a XVII. Fejezet III. Címe keretében szól róla. 
414 E szerint: „Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die auf 
eine Verkürzung fiskalischer Abgaben gerichtet erscheint oder Vorschriften über währungs-, handels- oder 
wirtschaftspolitische Massnahmen verletzt“. 



A fenti megfontolásokra figyelemmel a világon számos állam között létrejött kiadatási 

szerződésben az egymás pénzügyi rendszerének, érdekeinek sérelme vonatkozásában 

semleges alapállást felvevő Felek sokszor nem is tartották szükségesnek azt, hogy a 

pénzügyi bűncselekményeket explicite kivegyék a kiadatási bűncselekmények 

köréből,415 hiszen a kettős inkrimináció kívánalma sokszor nem is teljesült, s 

amennyiben mégis, a közrendi klauzulára hivatkozással megfelelőnek vélték a 

kiadatási kérelem elutasítását. Minthogy ez azonban erőteljesen vitatható megoldást 

jelent(ett), több állam – megkerülve a problémát -  az enumeratív módszerrel 

megállapított kiadatási bűncselekmények sorából a pénzügyi delictumokat egyszerűen 

„kifelejtette”. Az utóbbi megoldás képezte az alapját pl. egy Nagy-Britanniánál 

előterjesztett norvég kiadatási kérelem elutasításának 1983-ban.416 

Az Európai Kiadatási Egyezmény 5. cikkelye, valamint a Benelux Kiadatási Szerződés 

4. cikkelye sem járul hozzá érdemben a kiadatás pénzügyi bűncselekmények 

vonatkozásában fennálló nehézségeinek feloldásához, amikor akként rendelkeznek, 

hogy az adó-, illeték-, vám- és devizajogszabályok megsértésével elkövetett 

bûncselekmények miatt a kiadatás csak akkor engedélyezhető, ha a Szerzôdô Felek 

között minden egyes ilyen bûncselekmény vagy bûncselekményfajta tekintetében ilyen 

elhatározás született. Az utóbbi egyetértési kívánalom megvalósulása, megvalósítása 

aránytalanul sok időt vesz igénybe, illetve sok cselekményre nézve eredménnyel sem 

jár.  

Napjaink Európájában azonban e probléma mégis pozitív irányban látszik 

megváltozni. Pl. az adójogszabályok nagymértékben hasonló sztenderdek alapján 

születnek – gondoljunk a VAT (hozzáadottérték-adó) és a hazai jogunk szerinti ÁFA 

típusú adóra. Továbbá a jóléti állam mind effektívebb működésének gondolata egyre 

inkább sürgeti a kormányzatokat, hogy hagyjanak fel egymás pénzügyi rendszerének 

sérelme iránt tanúsított semleges, tartózkodó magatartásukkal, hiszen az adópolitika 

minden államban magában rejti többek között az adó(járulék)bevételek jelentős 

részének a társadalombiztosítás, a szociális háló erősítésére történő fordítását is, s 

eképpen a pénzügyi érdekek védelme a nemzetközi szolidaritás szellemiségében közös 
                                                        
415 Pl. hazánk által kötött kétoldalú kiadatási szerződések szinte mindegyike hallgat a pénzügyi bűncselekmények 
kategóriájáról. 



érdek. Ennek fényében az Európai Kiadatási Egyezményhez fűzött Második Kiegészítő 

Jegyzőkönyv 2. cikkelye lazít a kettős inkrimináció kívánalmán és az ún. 

transzformatív interpretáció módszerének (II.2.1.1.) rögzítésével úgy rendelkezik, 

hogy az adóval, illetékkel, vámmal és pénzösszegek beváltásával kapcsolatos 

bûncselekmények esetén a Szerzôdô Felek között a kiadatás az Egyezmény 

rendelkezéseinek megfelelôen történik, ha a megkeresett Fél joga szerint a 

bûncselekmény megfelel egy hasonló jellegû bûncselekménynek. Így teljesül a kettős 

inkrimináció követelménye, s a terhelt kiadható, amennyiben a megkereső államban a 

kiadni kért személy az adókötelezettsége megállapításának szempontjából jelentős 

tényt, adatot szándékosan valótlanul adott elő, illetve közölt az adóhatósággal, akkor 

is, ha a megkeresett állam ugyan ismeri az adócsalás bűncselekményét, de azt nem 

lehet ugyanarra az adónemre elkövetni, mint amelyre a megkereső államban a 

kiadatási kérelem tárgyát képező cselekmény megvalósult. Ezzel összhangban az 

idézett cikkely kifejezetten rögzíti is, hogy a kiadatást nem lehet megtagadni azon az 

alapon, hogy a megkeresett Fél törvényei nem vetnek ki a megkeresô Fél törvényeihez 

hasonló adót vagy illetéket, vagy nem tartalmaznak hasonló jellegû adó-, illeték- vagy 

vámelôírásokat, vagy pedig pénzösszegek beváltásával kapcsolatos elôírásokat. Az 

1996-ban kelt EU-kiadatási egyezmény 6. cikkelyének 1. és 2. pontja lényegében 

ugyanezen gondolatokat fő szabályként fogalmazza meg. A 3. pont lehetőséget biztosít 

azonban arra, hogy a tagállamok fenntartás útján meghatározzák azon tevékenységeket 

vagy mulasztásokat, amelyek nem fogyasztási adóval, hozzáadottérték-adóval, vagy 

vámszabályok megsértésével valósítanak meg bűncselekményeket, s amelyek 

tekintetében egyben nem kívánják az 1. és 2. pontban lefektetettek alkalmazhatóságát 

elfogadni. Ugyanakkor figyelemmel arra, hogy az uniós kiadatási egyezmény az 

Európai Kiadatási Egyezmény rendelkezéseinek kiegészítése és alkalmazásának 

megkönnyítése céljából jött létre (II.1.2.), a szerződő Felek közül azok, amelyek az 

utóbb említett „anyaegyezmény” Második Kiegészítő Jegyzőkönyvéhez nem tettek 

fenntartást, az uniós konvenció 6. cikkelyének szóban forgó 3. pontja alapján nem 

élhetnek a fenntartás-megfogalmazás jogával. 

                                                                                                                                                                             
416 GILBERT, G.: i. m. 117. o. 



Miután egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a pénzügyi bűncselekmények egyre inkább 

kötődnek a szervezett bűnözés jelenségéhez, így különösen a pénzmosáshoz és az 

illegális kábítószer-keresekedelemhez, az Európai Unió szakértői arra az álláspontra 

jutottak, hogy jövőben érdemesebb lenne a pénzügyi bűncselekményként történő 

értékelés lehetőségét teljes mértékben eltörölni és azt megfelelően helyettesíteni 

lehetne az emberi jogi klauzulával.417  

A pénzügyi érdekek fokozott, közös védelmének gondolata és egy átfogó, egységes 

(jog)politika szükségességének felismerése Európában végül az EU pénzügyi érdekeit 

sértő bűncselekmények összefüggésében teljesedett ki.418 Ezek az érdekek már egyre 

kevésbé tudnak arra várni, hogy a tagállamok egy igencsak lassú folyamat során a 

releváns pénzügyi bűncselekményeket hasonló módon szabályozzák saját nemzeti 

büntetőjogaikban. Mindez magával vonta az illetékes hatóságok közötti operatív 

együttműködés erősítésén túl a büntetőjog szerepének felértékelését és végső soron 

egy önálló, egységes, közösségi szintű (I. pilléres) büntetőjogi védelem kialakításának 

igényét. Utóbbi alapjainak megteremtésére irányuló törekvés közül eddig a 

legnagyobb szabású az 1996-ban megszületett Corpus Juris (I.2.2.2.), melynek 24.§(1) 

b) pontja az ún. euro-bűncselekmények419 tekintetében az „egységes európai 

büntetőjogi térség” eszméje alapján kívánja deklarálni az európai ügyészi indítványra 

kibocsátható elfogatóparancs európai érvényét, mely megszünteti a kiadatás 

szükségességét az uniós tagállamok közötti gyakorlatban. Az európai elfogatóparancs 

intézményéről szóló kerethatározat-javaslat végül annak hatályát az ún. euro-

bűncselekmények körén túlmenően sokkal szélesebb körben határozta meg (bővebben: 

II.4.).    

                                                        
417 International Law Association – Committee on Extradition and Human Rights (Helsinki Conference 13 
August 1996. – Working Paper 10-11. o.) 
418 Az EU pénzügyi érdekeinek védelmében fogant elvekről bővebben lásd: FARKAS Á.: Büntetőjogi 
együttműködés az Európai Unióban (Osiris, 2001.) 35-39. o. 
419 Ezek a közösségi költségvetést károsító csalás, a piac manipulálása, a vesztegetés, a hivatali visszélés, a 
hűtlen kezelés, a hivatali titok megsértése, a pénzmosás, az orgazdaság,a konspiráció. [FARKAS Á.: i. m. 53-
57. o., valamint LÉVAI I.: Corpus Juris Europae (Európai Tükör (ISM) 1998. III.évf. 4.sz.) 72-76. o.] 



    

II.2.4. A saját állampolgár kiadatása 

 

II.2.4.1. A saját állampolgár kiadatásával szemben támasztható érvek és megfontolások 
 
A) Mindenekelőtt abból érdemes kiindulni, hogy a számos megfontolás közül, amely a 

saját állampolgár kiadatásának megtagadása mellett szól, hagyományosan az államok 

jogrendszerének megfelelő, kiszámítható és elfogulatlan működése iránti kölcsönös 

bizalmatlanság a legerősebb érv.420Ezt az alapállást némileg enyhítendő, egyesek 

szerint a saját állampolgár kiadatásának tagadása kevéssé a bizalmatlanság, mint 

inkább annak a megfontolásnak a szemszögéből igazolható, hogy a nyelv és a 

társadalmi-jogi környezet ismeretében a terhelt a leginkább, a legalaposabban az 

állampolgársága szerinti államban készülhet fel a büntetőeljárásban a védekezésre.  

B)  Annak „utóhatásaként”, hogy a nemzetközi jog fejlődésében a személyi joghatóság 

megelőzte a területi joghatóságot, a felvilágosodás idején a kontinentális államokban 

alapelvként fogalmazódott meg az, hogy az „állampolgárság állama szerinti bíró a 

természetes bíró”. Ez karöltve az A) pontban említett megfontolással arra vezetett, 

hogy - szakítva a korábbi gyakorlattal, mely a saját honosok kiadatását is engedélyezte 

-  az 1830. évi alkotmány vonatkozó rendelkezését idézve, a francia Államtanács 

elnökhelyettese 1866-ban úgy nyilatkozott, hogy „Le juge national est le juge 

naturel”. Mária Terézia egy 1772-ben kiadott rendelete, valamint az 1852. évi osztrák 

büntetőtörvénykönyv is annak szellemében helyezkedett a saját állampolgár 

kiadatásának tilalmára, hogy „der nationale Richter ist der natürliche Richter”.421   

C) Hangsúlyozandó az a szintén feudális eredetű hűségkapcsolat is, amely – a polgári 

államok felfogása szerint is - az államot a saját állampolgáraihoz fűzi, s azok 

védelmére kötelezi (treuepflicht).422 

D) Utóbbi gondolathoz kötődően hangsúlyozandó, hogy a hűség természetesen 

kölcsönös kötelezettség: az állampolgárokat éppúgy terheli, mint az államokat. 

Ennek megszegésével az állampolgár elveszítheti az állampolgársága szerinti állam 

                                                        
420 RINIO, C.: Die Auslieferung eigener Staatsangehöriger – Historische Entwicklung und Neuere Tendenzen 
(ZStW 1996. Heft 2.) 383. o. 
421 RINIO, C.: i. m. 382-383. o. 
422 RINIO, C.: i. m. 381. o. 



kiadatás ellen is ható védelmét.423 A nemzetközi jogi értelemben az állampolgárság 

nem más, mint egy összeköttetés a természetes személy és egy államban megtestesülő 

területi szerveződés között. Ahogyan azt a Nemzetközi Bíróság a Liechtenstein és 

Guatemala közötti vita tárgyát képező Nottebohm-ügyben hozott ítéletében 

megfogalmazta”…az állampolgárság egy jogi kapcsolat, amelynek alapja egy 

tényleges társadalmi kötődés, egy valódi, az életmódhoz, az érdekekhez és az 

érzelmekhez kötődő kapcsolat, melyhez kölcsönös jogok és kötelezettségek járulnak. 

Azt mondhatnók, jogi kifejeződése annak a ténynek, hogy az egyén, amely ezt az 

állampolgárságot – közvetlenül a jog által vagy pedig a hatóságoknak az aktusa 

következtében  - megszerzi, valójában szorosabban kapcsolódik az állampolgársága 

szerinti állam népéhez, mint bármely más államéhoz”.424  

Bár a fenti gondolatot kapcsán néhány szerző hangsúlyozza, hogy nincs az 

állampolgárság fogalmának a nemzetközi jogban általánosan elfogadott definíciója, s 

az államok, mint szuverén entitások szabadon dönthetnek arról, hogy kinek 

biztosítanak állampolgári státuszt,425 a Nottebohm ügyben hozott ítélet után a 

kiadatási jogban is megerősödtek azon nézetek, amelyek az állampolgárság jogi 

tényének érvényességéhez megkívánják a „valódi kapocs” („genuine link”, 

„sinnvoller Anknüpfungspunkt”426) megállapíthatóságát. Ez az álláspont tükröződött a 

Sheinbein-ügyben is, ahol az USA egy 1997-ben Marylandben elkövetett emberölés 

alapos gyanúja miatt fordult Izraelhez és kérte Samuel Sheinbein kiadatását. 

Tekintettel arra, hogy Izrael 1978-ban törvényt fogadott el arról, hogy minden olyan 

terhelt kiadatását meg fogja tagadni, aki a területén kívül követett el bűncselekményt 

és az elkövetés idején izraeli állampolgársággal bírt, bár Sheinbein az USA-ban 

született és soha nem is élt Izraelben, mégis arra hivatkozott, hogy az elkövetés idején 

izraeli állampolgár volt. Ezt a kijelentését arra alapozta, hogy az apja, Sol Izraelben 

                                                        
423 Az Európa Tanács Állampolgárságról szóló, 1997-ben kelt Egyezményének 7. cikkelye taxatíve 
meghatározott esetekben biztosítja a Szerződő Feleknek azt a jogot, hogy a belső jogukban rendelkezzenek az 
állampolgárság ex lege elvesztésének eseteiről. 
424 http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions/isummaries/ilgsummary550406.htm  
425 Így vélekedik többek között Kimminich. Idézi: HARGITAI J.: A belső jogalkotás és a más állam belügyeibe 
történő beavatkozás (MJ 2001/12) 711. o. 
426 Ez a fogalom a joghatóság szempontjából nem csupán a személyi, hanem minden – az univerzalitás elvén 
kívüli - extraterritoriális joghatósági forma érvényesíthetőségéhez szükséges [JESCHECK, H-H. – WEIGEND, 
T.: Lehrbuch des Strafrechts – Allgemeiner Teil (Duncker & Humblot/Berlin 5., vollständig neubearbeitete und 
erweiterte Auflage) 167. o.] 



született, s az izraeli állampolgársági törvény a ius sanquinis alapján elismeri bármely 

személy izraeli állampolgárságát, akinek a szülei izraeliek.427 Azonban a kiadatási 

eljárás során 1998. szeptemberében Ravid bíró Sheinbein kiadhatósága mellett érvelve 

hangsúlyozta, hogy „Sheinbein nem állampolgára annyira Izraelnek, hogy annak 

bármilyen védelmét is megérdemelje”,428 hiszen amerikai útlevéllel érkezett, az USA-

ban született és sosem élt Izraelben – vagyis állampolgársága pusztán forma tartalom 

nélkül: nem köti igazán semmiféle valódi kapocs Izrael államához. A Legfelsőbb 

Bíróság azonban 3:2 arányban mégis megtagadta Sheinbein kiadatását, s hangsúlyozta, 

hogy valaki „vagy állampolgár vagy nem” s a „valódi kapcsolat” megkívánása – 

melynek tényleges határait egyébként a nemzetközi jog nem is írja elő - egy újabb 

állampolgárság-fogalmat szülne, amit kizárólag belső törvény hivatott rögzíteni 

expressis verbis. Ezen tárgyban 1999-ben Amnon Rubinstein képviselő 

törvényjavaslatot nyújtott be a Knesszetben. E tény egyébként az európai államok 

számára egyáltalán nem érdektelen, sőt kifejezetten biztató, hiszen Izrael részese az 

Európai Kiadatási Egyezménynek, viszont a 6.cikkely (1) b) pont alapján nem 

határozta meg nyilatkozatban, mit jelent a maga részéről az „állampolgár” kifejezés és 

nem aláíró állama az Európa Tanács keretében 1997-ben kidolgozott és aláírásra 

megnyitott Állampolgárságról szóló Egyezménynek. A konvenció ugyanis – melyet 

hazánk ratifikált és a 2002. évi III. törvénnyel kihirdetett - annak szellemében, hogy 

elômozdítsa az állampolgárságra és a kapcsolódó ügyekre vonatkozó jogelvek és 

joggyakorlat fokozatos fejlôdését, kifejezetten rögzíti, hogy a részes államok 

rendelkezhetnek belső jogukban az állampolgárság ex lege vagy a részes állam 

kezdeményezésére történô elvesztésérôl, amennyiben nem állapítható meg „az adott 

részes állam és a szokásosan külföldön tartózkodó állampolgára közötti tényleges 

kapcsolat.”(7. cikkely e) pont).  

E) A megkeresett Fél saját állampolgára kiadatásának megtagadása mellett szól az az 

érv is, mely szerint a terheltnek saját országában jobbak a reszocializációs esélyei, 

hiszen annak nyelvét, szokásait tökéletesen ismeri és családi kapcsolatai is rendszerint 

oda kötik. E megfontolás alapján több állam, így a holland kiadatási gyakorlat még a 

                                                        
427 ABRAMOVSKY, A. – EDELSTEIN, J. I.: The Sheinbein Case and the Israeli-American Extradition 
Experience: A Need for Compromise (VAND. J. TRANSNAT’L L Vol. 32. 1999 No. 2.) 306-307. o. 



megkeresett (holland) állam állampolgárságával nem bíró személy kiadatását is 

megtagadhatónak tartja, amennyiben alaposan valószínűsíthető a kiadni kért személy 

holland társadalomba történt integrációja. Ahogy az a MY v Public Prosecutor 

ügyben megfogalmazódott,429 ezt a diszkrecionális döntési jogot a kiadatási eljárásban 

azonban csak az adminisztratív központi hatóság, s nem a bíróság gyakorolhatja. 

Mindehhez hasonló szellemiségben hazánk az Európai Kiadatási Egyezmény 6. 

cikkelyéhez fűzött fenntartásában rögzítette, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a 

magyar állampolgárokon kívül a Magyarországon állandóan letelepedett személyek 

kiadatását megtagadhassa. Ugyanezt a tartalmú fenntartást fűzték az észak-európai 

államok is a hivatkozott cikkelyhez, kiegészítve azzal, hogy fenntartják a kiadatás 

megtagadásának jogát egymás állampolgárainak vonatkozásában, valamint egymás 

államában állandóan letelepedett idegen személyek tekintetében is. Így pl. egy 

Dániában állandóan letelepedett német állampolgár a kiadatás szempontjából finn 

„állampolgárnak” minősülhet. 

                                                                                                                                                                             
428 ABRAMOVSKY, A. – EDELSTEIN, J. I.: i. m. 319-320. o. 
429 GILBERT, G.: Transnational Fugitive Offenders in International Law – Extradition and Other Mechansims 
(Kluwer, 1998.) 177. o. 



II.2.4.2. A saját állampolgár kiadatása mellett felhozható argumentumok – fejlődési 
tendenciák Európában      
 

 A) A saját állampolgár kiadatásának tilalma ellen felhozható érvek közül a 

legelsőként kiemelt általában az szokott lenni, hogy a megkereső államban 

lefolytatandó büntetőeljárás elfogult, tisztességtelen természetétől való félelem és 

ezzel együtt a saját állampolgár kiadatása ex principio megtagadásának emberi 

jogvédelmi megfontolása semmiképpen sem képezheti elfogadható alapját a tilalom 

fenntartásának. Hiszen amennyiben  a megkeresett állam a megkereső fél 

jogrendszerének jogállami működését részben vagy - szélsőséges esetben - egészben 

megkérdőjelezi, a kiadatás engedélyezésére – a nemzetközi emberi jogi 

instrumentumokból fakadó kötelezettségvállalásokra is tekintettel - a terhelt 

állampolgárságától függetlenül nem kerül sor, s a saját állampolgár védelmét egyéb 

eszközök, pl. a diszkriminációs klauzula (II.2.5.4.) vagy az emberi jogi klauzula 

(II.2.5.6.) megfelelően biztosíthatják. Ehhez képest a saját állampolgár kiadatása 

tilalmának alapját pusztán a megkeresett állam szuverenitásából fakadó „szeszélye”, 

s nem igazán a tisztességtelen eljárás lefolytatásától való aggodalma képezi. Azok az 

államok, amelyek megtagadják a saját állampolgáruk kiadatását egy olyan megkereső 

fél irányában, amely részére minden további nélkül készek kiszolgáltatni idegen 

állampolgárokat, nehezen hivatkozhatnak az adott megkereső állam jogrendszerének 

megfelelő működésébe vetett bizalom hiányára. 

B) Cáfolható az az érv is, miszerint a védelemre való felkészülésre, illetve annak 

előkészítésére elsősorban az állampolgárság szerinti államban nyílik a legkedvezőbb 

lehetőség. Előfordulhat ugyanis, hogy „A” állam állampolgára állandó lakóhellyel 

rendelkezik „B” államban, amelynek szintén ismeri nyelvét, társadalmi szokásait, 

jogi környezetét. Így „B” állam - lévén a locus delicti commissi és a locus domicilii 

állama is egyben – ilyen esetben jó eséllyel kérheti „A” államtól a terhelt kiadatását, 

hiszen a „valódi kapocs” léte a megkeresett állam vonatkozásában ilyenkor erősen 

megkérdőjelezhető, nem is beszélve arról, hogy az esetlegesen kiszabásra kerülő 

büntetés letöltését követően a terhelt életét nagy valószínűséggel “B” államban fogja 

folytatni. Erre tekintettel pl. a skandináv államok egységes törvényei szerint – a nem 

északi államokkal fennálló gyakorlattól eltérően - saját állampolgár a megkereső 



északi állam kérelmére - bár úgy vélem nem minden alkotmányossági aggály nélkül430- 

abban az esetben adható ki, ha a kiadni kért ilyen személy a kiadatási kérelem tárgyát 

képező bűncselekmény elkövetése idején legalább két éve a megkereső állam területén 

életvitelszerűen él. Hogy ki tekinthető ilyennek, elsősorban az életkörülményei, a 

lakhelyen tartózkodás tényleges állandósága, a munkavégzés körülményei és családi 

viszonyainak vizsgálata bír kiemelkedő jelentőséggel. Mindezek vizsgálatának 

elsődleges célja, hogy közel biztos legyen: a terheltet szoros kötelékek fűzik a 

megkereső államhoz, s ekként valószínűsíthető, hogy a kiadni kért személy 

reszocializációja a megkeresett államban lesz a leghatékonyabb.431 Hasonló 

megfontolás vezérelte hazánk kiadatási jogalkotóját, akkor, amikor az NBJTV 13.§(1) 

bekezdésében lehetőséget biztosít magyar állampolgár kiadatására, amennyiben a 

kiadni kért személy egyidejűleg más állam állampolgára is és állandó lakóhelye 

külföldön van. Ezen rendelkezés a legújabb európai tendenciák fényében azonban 

szerintem még tovább finomítható (lásd erről: II.4.2..)       

C) Az előző pontban foglaltakhoz kapcsolódóan számos szerző, így Shearer már 

1971-ben kifejtette,432 hogy a reszocializáció szempontja akkor sem kell gátját jelentse 

a saját állampolgár kiadatásának, ha kötődése inkább a megkeresett és nem pedig a 

megkereső állam irányában állapítható meg, s ekként hazájában nyílik kedvezőbb 

lehetősége a társadalomba való visszailleszkedésre. A terhelt állampolgársága szerinti 

államban történő reszocializációjának szempontjára ugyanis teljes mértékben érzékeny 

megoldás lehet az európai államok gyakorlatában először az 1781-ben született 

francia-bázeli szerződésben megjelent, s később elsősorban az angol-szász államok 

egymás közötti gyakorlatában alkalmazott ún. feltételes kiadatás intézményének433 
                                                        
430 A 2000-ben becikkelyezett új finn alkotmány 9.cikkelye ugyanis megkereső államra tekintet nélkül tiltja meg 
a saját állampolgár kiadatását.  
431 Egy 1978-as, Finnország és Svédország között előfordult ügyben, a finn állampolgár terhelt hazájában a 
katonai szolgálata alatt 1974-ben követte el a kiadatás tárgyául szolgáló bűncselekményt, majd Svédországba 
szökött. Négy évvel később a finn hatóságok kérték kiadatását, ám időközben 1976-ban a terhelt megszerezte a 
svéd állampolgárságot is. Minthogy megállapításra került, hogy az 1973-74 közötti katonai szolgálatát 
leszámítva egyébként is Svédországban élt 1970-től, a kiadatását így nem engedélyezték. (ASP, P.: Nordic 
Judicial Co-operation in Criminal Matters Uppsala, 1998. 13. o.) 
432 SHEARER, I.: Extradition in International Law (Manchester, 1971.) 125. o. 
433 A szuverén államok egymás közötti gyakorlatában természetesen a kiadatás jogintézménye úgy általában 
magában rejti a feltételességet, hiszen számos körülményt kell megvizsgálni, s számos feltételnek kell 
teljesülni ahhoz, hogy a kérelem tárgyában érdemi pozitív határozat születhessen. A fenti kontextusban a 
feltételes kiadatás kifejezés nem a kiadatási eljárásban állampolgárságtól függetlenül, minden terhelt 
tekintetében hagyományosan vizsgálandó és vizsgálható körülményeket, hanem csak bizonyos terheltek (saját 
állampolgárok) vonatkozásában, speciális esetben támasztható olyan feltétel megkövetelését jelenti, amely 



“újrafelfedezése”, s annak a saját állampolgár kiadatását oly hevesen ellenző 

kontinentális európai államok gyakorlatába történő beemelése. Figyelemmel arra a 

tényre is, hogy a büntetés végrehajtásának átadása önállósult jogsegély-formává 

fejlődött, s az elítéltek átszállításáról szóló 1983-ban kelt strasbourgi Egyezménynek 

nagy számban vannak Európán kívüli szerződő Felei is, (I.2.2.1.) egyre több forrás 

mutatkozik határozottan érzékenynek a feltételes kiadatás gondolata iránt. Így az 

1967-es holland kiadatási törvény 4. cikkelyének 2. pontja lehetőséget biztosít a 

kiadatásról végső fokon döntő központi hatóságnak, hogy amennyiben a kiadni kért 

személy holland állampolgár – mind a megkereső, mind pedig a megkeresett fél, 

valamint a terhelt érdekeinek együttes figyelembevételével – olyan megállapodás 

alapján egedélyezze a kiadatást, miszerint miután a megkereső állam a terhelttel 

szemben lefolytatta az eljárást és amennyiben jogerős, végrehajtható, marasztaló 

ítéletet hozott, az abban megállapított büntetés a megkeresett államban 

(Hollandiában) kerül végrehajtásra.434 A 2000-ben kidolgozott szervezett bűnözés 

elleni Konvenció  16.cikkelyének 11.pontja, a terrorizmus elleni küzdelem jegyében 

1998-ban és 2000-ben született említett egyezmények 8., illetve 10. cikkelyei is ezt a 

megoldást intézményesítik (Az említett egyezményeket hazánk is megerősítette.) Az 

európai elfogatóparancs intézményének bevezetéséről szóló, 2002-ben elkészült 

európai uniós kerethatározat 5. cikkelye lényegében a feltételes kiadatás eszméjén 

nyugszik.(Bővebben: II.4.3.)   

D) A saját állampolgár kiadatása mellett végül szóljon az az érv, hogy sokszor magára 

a védeni szándékozott személyre is visszaüthet lex domicilii protektív felfogása. Ezt 

jól szemlélteti a Bonnechaux-ügy, melyben az Emberi Jogok Európai Bizottsága az 

Európai Emberi Jogi Egyezmény 5. cikkely (3) bekezdésében foglaltak ellenére 

fenntartotta a 74 éves francia állampolgárságú terhelt svájci hatóságok által elrendelt 

már 35 hónapja tartó előzetes letartóztatását. A Bizottság azzal indokolta álláspontját, 

hogy Bonnechaux szabadlábra helyezése esetén alaposan feltehető, hogy 

Franciaországba szökne, ahonnan kiadatására nem lenne remény, mivel Franciaország 

az Európai Kiadatási Egyezmény 6. cikkelyéhez fűzött fenntartásában kijelentette, 

                                                                                                                                                                             
teljesüléséhez kétoldalú megállapodást létrejötte szükséges in concreto. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy 
a feltételes kiadatás fogalma nem azonosítható az ideiglenes átadás értelmi körével (II.2.1.1.). 
434 SWART, B. – KLIP, A.(szerk.): International Criminal law in the Netherlands (Freiburg i.Br 1997.) 268. o. 



hogy saját állampolgárainak kiadatását nem fogja engedélyezni. Bizonytalannak 

tartotta továbbá a Bizottság az aut dedere aut judicare kívánalmának (I.2.2.) 

érvényesülését is, lévén ugyan az Európai Kiadatási Egyezmény 6. cikkelye pont a 

saját állampolgár kiadatásával összefüggésben közvetve ezen elv betartására kötelezi a 

részes Feleket (I.2.2.), ám ennek sokszor gátját szabja az aktív személyi elv 

gyakorolhatóságának nemzeti korlátai. 

………………. 

 

Ahogyan azt többször is igyekeztem érzékeltetni, a kontinentális államok kiadatási 

joga és gyakorlata a II.2.4.1. alatt említett megfontolások alapján a múlt századtól 

kezdődően alapelvként fogalmazta meg a saját állampolgár kiadatásának tilalmát. Így 

hazánkban a Csemegi Kódex 17.§-a kimondta, hogy „magyar honos más állam 

hatóságának soha nem adható ki”.435 Ez a felfogás ellentétben állt az angol-szász 

államok egymás közötti gyakorlatában mindmáig érvényesülő szemlélettel, miszerint a 

bizonyítási nehézségek kiküszöbölése érdekében az elkövetés helye szerinti megkereső 

államnak még a saját állampolgár kiadatása is indokolt.436 Finkey – igyekezvén 

lándzsát törni e felfogás kontinentális európai gyakorlatba való átültetése mellett – a 

modern szuverenitás-fogalomra utalva, mely alapján a területi elv a hatály-

szabályozások kiindulópontja, ezt úgy fogalmazta meg, hogy a büntetőjog alkalmazása 

szempontjából az elkövetési hely bíróságának illetékessége a legtermészetesebb és 

legigazságosabb.437  

Nemzetközi szinten a kontinentális Európában az ún. Európai Kiadatási Egyezmény 

6. cikkelyének (1) a) pontja az, mely először kezdte ki a saját állampolgár kiadatása 

tilalmának „szent és sérthetetlen” jellegét, amikor úgy rendelkezik, hogy a 

megkeresett Szerződő Félnek jogában áll saját állampolgárának kiadatását 

megtagadni.438 Ezzel ugyanis nem zárja ki többé a honosok kiadatásának lehetőségét 

                                                        
435 ISAÁK GY.(szerk.): Büntető Törvénykönyv (Grill, Bp., 1926.) 18. o.  
436 Ugyanakkor a hazánk és Nagy Britannia között létrejött, az 1874. évi II. tc-el kihirdetett kiadatási szerződés 
3. cikke, mely szerint „a magas Szerződő Felek soha és semmi szín alatt sem köteleztetnek saját alattvalóik 
kiadatásának engedélyezésére”nem zárta ki a saját honosok kiadatását, csupán a kiadatás engedélyezésének 
kötelezettsége alól vette ki őket. [SZÁSZY I.: Kiadatási jog (Franklin Társulat, Bp., 1933.) 116. o. ] 
437 FINKEY, F.: A magyar büntetőjog tankönyve (Grill, Bp., 1914.) 123. o. 
438 A nem európai államokkal kötött bilaterális szerződéseink közül kizárólag az 1986-ban Szíriával létrejött 
szerződés 31. cikk a) pontja, az USA-val 1994-ben kötött szerződés 3. cikkelyének 1. pontja, valamint az 
Ausztráliával 1995-ben aláírt szerződés 3. cikkének 2. pontja tartalmaz ilyen természetű rendelkezést.   



ab ovo, hanem minden egyes, az egyezményben részes államnak mérlegelés útján – a 

belső jog előírásaira figyelemmel - lehetőséget biztosít a kiadatásra. Jó néhány állam – 

így Dánia, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Portugália, Luxemburg és 

Németország - azonban a szóban forgó cikkelyhez fűzött fenntartásában kategórikusan 

kijelentette, hogy saját állampolgárát semmilyen körülmények alapján sem fogja 

kiadni. Ez a tény az egyezményben rejlő kölcsönösség (viszonosság) kívánalmának 

érvényesülése kapcsán számos esetben problémát vetett fel. Így heves kritikát váltott ki 

az 1990-ben Belgiumban letartóztatott Donna Maguire Németországnak történt 

kiadatása, mivel utóbbi állam hasonló esetben az akkor hatályos Alkotmányának 16.§-

ában lefektetett tilalom alapján soha nem adná ki saját állampolgárát.439 Ennek 

fényében tagadta meg Írország a Németország által 1997-ben előterjesztett kiadatási 

kérelmet Owen Corry ír állampolgár vonatkozásában, akit egy brit laktanya 

felrobbantásával vádoltak.440 Gondot jelent azonban az, hogy a 6.cikkely (2) 

bekezdésében felbukkanó aut dedere aut judicare elve mennyire érvényesíthető akkor, 

amikor a judex domicilii az aktív személyi elv alapján jár el, lévén a princípiumon 

alapuló joghatóság gyakorolhatósága nem minden államban – különösen az angol-

szász államokban nem - érvényesül korlátlanul441 (II.2.1.2.). Úgy vélem, a probléma 

ugyanakkor könnyedén feloldható lenne a képviseleti elven alapuló ún. szubszidiárius 

univerzális büntető joghatóság minél szélesebb körben történő elfogadásával.(II.1.1.2.) 

A saját állampolgár kiadatása tilalmának erjedését egyébként nem csupán a 

6.cikkely összefüggésében lehet észlelni. Közvetve ez olvasható ki a kiadatási 

kérelmek konkurenciájának esetéről rendelkező 17.cikkelyből is. Ez bár a 

megkeresett állam számára mérlegelésen alapuló sorrendet határoz meg és nem 

fogadja el számos szerző joghatósági elvek hierarchiájának kialakítására irányuló 

javaslatát,442a különösen vizsgálandó körülmények közül mégis a kiadatás tárgyát 

képező bűncselekmény súlyát és az elkövetés helyét, valamint a kérelmek keltét helyezi 

előtérbe. Némileg ezen kérdéshez kapcsolódóan rendelkezik a svájci jogsegély-

törvény 7.§ 2.pontja, valamint az NBJTV 13.§(2) bekezdése arról, hogy kiadatási 

                                                        
439 GILBERT, G.: i. m. 181. o. 
440 GILBERT, G.: u. o. 
441 GILBERT, G. i. m. 177-178. o. 
442 BLAKESLEY, Ch. – LAGODNY, O.: Competing National Laws: Network or Jungle? (PR. PROC. TRANS. 
CR. L.  Freiburg i.Br 1991. 94-95. o.) 



eljárás lefolytatásának mellôzésével továbbadható külföldi államnak az a saját 

állampolgár, akinek kiadatását az állampolgárság szerinti állam részére azzal a 

feltétellel engedélyezték, hogy a vele szemben lefolytatott büntetôeljárás, illetôleg 

kiszabott büntetés végrehajtásának befejezését követôen e külföldi állam kiadatási 

kérelme teljesítésének céljából sor kerül továbbadására.            

Arra nézve, hogy a kiadatás szempontjából az állampolgárságot mely időpontban 

kell figyelembe venni, nem minden jogforrás tartalmaz érdemi rendelkezést. Ez 

sokszor méltánytalan és kiszámíthatatlan gyakorlatra adhat alapot, ezért az újabb 

szerződések már tartalmaznak ilyen irányú rendelkezéseket is, s háromféle álláspontot 

foglalnak el. A kérelem előterjesztésének időpontja számít az 1986-ben hazánk és 

Szíria között létrejött szerződés 32. cikkelye szerint, míg az Egyiptommal 1987-ben 

aláírt kiadatási szerződés 44. cikkének (1) bekezdése a kérelem tárgyát képező 

bűncselekmény elkövetésének időpontját tartja relevánsnak. Az Európai Kiadatási 

Egyezmény 6. cikkelyének (1) c) pontja pedig úgy rendelkezik, hogy az 

állampolgárságot a kiadatás kérdésében való döntés időpontjában fennálló helyzet 

alapján kell figyelembe venni, azonban a terhelt átadásáig eltelt időben bekövetkezett 

változást is tekintetbe lehet venni, amennyiben az állampolgárság megszerzését 

jelentette. Hasonló szemlélettel bír az egyébként a saját állampolgár kiadatásának 

abszolút tilalmát deklaráló Benelux Kiadatási Szerződés 5. cikkelyének 2. pontja is. 

Az európai kiadatási jogban először az Európai Unió keretében 1996-ban született 

kiadatási egyezmény 7. cikkelyének 1. pontja rendeli fő szabályként eltörölni a saját 

állampolgár kiadatásának tilalmát. Ez eképpen intézményesíti az Európai Kiadatási 

Egyezmény 6. cikkelyének (1) a) pontjában lefektetett rendelkezés olyan, néhány 

állam – így a Locatelli-ügy kapcsán Olaszország443 - kiadatási gyakorlatában 

felbukkant értelmezését, miszerint a saját állampolgár kiadatása a (fő) szabály, a saját 

állampolgár kiadatásának megtagadása pedig a kivétel. Ugyan az uniós kiadatási 

egyezmény alkalmazása szempontjából nem lehet Svédország, Dánia és Finnország 

korábban már említett, egymás állampolgáraira és az egymás területén állandóan 

letelepedett személyekre is kiterjedő kiadatási tilalmat érvényesíthetőnek tekinteni, a 7. 

cikkelyének 2. pontja azonban lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok fenntartás útján 



jelezzék: egyáltalán nem, vagy csak bizonyos feltételek biztosítása esetén fogják saját 

állampolgáraik kiadatását engedélyezni. Annak a ténynek, hogy ilyen tartalmú 

fenntartás megtételére hatalmazza fel a konvenció a tagállamokat, az a legfőbb oka, 

hogy az egyezmény kidolgozásakor sok tagállamban a belső jog tiltotta és foggal-

körömmel ragaszkodott a saját állampolgár kiadatásának megtagadásához. Ezek közül 

számos államban a tilalom Alkotmányban foglalt tilalmat is jelentett. (Hazánk 

Alkotmánya nem tartalmaz ilyen tilalmat, így ez a csatlakozáskor nem fog problémát 

jelenteni.) Az alkotmányokban rögzített tilalmak egyre inkább eltűnőben vannak és a 

saját állampolgárainak kiadatását oly vehemensen tilalmazó Németország 2000. 

novemberében módosítva Alaptörvényét elhárította az akadályt a német állampolgárok 

egyéb, de kizárólag EU tagállamok irányába történő kiadatása elől.444    

Az a körülmény pedig, hogy bizonyos feltételeket is szabhatnak a tagállamok a saját 

állampolgár kiadatásának engedélyezéséhez, az uniós egyezményhez fűzött 

kommentár445 szerint nyilvánvaló jele annak, hogy az uniós államok közötti kiadatási 

gyakorlatban egyre inkább teret nyer és elfogadásra talál a már említett ún. feltételes 

kiadatás intézménye. 

Végül mindenképpen meg kell jegyezzem, hogy az európai elfogatóparancs 

intézményének és az azzal kapcsolatos új kiadatási procedúrának 2004. július 1-jén 

várható életbe lépése az uniós kiadatási egyezeményhez fűzhető fenntartások 

érvényét lerontja, lévén a szóban forgó konvenciót – mely még hatályba sem lépett 

egyébként - felváltja. Nem lesz így jelentősége annak sem, hogy az uniós kiadatási 

egyezmény 7. cikkelyének 1. pontjához 5 évre fűzhető fenntartások meghosszabbításra 

kerülnének-e vagy sem. A fő hangsúly ezen túl nem az állampolgárság tényén, 

hanem a terhelt állandó lakóhelyén lesz (ehhez képest a NBJTV 13.§(1) 

bekezdésében foglaltak szerintem az EU kooperációs közegére vonatkozó érvénnyel 

tovább finomítandók: II.4.2.) és bár az európai elfogatóparancsról szóló 

kerethatározat-javaslat elsősorban az elkövetés helye szerinti felelősségrevonás 

realizálása mellett foglal állást, a már említett 33. cikkelye igyekszik megfelelő 

                                                                                                                                                                             
443 PONCET, D. – GULLY-HART, P.: Extradition – The European Approach (In: BASSIOUNI, M. Ch.: 
International Criminal Law…i. m. 297. o. 
444 Gesetz vom 29.11.2000. Bővebben lásd: ZIMMERMANN, A.: Die Auslieferung Deutscher an Staaten der 
Europäischen Union und internationale Strafgerichtshöfe (JZ 2001/5) 233-238. o. 
445 Official Journal C 191 23/06/1997 



figyelmet fordítani a terhelt reszocializációs szempontjaira is, s ennek alapján 

megtagadhatónak tartja az elfogatóparancs végrehajtását függetlenül a terhelt 

tényleges állampolgárságától.  

    

II.2.5. Az emberi jogok terebélyesedő szerepvállalása 
 
Ahogyan azt korábban említettem (II.1.2.1.), a bűnüldözés hatékonyságának 

növelésére irányuló törekvés és az emberi jogok mind fokozottabb szerepvállalásának 

igénye egy idő után nem csupán a kiadatás hagyományos feltételeinek körét „bolygatta 

meg”, hanem egyúttal kibővült a kiadatás konkrét részfeltételeinek rendszere is. Az 

„újonnan jövők” emberi jogvédelmi indíttatása – a tradícionális akadályokkal 

ellentétben - nem kérdőjelezhető meg: ezek elsősorban ezen okból születtek. Ennek 

megfelelően megfogalmazásuk levezethető emberi jogi egyezményekből, s mint ilyenek 

elkerülhetetlenné teszik a megkereső fél büntető igazságszolgáltatási rendszerének 

alapos vizsgálatát. Ehhez képest az alábbiakat tartom kiemelendőnek. 
 
II.2.5.1. A halálbüntetési klauzula 
 

Bár a XX. század végére a világ államainak több, mint a fele de facto vagy de jure 

részben vagy egészben eltörölte a halálbüntetést, az abolíciós szemlélet térnyerése 

ellenére még mindig nehezen lehet érvelni a mellett, hogy a halálbüntetés tilalma a 

nemzetközi szokásjog szabálya lenne.446 Ehhez képest a halálbüntetési klauzula - mint 

az emberi jogok védelmével közvetlen összefüggésben a legkorábban megformált 

kiadatási részfeltételek egyike - felvételének az a századelőn már uralkodóvá vált jogi 

kívánalom képezi alapját, miszerint a megkereső állam törvényei által kilátásba 

helyezett, illetve kiszabott szankciónak olyannak kell lennie, amelyet a megkeresett 

állam joga is tartalmaz.447 Így ennek az egyébként a kettős inkrimináció konkrét 

értelmezési szintjéből (II.2.1.1.) fakadó gondolatból kiindulva a záradék szerint a 

kiadatás megtagadható amennyiben azon bűncselekmény vonatkozásában, amely miatt 

a kiadatást kérik, a megkereső fél joga halálbüntetés kiszabását teszi lehetővé és a 
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megkeresett fél büntetőjoga az adott bűncselekményre nézve ilyet nem állapít meg, 

vagy ha igen azt általában nem hajtja végre. A kiadatás azonban mégis 

engedélyezhető, ha a megkereső állam kellő, a megkeresett fél által elegendőnek 

tartott biztosítékot nyújt a tekintetben, hogy a kiadott személlyel szemben 

halálbüntetést nem szab ki, vagy amennyiben mégis kiszabna, azt végrehajtani nem 

fogja. Erről rendelkezik pl. az  Európai Kiadatási Egyezmény 11.cikkelye, valamint a 

Benelux Kiadatási Szerződés 10.cikkelye, mely utóbbi kifejezetten is utal arra az 

egyébként a záradék kapcsán nyújtott biztosítékon alapuló általános gyakorlatra, 

miszerint, ha a megkereső Fél esetleg ki is szabná a halálbüntetést, azt át kell 

változtassa egy más, tipikusan szabadságvesztés bütetésre. Akad azonban arra is példa, 

hogy bizonyos államok kivétel nélkül, mindenféle mérlegelési lehetőség kizárásával 

kívánják alkalmazni a klauzula rendelkezéseit (Ezt nyilvánította ki Portugália és 

Olaszország az Egyezményhez tett fenntartásában). Hangsúlyozandó, hogy ugyan az 

Európai Emberi Jogi Egyezmény 2. cikkelye nem rögzíti a halálbüntetés tilalmát per 

se, ám az ahhoz fűzött Hatodik Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkelye ezt kifejezetten 

tartalmazza.448 Miután azonban e dokumentumot az Európa Tanács államainak – 

Törökország, Oroszország, Azerbajdzsán és Örményország kivételével - szinte 

mindegyike aláírta azon felismerés alapján, miszerint a halálbüntetés léte nem 

egyeztethető össze a Szervezet által képviselt regionális büntető igazságszolgáltatási 

sztenderdekkel, úgy vélem bátran állítható, hogy a halálbüntetés problémája az európai 

kiadatási jogban az európai államok egymás közötti gyakorlatában ritkán felbukkanó 

problémát jelent. Ezen kevesek közül kiemelendő az Olaszország és Törökország 

között felmerült Öcalan-ügy,449 valamint a Franciaország és szintén Törökország 

között 1997-ben előfordult Fidan-ügy.450 Ehhez képest a halálbüntetés és a kiadatás 

kapcsolata elsősorban az európai és Európán kívüli országok egymás közötti 

                                                        
448 „A halálbüntetést el kell törölni. Senkit sem lehet halálbüntetésre ítélni, sem kivégezni”. 
449 Olaszország megtagadta Öcalan, kurd szeparatista kiadatását, lévén Törökország nem nyújtott megfelelő 
garanciát arra, hogy halálbüntetést nem fog kiszabni. Ugyanakkor Olaszország politikai menedékjogban sem 
részesítette a terheltet, s így azt végül Kenyából jogellenes eljárás útján juttatták át Törökország területére. Az 
ügyről bővebben lásd az Európai Emberi Jogi Bíróság jogesetgyűjteményét (Application No. 46221/99). A 
jogellenes informalitásról a kiadatási jogban a II.1.1.1. alatt már szóltam.   
450 A francia Államtanács az emberöléssel vádolt Fidan kiadatásának abban látta akadályát, hogy a halálbüntetés 
kiszabásának esélye akkor sem kizárt, ha Törökország esetlegesen biztosítékot is nyújt arra, hogy ilyen 
szankcióval nem sújtja a terheltet (NANDA, Ved. P.: Bases for Refusing International Extradition Requests – 
Capital Punishment and Torture (FORDHAM INT’L L. J. 2000. Vol.23.) 1392. o.) 



kapcsolatában előforduló problémát jelent és ott pedig különösen a Polgári és Politikai 

Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának halálbüntetés eltörlésére irányuló Második 

Kiegészítő Jegyzőkönyvének ratifikációs gondjait fókuszálja. A közelmúltban hazánk 

és Kína közötti Yang Xiaolin-ügyben okozott ez többek között problémát.451 A 

kétoldalú, Európán kívüli államokkal kötött kiadatási szerződések bár 

túlnyomórészben tartalmazzák a klauzulát, elenyésző körben ismerik a 

garanciaadás/vállalás intézményét. Egyáltalán nem szóltak viszont a problémáról 

hazánk volt szocialista országokkal kötött bilaterális szerződései, s nem rendelkeznek 

erről a jelenleg is hatályos, Tunéziával 1982-ben, Algériával 1976-ban, és Szíriával 

1986-ban kötött egyezményeink sem. Ez tulajdonképpen érthető is, hiszen a 

megkötésre kerülésük időszakában hazánkban a halálbüntetés még jogrendszerünk 

részét képezte. Ezt egyértelműen kiküszöböli a tény, hogy az európai államok 

túlnyomó része a halálbüntetési klauzulához hasonló rendelkezéseket épített be 

nemzeti jogsegélytörvényei paragrafusai közé. (Lásd pl. a német jogsegély-törvény 

8.§-át, valamint a NBJTV 15.§-át).452      

A fentiek alapján tehát napjainkban az európai államok egymás közötti 

együttműködésében a halálbüntetés kérdése önmagában kevéssé okoz problémát, 

ugyanakkor a nem-európai államokkal való együttműködésből átszüremkedve az 

Európai Emberi Jogi Egyezmény egyéb cikkelyeinek potenciális sérelmére, illetve 

kiadatással való kapcsolatára vonatkozó új dilemmákat gerjeszt. Ennek egyik 

legtöbbet idézett példája a Nagy-Britannia és az USA között 1988-89-ben előfordult 

Soering-ügy, melyben az Emberi Jogok Európai Bírósága 1989. júliusában először 

fogalmazott meg mérföldkövet jelentő gondolatokat a 3. cikkelyben foglalt kínzás, 

vagy egyéb embertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmával összefüggésben. 

Minderről azonban rendszertani okokból részletesebben a II.2.6. alatt szólok. 

 

                                                        
451 A terhelt ideiglenes kiadatási letartóztatását 1999-ben Kína a nemzeti büntető kódexének 160.§-ába ütköző 
„hulliganizmus” vádjával kérte, majd a későbbiekben előterjesztett kiadatási kérelmében egy, a Btk. 134.§-a 
szerint minősülő, 1994-ben elkövetett súlyos, életveszélyes sérülést okozó cselekményt nevezett meg. Bár 2000. 
októberében a a Kínai Igazságügyi Minisztérium azt az ígéretet adta a magyar kormánynak, hogy a terheltet 
kiadatása esetén nem ítélik halálbüntetésre, vagy ha halálbüntetéssel is sújtanák, nem fogják végrehajtani, az 
igazságügyi miniszter a garanciavállalás teljesítésének bizonytalansága okán 2001. januárjában elutasította a 
kiadatási kérelmet. Bővebben: European Court of Human Rights - Application No. 58073/00  
452 Nem tartalmaznak azonban ilyen, vagy ehhez hasonló rendelkezést pl. a görög, a francia, és a 
luxembourgi nemzeti jogsegély (kiadatási) törvények. 



II.2.5.2. A rendes bírósági klauzula 
 

Már a múlt században alapvető kiadatást kizáró okként fogalmazódott meg az a 

körülmény, amikor a kiadatást kérő állam csak ideiglenesen működő vagy egyébként 

rendkívüli körülmények között ítélkező, ún. kivételes bíróság előtt kívánta a kiadott 

személlyel szemben az eljárást lefolytatni.453 (ún. rendes bírósági klauzula). Minthogy 

az Európai Kiadatási Egyezmény nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést – 

figyelemmel az Európai Emberi Jogi Egyezmény 6. cikkelyére -  többek között 

Ausztria, Dánia, Franciaország, Spanyolország, Portugália mellett hazánk a konvenció 

1.cikkelyéhez azt a fenntartást fűzte, hogy nem csak abban az esetben nem 

engedélyezi a kiadatást, ha a kiadni kért személyt különleges bíróság elé akarják 

állítani, hanem akkor is, ha a kiadatás eredményeként a különleges bíróság által 

kiszabott büntetés vagy biztonsági intézkedés végrehajtására kerülne sor. Az 

Európán kívüli államokkal kötött bilaterális kiadatási szerződések csekély hányadánál 

lelhető fel ilyen záradék, mint ahogyan az európai nemzeti jogsegélytörvények közül is 

csak nagyon kevés tartalmazza (pl. Svájc és Portugália kiadatási törvényei). 

Egy következő szinten felmerül a kérdés, hogy alapvetően csak a rögtönítélő, az 

eljárási garanciákat jelentős mértékben nélkülöző bíróság, mint különleges bíróság 

tekintetében kerülhet-e alkalmazásra a klauzula, vagy beleértendő-e ebbe a fogalomba 

egyéb, pl. speciálisan bizonyos bűncselekmények, vagy bizonyos bűnelkövetők 

vonatkozásában eljáró bíróság is. Megítélésem szerint semmiképpen sem, hiszen ilyen 

esetben nem lenne mód pl. a fiatalkorúak kiadatására, annak ellenére, hogy a 

fiatalkorúak bíróságainak eljárása éppen, hogy nem a garanciális szabályok félretételén 

alapul. Az Állandó Nemzetközi Büntetőbíróság Statutumának ratifikációs folyamata 

pedig – ahogyan azt Wiener A. Imre megállapította – bár kétségtelenül felvet 

alkotmányossági problémát, ám ez a megfelelő tartalmú módosítással kiküszöbölhető 

(II.4.4.)  

 

II.2.5.3. Az emberiességi klauzula  
 

                                                        
453 Csemegi Károly művei II. kötet (Franklin Társulat, Bp., 1904.) 53.o. 



A terhelt emberi jogainak védelmére hivatottan jelent meg az ún. emberiességi 

klauzula alkalmazásának gyakorlata is. Az államok ezt túlnyomóan fenntartások útján 

fogalmazzák meg egymás közötti kapcsolataikban. Minthogy az Európai Kiadatási 

Egyezmény sem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést, a konvencióban részes 

skandináv államok, továbbá Hollandia és Luxemburg mellett hazánk azt a fenntartást 

tette, hogy elutasítja a kiadatási kérelmet, ha a kiadatás különlegesen kedvezőtlen 

helyzetbe hozná a kiadni kért személyt kora, egészségi állapota vagy egyéb 

körülmények folytán. Bár ilyen tartalmú fenntartást Nagy-Britannia nem fogalmazott 

meg, és végül egyéb szempontok tekintetében a Lordok harmadik döntése kiadhatónak 

nyilvánította, a Pinochet-ügyben mégis ebből a megfontolásból nem adta át a terheltet 

Spanyolországnak.454 Ugyanakkor azonban az életkor vonatkozásában egyébként az 

idős kor mellett a fiatal (alapvetően a 18 év alatti) kor is védettséget érdemel, 

különösen akkor, ha a kiadatás megnehezítené a terhelt reszocializációját, vagy 

veszélyeztetné a helyes irányú szellemi fejlődését. Expressis verbis erre az álláspontra 

helyezkedik az 1987-ben született spanyol-argentín kiadatási szerződés, illetve a 

spanyol kiadatási törvény. A svájci jogsegély-törvény 33. cikkelye értelmében, 

amennyiben lehetséges, a kiadni kért fiatalkorút, vagy a 18 és 20 év közötti fiatal 

felnőttet a kiadatási eljárás helyett a fiatalkorúak ügyeiben illetékes hatóságok 

közreműködésével kell átjuttatni a megkereső államba. 

 

II.2.5.4. A diszkriminációs klauzula 
 

A II. Világháborút követően a menekültek helyzetéről szóló, 1951-ben született Genfi 

Egyezmény 33.cikkelyében lefektetett non-refoulement szabályán alapulva 

fogalmazódott meg az ún. diszkriminációs klauzula.. A klauzula az Európai Kiadatási 

Egyezményen kívül (3.cikkely 2.pont) egyre több Európán kívüli állammal kötött 

kiadatási szerződésbe került bele, s számos európai jogsegély (kiadatási) törvény 

tartalmazza (lásd pl. hazánk,  Belgium, Ausztria, Németország, Finnország jogát). A 

záradék által rögzített szabályról bővebben a politikai bűncselekmény összefüggésében 

szóltam (II.2.3.3.). 

                                                        
454 BYERS, M.: The Law and Politics of the Pinochet Case (DUKE J. COMP. INT’L L. 2000. Vol. 10. No.2. 
437-438. o.)         



 

II.2.5.5. Az eljárási klauzula 
 

Az ún. eljárási klauzulára történő hivatkozás is gátját képezheti a kiadatásnak. Ez - a 

szűk körben már egyébként a II. Világháború előtt is biztosított - lehetőség455 

megvalósulhat abszolút jelleggel (lásd pl. az 1967-es holland kiadatási törvény 5.§ 

3.pontját vagy Európai Kiadatási Egyezményhez fűzött holland és luxemburgi 

fenntartásokat) vagy további feltételek biztosításának hiányában. Utóbbi esetben a 

záradék úgy fogalmazódik meg, hogy amennyiben egy szerződő állam egy másiktól 

azzal a céllal kéri egy személy kiadatását, hogy a vele szemben távollétében (in 

absentia) meghozott ítéletben kiszabott szabadságvesztés büntetést (vagy 

szabadságelvonással járó intézkedést) végrehajtsa, a megkeresett fél megtagadhatja a 

kiadatást, ha alapos okkal feltételezheti, hogy a határozathozatalt megelőző eljárásban 

a védelemhez fűződő azon minimális jogokat nem biztosították, amelyek bárkit 

megilletnek, ha bűncselekmény elkövetésével vádolják. A kiadatás azon feltétel 

fennállta esetén engedélyezhető, ha a megkereső fél megfelelő garanciát ad arra, 

hogy biztosítja a kiadni kért személy részére az ügy újbóli letárgyalásához való 

jogot.456 Ezt a típusú megfogalmazást tartalmazza pl. az Európai Kiadatási Egyezmény 

hazánk által is ratifikált Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének 3.cikkelye. Az olyan 

ítéletet, mellyel szemben az ügy újratárgyalása kérhető, a jogirodalomban in 

contumaciam ítéletnek is nevezik, elkülönítve attól az in absentia természetűtől, mely 

ellen nincs ilyen jogorvoslatnak helye.457 Bár a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányának 14. cikkelye kifejezetten rögzíti a terhelt azon jogát, hogy a 

tárgyalást a jelenlétében folytassák le, ezt az Európai Emberi Jogi Egyezmény 

explicite nem tartalmazza. Ahogyan azonban az a Colozza-ügyben458  

megfogalmazódott, a terhelt jelenlétében történő tárgyalás lefolytatása a 6.cikkelyben 

megfogalmazott tisztességes eljáráshoz való jog inherens eleme. Erre figyelemmel 

                                                        
455 Lásd pl. az azóta már hatályát vesztett, hazánk és Nagy-Britannia között 1873-ban aláírt, s az 1874.évi II.tc-
kel kihirdetett kiadatási szerződést. 
456 Hazánk Be. törvényének 1999-ben történt módosítása a 355/G § keretében biztosítja az ügy 
újratárgyalásához való jogot. 
457 GILBERT, G.: Transnational Fugitive Offenders in International Law – Extradition and Other Mechansims 
(Kluwer, 1998.) 143. o. 



tagadta meg Franciaország az Einhorn-ügyben emberölés miatt életfogytig tartó 

szabadságvesztés büntetésre ítélt, IRA-kötődéseiről ismert terhelt kiadatását az USA 

számára.459  

  

II.2.5.6. Az emberi jogi klauzula 
 
Miután az „újonnan jövő”, előbbiekben említett klauzulákban megfogalmazódott 

részfeltételek – meglehetősen komplex, sok átfedést mutató és nehezen kezelhető 

képet nyújtva - számos ponton szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve tradícionális 

elődeikhez460, a bűnüldözés hatékonysága és az emberi jogok védelmének egy 

lehetséges kompromisszumaként az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a 

hagyományos kiadatási feltételek emberi jogvédelmi tartalmát és az újonnan 

megfogalmazódott feltételek összességét a kiadatási forrásokban egy alapjogi, vagy 

emberi jogi klauzula foglalja magában, amelynek tartalmát a nemzeti emberi jogi 

sztenderdek és hivatkozható jogok mellett egyéb, a hagyományos és az „újonnan jött” 

kiadatási feltételek által nem is feltétlenül fókuszált nemzetköziek is kiegészítenék461. 

Ugyan ezen egyébként az elméletben is vitatott gondolatot462 a kiadatási gyakorlat 

különböző megfontolások alapján nem tette teljes egészében magáévá, de egyfajta 

mérsékelt abolícionista politika részeként egyes európai államok úgy fogalmaztak meg 

ilyen záradékot elsősorban a belső kiadatási törvényeikben,463 hogy az az által felölelt 

egyéb kiadatási feltételeket többé-kevésbé érintetlenül hagyták, s nem deklarálták 

egyben az emberi jogok abszolút felsőbbrendűségét a kiadatásra vonatkozó 
                                                                                                                                                                             
458 SWART, B.: Refusal of Extradition and the United Nations Model Treaty on Extradition (Netherlands 
Yearbook of International Law Vol. XXIII. 1992. 197. o.) 
459 1999. májusában azonban a francia Legfelsőbb Bíróság az USA újabb kérelmére engedélyezte Einhorn 
kiadatását, lévén Pennsylvania állam törvényhozása a kérelem előterjesztése idejére már törvényt fogadott el az 
in absentia ítéletek újratárgyalásához való jog biztosítása tárgyában. (NANDA, Ved. P.: Bases for Refusing 
International Extradition Requests – Capital Punishment and Torture (FORDHAM INT’L L. J. 2000. Vol.23.) 
1392-1393. o.) 
460 Így pl. a diszkriminációs klauzula a szintén újkeletű non-refoulement szabályán alapul, ugyanakkor a politikai 
bűncselekmény kategóriájának részleges abolíciójához kapcsolódik. A politikai bűncselekmény nem 
vonatkoztatható és alkalmazható közvetlenül a politikai menekültekre, s a non-refoulement szabálya pedig – 
legalábbis elméletileg – nem védi meg a politikai bűnelkövetőket a kiadatástól. Bővebben: II.2.3.3. 
461 ESER, A.: Common Goals and Different Ways in International Criminal Law – Reflections from a European 
Perspective (Harward International Law Journal, 1990. Vol.31.) 125-126.o. 
462 Mert nem biztos, hogy a régi, hagyományos feltételeket, amik alkalmazása és értelmezése sokszor rutinnak 
számít, szerencsés-egy új, kevéssé körülhatárolt tartalmú és természetű feltétellel felváltani. (SWART, B.: 
Human Rights...i.m. 513-514.o.) 



nemzetközi kötelezettséggel szemben (Erről bővebben: II.2.6.). Maga a 

megfogalmazás módja és tartalma azonban korántsem nevezhető egységesnek. A 

záradékok sokszor in concreto meg sem határozzák azokat az emberi jogokat, 

amelyekre hivatkozni lehet (lásd pl. Olaszország jogát). Amennyiben mégis, akkor azt 

eltérően teszik: vagy egy konkrét nemzetközi emberi jogi instrumentumot, illetve az 

abban foglalt emberi jogokat jelölik meg általánosan (pl. az 1981-es svájci jogsegély-

törvény 2.§-a, valamint az Európai Kiadatási Egyezményhez tett brit fenntartás és az 

1996-ban kidolgozott európai uniós kiadatási egyezmény preambuluma expressis 

verbis az Európai Emberi Jogi Egyezményben foglalt emberi jogokkal való összhangot 

követeli meg), vagy esetleg egy bizonyos dokumentumban nevesített emberi jogok 

közül néhányat emelnek ki (így az 1979-es osztrák kiadatási törvény 19.§-a az Európai 

Emberi Jogi Egyezmény 3. és 6.cikkelyeit említi). Komplikáltabbá a helyzet akkor 

válik, amikor egyes törvények, mint pl. a NBJTV 7.§-a  a nemzetközileg védett emberi 

jogok körét azok teljes korlátlanságában (konkrét dokumentumra történő hivatkozás 

nélkül) vonja a hivatkozás lehetőségének körébe, s ehhez még a nemzeti 

Alkotmányban foglalt alapjogokat is társítja. Gyakran előfordul az is, - s talán ez 

nevezhető kétségtelenül a leghaladóbb gyakorlatnak e téren -, hogy egyes államok (pl. 

Németország) ugyan nem építenek ilyen klauzulát a releváns kiadatási forrásaikba,464 

de a kompetens (bírói) szervek annak szellemében vizsgálják az alkotmányos-alapjogi, 

illetve emberi jogi garanciák érvényesülését, mintha a kiadatási ügy alapját képező 

források tartalmaznának ilyen záradékot.465 

II.2.6. A nemeztközi emberi jogi instrumentumok – releváns források? 

 

A fentiek alapján nyilvánvaló: a kiadatási gyakorlatban napjainkban már a nemzetközi 

szerződés, mint a kiadatás alapját képező legalapvetőbb jogforrás nem csupán 

                                                                                                                                                                             
463 Ez a tény nem szűkíti le a klauzula alkalmazási körét, amennyiben kiadatási szerződés ilyenről nem 
rendelkezik, minthogy a klauzula keretében főleg nemzetközi kötelezettségvállalásban foglalt emberi jogokra 
hivatkoznak.  
464 Bizonyos kapcsolódó, normahierarchiával kapcsolatos dilemmák miatt ilyen klauzulák beépítését pl. 
Vogler nem is javasolja. Németországban azonban a szövetségi Alkotmánybíróság ennek ellenére többször is 
hivatkozott a kiadatási kérelem teljesítését meghiúsító nemzetközileg elismert emberi jogi minimum 
sztenderdekre [GRASSHOF, K. – BACKHAUS, R.: Verfassungsrechtliche Gewährleistungen im 
Auslieferungsverfahren (Europäische Grundrechte Zeitschrift  1996., Vol.(Jg.) 23. Heft 18-19. 448.o.)] 
465 LAGODNY, O. – REISNER, S.: Extradition Treaties, Human Rights and ’emergency-brake” Judgements – a 
Comparative European Survey (INT. REV. P. L. 1994. Vol.65. Nos.1-2. 573-574.o.) 



kiadatási szerződésként juthat szerephez, hanem a kiadatási eljárásban bizonyos 

szempontból az emberi jogok védelmének tárgyában született konvenciók is – 

közvetve bár, de – alkalmazandó forrásként minősülhetnek. E ponton rögtön egy 

sarkalatos probléma igényel néhány megjegyzést. 

Az emberi jogokra való hivatkozás mind terebélyesebb lehetőségével a megkeresett 

állam egyszerre két nemzetközi kötelezettséggel szembesül:  

- a kiadatási kérelem tulajdonképpeni alapjául szolgáló szerződésben vállalt 

kötelezettséggel, ami napjaink gyakorlatára figyelemmel a „kiadni vagy megbüntetni” 

elv nem grotiusi értelemben vett vagylagos természetével fonódik össze466;  

- az emberi jogok védelmének tárgyában, nemzetközi konvenciókban vállalt 

kötelezettséggel.467  

A két obligáció természetesen nem feltétlenül kerül összeütközésbe, de amennyiben 

mégis, felmerül a kérdés: melyik élvez elsőbbséget? A válasz nem olyan egyszerű, 

mint amilyennek első pillantásra tűnik. A nemzetközi szerződések jogáról szóló 1969-

es Bécsi egyezmény468 általános megfogalmazásaiból nem igazán szűrhető le világos 

megoldás. A (nemzetközi) jogszabályok konfliktusának feloldására hagyományosan 

alkalmazott elvek nem segíthetnek: a lex specialis elve ebben az összefüggésben 

vitathatóan jut szerephez, a lex posterior alkalmazhatóságának előfeltételeként pedig 

az a további, meglehetősen problematikus kérdés igényel biztos választ, miszerint a 

30.cikkelyben foglalt „ugyanazon tárgykörre vonatkozó szerződés” fogalma alá 

vonható-e egyáltalán a kiadatási szerződés és az adott emberi jogi konvenció. (Bár a 

Nemzetközi Jogi Bizottság előkészítő anyagai alapján egyesek nem látják különösebb 

akadályát a lex posterior alkalmazásának eltérő tárgyú szerződések esetén sem.469)  

Azonban még ha sikerülne is – bár ez elég valószínűtlen - olyan indokolást találni, 

amely alátámasztja az azonos tárgykörre vonatkozás tényét, nyilvánvalóan csak 

félmegoldás születne: csak azon kiadatási szerződésből folyó kötelezettségek 

                                                        
466 Tehát a megkeresett állam nem utasíthatja vissza szabadon a kiadatási kérelmet, kizárólag megfelelő indokkal 
teheti azt – így az aut dedere részkötelezettségre helyeződik a hangsúly. I.2.3. 
467 Az emberi jogi egyezmény kategóriájára nézve, illetve ezen típusú konvenciók elhelyezkedéséről a szerződési 
jogban lásd: CRAVEN, M.: Legal Differentiation and the Concept of the Human Rights Treaty in International 
Law (EUR. J. INT’L L. 2000. Vol.11. No.3. 489-519.o.)  
468 Hazánkban az 1987.évi 12.tvr hirdette ki. 
469 CURRIE, R. J.: Human Rights and International Mutual Legal Assistance (CRIM. L. F. 2000. Vol.11. 162-
163.o.) 



derogálódnának, amelyek az adott emberi jogi konvenció aláírása előtt születtek. Ilyen 

idődimenziójú kiadatási szerződés pedig egyre kevesebb van, ugyanis jellemzően az 

államok a főbb emberi jogi egyezmények ratifikálását követően újrakötötték, illetve 

újrakötik a kiadatási szerződéseiket. Ezt a hézagot talán a szóban forgó szerződések 

konfliktusára javasolt azon megoldás tudná betölteni, miszerint az Egyesült Nemzetek 

Alapokmányának 103.cikkelyének470 felhatalmazása alapján a dokumentum 

55.cikkelyében471 foglaltakra tekintettel az emberi jogi egyezmények élvezzenek 

prioritást. A kiadatási gyakorlat azonban globálisan nem mutat túlzott fogékonyságot 

e javaslatra.472 

Regionális megközelítésben azonban – mely nem hagyta érintetlenül az attól tágabb 

kontextusban folyó együttműködést sem - mutatkozik megoldás. Itt az európai államok 

- egyébként nem csak egymás közötti - gyakorlata említhető meg elsősorban, s itt is 

mindenekelőtt a II.2.5.1. alatt már érintett Soering-ügyet473 szokás, illetve kell is 

megemlíteni. Jens Soering, egy német diplomata 18 éves fia a Virginiai Egyetem 

hallgatójaként a jegyesével utóbbi szüleinek 1985-ben történt megölése kapcsán, mint 

fő gyanúsított került a nyomozás érdeklődésének középpontjába. Ezt követően 

mindketten Európába szöktek. Végül Angliában tartóztatták le őket, ahol Soering még 

Virginiában tett vallomásának tartalmával ellentétben magára vállalta az emberölés 

elkövetését, hogy a barátnőjét mentse, s abban reménykedett, hogy Németországnak 

fogják kiadni, ahol az USA jogával ellentétben maximum 10 év szabadságvesztés 

büntetésre számíthatott. Azonban Nagy-Britannia – bár abban az időben még nem 

ratifikálta az Európai Emberi Jogi Egyezmény Hatodik Kiegészítő Jegyzőkönyvét - a 

Virginia által előterjesztett kiadatási kérelmet azzal a feltétellel részesítette előnyben, 

hogy a terheltek ügyében nem kerül sor halálbüntetés kiszabására, vagy amennyiben 

igen, azt nem hajtják végre. Haysom – Soering jegyese – nem vitatta a kiadatási 

                                                        
470 ”Ha az Egyesült Nemzetek tagjainak jelen Alapokmányból folyó és bármely egyéb nemzetközi 
megállapodásból eredő kötelezettségei összeütköznének, az Alapokmányból folyó kötelezettségeiket illeti 
elsőbbség.” 
471 ”...Az Egyesült Nemzetek elő fogja mozdítani:...az emberi jogoknak és alapvető szabadságoknak mindenki 
részére, fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül történő általános tiszteletben tartását.” 
472 WYNGAERT, Ch.: Applying the European Convention on Human Rights to Extradition: Opening Pandora’s 
Box? [In: DUGARD, J. – WYNGAERT, Ch..(szerk.): International Criminal law and Procedure (Dartmouth, 
1996.) 216.o.]  
473 Lásd a 14038/88 sz. ügyet az Európai Emberi Jogi Bizottság előtt, valamint a Bíróság döntését: Ser. A No. 
161 (1989). Az üggyel foglalkozó bőséges irodalmából lásd pl.: LILLICH, R.B.: The Soering Case (AM. J. 
INT’L L. 1991. Vol.85. 128-149.o.) 



kérelemben foglaltakat, s kiadták az USA-nak, ahol mint bűnsegédet 90 év 

fegyházbüntetésre ítélték. Soering azonban panaszt nyújtott be az Európai Emberi Jogi 

Bírósághoz, mely testület 1989. júliusában hozott döntésében nem elsősorban a 

halálbüntetés és a kiadatás kapcsolatát fókuszálva találta sérelmesnek a kiadatási 

kérelem teljesítését, hanem Virginia azon gyakorlatára figyelemmel, miszerint sokszor 

hosszú évekig eltart az az eljárás, amely eredményeképpen a kiszabott halálbüntetést 

átváltoztatják szabadságvesztésre. Így a Bíróság az ún. siralomház-szindrómára 

koncentrálva az Európai Emberi Jogi Egyezmény kínzás és egyéb embertelen, 

megalázó bánásmód, vagy büntetés tilalmát rügzítő 3.cikkelye alapján marasztalta el 

Nagy-Britanniát.  

Az Európai Emberi Jogi Bíróság e döntése értelmében az Európai Emberi Jogi 

Egyezményben az Európa Tanács célkitűzéseinek szellemisége rejlik, mely alapján a 

konvenció alkalmazása során mindig arra kell törekedni, hogy megfelelő egyensúly 

jöjjön létre a társadalom általános, bűnüldözés hatékonyságára irányuló érdeke és 

az emberi jogok védelmének igénye között. (Megjegyzem e két körülmény 

arányosságára, egyensúlyára való törekvés igénye az EU 2000-ben elfogadott Alapjogi 

Kartájában önmagában is alapvető emberi jogként került megfogalmazásra.) Így akár 

juthatunk arra a következtetésre is, hogy ezzel a Bíróság implicite az egész konvenció 

elsőbbsége mellett érvelt a kiadatási szerződésekhez képest.474 Ahogyan azonban arra 

számos kommentátor rámutatott, a határozat helyes értelmezése az, hogy a prioritás 

kérdését mindig esetenként kell és lehet eldönteni. Bár a Bíróság kifejezetten nem 

zárta ki annak lehetőségét, hogy bármely, az Emberi Jogi Egyezményben 

megfogalmazott (emberi) jogot figyelembe lehessen venni a kiadatási eljárásban, ám 

ezek köre és potenciális sérelmük figyelembe veendő mértéke nem tisztázott.475 

Mindenképpen igaz azonban, hogy elsősorban azok a jogok „pályázhatnak” 

győzelemre, amelyek már elérték a ius cogens szintjét. Ezek közül feltétlenül ilyennek 

tekinthető a kínzás, és egyéb embertelen, megalázó bánásmód, vagy büntetés tilalma. 

Bár ezt az EU Alapjogi Chartájának 19. cikkelye is megerősíti, a tilalom lényeges 

                                                        
474 ZÜHLKE, S. – PASTILLE, Ch.: Extradition and the European Convention – Soering Revisited (ZaöRV 
1999. 59/3 772. o.) 
475 Ennek egyik hajtása lehet az, ha a kiadatási jogot vezérlő elv, az aut dedere aut judicare kívánalmát esetleg 
mint ius cogenst fogjuk fel. (II.1.1.1.) 



tartalma azonban a gyakorlatban nem mutat világos képet, s nem utal univerzálisan 

egységes gyakorlatra. Így bár a Kirkwood-ügyben megfogalmazottaktól eltérően476 a 

Soering-döntés hatására egyre több kiadatási ügy – így a Hollandia esetjogában 

felmerült Short-ügy,477 valamint a svájci esetjogból ismeretes Dharmarajah-ügy478 is - 

mutatja, hogy a kínzás tilalmának fogalmi körébe az európai államok gyakorlata 

napjainkban már feltétlenül beleérti a siralomház-szindrómát, számos állam ezt 

továbbra sem tekinti minden esetben ilyen természetűnek. Ezt vallja Kanada és az 

USA gyakorlata. Ennek egy jeleként 1993-ban a Kindler v. Kanada-ügyben az ENSZ 

keretében működő Emberi Jogi Bizottság nem tartotta önmagában a Polgári és 

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 7. cikkelyébe ütközőnek a 

siralomházban eltöltendő és eltöltött hosszú éveket, hiszen megítélése szerint erre a 

terhelt saját maga vállalkozik azzal, hogy belefolyik a meglehetősen időigényes 

jogorvoslati, fellebbezési eljárásokba.479 Ugyanakkor a testület a Ng v Kanada-ügy 

kapcsán arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Kaliforniában alkalmazott mérges 

gázzal történő kivégzési mód – tekintettel arra, hogy az akár több, mint 10 percig is 

tarthat – az Egyezségokmány 7. cikkelyébe, s ekként a kínzás tilalmába ütközik per 

se.480 Ahogyan azt a Tyrer-ügy is megerősítette, az európai gyakorlat a büntetések 

természete kapcsán egyértelműen az embertelen, megalázó bánásmód fogalmi körébe 

sorolja és a kiadatás engedélyezhetősége gátjának tekinti a testfenyítő büntetések 

alkalmazásának potenciális lehetőségét.481 Nem egyértelmű a helyzet viszont a 

szabadságvesztés büntetés tartama kapcsán. Míg Portugália az Európai Kiadatási 

Egyezményhez és az 1996-ban kidolgozott uniós kiadatási egyezményhez fűzött 

                                                        
476 Ebben a szintén az USA és Nagy-Britannia kapcsolatában előfordult kiadatási ügyben az Európai Emberi Jogi 
Bizottság nem találta megfelelően bizonyítottnak, hogy a siralomház-szindróma a kínzás tilalmába ütközne 
(NANDA, Ved. P.: Bases for Refusing International Extradition Requests – Capital Punishment and Torture 
(FORDHAM INT’L L. J. 2000. Vol.23. ) 1387. o.)    
477 Ebben egy felesége megölésével vádolt amerikai katonaorvos kiadatását tagadta meg Hollandia, s az Európai 
Emberi Jogi Egyezmény Hatodik Kiegészítő Jegyzőkönyve 1. cikkelyének, valamint az Egyezmény 3. 
cikkelyének  biztosított elsőbbségét a NATO Fegyveres Erőinek Hollandiában tartózkodásáról szóló 1951-ben 
született Megállapodásban vállalt, az elsődleges joghatóságról való lemondás kötelezettségéhez képest (I.L.M. 
1388 (1990), bővebben: NANDA, Ved. P.: i. m. 1391. o.).    
478 Bár ebben az ügyben Svájc számos garanciát kapott Sri Lanka kormányától, arra nézve, hogy a tamil 
szökevényt nem ítélik halálra, a svájci hatóságok a 3. cikkely érvényesülését nem látták kellőképpen 
biztosítottnak. (NANDA, Ved. P.: i. m. 1392. o.) 
479 No. 470/1991, UN Doc. CCPR/C/48/D/470/1991; bővebben: ZÜHLKE, S. – PASTILLE, Ch.: i. m., 
különösen a 765.o. 
480 DUGARD, J. - WYNGAERT, Ch.: Reconciling Extradition with Human Rights (AM. J. INT’L L. 1998. Vol. 
92:187 199. o.) 



fenntartásában rögzítette, hogy megtagadja a kiadatási kérelem teljesítését minden 

olyan esetben, amikor a kiadatás alapját képező bűncselekmény a megkereső államban 

életfogytig tartó szabadságelvonással járó szankcióval fenyegetett, addig a Hollandia 

és az USA között felmerült Geller-ügyben az Európai Emberi Jogi Bizottság nem 

találta a kínzás tilalmába ütközőnek a kiszabható büntetés várható tartamának 

hosszát, még akkor sem, ha az nem életfogytig terjedő tartamban kerül(het) 

megállapításra. Így nem látta akadályát a kiadatás engedélyezésének.482 Az Európai 

Emberi Jogi Bíróság viszont több döntésében is rámutatott arra, hogy a hivatalos 

személyek eljárásuk során alkalmazott jogellenes kényszercselekményei – különösen 

a kényszervallatás – a kínzás tilalmába ütköznek. Ennek a nemzeti joggyakorlatban is 

megfogalmazódott egyik legismertebb példája a már említett Moreno-Garcia-ügyben 

(II.2.3.3.) hozott belga állásfoglalás, mely a spanyol kiadatási kérelmet az Európai 

Emberi Jogi Egyezmény 6. cikkelyén túl a 3. cikkelyre történt hivatkozással utasította 

el.483       

Az európai kiadatási gyakorlatot általánosan szemlélve az állapítható meg, hogy a 3. 

cikkelyhez képest az 5. cikkelyben biztosított személyi szabadsághoz való jogra, s a 

6.cikkelyben rögzített tisztességes eljáráshoz való jogra történő eredményes 

hivatkozás lehetősége kevésbé mutat egyöntetű szemléletet. Az tény azonban, hogy a 

6.cikkely   kapcsán már napjainkra meghaladottá vált az a szemlélet, mely annak okán 

tagadta azok kiadatási eljárásban történő meghivatkozhatóságát, hogy a procedúra nem 

a klasszikus értelemben vett büntetőeljárás484 (hanem sokkal inkább adminisztratív 

jellegű eljárás), lévén sajátos természete folytán e procedúra körében nem kerül sor 

érdemi felelősségrevonásra, hanem azt csupán elősegíteni hivatott (I.1.2.). Ezzel 

párhuzamosan fokozatosan megkérdőjeleződik az a nézet is, hogy az Európai Emberi 

Jogi Egyezményben foglalt tisztességes eljárás garanciáit elsősorban az érdemi 

felelősségrevonásra közvetlenül irányuló hagyományos büntetőeljárásra szabva 

fogalmazták meg, már csak azért is, mert a 6. cikkely (3) pontjában említett 

„bűncselekménnyel gyanúsított személy” fogalmába nyilvánvalóan a kiadni kért 

                                                                                                                                                                             
481 Ser. A No. 26 (1978); bővebben: ZÜHLKE, S. – PASTILLE, Ch.: i.m. 775. o. 
482 Application No. 11615/85; bővebben: DUGARD, J. - WYNGAERT, Ch.: i. m. 200. o. 
483 DUGARD, J. – WYNGAERT,Ch.: u. o. 
484 WYNGAERT, Ch.: Applying…i. m. 229. o. 



terhelt a kiadatási eljárás tulajdonképpeni természetétől függetlenül belefér. Miután 

pedig az 5.cikkely a kiadatást a személyi szabadságtól való megfosztás egyik 

törvényes eseteként említi, a (4) pont értelmében a kiadni kért terheltnek joga van 

olyan eljáráshoz, melynek során ôrizetbe vételének törvényességérôl a bíróság rövid 

határidôn belül dönt. Erre figyelemmel az Európai Emberi Jogi Bizottságnak azonban 

csak 1991-ben a Kolompar-ügyben született meg az első marasztaló állásfoglalása a 

terhelt ésszerűtlenül hosszú ideig tartó kiadatási letartóztatása miatt.485  Bár a terhelt 

számára ezen cikkely által biztosított jogok, illetve eljárási garanciák nem teljesen 

azonos indíttatásúak a 6. cikkely (3) pontja értelmében hivatkozhatókkal, de szoros 

összefüggésük okán az Európai Emberi Jogi Bíróság számos esetben 

kiterjeszthetőnek látta a 6.cikkelyben említett jogokat az 5.cikkelyben foglaltak 

terrénumára. Ezen a ponton azonban a gyakorlat és az elmélet már megosztott abban, 

hogy ezek valós, vagy potenciális sérelmének milyen nagysága lehet a kiadatás 

szempontjából releváns, hiszen az ezekben foglalt kívánalmaktól való csekély eltérés 

semmiképpen sem lehet mérvadó.486 Erre az álláspontra helyezkedett az Európai 

Emberi Jogi Bíróság a Drozd és Janousek-ügyben.487 Mindenesetre a 6.cikkelyben 

foglalt jogok jelentős mértékű, a kiadatás engedélyezhetősége szempontjából releváns 

sérelmét jelentheti a megkereső államban a végrehajtó hatalom befolyása az ott 

ítélkezni kívánó bíróság tevékenységébe, úgyszintén a megkeresett államban 

speciálisan egy terhelt kiadhatóságáról való döntés tárgyában felállított bíróság 

eljárása, ugyanakkor a tárgyalás, meghallgatás  nyilvánosságának hiánya már 

semmiképpen sem sorolható ide.488 Ahogy az Európa Tanács R(80)7 sz. Ajánlása és az 

1999-ben Budapesten megrendezett XVI. Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszus IV. 

                                                        
485 Ebben az ügyben Olaszország egy jugoszláv állampolgárságú roma terhelt kiadatását kérte Belgiumtól, akin 
az annak távollétében emberölés miatt kiszabott szabadságvesztés büntetést kívánta végrehajtani.  
Innentől kezdődően határozott törekvés bontakozott ki arra nézve, hogy a kiadatási letartóztatás esetében 
az érintett személy ugyanolyan jogokkal rendelkezzen, mint mindenki, akit belső büntetőeljárásban 
fosztanak meg a szabadságától. (TRECHSEL, S.: The Role of International Organs Controlling Human Rights 
in the Field of International Co-opertion (In: ESER, A. – LAGODNY, O.(szerk.): PR. PROC. TRANS. CR. L. 
Freiburg i.Br.1992.) 644-645. o.) 
486 TRECHSEL, S.: i. m.  658. o. 
487 Ebben az ügyben Franciaország és Spanyolország felelősségét vizsgálta a Bíróság. A terhelteket egy andorrai 
bíróság ítélte el rablás miatt 14 év szabadságvesztés büntetésre, abban az időben, amikor Andorra még nem volt 
szuverén állam. Minthogy Andorrának nem volt megfelelő büntetés végrehajtási intézményrendszere a kiszabott 
büntetést Franciaországban és Spanyolországban lehetett végrehajtani. Miután a terhelteket e célból ki/átadták 
Franciaországnak, azok az andorrai bíróság működésének pártatlanságát kifogásolták, ám a 6.cikkely sérelmét 
nem tartotta a Bíróság jelentősnek.(TRECHSEL, S.: i. m. 638-639. o.) 
488 TRECHSEL, S.: i. m. 659. o. 



Szekciója is hangsúlyozta, a tisztességes eljáráshoz való jog kapcsán mindenképpen a 

kiadatás szempontjából releváns garanciának kell tekinteni, s feltétlenül biztosítani kell 

a vádról és azokról az intézkedésekről való tájékoztatáshoz való jogot, amelyek 

teljesítésére a megkeresés irányul, kivéve, ha a felvilágosítás alkalmas az intézkedés 

meghiúsítására. Ugyancsak biztosítani kell a törvényes meghallgatásra való jogot a 

jogsegély-intézkedésekkel kapcsolatban, valamint az ingyenes jogi tanácsadásra és 

tolmács-használatra vonatkozó jogot. A gyorsított eljáráshoz való jog szintén ebbe a 

körbe sorolható, s egyben az egyszerűsített kiadatási eljárás (II.3.3.) minél szélesebb 

körben történő alkalmazásának igényét veti fel.    

Egyébként az Európai Emberi Jogi Egyezmény 8. cikkelyben foglalt magánélethez 

való jog az, amely kapcsán még a gyakorlatban felmerült a kérdés: képezheti-e az ezen 

jogra történő hivatkozás a kiadatás akadályát? Ugyanis előfordulhat az, hogy a 

kiadatás a terhelt magánélethez való jogának sérelmét vonja maga után, amennyiben a 

családja a megkeresett államban él. Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy az 

Európai Emberi Jogi Egyezmény említett cikkelye önmaga rendelkezik arról, hogy a 

magánélethez való jog törvényben meghatározott esetekben, többek között a 

nemzetbiztonság, közbiztonság, vagy bűncselekmény megelőzésének céljával egy 

demokratikus társadalomban a szükséghez mérten korlátozható. Éppen ezért – 

ahogyan azt az Aylor-Davis-ügyben az Európai Emberi Jogi Bizottság kifejtette -  e jog 

kiadatás útján bekövetkező esetleges sérelme nem jelenti a terhelt emberi jogainak 

sérelmét per se.489  1991-ben az X v. Bundesamt für Polizeiwesen-ügyben a svájci 

Szövetségi Bíróság elutasította egy csalássorozattal vádolt belga állampolgárságú 

terhelt azon kifogását, miszerint a Németorszégnak történő kiadatása veszélyeztetné a 

svájci feleségével fennálló házasságát, különös tekintettel arra, hogy a frigyből több 

gyermek is született. A Bíróság indokolása szerint azonban ha a terhelt Svájcban 

töltené le a büntetését, a magánélethez való joga hasonlóképpen korlátozás alá esne.490 

2002-ben az Európai Emberi Jogi Bíróság az Aronica-ügyben arra az álláspontra 

helyezkedett, hogy az olasz állampolgárságú terhelt büntetésvégrehajtás céljából kért 

kiadatása kétségtelenül elnehezíti az időközben a német társadalomba teljes mértékben 

beilleszkedett családjával fennálló kapcsolatát, ám a kérelem alapjául szolgáló 
                                                        
489 Application No. 22742/93, 76-A; bővebben: DUGARD, J. – WYNGAERT, Ch.: i. m. 204-205. o. 



bűnszövetségben elkövetett lopások miatt kiszabott 5 éves időtartamú büntetés 

végrehajtásához fűződő (prevenciós) érdekhez képest a magánélethez való jog 

előnyben részesítése aránytalan kedvezményt jelentene.491     

Visszakanyarodva a gondolatmenet kiindulópontját képező Soering-ügyhöz – az eddig 

fejtegetettekre figyelemmel -, több, a kiadatási jogban egyébként mérföldkőnek is  

tekinthető gondolat fogalmazódott meg az ügyben, amelyek részben korábbi 

tendenciák felerősítéseként is felfoghatók, s többek szerint a kiadatás (sőt, arra 

figyelemmel, hogy ezek az egyéb jogsegély-formákra is hatással vannak, akár az egész 

bűnügyi jogsegély) történeti fejlődésének egy harmadik szakaszát vetíti előre.492 

Egyrészt a Bíróság elismerte annak lehetőségét, hogy az Európai Emberi Jogi 

Egyezmény a kiadatás kapcsán releváns forrás lehet akár extraterritoriális hatállyal 

is, ami az európai (megkeresett) államok és az emberi jogi konvencióban nem részes 

egyéb, elsősorban Európán kívüli államok kapcsolatrendszerében realizálódik. Ez 

természetesen abban az értelemben igaz, hogy bár az Egyezmény sztenderdjei 

kiterjeszthetővé, sőt kiterjesztendővé váltak az európai régión kívülre is, a terhelt csak 

a megkeresett (részes) államban folyó kiadatási eljárás során hivatkozhat az 

Egyezményre, s a megkereső (nem részes) állam nem vonható a regionális, államok 

feletti bírói testület hatókörébe. 

Másrészt alapelvvé vált, hogy a megkeresett állam közvetlen felelősséggel tartozik493 

a kiadni kért terheltért, s ez minden olyan esetben megállapítható, amikor a kiadatás 

engedélyezése közvetlen következményeként a terhelt emberi jogai sérelmet 

szenvednek a megkereső államban folyó büntetőeljárásban. Ha jogsérelem alaposan 

valószínűsíthető, a kiadatást akkor is meg kell tagadni, amennyiben maga a kiadatási 

szerződés rendelkezései alapján nem lenne lehetőség a kérelem elutasítására. A 

                                                                                                                                                                             
490 DUGARD, J. – WYNGAERT, Ch.: i. m. 205. o. 
491 Az ügyről bővebben: Application No.72032/01 
492 Az első kettőt a Felvilágosodás előtti és az azt követő, napjainkig ívelő éra jelenti (I.1.3.) A szerzők az új 
dimenziót egyenesen post-Soering korszaknak is nevezik. Lásd pl. WYNGAERT, Ch.: Rethinking the Law of 
International Criminal Co-operation: The Restrictive Function of International Human Rights through 
Individual-Orientated Bars (ESER, A. – LAGODNY, O. (eds.): PR. PROC. TRANS. CR. L. Freiburg i.Br. 1992. 
490. o.) 
493 Így az államok büntetőjogi felelőssége tekintetében korábban (elsősorban a Nemzetközi Jogi Bizottság 
munkája során) kidolgozott, a belső büntetőjogi dogmatika kicsit erőltetett alkalmazásával megkonstruált 
közvetett felelősség elméletei már nem bírnak relevanciával. [Így a Trechsel-féle stádiumtani és a Dahm 
szerint alkalmazható tettesség-részességtani teóriák túlhaladottá váltak (ezekről lásd: VOGLER, T.: The 
scope of extradition  in the light of the European Convention on Human Rights (In: MAUTSCHER, F. -  
PETZOLD, H.(eds.): Protecting Human Rights, The European Dimension (Köln, 1988.)  665-666.o.))]. 



3.cikkely összefüggésében egyébként később 1997-ben a Chahal-ügyben,494 a Bíróság 

részletesebben is kifejtette azokat a sztenderdeket, amelyekre figyelemmel kell lenni a 

megkereső államban esetlegesen fenyegető jogsérelem vizsgálatakor495. Ennek során a 

korábban említett “egyensúlyra való törekvés” módszerét fő szabályként, általános 

érvénnyel továbbra is követendőnek minősítette, ám a 3. cikkely által felölelt 

esetekben automatikusan a cikkelyben foglalt emberi jog védelme javára látta 

billentendőnek a mérleget. Ezzel jelentős lökést adott a kínzás tilalma ius cogens 

természetének univerzális elismerése felé, ugyanakkor először fogalmazta meg 

explicite azt, hogy az emberi jogok tiszteletben tartásának igényét bizonyos esetekben, 

illetve bizonyos emberi jogok kapcsán értelmetlen lenne eset-függően mérlegre 

helyezni: ezzel ugyanis értelmét vesztené az a tény, hogy az államok bizonyos jogokat 

ius cogens természettel ruháztak fel, s az, hogy a kiadatási kötelezettség viszont nem 

tekinthető ilyennek. Így a prioritás-kérdését csak olyan emberi jogokkal kapcsolatban 

érdemes egyáltalán felvetni és mérlegelés útján megválaszolni, melyek nem ius 

cogensek. Amennyiben az államok a korábbiakban jellemzőnél nagyobb figyelmet 

szentelnek az egyén pozíciójának, talán enyhül azon probléma is, mely szerint a kiadni 

kért terhelt által közvetlenül az emberi jogok védelmére szakosodott nemzetek feletti 

szervnél előterjesztett, a kiadatás engedélyezését vitató beadványa nem minden 

esetben bír felfüggesztő hatállyal a kiadatási eljárásra nézve.496 

Harmadrészt megerősödik az Európai Emberi Jogi Egyezmény 25. cikkelye alapján 

gyakorolható egyéni petíciós jog fokozatos elfogadásával az a tendencia is, hogy a 

terhelt önmaga is közvetlenül és eredményesen hivatkozhat bizonyos emberi jogokra, 

ha azt a megkeresett állam elmulasztaná megtenni. Továbbá olyan emberi jogok, 

illetve az emberi jogok olyan résztartalmai is meghivatkozhatóvá váltak, amelyeket a 

speciális kiadatási szerződésekben foglalt klauzulák nem érintenek. 

Negyedrészt a Soering-ügy kétségtelenül mérföldkő a tekintetben is, hogy egy tágabb 

kontextusban, az ENSZ keretében működő Emberi Jogi Bizottság elé terjesztett jó 

                                                        
494 Ez egyébként kiutasítási ügyként ismeretes (Chahal szikh szeparatistát kívánta nemzetbiztonsági okokból 
Nagy-Britannia kiutasítani), ám a joggyakorlat és a Bíróság kiterjesztendőnek látja a releváns jogalkalmazás 
szellemiségét a kiadatási jogra is. (NANDA, Ved. P.: i. m. 1395. o.) 
495 ZÜHLKE, S. – PASTILLE, Ch.: i.m. 774-775.o. 
496 A problámáról bővebben lásd TRECHSEL, S.: i. m. 663-665. o. 



néhány kiadatási ügy kapcsán497 hozott döntésben is hivatkoztak rá, illetve az annak 

kapcsán megfogalmazott elvekre. A gond azonban az, hogy ezen jogvédelmi rendszer 

nem bír olyan erős mechanizmussal, mint az európai, így a Soering-elvek 

univerzálisan nem alkalmazhatók hatásosan és egységesen.  

Ennek megfelelően nehezen képzelhető el, hogy a megkereső állam részese nem lévén 

az Európai Emberi Jogi Egyezménynek, s nem tartozván szupranacionális bírói szerv 

hatálya alá csak egyszerűen, ellenvetés nélkül félredobná a kiadatási szerződésből 

fakadó jogait. A probléma, bár „féloldalasan” tehát marad: a prioritás dilemma 

feloldása nem feltétlenül jelenti a kiadatási kötelezettség nem teljesítéséből fakadó 

felelősség alóli mentesülést. Fogalmazhatunk esetleg úgy is, hogy a post-Soering 

korszak minden fejleménye ellenére nem képes kielégítően feloldani a dilemmát, amit 

önmaga csak felerősített. Hosszú távon nem lehet a gyakorlat része a felek közötti 

politikai egyezkedés folyományaként megfogalmazott feltételes kiadatás 

intézménye498 sem: ez nem más, mint a mindkét típusú kötelezettségvállalás 

betartására irányuló kétségbeesett, de parttalan igyekezet. A Tajpeji Konferencia 

lehetséges megoldásként vetette fel az emberi jogi kötelezettségvállalások 

elsőbbségének kifejezett elismerését rögzítő rendelkezések beépítését a felek közötti 

kiadatási szerződésekbe. Ezzel a problémakör legalább részben feloldódna, s a felek 

közötti vita csak a várható jogsérelem mértékének megítélésére koncentrálódna.499 

 

II.3. A kiadatási eljárás vázlata az európai kiadatási jogban 

 

II.3.1. A kiadatási eljárás történeti modelljei és azok továbbélése napjaink 

Európájában 

 

II.3.1.1. A „tiszta” bírói eljárás rendszere 
 

                                                        
497 Lásd pl. a már korábban említett Kindler v. Canada, Ng v Canada, valamint a Cox v. Canada ügyeket (U.N. 
Doc. No. 470/1991, U.N. Doc. No.469/1991, U.N. Doc. No. 486/1992). Bővebben: SCHABAS, W. A.: 
Soering’s Legacy: The Human Rights Committee and the Judicial Committee of the Privy Council take a Walk 
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498 Erről bővebben lásd: II.2.4.2. C. 
499 CURRIE, R. J.: i.m. 166-167. o. 



Szászy 1933-ban úgy vélekedett, hogy elméleti szempontból a bírói eljárás rendszere 

tűnik a legmegfelelőbbnek, lévén az államhatalmi ágak elválasztásának elvéből 

következően és abból a tényből kifolyólag, hogy a kiadatásban a belföldi büntető 

igazságszolgáltatás kiegészítését kell látni, mindenképpen arra a következtetésre lehet 

jutni, hogy a kiadatási eljárás lefolytatása ugyanazon hatóságok kompetenciájába 

kell tartozzon, amelyek az érdemi felelősségrevonásra irányuló belföldi büntető 

igazságszolgáltatást gyakorolják.500 Ehhez képest a közigazgatási hatóságoknak a 

szerepe minimális kell legyen, s legfeljebb adminisztratív-technikai segítségnyújtásra 

kell korlátozódjon. Azonban Szászy szerint a gyakorlatban a tiszta bírói eljárás 

rendszere általában nem válna be, hiszen olyan kérdések is felmerülhetnek a 

kiadatásról való döntéshozatal során, amelyek a büntetőjogi ismeretekkel felvértezett, 

s a nemzetközi jogban is jártas brót is nehéz helyzetbe hozhatják, aki így könnyen 

formálhat nem egészen helytálló véleményt a kiadatás engedélyezhetőségéről. 

Mindenképpen ilyen problémás kérdésnek látta a kiadatás tárgyát képező 

bűncselekmény politikai természetének megítélését (II.2.3.), mert tapasztalatai szerint 

a bíróság nem ismeri és nem is ismerheti eléggé a külföldi államokban létező politikai 

erőket, mozgalmakat, illetve a bűncselekmény politikai hátterét. Problámásnak találta 

azt is, hogy a bíróságok nem ismerik megfelelően a külföldi államok büntetőtörvényeit, 

illetve kiadatási törvényeit, azok kiadatási gyakorlatát, valamint az egyes kormány-

nyilatkozatokat (viszonossági deklarációkat). Ráadásul az igazságügyi, jogi 

szempontokon kívül egyéb olyan szempontok is bírhatnak relevanciával, melyekben 

való döntés egyébként nem eshetne bírói szerv hatáskörébe. 

Minderre tekintettel napjaink gyakorlatát szemlélve – mint ahogyan arra korábban 

utaltam is (II.1.2.1. C.) – az mindenképpen leszögezhető, hogy Európában a külföldi 

jog megismerése már korántsem jelent nagy gondot, hiszen nemzeti és nemzetközi 

megfigyelők, kormányzati és nem-kormányzati szervezetek hiteles jelentéseivel, 

beszámolóival, számos szakértői véleménnyel, valamint speciális információ-

áramoltatásra vonatkozó megállapodások és rendelkezések egész sorával lehet 

szembesülni. Az Európa Tanács keretében folyó együttműködés kapcsán 

mindenképpen ide sorolandó pl. a – bár sokszor nehézkesen, de mégis működő – 
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Külföldi Jogról való Tájékoztatásról szóló, 1968. júniusában Londonban aláírt 

Európai Egyezmény, valamint annak Strasbourgban, 1978. márciusában aláírt 

Kiegészítő Jegyzőkönyve,501úgyszintén az 1959-ben Strasbourgban elfogadott – a III. 

Fejezetben részletesebben tárgyalandó – Kölcsönös Bűnügyi Jogsegély Egyezmény 

bűnögyi nyilvántartásról való tájákoztatási kötelezettségről rendelkező 13. cikkelye is. 

Ettől minél szűkebb együttműködési közeget veszünk szemügyre annál kedvezőbb 

képpel szembesülhetünk. Elegendő a Schengeni Információs Rendszerre (SIS), vagy 

az Európai Unió keretében folytatott kooperáció kapcsán az EUROJUST-ra gondolni 

(ezekről bővebben: I.2.2.2.). Nemzeti szinten pedig már gyakorlatilag minden európai 

államban akadálytalan a végrehajtó hatalom és a bíróságok közötti kapcsolat, minek 

folytán pl. hazánkban a nemzetközi szerződések fennállása, rendelkezései, tartalma, és 

értelmezése, valamint a kialakult viszonosság tekintetében a bíróságoknak kétség 

esetén az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Jogi Főosztálya ad felvilágosítást.502 

Mindennek ellenére és dacára az államok egymás irányában jelentős mértékben 

megerősödött kölcsünös politikai bizalmának, Európában napjainkban sem létezik a 

bírói eljárás rendszere „tiszta” formájában. Ugyan jelentős részt vállalnak a bírói 

szervek a kiadatásról hozott döntésben, de a kiadatás szempontjábó hatályos és a még 

a bizonyos tagállamok között hatályos uniós nemzetközi egyezmények egyike sem 

szakított a kiadatás alapvetően kormányközi jellegével, s eképpen a végrehajtó 

hatalom befolyásával. Az tény azonban – ahogyan azt majd igyekszem jelezni -, hogy 

az informális elemek szerepvállalását ezek az instrumentumok jelentősen 

megerősítették. Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy az európai elfogatóparancs 

intézményének bevezetése alapján (bővebben: II.4.3.) az Európai Unióban 

újragondolt kiadatási együttműködés erőteljesen a „tiszta” bírói rendszer irányába 

látszik elmozdulni, lévén a központi közigazgatási hatóságok érdemi szerepét a 

vonatkozó javaslat fő szabályként eltörölni rendeli. Míg azonban a századelőn számos 

államban – így hazánk jogalkotási tervében is – a kiadatási eljárás kizárólagos bírói 

hatáskörbe utalásának gondolata bár szintén felmerült, de többek között a bíróságok 

irányában megmutatkozó elégtelen információ-áramlás okán megbukott,503addig e 
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tekintetben az uniós javaslat megszületésének érájában a fentebb említettek okán ez 

már nem képez komoly akadályt. Persze azt hozzá kell tegyem, hogy a javaslatban 

tételezett informális elemek minősége és intenzitása magát az egész kiadatási 

procedúrát lényegét tekintve inkább egy átadási eljárássá változtatja át, s a bírói 

rendszer (pontosabban a bírói és ügyészi rendszer) kizárólagossága paradox módon 

magát a kiadatás jogintézményét is megszünteti annak tradícionális formájában. 

Amely államokban napjainkban azonban a bírói eljárás rendszere annak legtisztább 

formájában jelen van, az az angol-szász jogrendszerű államok köre. A központi 

hatóságok részére ezen államokban minimális hatáskör van biztosítva, s széles körben 

nyílik lehetőség bírói szervhez történő fellebbezésre az adminisztratív hatóság döntése 

ellen. Lényeges hangsúlyozni továbbá, hogy az 1989-ben elfogadott kiadatási 

törvény504és az Európai Kiadatási Egyezmény végrehajtásáról szóló 1990-ben 

elfogadott rendelet alapján az angol kiadatási eljárás bizonyító eljárás jellege többé 

már nem kívánja meg a prima facie helytálló, a bűnösségre közvetlenül utaló 

bizonyítékok csatolását a kiadatási kérelemhez. Az ilyen ún. első látásra helytálló 

bizonyítékok megkövetelése hagyományosan minden angol-szász állam kiadatási 

jogában megfogalmazott kívánalom505 – azonban napjainkban egyre több államban, 

így Kanadában és Ausztráliában is feladott követelmény506-, melynek alapján a 

hatáskörrel rendelkező bíróság akkor rendeli el a kiadatási letartóztatást, ha olyan 

bizonyítékokat bocsát rendelkezésére a megkereső állam, amelyek alaposan 

valószínűsítik, hogy amennyiben a kiadatás tárgyát képező bűncselekményt a 

megkeresett állam területén követték volna el, a terhelt letartóztatása, illetve vele 

szemben büntetőeljárás lefolytatása indokolt volna a megkeresett állam joga szerint is. 

Ehhez képest, ha csak közvetett, vagy ugyan első látásra helytálló, de nem eskü alatt 

                                                        
504 Ezt magyarázatokkal ellátva lásd: Introduction and General Note to the Extradition Act 1989 c.33  (In: 
Current Law Statutes Annotated Vol. III. 1990. Sweet & Maxwell) 
505 Az USA gyakorlatában ezt a probable cause fogalommal jelölik. (GILBERT, G.: Transnational Fugitive 
Offenders in International Law – Extradition and Other Mechansims (Kluwer, 1998.) 123. o. Hazánk az USA-val 
1994. decemberében kötött kiadatási szerződése 8. cikkelyének (3) bekezdés c) pontja értelmében a megkereső 
Félnek a kiadatási okiratokhoz olyan információkat is kell csatolnia, amelyek megalapoznák a tehelttel szembeni 
büntetőeljárás lefolytatását, ha a bűncselekményt a megkeresett államban követte volna el. 
506 Erről Kanadában az 1999. június 17-én hatályba lépett új kiadatási törvény rendelkezik (8001/2001 (IK. 4.) 
IM tájékoztató). 



tett írásos nyilatkozat (ún. affidavit) formáját ölti507 a kérelmehez csatolt bizonyíték, az 

alapos gyanú nem állapítható meg, s a kiadatási kérelmet a megkeresett állam 

elutasítja. 

Az Európai Kiadatási Egyezmény ratifikálása azonban szükségessé tette tehát, hogy 

Nagy-Britannia felhagyjon az alapos gyanú igazolásának követelményével, melyet 

elsősorban a terhelt emberi jogainak védelmében megfogalmazott egy jelentős 

eszközként tartottak számon.508 Ennek okát a kontinentális európai államok irányában 

megerősödő poltikai-jogi bizalom igénye, s ezzel párhuzamosan a kiadatás 

hatékonyabbá tételére irányuló törekvés indokolta, mivel az esetek túlnyomó részében 

a kiadatási eljárás, annak bizonyító jellege okán meglehetősen elhúzódott, s a 

kontinentális országokból érkezett kérelmek teljesítése sokszor meghiúsult.509 

Mindehhez képest Nagy-Britannia jelenleg az Európai Kiadatási Egyezmény 12. 

cikkelyében meghatározott okiratokon túl ugyan továbbra is megkíván bizonyítékokat, 

ám ezeknek nem muszáj többé eskühatályú nyilatkozatoknak lenniük, hanem mintegy 

az ügy hiteles összefoglalását kell jelentsék. Így a kiadatási kérelem alapjául szolgáló 

bűncselekményekkel kapcsolatos tényállásnak tartalmaznia kell azoknak a 

cselekményeknek a leírását, amelyek alátámasztják, hogy a cselekmények valóban a 

kiadatási kérelem alapjául szolgáló bűncselekmény, illetőleg bűncselekmények. Ezek 

alapján – miután megküldte az iratokat a megkerső állam érdekében eljáró Királyi 

Ügyészi Szolgálatnak – a Bow Street-i vizsgálóbíró meghallgatáson dönt a kiadatási 

letartóztatás elrendeléséről. Ha elrendeli,a terheltnek joga van ahhoz, hogy a kiadatási 

letartóztatás megszöntetése tárgyában 15 napon belül fellebbezést nyújtson be a 

Divisional Court-hoz, majd ennek eredménytelensége esetén 14 napon belül a Lordok 

Házához. Lényeges, hogy miután az igazságügyi miniszter esetlegesen a kiadatási 

kérelem tárgyában pozitív döntést hoz, kizárólag 7 nap elteltével nyílik arra lehetőség, 

hogy a terhelt ténylegesen átadásra kerüljön, lévén e perióduson belül a terhelt a 

központi adminisztratív hatóság (a belügyminiszter) döntése ellen bírói 

felülvizsgálati kérelemmel folyamodhat a Divisional Court-hoz. Abban az esetben 

                                                        
507 Nem minősölhet ilyennek a nyomozás során tett nyilatkozatokra történő hivatkozás, viszont feltétlenül 
eskühatályú deklaráció a bíró előtt tett vallomás, amely részletesen tartalmazza azokat a tényeket, adatokat, 
amelyek az elfogatóparancsban foglaltakat alátámasztják. (8001/2001 (IK. 4.) IM tájékoztató) 
508 GILBERT, G.: i. m. 122. o. 
509 GILBERT, G.: i. m. 120-121. o. 



azonban, ha a terhelt fellebbezési jogáról kifejezetten lemondott és hozzájárult 

kiadatásához, az átadása 7 napon belül is megtörténhet. 

 

II.3.1.2. A „tiszta” közigazgatási eljárás rendszere 
 

Ugyan a modern kiadatási jog időszakának kezdete alapvető változásokat hozott a 

kiadatás szemléletmódját illetően (I.1.3.), ám nem szüntette meg a központi 

közigazgatási szervek befolyását a lefolytatandó eljárásba. Sőt, számos európai állam 

kizárólag ilyen természetű szerveknek biztosított hatáskört. 

Eltérően a „tiszta” bírói eljárás rendszerétől a közigazgatási eljárás rendszere a 

gyakorlatban teljes tisztaságában is fellelhető volt, ennek oka pedig jórészt azokban a 

körülményekben rejlett, amelyek a bírói szervek kizárólagos kompetenciájának 

elismerése ellenében hatottak (lásd: II.3.1.1.). 

A „tiszta” közigazgatási rendszer Franciaországból indult ki, s hatással volt 

Poroszország, a legtöbb német állam, valamint Spanyolország jogára is. A rendszer 

alapelveit 1841. áprilisában a francia igazságügyi miniszter a főügyészekhez intézett 

körrendelete fogalmazta meg.510 E szerint a bíróságok a kiadatási eljárás egészéből ki 

voltak zárva, minek folytán kontradiktórius eljárásnak sem volt helye, s a kiadatás 

engedélyezhetőségéről való döntés meghozatala az államfő diszkrecionális jogkörébe 

tartozott. Határozatát kizárólag a kiadatási kérelemhez csatolt okiratokban foglaltakra 

alapította, s a terheltet letartóztatni csak a kiadatás engedélyezése után lehetett. Az 

1875. októberében, valamint az 1876. decemberében kiadott igazságügy-miniszteri 

rendeletek azonban námileg kikezdték a rendszer „tisztaságát”. Lehetővé vált a terhelt 

letartóztatása a kiadatásról szóló pozitív döntés megszületése előtt is és a letartóztatás 

elrendelésének jogával a belügyminisztert ruházták fel. A terheltet minden esetben 

kihallgatta az államügyész, aki a kihallgatás foganatosítása után minden iratot a 

kihallgatásról készített jegyzőkönyvvel együtt jelentés kíséretében a főállamügyészhez 

terjesztett fel. Ez utóbbi szintén véleményezte az ügyet és az iratokat az 

igazságügyminiszternek továbbította.  
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Napjainkban a központi adminisztratív hatóság Európában egy államban sem 

gyakorol kizárólagos hatáskört – e tekintetben tehát folytatódott az 1875-ben 

megkezdődött irányvonal. Oka ennek az is, hogy – mint azt a II.3.1.1. alatt említettem 

– a jogi szempontokon kívül bár számos politikai körülmény vizsgálata is 

elkerülhetetlen a kiadatási eljárás során, ám a Felvilágosodás folyományaként 

formálódó kiadatási jog nem maradhatott közömbös az államhatalmi ágak 

elválasztásának elve és a jogállamiság princípiuma iránt, s a kiadatást elsősorban a 

társadalom védelméből fakadó igazságügyi intézményként, nem pedig hatalmi 

öncélként definiáló modern kiadatási jog korszakának szellemiségével (I.1.3.) pedig az 

ilyen rendszer végképp nem fér(t) össze.  

 

II.3.1.3. A „vegyes” eljárási rendszer 
 

Miután a fentiekben fejtegettek alapján láthatóan a kiadatási eljárásban különböző 

körülmények folytán mind a központi közigazgatási, mind pedig a bírói szervek 

kizárólagos eljárására és hatásköre meglehetősen nehezen indokolható és realizálható a 

gyakorlatban, elkerülhetetlenné vált egy olyan szisztéma kialakítása, mely megkísérli 

a bírói és közigazgatási rendszer leghasznosabb és egymással összeegyeztethető 

elemeiből, szempontjaiból felépíteni a kiadatási eljárást. Ennek eredményeként 

Európában először 1874-ben a belga kiadatási törvény határozott meg ilyen 

procedúrát,511 s ezért az ennek modelljén alapuló eljárási rendszert „belga” kiadatási 

eljárási rendszernek is nevezik.  

Ennek alapgondolata az, hogy a kiadatási eljárás két, egymástól jól elkülönülő 

szakszra osztható. Így az érdemleges határozathozatalt előkészítő eljárás a bíróságok 

hatáskörébe tartozik, míg a kiadatásról való érdemi döntés a központi közigazgatási 

hatóságot illeti meg, aki rendszerint, bár nem minden államban az igazságügyi 

miniszter. Erre figyelemmel azonban a vegyes rendszernek napjainkig hatóan két 

variációja alakult ki.  

Az egyik megoldás szerint a központi közigazgatási hatóság semmilyen tekintetben 

sincs kötve a bíróság kiadatás kapcsán megfogalmazott álláspontjához, s így a bíróság 
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szerepét egyszerűen, mint az adminisztratív szervet kisegítő szerepkörre szorítja. Erről 

rendelkezett az említett belga kiadatási törvény, melynek álláspontja Belgiumban még 

1991-ben is tükröződött. A kiadatási letartóztatásnak e szerint akkor van helye, ha az 

igazságügyi miniszter már magából a kérelemből és az ahhoz csatolt iratokból nem 

győzödött meg arról, hogy a kiadatást mindenképpen meg kell tagadni. A 

kontradiktórius elemeknek nagyon szűk tér van szabva, s önmagában nem akadálya a 

bíróság letartóztatás elrendelésének tárgyában tartott ülése megtartásának az, ha a 

terhelt nincs jelen. Korlátozott továbbá a terhelt és védője iratbetekintési joga is. 

Ismereteim szerint továbbá míg az 1874-ben kelt belga törvény alapján a terheltnek 

lehetősége nyílt a bíróság határozata ellen fellebbviteli bírósághoz folyamodni,512addig 

egy 1991-ben írt tanulmány alapján már erre sem nyílik módja.513     

A vegyes rendszer másik megjelenése a jogalkotásban a bíróságok szerepét ugyan 

szintén a központi adminisztratív hatóság döntését segítő funkcióban határozza meg, s 

szintén lehetőséget biztosít arra, hogy a kompetens miniszter adott esetben – tipikusan 

a közrendi klauzula alapján – a kiadatási kérelem megérkezését követően ipso facto 

megtagadja a kérelem teljesítését. Ám amennyiben a döntéshozatalt előkészítő 

eljárásban a bíróság a terhelt kiadhatósága tárgyában negatív álláspontra 

helyezkedik, s eképpen nem rendeli el kiadatási letartóztatását, e döntéséhez a 

közigazgatási szerv kötve van („kötelező vélemény”). Egyedül tehát abban az esetben 

hozhat a központi hatóság a bíróság véleményétől eltérő határozatot,amennyiben a 

bíróság nem látja jogi szempontból akadályát a terhelt kiadatásának („ajánlás értékű 

vélemény”). A belga rendszer ezen variációja egyébként az, amely napjaink 

Európájában az uralkodó szisztéma, s eképpen kiolvasható számos állam, így a svájci, 

a német, a holland és nem utolsósorban hazánk jogsegély-törvényéből. 

 

II.3.2. A kiadatási eljárás főbb elemei az Európai Kiadatási Egyezmény 

kontextusában 
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Figyelemmel arra, hogy az egyes nemzeti jogsegély-törvények a kiadatási eljárás 

kapcsán speciális és szükségképpen részletekbe menő szabályozást igyekeznek 

nyújtani, önálló esszét igényelne mindezek alapos bemutatása és összehasonlítása. 

Éppen ezért e helyen erre nem teszek kísérletet, hanem „mindössze” az Európában 

jelen pillanatban legalapvetőbb és a legszélesebb körben alkalmazott forrásnak 

számító Európai Kiadatási Egyezmény által rögzített releváns rendelkezések mentén 

vázolom fel a kiadatásról való döntés megszületésének folyamatát, s ezáltal egyben az 

egyes nemzeti államok kiadatási eljárásának közös elemeit törekszem kiemelni. Ennek 

áttekintését segítendő, a 3. sz. ábrát igyekeztem felvázolni.  

A) Abból indulok ki, hogy Európában a II.3.1.3. alatt említett „vegyes” rendszer az 

uralkodó, s így van ez hazánk joga szerint is. Ehhez képest az érdemi döntéshozatalt 

megelőző szakasz a kiadatási kérelem előterjesztésével veszi kezdetét. Ezt az Európai 

Kiadatási Egyezmény 12. cikkelye szerint fő szabályként írásban és diplomáciai 

úton514 kell előterjeszteni, ám a Felek az érintkezés más módjában közvetlenül is 

megállapodhatnak. A konvencióhoz csatolt Második Kiegészítő Jegyzőkönyv 5. 

cikkelye az érintkezés útjává fő szabályként az Igazságügyi Minisztériumok közötti 

közvetlen kapcsolatfelvételt teszi, ám továbbra sem zárja ki a diplomáciai út 

igénybevételét, valamint egyéb érintkezési módokban való közvetlen megállapodást. 

A megkeresésnek tartalmaznia kell az elfogatóparancs, vagy a bűnösséget megállapító 

és büntetést kiszabó, vagy biztonsági intézkedést (II.1.1.3.) elrendelő határozat eredeti 

példányát, vagy hiteles másolatát. Továbbá a kérelem tárgyát képező 

bűncselekmény(ek) történeti tényállását, elkövetésük helyét, idejét, azok jogi 

minősítését, valamint az alkalmazandó jogszabályokra utalást. Úgyszintén fel kell 

tüntetni utóbbiak szövegét és a kiadni kért terhelt személyazonosságának lehető 

legpontosabb leírását, illetve az állampolgárságára vonatkozó adatokat. Hazánk 

NBJTV-e mindezeken felül megkívánja a megkereső állam igazságügyi hatóságának 

megnevezését, továbbá a megkereső állam kötelezettségvállalásainak rögzítését a 
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halálbüntetési klauzula, a specialitás elve, illetve az átadandó tárgyak meghatározott 

időn belül történő visszajuttatását illetően.  

Az előterjesztett megkeresés nyelve fő szabályként akár a megkereső, akár a 

megkeresett állam nyelve lehet, azonban a megkeresett Fél kérhet az Európa Tanács 

bármely hivatalos nyelvére történő fordítást. Csak akkor lehet a megkeresett állam 

nyelvére történő fordítást megkövetelni, ha a megkereső Fél is csak a saját nyelvén 

fogadja a megkereséseket (ami a gyakorlatban tudomásom szerint nem túl gyakran 

fordul elő). 

Előfordulhat, hogy ugyanazon személy vonatkozásában ugyanazon, vagy különböző 

bűncselekmények tárgyában egyszerre több állam terjeszt elő kiadatási kérelmet, 

melyek így egymással konkurálnak. Mint ahogyan azt korábban említettem (II.2.4.2.), 

sem az Európai Egyezmény, sem pedig más releváns forrás nem nyilvánítja a 

konkurencia feloldásánál figyelembe veendő szempontokat – melyek egyébként is 

csak exemplifikatív jelleggel vannak kiemelve - egyben egyfajta hierarchiának is. Az 

kétségtelen ugyan, hogy az Egyezményben rögzített szempontok sorrendisége 

hallgatólagosan magában rejt egy olyan általános preferenciát, amelyet a Felek 

korábbi bilaterális kapcsolatrendszerének összehasonlító elemzéséből szűrtek le, s 

foglaltak a Konvencióba. Ehhez képest különösen a kiadatás tárgyát képező 

bűncselekmény(ek) súlyára, az elkövetés helyére, a kérelmek keltére, valamint a 

kiadni kért személy állampolgárságára kell figyelemmel lenni a kiadhatóságról való 

döntés meghozatala során (17.cikkely). A probléma egy speciális, egyszerre több 

szempontra is figyelő megoldását adja a már szintén említett svájci jogsegély-törvény 

7.§ 2.pontja, valamint a NBJTV 13.§(2) bekezdése. (II.2.4.2.). 

Miután az igazságügyi miniszter fogadta a megkeresést, s magából a kérelemből, 

illetve a csatolt iratokból – tipikusan a közrendi klauzulára hivatkozással – nem kell 

nyilvánvalóan megtagadni a kiadatási kérelem teljesítését (NBJTV 18.§), továbbá 

amennyiben a kérelemben foglalt adatok elegendőnek látszanak az érdemi 

döntéshozatalhoz, s így a kérelemben foglaltak kiegészítésére nincs szükség (13. 

cikkely), az igazságügyi miniszter a megkeresést haladéktalanul megküldi a 

kompetens bírói szervnek (hazánkban ez a Fővárosi Bíróság). Ha a kiadni kért személy 

ismeretlen helyen tartózkodik, elrendeli felkutatását és kiadatási őrizetbe veszi. Ennek 



pontos tartamáról, illetve maximumáról a külföldi kiadatási törvények közül nagyon 

kevés tartalmaz rendelkezést, s általában a háttérjogszabálynak számító büntetőeljárási 

törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. A NBJTV ugyan szintén a Be. törvényt 

tekinti háttérnek, de a Különleges Eljárásokra vonatkozó általános rendelkezések 

körében meghatározott maximum hat napos tartam (Be. 356§(4)) helyett legfeljebb 72 

órás időtartamot irányoz elő. Külön kérelem esetén a bíróság elrendeli továbbá a tárgyi 

bizonyítékul szolgáló tárgyak felkutatását és lefoglalását is, különösen amelyeket az 

elkövető a bűncselekmény elkövetése útján szerzett, vagy a bűncselekmény eszközéül 

szolgáltak (20.cikkely) (ez egyébként a kiadatástól elkülönült eljárási jogsegély 

keretében is kérhető). -  Az Európa Tanács egy 1975. májusában elfogadott 

Ajánlásában javasolta a Szerződő Feleknek, hogy e tekintetben minél szélesebb körben 

vegyék figyelembe a bűncselekmény áldozatának is az érdekeit.515 A tárgyak 

kiadásának problémája egyébként az eljárási jogsegély körében fejlődött jelentősen 

tovább.  

A bíróság ezt követően a kiadhatóság kérdését befolyásoló körülmények tekintetében 

meghallgatást tart – mely több állam, így elvben hazánk nemzeti joga szerint516  

lehetőséget ad alibi bizonyításra is517 - s tájékoztatja a kiadni kért személyt a kiadatása 

iránt előterjesztett kérelem tartalmáról. A meghallgatáson védő részvételét általában 

minden kiadatási törvény lehetővé teszi, ám fő szabályként csak a büntetőeljárási 

kódexekben előírt esetekben nyilvánítja kötelezővé. Amennyiben a kiadatás (jogi) 

feltételeit fennállónak tartja, a bíróság elrendeli a terhelt kiadatási letartóztatását. 

Ennek tartamáról szintén elenyésző számú kiadatási törvény rendelkezik, viszont a 

NBJTV nagyon haladóan, a garanciális szempontokra figyelemmel kifejezetten rögzíti 

                                                        
515 PONCET, D. – GULLY-HART, P.: Extradition – The European Approach (In: BASSIOUNI, M. Ch.: 
International Criminal Law Vol. II. – Procedural and Enforcement Mechanisms (Transnational Publishers, Inc., 
1999.) 289.o.) 
516 A NBJTV sem zárja ki ezt a lehetőséget per se, hiszen a 20.§(1) e) pontja alapján a kiadni kért személyt 
meghallgatni nem csupán az ott rögzített körülményekre lehet, lévén azok exemplifikatív módon kerültek 
megfogalmazásra. Az alibi bizonyítás gyakorlati alkalmazásának komolyabb megfontolása meghatározó hatással 
lehet a magyar bírói gyakorlatra is. 
 
 
517 Különösen azon államok kiadatási eljárásjogában nyílik erre lehetőség, amelyek a releváns jogkérdéseken túl 
ténykérdéseket is vizsgálnak. Így elsősorban az angol-szász jogrendszerű államok kiadatási eljárásában van mód 
alibi- bizonyításra, de a svájci jogsegély-törvény 53. §-a is rendelkezik erről a lehetőségről. Lényeges, hogy bár 
napjainkra Európában a prima facie bizonyítékok megkövetelésének gyakorlata visszaszorulóban van 
(II.3.1.1.), ez azonban nem zárja ki a azt a lehetőséget, illetve a terhelt azon jogát, hogy ilyen természetű 
bizonyíték felhasználható legyen.  



a kiadatási letartóztatás maximumát, melyet 6 hónapban határoz meg, s legfeljebb egy 

ízben további hat hónappal tart meghosszabbíthatónak. Rögzíti továbbá, hogy ha a 

kiadatást szabadságelvonással járó büntetés, vagy ilyen intézkedés végrehajtása 

tárgyában kérik, a letartóztatás tartama nem haladhatja meg a végrehajtandó 

szabadségelvonással járó szankció tartamát. (A kiadatási letartóztatás emberi jogokkal 

való összefüggéséről a II.2.6. alatt szóltam.)  

A bíróság határozatával szemben fellebbezésnek van helye, mely a kiadatási törvények 

szerint általában nem bír felfüggesztő hatállyal az eljárásra nézve. Ez szerintem 

felettébb aggályos, mert így hasonló problémával szembesülhetünk, mint amit az 

Európai Emberi Jogi Bírósághoz történő panasz benyújtása kapcsán említettem 

(II.2.6.), lévén elvben előfordulhat, hogy mire a jogorvoslati kérelem tárgyában 

határozat születik, az igazságügyi miniszter hozzájárul a terhelt kiadatásához, illetve 

átadásához. 

Lényeges, hogy a végső, érdemi határozathozatal szakaszában az európai államok 

szinte mindegyikében a bíróság kiadhatóságról hozott negatív állásfoglalása az 

igazságügy-miniszterre kötelező, aki ilyenkor a kiadatást e határozatra utalással 

tagadja meg (holland kiadatási törvény 33.cikkely, NBJTV 26.§(1)). Ugyanakkor az a 

tény, hogy a kompetens bírói szerv nem látja akadályát a kiadatásnak, nem köti az 

adminisztratív hatóságot, az a jogi szempontokon túl egyéb politikai, célszerűségi, 

pénzügyi körülményeket szabadon mérlegelve hozhatja meg döntését, amely így akár 

elutasító is lehet. Ebben az esetben a kiadatást megtagadó határozatot indokolni kell 

(18.cikkely 2.), hiszen az Egyezményben a Felek nemzetközi kötelezettséget vállaltak 

a kiadatás foganatosítására, s eképpen ez már nem csak jognak tekinthető, hanem 

kötelességgé is vált. E ponton nagyon lényeges kiemelni azt, hogy szinte egyik 

nemzeti kiadatási (jogsegély) törvény sem rendelkezik arról, hogy miután a kiadatási 

kérelem elutasításra került, a megkeresett állam fontolja meg büntetőeljárás 

megindítását, vagy egyéb intézkedés megtételét a terhelttel szemben. Ez pedig az 

Európai Kiadatási Egyezmény alapján működő európai régió kapcsolatrendszerében 

feltétlenül szükséges lenne, mivel maga az Egyezmény csupán közvetve, a saját 

állampolgár kiadatásának megtagadásával kapcsolatban tartalmazza az aut dedere aut 

judicare kívánalmát (II.1.1.1.). Ehhez képest a NBJTV európai viszonylatban 



rendkívül haladóan, a 28.§ keretében úgy rendelkezik, hogy az elutasító határozat 

meghozatalát követően az igazságügyi miniszter büntetőeljárás esetleges 

megindításának mérlegelése céljából az iratokat meg kell küldje a Legfőbb 

Ügyésznek, aki a 2/1999 (ÜK. 2.) LÜ utasítás 73.§(3) alapján jár el. 

Ha az igazságügyi miniszter a kiadatást engedélyezi, a megkereső Felet tájékoztatni 

kell a terhelt átadásának helyéről és időpontjáról, valamint a kiadatási eljárásban 

foganatosított kényszerintézkedések tartamáról. Amennyiben, a megkereső Fél a 

személy átvételét elmulasztja – kivéve, ha vis maior lépett fel – az Egyezmény szerint 

a terheltet 15 napon belül szabadlábra lehet, 30 napon belül pedig szabadlábra kell 

helyezni – hozzáteszem, ideális esetben csak azt követően, ha az aut dedere aut 

judicare elvéből folyó követelményt a megkeresett Fél megfontolás tárgyává tette. 

Végül előfordulhat, hogy a kiadatási kérelem előterjesztése idején a megkeresett 

államban a terhelttel szemben más bűncselekmény miatt büntetőeljárás van 

folyamatban, vagy szabadságvesztését tölti. Ilyen esetben a kiadatási eljárást le lehet 

folytatni, a végső határozatot is meg lehet hozni, ám az igazságügyi miniszter annak 

ellenére, hogy esetleg a terheltet „kiadja”, még nem biztos, hogy „át is adja”, lévén a 

formailag kiadott terhelt átadásának elhalasztására lehetőség nyílik a folyamatban lévő 

büntetőeljárás, vagy büntetésvégrehajtás befejezéséig. Erről részletesebben az elévülés 

kapcsán az ideiglenes átadás intézményével együtt a II.2.1.1. alatt szóltam.   

C) Ha a 3. sz. ábrát még jobban szemügyre vesszük, látható, hogy a kiadatási eljárás 

nem csupán a fentiekben vázolt, hagyományosnak is nevezhető úton folytatható le. 

Előfordulhat ugyanis, hogy sürgős esetben, tipikusan, ha a terhelt szökésétől kell 

tartani, mire a kiadatási kérelem megérkezne, annak célja már meghiúsulna. Éppen 

ezért az Európai Egyezmény lehetőséget biztosít a Feleknek arra, hogy még a kiadatási 

kérelem előterjesztését megelőzően akár diplomáciai, akár közvetlenül postai, vagy 

távirati úton, akár az INTERPOL adott nemzeti irodája útján a terhelt ideiglenes 

kiadatási letartóztatása iránti kérelmet terjesszenek elő. Fontos, hogy fő szabályként 

valamilyen írásos nyomot hagyó formában kell  a kérelem előterjesztésre kerüljön, s 

kizárólag a megkereső állam kezdeményezésére lehet ideiglenes letartóztatást 



elrendelni.518 Mivel sokszor még így sem bizonyult kellőképpen gyorsnak az államok 

kooperációja, elkerülhetetlenné vált, hogy a Felek ilyen kérelmet az említetteken túl 

egyéb más, a megkeresett Fél által elfogadott módon is igyekezzenek előterjeszteni. 

Erre figyelemmel és az Egyezmény 28.cikkelyének (2) bekezdésére támaszkodva az 

1989-es San Sebastiani Egyezmény (I.3.2.2.) javasolta először a faxon történő 

továbbítás módszerét (melyet egyébként az 1996-ban kelt EU kiadatási konvenció 13. 

cikkelye is átvett), valamint erre tekintettel döntöttek úgy a schengeni államok, hogy a 

Schengeni Információs Rendszerben kibocsátott szignalizáció az  Európai Kiadatási 

Egyezmény 16. cikke                                                                       

értelmében kibocsátott ideiglenes kiadatási letartóztatás iránti kérelemmel azonos 

hatályú.519 

Az ideiglenes letartóztatás iránti kérelemben közölni kell, hogy a bűnösséget 

megállapító határozat, illetve az elfogatóparancs közül valamelyik létezik, és hogy a 

kiadatás iránti megkeresés megküldése a kérelmezô szándékában áll. Közölni kell 

továbbá, hogy mely bűncselekmény miatt kívánják a kiadatási kérelmet előterjeszteni, 

valamint azt, hogy ezt hol és mikor követték el. Ha mód van rá, a keresett személy 

személyleírását is mellékelni kell (16.cikk 2.). A kérelemről a megkeresett Fél 

kompetens bírói szerve saját nemzeti joga szerint dönt. Ha nem találja az ideiglenes 

letartóztatás feltételeit fennállónak, a terheltet a kiadatási őrizetből szabadlábra kell 

helyezni. Fontos, hogy ebben az esetben nem érvényesül az aut dedere aut judicare 

követelménye, hiszen még kiadatási kérelmet nem terjesztettek elő. Pozitív elbírálás 

esetén a letartóztatás elrendeléséről az igazságügyi miniszter haladéktalanul értesíti a 

megkereső államot. Az ideiglenes szabadlábra helyezés elvben nem kizárt, bár ezzel az 

államok a gyakorlatban ritkán élnek, hiszen a személy estleges szökése könnyen a 

megkeresett állam Európai Egyezményben vállalt körültekintő eljárási 

kötelezettségének megsértéséből fakadó felelősségét vonhatja maga után.520 

                                                        
518 Ellenben pl. hazánk számos nem-európai állammal kötött kétoldalú kiadatási szerződésében 
találhatunk olyan rendelkezést, amely értelmében az egyik Fél kompetens hatósága kölön kérelem nékül, 
saját elhatározásából is ideiglenesen letartóztathatja az olyan személyt, aki tudomása szerint a másik szerződő 
Fél területén kiadatási bűncselekményt követett el (lásd pl. az 1982-ben kötött magyar-kubai szerződés 57.cikk 
(2) bekezdését, az 1985-ben létrejött magyar-vietnámi szerződés 64. cikk (2) bekezdését, vagy az 1977-ben kelt 
magyar-iraki szerződés 31.cikk (2) bekezdését. 
519 Lásd különösen a Schengen (II) Egyezmény 64. és 95. cikkelyeit. 
520 PONCET, D. – GULLY-HART, P.: i. m. 288. o. 



Az ideiglenes kiadatási letartóztatás megszüntethető, ha a megkeresett Fél a 

letartóztatás elrendelésétől számított 18 napon belül nem kapta meg a kiadatási 

kérelmet és az említett iratokat. Az ideiglenes letartóztatás tartama azonban 

semmiképpen sem haladhatja meg a 40 napot. A szabadlábra helyezés – eltérően 

néhány korábban hatályban volt kétoldalú európai kiadatási szerződéstől521 - nem 

akadálya az újabb letartóztatásnak és kiadatásnak, ha a kiadatási kérelem utólag 

érkezik meg. Ugyanakkor, amennyiben az ideiglenes kiadatási letartóztatás elrendelése 

során a rendelkezésre álló iratok alapján a kiadatás feltételei valószínűsíthetők még a 

kiadatási kérelem megérkezése előtt, az európai államok egyre szélesebb körében 

nyílik lehetőség arra, hogy sor kerülhessen egy, az Európai Egyezményben foglalt 

procedúrához képest egy ún. egyszerűsített eljárásra. Ennek alapvető megfontolásait és 

szabályait a következő pont alatt a foglaltam össze. 

 

II.3.3. Az egyszerűsített kiadatási eljárás megoldásai Európában 

 

A kiadatási procedúra egyszerűsítésére irányuló törekvés egyszerre igyekszik mind a 

bűnüldözés hatékonyságának igényét, mind pedig a terhelt emberi jogainak 

tiszteletben tartását figyelembe venni. Alapgondolata – mint arra fentebb utaltam – az 

ideiglenes kiadatási letartóztatáshoz kötődik. Ennek során ugyanis, ha a kérelemhez 

csatolt iratok alapján a letartóztatás elrendelésével megkeresett állam joga szerint a 

kiadatás nem ütközik nyilvánvalóan valamilyen akadályba, sőt éppen, hogy már ezen 

iratokból megállapítható a kiadatás feltételeinek fennállta, a kompetens bíróság 

tájékoztatja a terheltet, hogy amennyiben hozzájárul kiadatásához, a specialitás elve 

(II.2.2.) nem kerül alkalmazásra, s a végső, érdemi döntést meghozó, hatáskörrel 

rendelkező adminisztratív hatóság (tipikusan az igazságügyi miniszter) engedélyezheti 

a kiadatást a kiadatási kérelem megérkezése előtt is.  

Európában az észak-európai államok egymás közötti együttműködés keretében bukkant 

fel először a kiadatási eljárás formalitásainak lazítására irányuló törekvés. Ehhez 

                                                        
521 A magyar-görög, a magyar-lett, a magyar-angol szerződés kifejezetten kimondta, hogy ha a terheltet 
meghatározott idő eredménytelen elteltét mövetően szabadlábra helyezik a megkeresett államban, ugyanazon 
bűncselekmény tárgyában többé nem lehet kérni a letartóztatását (SZASZY I.: Kiadatási jog (Franklin Társulat, 
Bp., 1933.) 174. o.) 



képest a  kiadatási eljárás az egységes törvények (II.1.2.3.) szerint erőteljesen 

egyszerűsített típusú, szükségképpen hasonló elveken működő, ám részletszabályait 

tekintve államonként mutat bizonyos eltéréseket. Habár az egységes törvények nem 

teremtenek nemzetközi jogi kötelezettséget a kiadatásra522, az együttműködés 

vezérelve az, hogy a döntéshozás a meghatározott kiadatási feltételek fennállta esetén 

lehetőség szerint mindig pozitív eredménnyel záruljon. A gyakorlatban ez 

túlnyomórészben meg is valósul, mivel a kérelem előterjesztését mindig informális 

egyeztetések előzik meg. A kiadatási eljárás egyszerűsítése keretében a megkeresést a 

diplomáciai út megkerülésével, a megkereső fél nyomozó hatósága, vagy ügyészi 

szerve közvetlenül a megkeresett állam hatáskörrel rendelkező hasonló hatóságainál 

terjeszti elő. Ha a kiadni kért terhelt szökésben van, a megkeresést a Legfőbb 

Ügyésznél kell előterjeszteni, s ezután rendelhető el a terhelt felkutatása. Elfogását 

követően rövid időn belül (Norvégiában ez 24 óra) bíróság (Svédországban ügyészség) 

elé kell állítani, amely meghallgatást tart arra nézve, hogy a terhelt beleegyezik-e a 

kiadatásába. Amennyiben a válasz pozitív, a nyilatkozat jegyzőkönyvezésre kerül, s a 

(helyi) ügyész haladéktalanul elrendelheti kiadatását. Lényeges, hogy míg 

Svédországban a beleegyezés ténye azonban csupán felhatalmazás a döntéshozatalra, 

s az ügyész a kiadatás egyéb feltételeinek alapos vizsgálatát követően dönthet 

pozitívan a kiadatásról523, addig pl. Norvégiában a beleegyezés önmagában elegendő a 

döntéshez. Az ügyészi szervek egyik államban sem bírnak felhatalmazással arra nézve, 

hogy a kiadatási kérelmet elutasítsák. Ha a terhelt nem egyezik bele kiadatásába, 

illetve amennyiben pl. a svéd ügyész a megvizsgált körülmények, feltételek alapján 

nem tartja teljesíthetőnek a kérelmet, felterjesztik az ügyet a kormány elé 

(Norvégiában és Dániában az igazságügy-miniszter, Finnországban a belügyminiszter 

a kompetens). Ez kikérheti a Legfelsőbb Bíróság véleményét, amelynek a megkeresést 

illetően negatív álláspontja kötelező erővel bír a kormány végleges döntésére nézve. 

Egyébként a Legfelsőbb Bíróság szerepe az általános gyakorlathoz képest a skandináv 

                                                        
522 Pl. a norvég törvény 1.§-a megfogalmazása szerint a kiadni kért terhelt a feltételek fennállása esetén kiadható. 
[MULDER, C. – SWART, B.: Sub-Regional Arrangements: The nem kiadatási Benelux and the Nordic 
Countries (In: BASSIOUNI, M. Ch.: International Criminal Law Vol II. – Procedural and Enforcement 
Mechanisms (Transnational Publishers, Inc., 1999) 398.o.]. Nem teremt továbbá a Helsinki Egyezményben 
lefektetett együttműködési kötelezettség sem kiadatási obligációt, hiszen az nem kiadatási szerződés 
(I.3.2.1.). 
523 ASP, P.: Nordic Judicial Co-operation in Criminal Matters (Uppsala, 1998.) 14-15.o. 



együttműködés keretében rendkívül korlátozott. A nem-északi államokkal való 

együttműködés kapcsán gyakran hangsúlyozzák egy politikától független szerv 

szerepvállalásának szükségességét, annak érdekében, hogy a megkereső állam 

esetleges politikai nyomásgyakorlását a lehető legnagyobb mértékben kiküszöböljék. 

Más kérdés szerintem, hogy ez az igény nem lenne-e mégis inkább a skandináv 

kooperáció keretében fontosabb, hiszen a megkereső fél a szoros kapcsolatokra 

figyelemmel mindig biztosra veszi a kérelem teljesítését.  

Az észak-európai államok egyszerűsített típusú kiadatási együttműködése mellett 

fokozatosan egyre több jogforrás rögzített rendelkezéseket az egyszerűsített kiadatás 

szabályozása tárgyában. Ide sorolható feltétlenül a Benelux Kiadatási Egyezmény 19. 

cikkelye, mely egyébként szó szerinti fordításban gyorsított eljárásnak nevezi azt a 

procedúrát, amelyben a specialitás elvéről történő lemondás mellett a terhelt 

hozzájárulhat a kiadatásához az arra irányuló kérelem formális előterjesztését 

megelőzően is. Ennek során gyakorolhatja a védelemhez való jogát, s hozzájárulását a 

megkeresett állam Államügyészségének egy tagja jelenlétében kell megadja, amely 

utóbbinak jóváhagyása is szükséges a kiadatás megtörténtéhez. Ennek megléte esetén 

rendkívül rövid idő alatt, 5 napon belül kell megtörténnie a terhelt átadásának. 

Az 1970-es évektől kezdődően egyre több olyan állam nemzeti jogsegély-törvénye is 

vett fel paragrafusai közé az egyszerűsített kiadatási eljárásra vonatkozó szabályokat, 

amelyek közel sem olyan szoros együttműködési kapcsolatrendszerben folytattak 

kooperációt, mint a benelux és a skandináv államok együttműködési közege. 

Feltétlenül ide sorolható pl. Portugália, Svájc, Ausztria, Németország, valamint nem 

utolsósorban a NBJTV 1998. évi LXXXVII. törvénnyel történt módosítását követően 

Magyarország is. Ugyan a NBJTV az említett törvény 87.§-ával történt módosítását 

megelőzően is tartalmazott az egyszerűsített kiadatásról rendelkezést (23.§), ennek 

keretében viszont csak annyit rögzített, hogy a Fõvárosi Bíróság a meghallgatás során 

a kiadni kért személyt tájékoztathatja, hogy amennyiben a kiadatásához hozzájárul, a 

specialitás elvére vonatkozó rendelkezések nem kerülnek alkalmazásra. Nem 

biztosított azonban lehetőséget arra, hogy az igazságügyi miniszter engedélyezhesse a 

kiadatást az arra irányuló formális kérelem előterjesztését megelőzően is, s ezzel 

tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a lényeg maradt ki. Ezt a problémát küszöbölte ki 



aztán 1999. március 1-jei hatállyal a módosítás, továbbá garanciális elemként hozta be 

a kioktatás megtörténtének és a hozzájáruló nyilatkozat megtételének 

jegyzőkönyvezését. Az egyszerűsített kiadatási eljárásra vonatkozóan rendelkezéseket 

legkorábban megfogalmazott nemzeti jogsegély-törvények, s az ezek alapján 

kibontakozó gyakorlat aztán egy következő szinten jelentős hatással bírt a Schengen 

(II) Egyezmény megalkotására is, mely a 66. cikkelyében szintén rögzített releváns 

rendelkezéseket. E szerint amennyiben valamely kiadni kért személy kiadatása nem 

nyilvánvalóan tilos a megkeresett Szerződő Fél jogának értelmében, ez a Szerződő Fél 

formális eljárás nélkül engedélyezheti a kiadatást, feltéve, hogy a kiadni kért személy a 

bíróság egyik tagja előtt felvett jegyzőkönyvvel ehhez hozzájárul, s kifejezetten 

lemond a specialitás elvének kedvezményéről, miután ez utóbbi tájékoztatta a személy 

formális kiadatási eljáráshoz való jogáról. A kiadni kért személy meghallgatása során 

védő segítségét veheti igénybe, s nyilatkozatát nem vonhatja vissza.   

Miután pedig az egyszerűsített kiadatás intézményének alkalmazása a gyakorlatban 

egyre intenzívebbé vált, s pl. 1992-ben az Európai Közösségek tagjai közötti, közel 

700-ra rúgó kiadatási ügyek több, mint 30 %-ában járultak hozzá a megkereséssel 

érintett személyek kiadatásukhoz.524 Az ilyen tartalmú hozzájáruló nyilatkozatok 

ellenére azonban az eljárások időtartama változatlanul hosszú maradt, még akkor is, ha 

a kiadandó személlyel szemben a megkeresett államban egyéb bűncselekmény miatt 

nem is folyt büntetőeljárás, s nem is foganatosítottak előzetes letartóztatást. 

Mindennek fényében az Európai Unió keretén belül a Tanács arra az álláspontra 

helyezkedett, hogy az egyszerűsített kiadatási eljárás lefolytatásához szükséges időt és 

a fogvatartás időtartamát a lehető legrövidebbre kell csökkenteni. Alapelvként 

fogalmazta meg, hogy ezt a törekvést a kiadatás hatékonyabbá tételének igénye és a 

terhelt emberi jogainak tiszteletben tartása együttesen indokolja, hiszen – mint azt a 

II.2.6. alatt említettem – ma már nem kétséges, hogy az Európai Emberi Jogi 

Egyezmény bizonyos sztenderdjei a kiadatási eljárásra is vonatkoznak. Az 

egyszerűsített eljárás önmagában nem elég tehát, hogy a formális procedúrához képest 

informálisabb szabályokon alapuljon, annak gyorsnak is kell lennie. A XVI. 

Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszus megállapítása szerint a terhelt gyorsított 

                                                        
524 http://ue.eu.int/ejn/index.htm 



eljárához való joga egyben az ésszerű eljáráshoz való jog keretén belül az Európai 

Emberi Jogi Egyezmény 6. cikkelyből levezethető jogosultság, ugyanakkor 

megfelelően szolgálhatja a megkereső állam bűnüldözési érdekeit is, lévén minden 

nemzeti büntetőjog alapvető, generálpreventív megfontolása az, hogy a 

bűncselekmény elkövetését a lehető legrövidebb időn belül felelősségrevonás kell, 

hogy kövesse.  

A fenti megfontolások alapján 1995. márciusában speciálisan az egyszerűsített 

kiadatási eljárás tárgyában olyan Konvenció született az Európai Unió keretein belül, 

mely gyakorlatilag az első olyan európai kiadatási jogforrás, amely átfogó, részletező 

szabályozást ad, s nem pedig néhány cikkelyre korlátozva tárgyalja a problémát. Mint 

ahogyan azt a II.1.2. alatt említettem, az európai kiadatási jogforrásrendszerben az 

Egyezmény elsősorban az Európai Kiadatási Egyezmény kiegészítő, annak 

alkalmazását megkönnyítő multilaterális szerződésének minősül, s a Felek között 

hatályban lévő kedvezőbb, két vagy többoldalú megállapodásokban foglalt 

mechanizmusokat nem érinti.  

Az Egyezményben foglalt rendelkezések összességében az érintett személy és a 

megkeresett állam kompetens hatóságának a hozzájárulását fókuszálják. Az 

Egyezmény részes államai egyébként a ratifikációval egyidejűleg meg kell jelöljék a 

hozzájárulás megadására illetékes hatóságot, melyet lehetőség szerint nem a központi 

adminisztratív szervek köréből kell kiválasszanak. Lényeges, hogy a hatáskörrel 

rendelkező igazságügyi szerv beleegyezése független az eljárás alá vont személy 

hozzájárulásától, tehát a hatóság diszkrecionális jogkörben vizsgálja meg a 

kiadhatóság kérdését, illetve a kiadatás teljesítésének indokoltságát. Ennek során 

azonban különös figyelemmel kell legyen az érintett személy hozzájáruló 

nyilatkozatára, valamint arra a körülményre, hogy folyik-e az adott személlyel 

szemben valamilyen egyéb ügyben büntetőeljárás a megkeresett államban. Az 

eljárással érintett személy hozzájárulása az Egyezmény 9. cikkelyének értelmében 

vagy automatikusan (lásd pl. a Benelux államok jogát) vagy további explicit, kifejezett 

nyilatkozat csatolásával magában foglalja a specialitás elvének kedvezményéről 

történő lemondást is. Utóbbit természetesen nem a megkereső, hanem a megkeresett 

állam kompetens bírói szerve előtt kell megtennie az említett Fél nemzeti jogának 



előírásai szerint.  Biztosítani kell továbbá a védelemhez való jogot, valamint a 

hozzájáruló nyilatkozat megadásának önkéntességét és a következményekre történő 

figyelmeztetést. A deklarációt jegyzőkönyvezni kell és az fő szabályként nem vonható 

vissza. A szerződő Felek hazai jogrendszerében mutatkozó bizonyos különbségekre 

figyelemmel a 7. cikkely azonban arra is teremt lehetőséget, hogy az aláíró államok 

deklarálják a hozzájárulás visszavonhatóságát. A kiadatási eljárás zavartalanságát és 

hatékonyságát biztosítandó, a terhelt beleegyezésének időpontja és a nyilatkozatának 

visszavonása között eltelt idő nem számít bele az ideiglenes kiadatási letartóztatás – 

Európai Kiadatási Egyezmény 16. cikkelyének (4) bekezdésében meghatározott max. 

40 napos - időtartamának számításába. A megkeresett állam egyébként az ideiglenes 

letartóztatásban lévő személy hozzájárulásának megtörténtéről haladéktalanul értesíti a 

megkereső Felet. A hatékonyság és a gyorsaság igényével ezen értesítést a tagállamok 

kompetens hatóságai egymás között közvetlenül kell továbbítsák. A 11. cikkely szerint 

a nyilatkozat megszületésétől számított 20 napon belül a megkeresett állam meg kell 

hozza a kiadatásról való érdemi határozatot, s az erről való értesítést követő 20 nap 

elteltével pedig a személyt ténylegesen is át kell adni. Amennyiben ennek 

foganatosítását vis maior akadályozza, a Felek az átadás új napjában kell 

megállapodjanak,  melyet további 20 napon belüli időpontra kell kitűzni.  

Az Egyezmény két alapvető esetkörben alkalmazandó. Az egyik szerint a jövőbeni 

kiadatás reményével a terhelt ideiglenes kiadatási letartóztatása iránt kerül kérelem 

előterjesztésre, s az érintett személy a letartóztatás elrendelését követő 10 napon belül 

hozzájárul kiadatásához, a megkeresett állam pedig más ügy kapcsán nem kívánja vele 

szemben büntetőhatalmát gyakorolni. Ez az egyszerűsített kiadatás alaptípusa. A 

második szituáció azt az esetet takarja, amikor az érintett személy hozzájárulását a 10 

napos határidő lejártát követően, de az Európai Kiadatási Egyezmény 16. cikkelyében 

foglalt 40 napos határidő lejártát megelőzően adja meg, s a kiadatási kérelmet még 

nem terjesztették elő. A Konvenciót végül egy harmadik esetben is lehet alkalmazni – 

legalábbis amennyiben az adott tagállam erre vonatkozóan nyilatkozatot tett a 

Konvenció ratifikálásakor. Ennek alapján az Egyezmény alkalmazható akkor is, ha a 

kiadni kért személy hozzájárulását a formális kiadatási kérelem előterjesztését 



követően adja meg, tekintet nélkül arra, hogy a kérelem benyújtását megelőzte-e 

ideiglenes letartóztatás iránti kérelem.        

 

II.4. A kiadatás hagyományos intézményének alternatívái Európában 

 

Figyelemmel különböző tényezőkre, így különösen az együttműködő felek közötti 

kapcsolatok minőségére és intenzitására, a kiadatási eljárás idő- és költségtényezőire,  

valamint annak sokszor bizonytalan kimenetelére, az államok több esetben már nem 

csupán lazítottak a kiadatási procedúra formalitásain, henem sokszor magát az eljárást 

sem folytatják le. Ezzel párhuzamosan, bár ettől sokszor függetlenül figyelhető meg az 

is, hogy úgy az indirekt, mint a direkt büntető igazságszolgáltatási rendszerben olyan 

kooperáció iránti igény is kialakul, amely a kiadatás célját fókuszálva bár, de a 

kölcsönös politikai-jogi bizalom alapján az igazságügyi hatóságok közötti közvetlen 

érintkezésen túl a vizsgálandó és alkalmazandó hagyományos kiadatási akadályok, 

illetve feltételek körét oly minimálisra csökkenti, hogy a kiadni kért terhelt átjuttatása 

lényegében – legalábbis fő szabályként - az illető egyszerű átadásával egyenlő, ami a 

kiadatás jogintézményének alapvető tartalmi elemeinek felszámolódásával jár és a 

(jog)intézmény újragondolását eredményezi. Mindezzel párhuzamos az a tendencia is, 

amely a kiadatásból önállósult jogsegély-formák keretében kívánja a kiadatási jog 

alkalmazási nehézségeit áthidalni. 

Látni kell, hogy az előbbiekben említettek mind jogszerű, mind pedig önmagában 

jogellenes természetű, s tisztességtelen eljárást eredményező informalitást is 

becsempésznek a kiadatás jogintézményének értelemkörébe. 

 

II.4.1. A kiadatási eljárás mellőzése és a jogellenes informalitás megjelenése 

 

A) Hangsúlyozandó, hogy a kiadatási eljárás mellőzésének ténye önmagában nem 

teszi feltétlenül az informális kooperációt jogellenessé. Történetileg eklatáns példája 

ennek az ún. átkísérés intézménye. Léte az Osztrák-Magyar Monarchia fennállásához 

volt köthető, annak felbomlása ezt kitörölte a kiadatási jogunkból. Az átkísérés a 

birodalmon belül elsősorban Magyarország és Ausztria közötti viszonyban 1876-ig 



volt alkalmazható, melyet az osztrák igazságügyi minisztérium és a magyar Udvari 

Kancellária között még egy 1864-ben létrejött megállapodás hívott életre. Ennek 

alapján az Ausztriában bűncselekményt elkövetett és Magyarországra menekült 

terheltet magyar állampolgárságára tekintet nélkül, a kiadatási eljárás mellőzésével a 

hatóságok egyszerűen átkísérték Ausztriába.525 Ugyanez a természetű gyakorlat élt a 

Magyarország és Horvátország közötti viszonyban is.526 

Napjainkban a kiadatási kérelmek esetleges konkurenciájának problémájához 

kötődően rendelkezik a svájci jogsegély-törvény 7.§ 2.pontja, valamint az NBJTV 

13.§(2) bekezdése arról, hogy kiadatási eljárás lefolytatásának mellôzésével 

továbbadható külföldi államnak az a saját állampolgár, akinek kiadatását az 

állampolgárság szerinti állam részére azzal a feltétellel engedélyezték, hogy a vele 

szemben lefolytatott büntetôeljárás, illetôleg kiszabott büntetés végrehajtásának 

befejezését követôen e külföldi (harmadik) állam kiadatási kérelme teljesítésének 

céljából sor kerül továbbadására.   

A direkt büntető igazságszolgáltatás összefüggésében elvben szintén a jogszerű 

informalitás talaján maradva, kiadatási eljárás lefolytatásának mellőzésével valósulna 

meg az együttműködés pl. az ad hoc Nemzetközi Törvényszékekkel, bár a 

gyakorlatban sok állam mégis lefolytat eljárást, s így a megcélzott informalitás 

háttérbe szorul (bővebben: II.4.4.). 

B) Amikor a kiadatás intézményének értelemkörében jogellenes, tisztességtelen 

eljárást eredményező informalitás jelenik meg, akkor legalább a következőkre 

érdemes gondolni.  

Előfordulhat, hogy amennyiben szabályos kiadatási eljárás útján nincs remény a terhelt 

kiadatására – lévén az anyagi és eljárási feltételek nem adottak - , az államok a 

kiutasítás jogintézményének segítségével próbálják e nehézséget áthidalni. E 

megoldás jogellenessége a két jogintézmény természete és a kapcsolódó eljárás között 

fennálló lényeges eltérésekből fakad, bár látszólag „a kiutasítás külső alakjában, jogi 

alapjában és következményeiben is közel áll a kiadatáshoz”.527 Többek között528 a 

                                                        
525 SZÁSZY I.: i. m. 35-36. o. 
526 FINKEY, F.: A magyar büntetőjog tankönyve (Grill, Bp., 1914.) 112. o. 
527 DOLESCHALL A.: Kiadatás (Magyar Jogi Lexikon IV. kötet (Halászgyűrű-Kitonich) Bp., 1903.) 733. o. 
528 A kiutasítás egy mellékbüntetési nem, vagy közigazgatási jogi intézkedés, míg a kiadatás egy bűnügyi 
jogsegély-forma; kiadni bizonyos esetekben saját állampolgárt is, míg kiutasítani kizárólag külföldit lehet; 



kiutasítás ugyanis olyan egyoldalú aktus, amely sokszor ráadásul tisztán közigazgatási 

természettel bírván,529 kizárólag a kiutasító állam érdekében foganatosul, mégpedig 

anélkül, hogy az elkövetőt célja lenne más állam büntető joghatósága alá utalni – 

ellenben a kiadatás lényegét pontosan ez teszi. Amikor a kiutasító állam tehát annak 

tudatában juttatja át a terheltet más állam területére, hogy vele szemben 

büntetőeljárást folytassanak le, vagy büntetést hajtsanak végre, e cselekménye 

„burkolt kiadatást” fog eredményezni.530 Ehhez képest ugyan a kiutasítási eljárás nem 

jogellenes per se, ám annak burkolt célja azzá teheti és a terhelt emberi jogainak, 

valamint a nemzetközi jogrend sérelmével járván, a kiutasító állam felelősségét vonja 

maga után. (Bővebben: II.2.6.) Bár a non-refoulement tilalmának rögzítése ilyen 

gyakorlat ellen igyekezett hatni (II.2.3.3.), több példa is előfordult az európai államok 

közötti kapcsolatrendszerben ilyen téren. Így a kiadatási bűncselekmények fogalmával 

kapcsolatosan már említett eseten túl, pl. 1975-ben a svédországi német nagykövetség 

ellen elkövetett, két diplomata halálát követelő támadás elkövetőit Svédország 

Németország területére kiutasította és nem kiadta, mivel utóbbira remény a svéd 

kiadatási törvény rendelkezései folytán nem volt.5311976-ban a holland Mentent - akit 

a II. Világháború alatt Lengyelországban elkövetett cselekményei miatt több emberen 

elkövetett emberöléssel vádoltak - Svájc Hollandiának csak a kiutasítás segítségével 

tudta kiszolgáltatni, mert a saját joga szerint az elkövetett delictum(ok) már 

elévült(ek).532  

A kiutasítás kapcsán elmondottaktól eltérően az informalitás jogellenes voltát eo ipso 

felveti az a megoldás, ha a terheltet emberrablással, illetve a határon való 

átszöktetéssel („abduction”) juttatják át a megkereső állam területére. Ez a tipikus 

helyzet akkor, ha az eljárni kívánó állam ügynökei a refugium államának tudta nélkül 

belépnek annak területére és a terheltet erőszakkal viszik át a megbízó állam területére. 

Ez a gyakorlat kétségtelenül inkább az amerikai kontinensen fordul elő 

                                                                                                                                                                             
kiutasítás elvileg bármely bűncselekmény miatt lehetséges, kiadni csupán a bűncselekmények valamilyen módon 
meghatározott körére tekintettel lehetséges. 
529 Hazánk joga pl. ismer bíróság által, mellékbüntetésként elrendelhető (Btk. 61.§, 1999. évi LXIX. tv. 21.§) 
és idegenrendészeti hatóság által elrendelhető kiutasítást is (1993.évi LXXXVI. tv. 31.§).  
530 BASSIOUNI, M. Ch.: i. m. 133. o. 
531 A svéd kiadatási törvény abszolút megtagadási oknak tekinti azt, ha a bűncselekményt a területén követték el. 
(WYNGAERT, Ch.: The Political Offence Exception to Extradition (Kluwer, 1980.) 52. o.) 
532 WYNGAERT, Ch.: i. m. 52. o. 



gyakrabban,533ám az európai földrészen sem ismeretlen. A megbízó állam ilyen 

esetben a male captus bene detentus elvére hivatkozva gyakorolja büntető 

joghatóságát,534 ám ez nem változtat azon a tényen, hogy egy ilyen akció a nemzetközi 

jogrend, a terhelt emberi jogainak sérelmén túl a menedékhely államának területi 

integritását is sérti, s így tehát még burkolt együttműködésről sem beszélhetünk. Ex 

injuria ius non oritur.  

Európában a Dapcevic-ügyben megismertek szerint arra is volt példa, hogy miután 

nevezett terhelt Tito-ellenes tevékenysége miatt Belgiumba történt menekülését 

követően politikai mendékjogot és később állampolgárságot kapott, 1975-ben 

Jugoszlávia ügynökei egy ál-meghívással Bukarestbe csalták, majd onnan vitték át a 

megbízó államukba.535 

Ugyanakkor többször előfordult az is, hogy az európai államok burkolt 

együttműködése biztosított lehetőséget a terhelt erőszakos, törvénysértő 

kiszolgáltatására. A Bozano-ügyben Franciaország, Svájc és Olaszország ilyen 

kooperációját azonban elítélte az Európai Emberi Jogi Bíróság.536 Ebben az ügyben 

Bozanot egy olasz bíróság in absentia ítélte el (erről II.2.5.5.), s lévén Franciaország 

joga hasonló esetben erre lehetőséget nem biztosított volna, a terhelt vonatkozásában a 

büntetés végrehajtása céljából szabályosan előterjesztett kiadatási kérelmet a francia 

együttműködési szándék ellenére el kellett utasítani. Egy napon azonban Grenoble 

közelében Bozanot a francia rendőrség erőszakkal autóba ültette és a közeli svájci 

határhoz hajtva átadta a svájci hatóságoknak, akik később szabályos kiadatási eljárás 

útján átadták Olaszországnak. A Caltagirone-ügyben a csődbüntettel vádolt terheltet 

Olaszország a Dominikai Köztársaság és Spanyolország közreműködésével, 

mindenféle szabályos kiadatási eljárás nélkül erőszakkal „szerezte meg”.537  

Végül azt feltétlenül hangsúlyozom, hogy ugyan a fentiek fényében az európai 

államok gyakorlatától nem idegen az erőszakos átszöktetés alkalmazása, ám a 

kontinensünk jogi felfogása nem követi a mérföldkövet jelentő Alvarez-Machain-

                                                        
533 Erről általában lásd: BASSIOUNI, M. Ch.: International Extradition: United States Law and Practice 
(Oceana, Dobbs Ferry, Third Edition, 1996.) 217-293. o. 
534 BASSIOUNI, M.Ch.: i. m. 252. o. 
535 WYNGAERT, Ch.: i. m. 51. o. 
536 BASSIOUNI, M. Ch.: 217. o., 226-227. o. 
537 BASSIOUNI, M. Ch.: i. m. 227. o. 



ügyben538 az USA Legfelsőbb Bírósága által 1992-ben megfogalmazott doktrinát, 

miszerint a terhelt Mexikó területéről történőt „hatósági elrablása” csak akkor lenne 

jogellenes per se, ha a kiadatási szerződés kifejezetten tiltaná az ilyen gyakorlatot. 

Különösen az Európai Unió az, melynek közegében kibontakozó erőteljes és jogszerű 

informalitás tulajdonképpen nagyjából okafogyottá is teszi az egész problémát, hiszen 

egyre kevesebb az a nehézség és feltétel, ami meghiúsíthatná a szabályosan 

előterjesztett kiadatási kérelem teljesítését. 

Végül nagyon ritkán bár, de előfordulhat, hogy a terhelt „hibás átadással”, a refugium 

államának hatósági eljárási hibája folytán, s nem pedig más állammal burkoltan 

együttműködve kerül át más állam területére. Ez volt a helyzet a Savarkar-ügyben, 

ahol egy francia rendőrtiszt egy Marseilles kikötőjében horgonyzó brit hajóról 

megszökött indiai foglyot átadott az angol hatóságoknak.539   

 

II.4.2. Az önállósult jogsegélyformák és a kiadatás intézményének összefüggései 

 

Ahogyan azt korábban már érintőlegesen említettem, a XX. század második felére 

kézzelfoghatóvá vált az a tendencia, minek keretében a nemzetközi bűnügyi jogsegély 

területén a kiadatáshoz (és az eljárási jogsegélyhez) képest önállósult jogsegély-

formák jöttek létre, s a jogsegélyjog ún. „elsődleges” együttműködési formáivá váltak 

(I.1.2.). Az utóbbi fogalmi körbe sorolandó büntetőeljárás átadása/átvéte és 

büntetésvégrehajtás átadása/átvétele, valamint a feljelentés külföldi államnál540 

                                                        
538 Ennek kritikai elemzéséről: LONNER J. A.: Official Government Abductions in the Presence of Extradition 
Treaties (The Journal of Criminal Law & Criminology 1993. Vol. 83. No. 4. 998-1023. o.) 
539 WYNGAERT, Ch.: i. m. 51. o. 
540 A büntetőeljárás iránti feljelentés tételének – eredetileg az eljárási jogsegély körébe tartozó – fogalmából és 
jogsegély-formájából nőtt ki fokozatosan a büntetőeljárás átadásának fogalmi köre, mely aztán lassanként 
önállósult jogsegély-formává is vált, miközben a feljelentés intézménye megmaradt ennek kiegészítőjeként, bár 
némely nemzeti – így a magyar - jogban az eljárási jogsegélytől szintén önállósított formában. A NBJTV 45.§-
hoz fűzött Indokolás szerint ennek szükségessége abban rejlik, hogy előfordulhatnak olyan büntetőügyek, 
melyekben a terhelt külföldön van, és sem kiadatása nem lehetséges (legtöbbször azért, mert mint saját 
állampolgárt nem adhatják ki), sem az eljárás átadására nem kerül sor (a külföldi állam nem veszi át az 
eljárást, ideértve azt az esetet is, amikor az igazságügyi miniszter, illetőleg a legfőbb ügyész ezirányú 
megkeresésére nem is válaszol), és az eljárás a terhelt távollétében sem folytatható le. Ezek az ügyek  
kezelhetetlenek: őket sem érdemben befejezni, sem megszüntetni nem lehet. Joghatósággal rendelkező külföldi 
államnál tett feljelentés megtételével a büntető eljárás azonban lezárható, de az eljárás megszüntetése nem 
akadálya annak, hogy azt később folytassák, például ha a terhelttel szemben nem indítottak külföldön büntető 
eljárást, és a terhelt utóbb Magyarországra jön. A NBJTV parlamenti vitájában olyan felvetés is elhangzott, hogy 
a feljelentés jogintézménye a magyar állam tekintélyét veszélyezteti, s az annak alkalmazására való kényszerülés 
a magyar állammal szembeni bizalmatlanság kifejeződésének szükségszerű következménye. 



kapcsán – ahogyan arra az alcímben is utaltam - e helyen kizárólag azokra a 

jellemzőikre igyekszem rávilágítani, amelyek a kiadatás intézményéhez való 

viszonyukat világítják meg, viszont az ezen kívül eső részkérdések tárgyalását 

mellőzöm, lévén a disszertáció tárgyát kizárólag a kiadatás kérdésköre képezi.  

Elöljáróban hangsúlyozandó, hogy nincs semmilyen „rivalizálás” és 

„(f)elsőbbrendűség” a nemzetközi bűnügyi jogsegély elsődleges és másodlagos formái 

között, sőt, az elsődleges formákat alapvetően a másodlagos formák alkalmazásából 

eredő nehézségek kiküszöbölésének érdekében, mint reális alternatívákat hívták életre, 

s erre figyelemmel konkurencia legfeljebb az elsődleges jogsegély-formák között 

tapasztalható.541 Az elsődleges és a másodlagos formákba eső jogsegély-intézmények 

továbbá egymástól teljesen függetlenül is alkalmazhatók, ugyanakkor egymással akár 

össze is kapcsolódhatnak. Utóbbira kerülhet sor pl. a már korábban említett feltételes 

kiadatás intézményének keretében (II.2.4.2.C.), ahol a büntetés végrehajtásának 

átadása kapcsolódik a kiadatáshoz, vagy abban az esetben, amikor a terhelttel szemben 

több ügyben folyik eljárás, s az egyik tekintetében engedélyezett kiadatás mellett a 

másik vonatkozásában a büntetőeljárást is átadják. A rendelkezésre álló jogsegély-

formák közül fő szabályként a megkereső állam választja ki, hogy melyik kerül 

                                                                                                                                                                             
(http://www.mkogy.hu/naplo/163/1630058.htm) Ez cáfolható azzal az érvvel is, hogy tekintélyvesztésről már 
csak azért sem lehet szó, mert maga a Kölcsönös Bűnügyi Jogsegély-Egyezmény – melyben a fentiekben 
említettek szerint a feljelentés jogintézménye megtalálható – aláíró államairól elvben legalábbis semmiképpen 
sem lehet elmondani, hogy egymással szemben alapállásban bizalmatlanok lennének. Azonban szerintem a 
feljelentés intézményének létjogosultsága kapcsán igazából nem a bizalmatlanság léte, vagy nem-léte kell a 
kulcs-kérdés legyen, hanem az a praktikus szempont, ami arra koncentrál, hogy a kiadatás megtagadásának okai 
között nem csupán a megkereső állammal szembeni bizalmatlanságon alapulókat lehet találni – gondoljunk csak 
például a kettős inkrimináció elvének konkrét értelemköréből fakadó akadályokra (II.2.1.1.). A büntetőeljárás 
átvételének elutasítása pedig ilyenkor szintén elkerülhetetlen, hiszen a kettős inkrimináció kívánalma itt is 
feltétel. Mindenesetre az 1999. CX. törvénnyel módosított Be. törvényünk ismeretében úgy vélem, a 
büntetőeljárás iránti feljelentés tételének jogsegély-formája, mint kisegítő intézmény alkalmazására a jövőben 
már közel sem lesz olyan nagy szükség. A szóban forgó módosító törvény, mint háttérjogszabály ugyanis 
párhuzamosan a Be. 192.§ (3) bekezdés a) pontjának hatályon kívül helyezésével a Különeljárások közé 
beiktatott egy XVII/A Fejezetet, amely kifejezetten a távollévő terhelttel szemben lefolytatható eljárás 
részletkérdéseiről szól. Lényeges, hogy mindezek alapján már nem csupán a jogszabály megszegésével 
külföldön tartózkodó személlyel, hanem bármely külföldön tartózkodó terhelttel szemben lefolytatható az 
eljárás, ha az ügyész azt a vádiratban indítványozza, legalábbis amennyiben kiadatásának nincs helye, illetőleg 
azt megtagadták és a büntetőeljárás átadására sem került sor (Be. 355/H §). Bár láthatóan e rendelkezés az in 
absentia ítéletek számarányának növekedésére fog vezetni, mely típusú ítélet egyes európai jogértelmezések 
szerint vitathatóan egyeztethető össze az Európai Emberi Jogi Egyezmény 6. cikkelyében foglalt tisztességes 
eljárás követelményeivel (II.2.5.5.), ám az feltétlenül ezzel a kívánalommal összhangban került szabályozásra, 
hogy a vádlott távollétében megtartott tárgyaláson a védő részvétele kötelező (Be. 355/F §), miként az is, hogy a 
külföldön tartózkodó vádlott távollétében hozott ügydöntő határozat in contumaciam típusú, tehát az időközben 
előkerült terheltet megilleti az ügy újratárgyalására való jog (Be.355/G §).  
541 PLACHTA, M.: Transfer of Procedings and Transfer of Prisoners as New Forms of International Co-
operation (ESER, A – LAGODNY, O.(szerk.): PR. PROC. TRANS. CR. L. Freiburg, i. Br. 1992. 323-324. o.)  



alkalmazásra.542 Az pedig, hogy mire esik a megkereső állam választása, nagyban függ 

a megkeresés tárgyát képező bűncselekmény természetétől, súlyától, illetve annak 

egyéb bűncselekménnyel való összefüggésétől, a bizonyítékok fellelhetőségétől, a 

terhelt állampolgárságától és tartózkodási helyétől. Egyébként különösen ezek a 

körülmények maguk voltak azok, amelyek a büntetőeljárás és a büntetésvégrehajtás 

átadásának önállósult jogsegély-formaként történő kialakításának irányába hatottak, s 

egyben szükségképpeni alapját is képezték az ezen törekvés hátterében meghúzódó 

megfontolásoknak.     

Mindenekelőtt az emelendő ki, hogy a XX. században, s különösen annak második 

felében a kiadatási jogban mind fokozottabb szerepet vállaló emberi jogok 

térhódításával párhuzamosan egyre erőteljesebben bontakozott ki az a nézet, miszerint 

a terheltnek legalább annyira az eljárás alanyának, mint tárgyának kell lennie. (II.5; 

II.6.). Ehhez képest a terhelt számára kedvezőbb – főleg amennyiben 

szabadságelvonással járó szankció fenyegeti -, ha az érdemi felelősségrevonásra 

irányuló eljárást, vagy a már jogerősen kiszabott szankciót (végül) hazai 

környezetben, az állampolgársága vagy állandó tartózkodási helye szerinti államban 

folytatják le, illetve hajtják végre, hiszen annak nyelvét és szokásait ismeri, családi- és 

munkakapcsolatai leginkább oda kötik, egyszóval ott a legvalószínűbb a 

reszocializációja. A speciális prevenció céljának büntetőeljárás átadásával történő 

előmozdítását több európai állam nemzeti jogának releváns rendelkezései is biztosítani 

igyekeznek. Így pl. a svájci jogsegély-törvény 88. cikkelyének b) pontja a 

társadalomba való könnyebb visszailleszkedés célját expressis verbis rögzíti, a NBJTV 

37.§ (2) a) pontja pedig lényegileg szintén ugyanezt az álláspontot foglalja el, amikor a 

büntetőeljárás átadása egyik különösen célszerű esetének tekinti, ha a Magyarországon 

tartózkodó terhelt annak az államnak az állampolgára, amelynek részére az eljárás 

átadása történik, vagy abban az államban van az állandó lakóhelye, illetve a szokásos 

tartózkodási helye. E ponton lényeges hangsúlyozzam, hogy bár a törvényhez fűzött 

indokolás nem utal rá és a nemzetközi bűnügyi jogsegéllyel kapcsolatos ügyészi 

                                                        
542 Azonban ez nem mindig kizárólagosan a megkereső állam választásának eredménye, hiszen a gyakorlatban 
sok esetben egy ilyen döntés a megkereső és a potenciális megkeresett állam közötti informális 
egyeztetések következménye is lehet. (POLT P.: A külföldi bűnelkövetők és a magyar igazságszolgáltatás (MJ 
1984/9) 23. o.) 



feladatokról rendelkező 2/1999 (ÜK. 2.) LÜ utasítás 75.§-a sem említi, de 

megítélésem szerint - már csak rendszertani és nyelvtani értelmezés alapján is - a 

büntetésvégrehajtás átadásához hasonlóan (NBJTV 56§(2)) a büntetőeljárást saját 

(magyar) állampolgár vonatkozásában is át lehet adni, hiszen egyrészt ezt nem 

tilalmazza sem a NBJTV, sem pedig az Alkotmány per se, másrészt pedig a NBJTV 

említett rendelkezése Magyarországon tartózkodó terheltről beszél, miáltal nem 

csupán a külföldi gyanúsítottakat vonja az érdeklődése hatókörébe, s így e kategória 

helyes értelmezése a nem magyar állampolgárokon kívül feltétlenül magában foglalja 

a magyar állampolgársággal rendelkező bűnelkövetőket is. Elképzelhető ugyanis, hogy 

a magyar állampolgár terhelt valójában életvitelszerűen külföldön él, s ezért az a 

Nottebohm-ügyben körvonalazott valódi kapocs, a tényleges társadalmi kötődés, mely 

az állampolgárt az állampolgársága szerinti államhoz kell, hogy fűzze (II.2.4.1.D.) 

kiüresedetté válik, miáltal a  reszocializációs törekvést valló büntetési cél kudarcot 

vallana, ha a terhelt nem lenne átadható az állandó lakóhely, vagy szokásos 

tartózkodási hely államának, hiszen a magyar nyelv ismerete önmagában még nem 

jelent semmit ebből a szempontból. Továbbá pont erre figyelemmel lenne szerintem 

indokolt a NBJTV szóban forgó 37.§(2) a) pontjának módosítása azon esetkör 

kapcsán, amikor a hazánkban tartózkodó terhelt az eljárást átvevő állam állampolgára. 

Ilyen esetben ugyanis a törvény elvben pusztán ezen az alapon lehetővé teszi a 

büntetőeljárás átadását, s csak diszjunktív feltételként kívánja meg, hogy a terhelt az 

adott államban állandó lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezzen. 

Indokolt lenne utóbbi feltételt (vagy ezek valamelyikét) konjunktíve hozzákapcsolni a 

kölföldi állampolgárság jogi tényéhez, hiszen megint csak előfordulhat, hogy bár a 

gyanúsított rendelkezik ugyan az átvevő külföldi állam állampolgárságával (is), 

hiányzik az ahhoz való társadalmi kötődése, s ezért az eljárás átadásának 

reszocializációs megfontolása nem érné el a kívánt hatását. Így pl. a kettős 

állampolgár azon terhelt, akinek az egyik állampolgársága magyar, csak akkor lenne 

szerintem jogszerűen átadható, amennyiben  az átvevő állam állampolgárságán kívül 

rendelkezik állandó lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel is – jelen 

szabályozás fényében azonban úgy tűnik, erre utóbbi körülmények híján is van mód. 

Ilyen szemléletű módosításra már csak azért is szükség lenne, mert a magyar (kettős) 



állampolgár kiadatására egyébként is csak hasonló, konjunktíve meghatározott 

feltételek esetén kerülhet sor (NBJTV 13.§(1)), melynek fényében a kettős állampolgár 

magyar terhelt személyének és az ügyére vonatkozó iratok nem az állandó lakóhely, 

vagy szokásos tartózkodási hely szerinti államba történő átadása a kiadatás, illetve a 

kiadatási jog által e ponton szintén fókuszált reszocializációs gondolatának 

megkerülésével lenne egyenlő. Hangsúlyozom azonban, hogy semmiképpen sem 

szabad szakítani azzal a helyes meglátással, hogy nem szükséges a külföldi 

állampolgárság ténye a büntetőeljárás átadásához, hiszen a jelenkori – elsősorban a 

kiadatási jogban felbukkanó - európai tendenciák fényében (II.2.4.2.) a társadalomba 

való hatékony visszailleszkedés szempontjából nem feltétlenül az állampolgárság jogi 

tényének formai szempontja, hanem annak tényszerű, valódi tartalma kell, hogy a 

döntő körülmény legyen.  Ezek ideális esetben persze találkozhatnak is egymással. Így 

aztán annak a magyar állampolgár terheltnek az átadása, aki nem rendelkezik az 

átvevő állam állampolgárságával is, nem vet fel semmilyen problémát, amennyiben az 

állandó lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye külföldön van. Ezt talán 

érdemes lenne megfontolni a kiadatás jogsegély-formája kapcsán is, valamint a 

büntetésvégrehajtás átadása tekintetében szintén, lévén az utóbbi tárgyú 

jogsegélyforgalom Európában elsősorban az Elítélt Személyek Átszállításáról szóló, az 

Európa Tanács keretében 1983-ban egyébként nem kizárólag csupán az európai 

államok számára aláírásra megnyitott Egyezmény543 alapján bonyolódik, amely 3. 

cikkelyének a) pontja értelmében az elítéltnek a Végrehajtó Állam állampolgárának is 

kell lennie. Sőt ez önmagában elegendő is, s csupán a NBJTV 56§(2) összefüggésében 

kapcsolódik hozzá az állandó lakóhely, vagy a szokásos tartózkodási hely fennálltának 

követelménye!  

Ehhez képest érdemes lenne úgy finomítani a 37.§(2) a) pontjának normaszövegét, 

hogy a büntetőeljárás átadása különösen akkor célszerű, ha „a Magyarországon 

tartózkodó terhelt annak az államnak az állampolgára és abban az államban van az 

állandó lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye amelynek részére az eljárás 

átadása történik, vagy az átvevő államban van az állandó lakóhelye, illetve szokásos 

tartózkodási helye,”. A NBJTV 13.§(1) bekezdésében pedig a saját állampolgár 
                                                        
543 Hazánkban kihirdette az 1994.évi XX.törvény. Nem európai államként aláíró ország még Izrael, Grúzia, az 



kiadatásának konjunktív feltételei mellé pedig oda kellene fűzni az utóbbi diszjunktív 

„változatát” is. Így szerintem a paragrafus a következőképpen lenne megfogalmazható: 

„magyar állampolgár kiadatásának csak akkor van helye, ha a kiadni kért személy 

egyidejűleg más állam állampolgára is, és állandó lakóhelye külföldön van, vagy 

külföldön van az állandó lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye.” Utóbbi feltétel  

alkalmazhatóságát azonban reálisan az európai államokkal, s azon belül is az Európai 

Unió tagállamaival való együttműködésre kellene korlátozni.    

A büntetőeljárás átadásának jogsegély-formája ugyanakkor nem csupán a terhelt, 

hanem a bűnüldözés hatékonyságának szempontjait is megfelelően szolgálhatja. Az 

eljárást átadó állam ugyanis pénzt, időt és fáradtságot spórolhat meg annak 

alkalmazásával. Ez a megközelítés arra az esetre koncentrál, amikor a gyanúsított már 

megszökött a locus delicti államából, esetleg kilétére csak azt követően derült fény, 

miután hazatért, vagy mert eleve külföldről követte el a bűncselekményt.544 Az ilyen 

esetekben több oka is lehet a büntetőeljárást lefolytató államnak arra, hogy ne járjon el 

a terhelt távollétében, hanem inkább átadja a ius puniendi érvényesítésének igényét. 

Ilyen ok feltétlenül az, hogy az in absentia ítélet545 jelentősen veszít értékéből és 

preventív hatásából, amennyiben nincs reális esély arra, hogy a kiszabott büntetést 

végre is lehessen hajtani, lévén az állampolgárság, vagy az állandó lakóhely 

államából sokszor nincs mód a terhelt kiadatására. (A saját állampolgár kiadatásának 

tilalma mindazonáltal jelentős erjedésnek indult az európai kapcsolatrendszerben – 

II.2.4.2.). Erre a leggyakrabban előforduló problémára tekintettel teszi lehetővé pl. a 

svájci jogsegély-törvény 88. cikkelyének a) pontja, valamint a NBJTV 37.§(2) b) 

pontja az eljárás átadását, amikor a terhelt az eljárás során külföldön tartózkodik, 

kiadatásának nincs helye, kiadatását megtagadták, vagy ilyen kérelem előterjesztésére 

nem is került sor (mivel eleve nem is lett volna értelme). További indoka lehet továbbá 

a büntetőeljárás átadásának, ha a terhelt kisebb tárgyi súlyú bűncselekményt követett 

                                                                                                                                                                             
Amerikai Egyesült Államok, Chile, Costa Rica, Panama, Trinidad & Tobago is (I.3.2.1.). 
544 WIENER A. I.: i. m. 119. o. Megjegyzem a külföldről elkövetett bűncselekmények legtipikusabban a 
gazdasági bűncselekmények köréből kerülnek ki, s gyakran a számítástechnikával összefüggésben 
megvalósított delictumok esnek ilyen megítélés alá. A számítógépes bűnözés egyes megjelenési formáiról, 
melyeket akár külföldről is el lehet követni, lásd: DURHAM, C.: The Emerging Structures of Criminal 
Information Law: Tracing the Contours of a New Paradigm (INT. REV. P. L. 1993. Vol. 64. Nos. 1-2. különösen 
97-110. o.).  
545 Erről a kiadatás kapcsán lásd még: II.2.5.5. 



el, s az ügy megítélése egyszerű, illetve ha a bűncselekmény az elkövető személyére és 

a cselekmény következményeire figyelemmel kisebb jelentőségű és az ügy az elkövetés 

helyének államában történő elbírálása a büntetés célján jelentősen túlmenő 

hátrányokkal járna. Ésszerűbb és hatékonyabb megoldás lehet az is, ha a terhelttel 

szemben, akit esetleg több bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítanak ugyanaz a 

bíróság jár el, hiszen előfordulhat, hogy már az állampolgársága szerinti államban 

vele szemben egyéb bűncselekmények miatt eljárás van folyamatban és az ügyek 

hatékony, eredményes és gyors elbírálásához szükséges azok egyesítése. Sokszor a jogi 

személy büntetőjogi felelősségrevonása sem oldható meg másképpen.546 Általában nem 

indokolt azonban a büntetőeljárást átadni, amennyiben a bűncselekmény a locus delicti 

államának jogrendjét vagy közbiztonságát súlyosan sértette vagy veszélyeztette, vagy 

a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okozott, továbbá ha az ügyben a külföldi 

eljárás áthidalhatatlan vagy nagy nehézségekkel járó bizonyítási problémát okozna.547 

Az a tudat, hogy a külföldi gyanúsítottakkal, illetve elítéltekkel szemben a 

büntetőeljárás átadásának, valamint a büntetés végrehajtása átadásának eredményeként 

az állampolgárságuk szerinti államban eljár(hat)nak, jelentősen csökkentheti a 

börtönpopulációt, s erőteljesen hozzájárulhat ahhoz, hogy az elkövetés helye 

államának hatóságai „visszafogottabbak” legyenek pl. a terhelt előzetes 

letartóztatásba helyezése kapcsán, mely pedig sok államban a saját állampolgárok, 

illetve állandó lakóhellyel rendelkező személyekhez képest meglehetős 

aránytalanságot mutat. Pl. Hollandiában kétszer olyan gyakran helyeznek valakit 

előzetes letartóztatásba, ha külföldi, mintha saját állampolgár volna, s ez az 

aránytalanság annál inkább szembeszökő, minél kisebb súlyú büntetési tétellel 

fenyegetett az adott bűncselekmény.548  

Végül, de nem utolsósorban a büntetőeljárás átadásával csökkenthető a párhuzamos 

büntető joghatóságok (I.1.1.)  konfliktusa. A büntetőeljárás átadásának hátterében az 

uralkodó felfogás és gyakorlat szerint a párhuzamos joghatóságok ütközése áll, tehát 

                                                        
546 WYNGAERT, Ch. – STESSENS, G.: Mutual Legal Assistance in Criminal Matters in the European Union 
[In: DUGARD, J. – WYNGAERT, CH. (szerk.): International Criminal Law and Procedure (Dartmouth, 1996.) 
307. o.] 
547 Többek között ezeket az eseteket említi a 2/1999 (ÜK. 2.) LÜ utasítás 75.§(2) bekezdése is.  
548 SCHUTTE, J.: Transfer of Criminal Proceedings – The European System [In: BASSIOUNI, M. Ch. (ed.): 
International Criminal Law Vol. II. (Second Edition, Transnational Publishers, 1999.) 644. o.] 



mindkét államnak van joghatósága az ügyben. Ez tipikusan azt jelenti, hogy a 

megkereső állam a területi elv, a megkeresett állam pedig az aktív személyi elv alapján 

jogosult a büntető hatalmát gyakorolni. Problemát jelenthet viszont az, hogy nem 

minden európai állam terjeszti ki korlátlanul büntető joghatóságát a hazatérő belföldi 

által külföldön elkövetett bűncselekményekre (II.2.1.2.), s ez legélesebben az 

angolszász és a kontinentális államok közötti együttműködésben jelent gondot. Ezért 

az Európa Tanács égisze alatt 1972-ben született Büntetőeljárás Átadásáról szóló 

Európai Egyezmény549 kidolgozói szükségesnek látták egy kiegészítő joghatósági 

formát, a képviseleti elven alapuló átruházott büntető joghatóság („vicarious 

administration of justice”, „stellvertretende Strafrechtspflege”) fogalmát bevezetni. 

Az erről rendelkező 2. cikkely értelmében a megkeresett állam bármely büntetendő 

cselekmény miatt a saját büntetőjoga szerint eljárhat, ha arra egy másik Szerződő Fél 

joga alkalmazható. A megkeresett állam kompetens hatóságai hatáskörüket a 

megkeresés előterjesztésének puszta tényéből nyerik, s ezáltal joghatóságukat a 

megkereső Fél joghatóságából vezetik le, illetve azt helyettesítik, másképpen szólva 

képviselik a megkereső Felet („deputization principle”, „representation 

principle”).550 Lényeges, hogy amennyiben a megkeresett állam kizárólag az 

átruházott joghatóság alapján kíván eljárni, mielőtt a megkeresés tárgyában határozatot 

hoz, a gyanúsítottat tájékoztatni köteles a megkeresés tartalmáról, s módot kell adjon 

arra, hogy észrevételeit előterjeszthesse, továbbá ideiglenes letartóztatást is csak a 

megkereső Fél kifejezett kérelmére rendelhet el (27.cikkely). Az ideiglenes 

letartóztatásra vonatkozó rendelkezések tartalmukban nagyon hasonlóak az Európai 

Kiadatási Egyezményben szabályozottakhoz (II.3.2.). Ehhez képest a letartóztatás 

megszüntethető, ha a megkereső Fél nem terjesztette elő a büntetőeljárás átadására 

irányuló formális megkeresést az elrendelés napjától számított 18 napon belül, vagy 

amennyiben igen, a megkereséshez szükséges és hiányzó dokumentumokat a 

megkeresés előterjesztésének napjától számított 15 napon belül  nem juttatja el a 

                                                        
549 Bár a büntetőeljárás átadásának kérdéséről egyéb multilaterális források is rendelkeznek, ez az egyezmény 
volt az első, amely a szóban forgó jogsegély-formát az „általánosság szintjére” emelte, s nem csupán bizonyos 
típusú bűncselekmények (tipikusan közlekedési deliktumok) körére szűkítette alkalmazhatóságát.  
550 SCHUTTE, J.: i. m. 648. o. 



megkeresett Fél hatóságaihoz. Az ideiglenes letartóztatás tartama semmi esetre sem 

haladhatja meg a 40 napot (29.cikkely).  

 Hangsúlyozandó, hogy a büntetőeljárás átadásának keretében fő szabályként az 

eljárás tárgyát képező ügy dokumentumait - tehát információkat -, s nem pedig magát 

a terheltet kell átadni. Erre figyelemmel egyes szerzők és gyakorlati szakemberek arra 

világítanak rá, hogy az eljárás és a terhelt együttes átadásának megtörténte könnyen 

a kiadatás fogalmi körét idézi fel. Mi több azt hangsúlyozzák, hogy amennyiben a 

locus delicti állama saját elhatározásából, s nem pedig külföldi állam megkeresésére 

határozza el a terhelt őrizetbe vételét, illetve letartóztatását és ezt követően 

büntetőeljárás lefolytatása céljából a terheltet átjuttatja az állampolgársága, vagy 

állandó lakóhelye szerinti állam területére, nem mást valósít meg, mint burkolt 

kiadatást,551 mely szükségképpen nélkülöz számos olyan garanciát, amely a kiadatási 

eljárásban a terheltet elvben megilletné. Elég, ha csak az egyik legfontosabbra, a 

specialitás elvére gondolunk (bővebben: II.2.2.) A burkolt kiadatásnak a gyakorlatban 

a büntetőeljárás átadása szóban forgó aspektusának alkalmazásán túl egyébként több 

más olyan variációja is előfordulhat, melyek bár nem feltétlenül hasonló 

megfontoláson alapulnak, mint maga a szóban forgó jogsegély-forma, ám sokszor 

eredményüket tekintve mégis egybeesnek a büntetőeljárás átadásának hátterében 

meghúzódó célszerűségi megfontolásokkal. Így amikor egy állam pl. nemzetbiztonsági, 

vagy közbiztonsági érdekből egy külföldi kiutasítása mellett dönt, a terheltnek 

elméletileg szabadon meg lehet választani az országot, ahová távozni kíván. Ám a 

gyakorlatban az a jellemző, hogy különféle okokból – pl. szintén közbiztonsági 

megfontolások, vagy az elégtelen dokumentáció hiánya miatt – a terheltet csak az 

állampolgársága szerinti állam hajlandó fogadni. Amennyiben azonban a kiutasítás 

végrehajtását megelőzően a fogadó állam jelzi, hogy büntetőeljárást kíván indítani, 

illetve lefolytatni a kiutasított személlyel szemben, ennek tényleges átjuttatása 

vitathatatlanul burkolt kiadatást jelent. Ugyanakkor a kiutasító állam sem keresheti 

meg az állampolgárság szerinti, kiutasított személyt fogadó államot, hogy folytasson le 

büntetőeljárást a kiutasítandó személlyel szemben, mielőtt a kiutasítás nem történt 

meg. Abban az esetben, ha a locus delicti állama nem dönt a kiutasítás mellett, hanem 
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a gyanúsítottat szabadlábra helyezi, s arra számít, hogy előbb, vagy utóbb az illető 

önkéntesen visszatér szülőhazájába, vagy állandó lakóhelye szerinti államába, nem 

lehet teljes bizonyossággal eldönteni, hogy a büntetőeljárás lefolytatására irányuló 

megkeresés előterjesztését megelőzően az illető elhagyta-e az országot. Ha mégsem, ez 

nem számít burkolt kiadatásnak, hiszen itt a hangsúlyt arra kell helyezni, hogy a 

gyanúsítottnak szabadságában állt, lehetősége volt elhagyni az ország területét.552  

Minderre figyelemmel az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága R (79) 12. számú 

Ajánlásában kifogásolta, hogy az Európa Tanács keretében 1972-ben kidolgozott 

konvenció módot ad a büntetőeljárás átadása során az iratok és a terhelt együttes 

átadására, anélkül, hogy a gyanúsított hozzájárulásának konstitutív hatályt 

tulajdonítana.553 A 17. cikkely a képviseleti elv alkalmazásával történő eljárás átadás 

esetén is csupán a terhelt tájékoztatását és meghallgatásának kötelezettségét írja elő, 

mely kapcsán a terhelt kifejtett véleménye nem köti a hatóság kezét a végleges 

döntéshozatal kimenetelét illetően. Ráadásul a konvenció idézett cikkelye azt a 

vélelmet rejti magában, hogy a gyanúsított már a megkeresett államban van, s nem 

fordít figyelmet arra az esetre, amikor a terhelt még nem hagyta el a locus delicti 

államát.554 A büntetésvégrehajtás átadásának jogsegélyformája körében mindezzel 

ellentétben viszont kimondva vagy kimondatlanul,555 de a gyakorlatban – elsősorban 

az Elítélt Személyek Átszállításáról szóló Egyezmény és a nemzeti jogok fényében - fő 

szabályként érvényesül az elítélt hozzájárulásának konstitutív természete, lévén a 

terhelt hozzájárulásának jelentőséget nem tulajdonító konvenciók, így a Büntető 

Ítéletek Nemzetközi Érvényéről 1970-ben született Európai Egyezmény és az 1978-as 

Berlini Egyezmény a szabadságvesztésre ítélt személyek büntetésük hazai 

végrehajtásának céljából történő átadásáról a gyakorlatban kevéssé „népszerűek”.  

Az egyébként több esetben is elképzelhető, hogy a gyanúsított nem ért egyet az 

eljárás, vagy a büntetés végrehajtása, s vele együtt önmaga átadásával. Előfordulhat 

ugyan, hogy a hozzájárulás megtagadásának lehetősége és annak konstitutív hatálya a 
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államokat. 
554 SCHUTTE, J.: i. m. 656. o. 
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Criminal Matters (Uppsala, 1998.) 30.o. 



terhelt számára visszaélésre is adhat alapot, de ez túlnyomó részben világosan 

kiszűrhető és elsősorban a büntetésvégrehajtás átvételének esetéhez kapcsolódik.556  

Az eljárás átadása kapcsán ugyan a terhelt természetesen nem választhatja meg azt a 

fórumot, illetve államot, ahol a felelősségrevonására sor kerülhet, ám bizonyos 

esetekben alapos oka lehet azzal érvelni, hogy a büntetőeljárás átadása sérti az 

Európai Emberi Jogi Egyezmény 6. cikkelyében foglalt tisztességes eljárás kívánalmát, 

melyet egyébként a kiadatási eljárásban is egyre inkább figyelembe kell a kooperáló 

államok vegyenek (II.2.6.). Ilyen eset állhat elő akkor, ha a megkereső állam 

nyilvánvaló szándéka az, hogy a saját büntetőjogánál figyelemreméltóbban szigorúbb 

büntető igazságszolgáltatási rendszer keretében történjen meg a terhelt 

felelősségrevonása, vagy ha a mentő körülményeket képező bizonyítékok a locus 

delicti államában nyilvánvalóan könnyebben összegyűjthetők. Éppen ezért többen 

mutatnak rá arra, hogy az együttműködő (európai) államok nemzeti jogainak a 

kiadatáshoz hasonlóan egységesen biztosítania kellene a terhelt számára azt a 

minimum garanciát, hogy bírói fórumhoz fellebbezést nyújthasson be a 

büntetőeljárás átadásáról hozott döntés ellen. A jogorvoslati jog e vélemények szerint 

legalább a következő esetekben kellene a gyanúsítottat megillesse: - ha a megkereső 

államban előzetes letartóztatását tölti és szökést nem kísérelt meg, vagy ha egyébként 

a megkereső államban tartózkodik; - ha a megkereső államban tárgyalásra történő 

idézést kézbesítettek számára; - ha bizonyos kiemelkedő súlyú bűncselekménnyel 

gyanúsítják; - végül ki kell terjeszteni e jogot a kiutasítási eljárásra is (hiszen, mint 

említettem, sokszor burkoltan a büntetőeljárás megindítását célozhatja a külföldi 

államban), ha a kiutasításáról való döntést még nem hozták meg, de az adminisztratív 

eljárás már megindult. A fellebbezést azokban az esetekben lehetne elutasítani, ha az 

eljárás tárgyát képező bűncselekmény csekély súlyú, vagy ha a megkereső állam azért 

nem tudja gyakorolni büntető joghatóságát, mert a terhelt szökésben van.  

                                                        
556 Gyakran előfordul(hat) ugyanis, hogy az egyik Fél állampolgára, akit a másik Fél területén jogerôsen 
elítéltek, ki akarja magát vonni az ítéletnek az Ítélkezô Államban történô végrehajtása vagy az ítélet 
végrehajtásának folytatása alól, és elmenekül az elôbbi Fél területére, abban a reményben, hogy őt,mint saját 
állampolgárt az kiadni nem fogja, s a büntetés végrehajtását a terhelt hozzájárulásának hiányában átvenni sem 
lesz jogosult. Ezt az „egérutat” torlaszolta el az Elítélt Személyek Átszállításáról Szóló Egyezményhez fűzött 
Kiegészítő Jegyzőkönyv 1997-ben, amikor a 2.cikkelye rögzítette, hogy az ítélet végrehajtásának átadásához 
ilyen esetekben nem szükséges az elítélt személy hozzájárulása, illetve annak megadását vélelmezni kell. Ez a 
gondolat épült be a NBJTV 46.§(2) bekezdésébe is. 



Minderre figyelemmel a XIII. Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszus már 1984-ben arra 

biztatta az államokat, hogy feltétlenül adjanak teret a terhelt hozzájárulási jogának 

érvényesülésének,557 s 1999-ben a XVI. Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszus IV. 

Szekciója pedig ezzel szoros összefüggésben a törvényes meghallgatásra való jog 

általános elismerésére hívott fel mindazon jogsegély-eljárásokban, melyek személyi 

szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket fókuszálnak. Bár a büntetőeljárás 

átadásának jogintézményét a kiadatás mellett kifejezetten nem nevesítették, lévén 

alapállásban az iratok, s nem pedig a terhelt átadása történik meg ennek keretében, ám 

ha az utóbbira is sor kerülne, nem kétséges, hogy a büntetőeljárás átadása kapcsán is 

megfontolandó ez a kívánalom.558   

Létezik ugyanakkor egy olyan megoldás is, mely esetén a büntetőeljárás átadásának 

keretében a letartóztatott terhelt iratokkal együtt történő átadása nem veti fel a terhelt 

emberi jogai esetleges sérelmének problémáját, illetve nem idézi fel a burkolt kiadatás 

jelenségét. Ez akkor fordul elő, ha az eljárás átadása egy más bűncselekmény miatt 

történő kiadatáshoz kapcsolódik. Előfordulhat ugyanis, hogy a potenciális átvevő 

állam a területén elkövetett egy másik bűncselekmény miatt kiadatási kérelmet terjeszt 

elő, s amennyiben a megkeresett állam a kiadatást engedélyezi, dönthet úgy is, hogy 

nem folytatja a terhelttel szemben időközben folyamatban lévő más bűncselekmény 

miatt foganatosított eljárást (s így a terhelt átadását nem halasztja el), hanem ezt 

mintegy hozzákapcsolva a terhelt kiadatásához, megkeresi a kiadatást kérő államot 

abból a célból, hogy ebben, a kiadatás tárgyát egyébként nem képező ügyben is vegye 

át a ius puniendi gyakorlásának jogát.559 Ezt a megoldást fogadja el a svájci jogsegély-

törvény 88.cikkelyének 2.pontja is, azonban a NBJTV 37.§(2) a) pontja értelmében 

elvben nincs akadálya a terhelt és az iratok együttes átadásának még akkor sem, ha ez 

nem kapcsolódik egy más bűncselekmény miatti kiadatáshoz. Gondot jelent továbbá 

az, hogy a NBJTV a büntetőeljárás átadásának ilyen esetében hozott igazságügyi 

miniszteri, illetve legfőbb ügyészi határozat érvényességéhez nem kívánja meg a 

terhelt hozzájárulását, s nem tartalmaz rendelkezést a terhelt jogorvoslati, valamint 

                                                        
557 WIENER A. I.: i. m. 121-122. o. 
558 A Kongresszus ezen ajánlásáról lásd: The Criminal Justice Systems Facing the Challenge of Organised Crime 
(INT. REV. P. L. 1999. Vol. 70. Nos. 3-4. 912. o.) 
559 SCHUTTE, J.: i. m. 645. o. 



véleménynyilvánítási jogának mikénti érvényesíthetőségéről. Szerintem mindez abból 

a megfontolásból hiányzik a törvény szövegéből, hogy a terheltet eleve csak annak az 

állampolgársága, vagy állandó lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerinti 

államnak lehet az iratokkal együttesen átadni, ahol a legjobb esélyekkel rendelkezik a 

reszocializációra, s ekként nem valószínű, hogy ellenezné az ilyen állam részére 

történő átadását. Ugyanakkor úgy vélem, ez nem feltétlenül lehet mindig a helyzet, 

hiszen előfordulhat, hogy pl. a mentő körülményeket alátámasztó bizonyítékokat 

hazánkban, mint a locus delicti államában lefolytatott eljárás keretében könnyebben 

lehetne beszerezni, mint az állampolgársága szerinti államban. Éppen ezért 

megítélésem szerint indokolt lenne a büntetőeljárás átadásáról hozandó döntés 

megszületése előtt a gyanúsítottnak azt a jogot biztosítani, hogy törvényes 

meghallgatás keretében még ha nem is konstitutív hatályú hozzájáruló nyilatkozatát 

per se, de legalább a véleményét kifejthesse, ami viszont közvetve akár konstitutív 

hatályt is nyerhetne. Ez reálisan szerintem úgy képzelhető el, hogy már az ügyész, 

vagy a bíró büntetőeljárás átadására irányuló kezdeményező határozatával szemben 

jogorvoslati kérelemmel fordulhatna bírói fórumhoz, melynek a meghallgatást 

követően hozott negatív álláspontja – melynek meghozatalakor különös figyelmet 

fordítana a terhelt véleményére - kötelezné a kompetens központi hatóságokat.  

Lényeges, hogy tehát nem maga az igazságügyi miniszteri, vagy legfőbb ügyészi 

döntés ellen lenne a fellebbezési jog biztosítható, ez ugyanis a büntetőeljárás 

átadásával kapcsolatos eljárást a kiadatásnál már említett „tiszta” bírói rendszer 

irányába tolná el (II.3.1.1.), amely pedig nyilvánvalóan megtörné a NBJTV egészének 

logikáját és rendszerét. A törvényes meghallgatáshoz való jog pedig a bűnüldözés 

hatékonyságának szempontjaira tekintettel csak akkor keletkeztetne az állam 

hatáskörrel rendelkező bírói fóruma számára meghallgatási kötelezettséget is, 

amennyiben ezt a terhelt kifejezetten kéri. 

Lényeges végül, hogy a bűncselekmények áldozatainak szintén nyomós oka lehet a 

büntetőeljárás átadásáról hozott határozatot vitatni, hiszen a kompenzáció valamely 

formája biztosításának esélye szükségképpen vészesen csökken, ha a büntetőeljárást 

külföldön folytatják. Az 1972-ben született Európai Egyezmény erről a kérdésről nem 

szól, ám az 1974-ben a büntetőeljárás átadásának tárgyában kidolgozott Benelux-



Egyezmény 1. cikkelye tartalmaz kifejezetten is rendelkezést ilyen vonatkozásban. E 

szerint ha a sértett, illetve az áldozat a polgári jogi igényt már előterjesztette (az 

adhéziós eljárás már megindult), csak akkor fogalmazható meg büntetőeljárás átadása 

iránti kérelem, amennyiben ehhez a sértett hozzájárult. Utóbbi konvenció azonban a 

mai napig nem lépett még hatályba, s még ha hatályban is lenne, Európa meglehetősen 

szűk közegére kiterjedő hatállyal bírna. Ezért jelenleg elsősorban a nemzeti jogok 

feladata az, hogy a sértettek jogaira is „figyelő” szabályozást teremtsen meg. A 

NBJTV 37.§(2) bekezdése erre az aspektusra érzékenyen rögzíti azt, hogy a  

büntetőeljárás átadása célszerűségének vizsgálata során a sértett jogos érdekeit is 

mérlegelni kell. Az azonban szintén megfontolandó szerintem, hogy maga a sértett is 

rendelkezzen hasonló joggal, mint amit a terhelt kapcsán fentebb említettem. 

Kiemelendő, hogy a sértett szerepének egyre fokozottabb jelentősége mutatkozik a 

kiadatási jogban is, pl. az univerzális joghatóság összefüggésében (II.4.4.). 

Miután napjainkig nem készült még összehasonlító szemléletű, empirikus tanulmány 

arról, hogy a büntetőeljárás átadásának jogsegély-formáját az európai gyakorlatban 

milyen gyakorisággal és eredményességgel alkalmazzák,560nem könnyű felmérni 

ennek viszonyát és jelentőségét a bűnügyi jogsegély egyéb formáihoz képest. Ami 

azonban kétségtelen az az, hogy napjaink Európájában elvben egyre kevesebb 

akadálya van annak, hogy minél szélesebb körben éljenek vele. Mára már nem csupán 

a skandináv, a Benelux, valamint a volt szocialista államok blokkja az, amely 

kapcsolatrendszer alkalmas lehet arra, hogy a büntetőeljárás átadásának gyakorlata 

napi rutinnak számítson, hanem jó esély mutatkozik erre tágabb kontextusban is. Ezt 

érzékelteti mindenekelőtt a szóban forgó jogsegély-forma általános szabályozásának 

igényét valló, az Európa Tanács keretében 1972-ben kidolgozott Európai Egyezmény 

utóbbi években felduzzadt aláírási,561illetve ratifikációs562 számaránya. Az tény 
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azonban, hogy az „újonnan jövő” államok elsősorban a nemrégen Európa tanácsi 

tagságot nyert országok közül kerültek ki, s továbbra sem növekedett az Európai Unió 

keretébe tartozó tagállamok érdeklődése a jogsegély-forma egymás közötti és az 

Unión kívüli államokkal való együttműködésben történő alkalmazása iránt. Ennek 

legalább két oka is megemlíthető.  

Egyrészt az, hogy bár az uniós államok büntetőpolitikája sok tekintetben egybevág, 

gazdasági, politikai integrációja jelentősen előrehaladott, döntően elismerik az aktív 

személyi elven alapuló büntető joghatóság gyakorolhatóságát, ám ez önmagában nem 

elég. Szükség lenne a büntetőeljárás átadását egységes elvekre helyezni kívánó 

nemzetközi instrumentumok hatékony alkalmazását elősegítő további kiegészítő 

egyezmény(ek)re - mivel jelenleg a Római Megállapodás erre nem mutatkozik a 

legmegfelelőbbnek -, s ami a legfontosabb: megfelelő nemzeti jogalkotások sorára, 

hiszen sok múlik azon, miként „töltődnek fel” a nemzetközi források általános 

rendelkezései a szükséges speciális tartalommal a belső jogokban. A büntetőeljárás 

átadásának jogsegély-formájára is figyelő jogalkotás egyébként a skandináv államok 

jogán túl Európában ismereteim szerint csupán az osztrák, a svájci, a holland,563 a 

lengyel, a cseh és a magyar jogban található meg. Nem jelenti ez persze azt, hogy ne 

lennének e jogalkotási termékek - akár egymásra is figyelemmel - tovább finomíthatók. 

Erre több helyen konkrét felvetések képében is megkíséreltem utalni a NBJTV 

kapcsán.  

A másik ok, amiért az uniós államok nagy része vonakodik a büntetőeljárás átadásának 

alkalmazásától, abból a tényből fakad, hogy jó néhány uniós tagállam, így Nagy-

Britannia, Írország és Dánia büntetőeljárásjoga alapvetően a bizonyítás szóbeli 

eszközeihez ragaszkodik és ezért az iratok átadását fókuszáló büntetőeljárás átadása 

finoman szólva is nehézségekbe ütközik.564 Ehhez már csak adalék az, hogy a common 

law jogrendszerű államok még mindig erőteljesen ragaszkodnak a területi elven 

alapuló büntető joghatóság gyakorlásához, s bár elismerik, de csak szűk körben 

terjesztik ki büntető joghatóságukat az aktív személyi elv alapján. 

                                                        
563 A holland jog nem a kiadatási törvényben, hanem a büntetőkódexét és a büntetőeljárási törvényét módosító, 
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Mindezek fényében egyelőre nem mondhatjuk, hogy beigazólódni látszik Hans 

Schultz az 1970-es évek elején megfogalmazott jóslata, miszerint a bűnügyi jogsegély 

újabb formái, így a büntetőeljárás átadásának és a büntetésvégrehajtás átadásának 

intenzív és széleskörű alkalmazása a kiadatás jogintézményének fokozatos elhalását 

fogja eredményezni.565 Az azonban szerintem kétségtelen, hogy bár a büntetőeljárás 

és a büntetésvégrehajtás átadása jelenleg önmaga még nem képes regionális szinten 

a kiadatás reális alternatívája lenni, ám a kialakítása, önállósulása hátterében 

meghúzódó megfontolások már egyáltalán nem hagyták érintetlenül a kiadatás 

jogintézményét. Sőt több tekintetben is hozzájárultak a kiadatási jog 

továbbfejlesztéséhez – gondoljunk csak a saját állampolgár kiadatásának 

reszocializációs megfontolásból történő egyre szélesebb körű lehetőségére, vagy végső 

soron arra, hogy a jövőben várhatóan az európai (uniós) kiadatási jogban elsősorban az 

európai elfogatóparancs eszméje alapján (II.4.3.) nem elsősorban az állampolgárság 

ténye, hanem a terhelt állandó lakóhelyének holléte lesz a döntő (II.2.4.2.). Erre 

tekintettel említettem meg, hogy talán érdemes lenne a NBJTV-t ennek megfelelő 

tartalommal módosítani (IV.1.2.A). Az is tény továbbá, hogy a büntetésvégrehajtás 

átadása jogsegély-formájának léte adott teret a feltételes kiadatás intézménye 

(II.2.4.2.C.) mind fokozottabb elterjedésének, valamint a kompetens igazságügyi 

szervek közötti érintkezés közvetlenségének eszméje jórészt a büntetőeljárás 

átadásának jogsegély-intézményének hatására erősödött fel a kiadatási jogban. Nem 

titok az sem, hogy a kriminális szabálysértések beemelése a kiadatási 

bűncselekmények körébe (II.2.1.3.) szintén a szóban forgó két önállósult jogsegély-

forma „áthatására” történt meg. 

Összességében tehát úgy vélem, azt láthatjuk, hogy a kiadatás jogintézménye a XX. 

század második felében felbukkant új jogsegély-formák ellenére alapvetően 

napjainkban is megőrizte jelentőségét. S amennyiben valaki a kiadatás elhalásának 

valószínűségét vizsgálja, az legfeljebb azt találja, hogy az új jogsegély-formák mögött 

rejlő megfontolások több tekintetben fellazították ugyan a tradícionális elveit és 

feltételeit, azonban a közeli jövőben a kiadatás jogintézménye hagyományos 
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formájában a legszélesebb értelemben vett Európában esetleg „csupán” az Európai 

Unió kelet-közép-európai államokkal is remélhetőleg mielőbb kibővülő közegében 

fog megszűnni,566 ám ott is anélkül, hogy más jogsegély-forma, így a büntetőeljárás 

átadása venné át a helyét. Úgy is fogalmazhatok, hogy a kiadatási jog saját 

szabályanyagán belül számolja fel önnön jogintézményét, s az alternatíva, amely ebből 

a folyamatból fakad, egy új, már semmiképpen sem a klasszikus értelemben vett 

bűnügyi jogsegély-típus lesz (erről lásd: II.4.3.).           

 

II.4.3. Az európai elfogatóparancs ideájának megszületésére vezető út vázlata és a 

kiadatási eljárás átalakítása az EU tagállamai között folytatott 

együttműködésben  

 

Ahogyan azt az ediigiekben folyamatosan igyekeztem érzékeltetni, a kiadatás 

jogintézményének alkalmazása gyakran bonyolult és sokrétű politikai és diplomáciai 

kapcsolatok függvénye. Ez sokszor olyan lassú és összetett feladatot jelent, amely 

többé már nem a határok nélküli és nagyfokú kölcsönös (politikai) bizalom alapján 

álló, a demokratikus jogrendszer működésébe vetett közös hit által uralt Európai 

Unióra szabott.  

A napjainkban széles körben alkalmazott Európai Kiadatási Egyezmény (és két 

Kiegészítő Jegyzőkönyve), valamint a terrorizmus visszaszorításának tárgyában 1977-

ben született Egyezmény megalkotásuk idején – mint azt korábban igyekeztem jelezni - 

kétségtelenül kézzelfogható fejlődést eredményeztek a kiadatási kapcsolatrendszerben. 

Ám az EU tagállamok kapcsolatrendszerének minőségi fejlődésére tekintettel 

napjainkban az ezek által szabályozott mechanizmusok már nehézkesnek és 

idejétmúltnak tekinthetők.  

A Schengen (II) Egyezmény az Információs Rendszer (SIS) kiépítésével 

figyelemreméltóan javította a kiadni kért terheltre vonatkozó adatáramlást és 

hasonlóképpen fejlesztette a nemzeti hatóságok közötti kapcsolattartás lehetőségeit. 

Jogi szempontból azonban a Schengeni (II) Egyezmény semmilyen új, áttörést 

jelentő körülménnyel sem bővíti az Európai Kiadatási Egyezmény alapján álló 
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hagyományos kiadatási procedúrát. Annyit tesz, hogy az igazságügyi minisztériumok 

közötti közvetlen érintkezést – amelyet az Európai Kiadatási Egyezmény csak 

alternatívaként definiált - fő szabályként határozza meg (65.cikkely),567 s a nemzeti 

jogok által már korábban is ismert ún. egyszerűsített eljárás lefolytatását568 különösebb 

részletszabályozás nélkül egyezményi szinten is elismeri (66.cikkely). 

A két – előbbi fejezetekben bőven elemzett – 1995-ben és 1996-ban kidolgozott 

európai uniós kiadatási egyezmény kifejezetten a kiadatási mechanizmusok 

egyszerűsítésének igényével született, s ennek megfelelően számos ponton 

fogalmazott meg áttörő erejű rendelkezéseket. Nem szakítottak azonban a kiadatási 

eljárás politikai és kormányközi természetével. 

Miután 1999. októberében a tamperei csúcsértekezleten az Európai Tanács 

hangsúlyozta, hogy mind szélesebb körben van szükség a külföldi bírósági határozatok 

belföldi elismerésére, mi több, „az európai (uniós) államok igazságügyi szervei által 

hozott határozatok érvényének kölcsönös és automatikus elismerése az igazságügyi 

(bűnügyi) együttműködés sarkköve kell, hogy legyen”,569 ebből a kiadatás 

szempontjából az a fontos gondolat is leszűrhető, hogy minden nemzeti bíróság 

minimálisra szorított formalitásokkal, ipso facto kell, hogy elismerje egy más tagállam 

igazságügyi szerve (értsd: bírói, vagy ügyészi, de nem rendőri! szerve) által 

előterjesztett kiadatási kérelmeket.  

Az Unió munkájával párhuzamosan, valamint a bűnüldözés hatékonyabbá tételének 

igényével számos tagállam kétoldalú tárgyalásokba is kezdett az idejétmúlt kiadatási 

mechanizmus lecserélése céljából. 2000-ben Olaszország és Spanyolország kötött 

ilyen kétoldalú egyezményt,570 s egy hasonló tartalmúnak az előkészítő munkálatai 

                                                                                                                                                                             
államok velük folytatott együttműködésében ez valószínűtlen.  
567 Ezt egyébként már az Európai Kiadatási Egyezményhez 1978-ban fűzött Második Kiegészítő Jegyzőkönyv 5. 
cikkelye is rögzítette, ám a ratifikációk száma meglehetősen lassan gyarapodott, s a mai napig számos európai 
állam nem ratifikálta a szóban forgó instrumentumot. 
568 Lásd pl. Németország, Ausztria és Portugália kiadatási jogát. Megjegyzem továbbá, hogy a jogharmonizáció 
igényével hazánk jogába az NBJTV 23.§-a már 1996-ban bevezette az egyszerűsített kiadatás intézményét, 
ennek EU-konform szabályozását azonban csak az 1998. évi LXXXVII. tv. 87.§-a teremtette meg. 
569 SCHUTTE, J. : Tampere European Council Presidency Conclusions – 15 and 16 October 1999 (INT. REV. P. 
L. Vol. 70. 1999. Nos. 3-4. 1031-1032. o.) 
570 Erről lásd: http://www.statewatch.org/news/jan01/03spainitaly.htm; a 2000. november 28-án megkötött 
szerződés a hagyományos kiadatási eljárási szabályokat egy egyszerű átadási mechanizmusra „cseréli le”. A 
szerződés azonban - eltérően az európai elfogatóparancs intézményére alapozott, a továbbiakban elemzendő 
kerethatározattól – csupán meghatározott, kiemelkedő súlyú bűncselekmények tekintetében kerülhet 
alkalmazásra. Ezek különösen a terrorizmussal, kábítószer-, ember-, valamint fegyverkeresekedelemmel 
összefüggésben elkövetett, legalább 4 év szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett delictumok. Piero Fassino  



folynak Spanyolország és Nagy Britannia között. Habár ezek a kezdeményezések 

feltétlenül pozitívak, azonban újból felvetik annak az égető szükségét, hogy a 

hatályban lévő multilaterális szerződéseket megreformálják, hiszen a növekvő számú 

kétoldalú megállapodások szövedéke még átláthatatlanabbá teszi a tagállamok számára 

egyébként is nehezen áttekinthető, alkalmazandó forrásokat. 

Annak érdekében, hogy elháruljanak a jelenlegi kiadatási források közötti átfedések, 

s megszűnjön az európai uniós kiadatási kapcsolatrendszer komplexitása és sokszor 

lassú folyamata, szükségessé vált egy új, egyszerűsített séma kidolgozása. Ez a 

rendszer felváltaná, s nem pedig újból kiegészítené a tagállamok között az eddig 

kialakult főbb kiadatási instrumentumokat, amelyek már többé nem egyeztethetők 

össze a nemzeti határok jelentőségét elhalványító Szabadság, Biztonság és 

Igazságosság Térségének kívánalmaival. 

Az Európai Tanács már említett tamperei csúcsértekezletén többek között ezért is 

sürgette a tagállamokat, hogy egymás közötti gyakorlatukban töröljék el a kiadatási 

eljárás formalitásait azon kiadni kért terheltek vonatkozásában, akikkel szemben már 

jogerős marasztaló ítéletet hoztak, és ezen személyek büntetés-végrehajtás céljából 

kért kiadatását a terheltek egyszerű átadásával valósítsák meg. A Tanács megállapítása 

szerint továbbá törekedni kell a kiadatási eljárás gyorsítására, amennyiben ez még 

összeegyeztethető a tisztességes és pártatlan eljárás elvével. Mindezek fényében a 

Bizottságot felkérték, hogy e tárgykörökben – a Schengen (II) Egyezmény fényében - 

dolgozzon ki javaslatokat.  

Továbbá az Európai Unió következő évezredre nézve irányadó, a  szervezett bűnözés 

megelőzésére és az az ellen való fellépés stratégiájára vonatkozó 28. Ajánlása is azt 

javasolta, hogy a Bizottság fontolja meg egy, a kiadatási kapcsolatrendszer 

tekintetében hosszú távon kialakítható egységes európai közeg létrehozását.    

Végül a 2001. szeptember 11-én, az Egyesült Államok lakossága elleni példátlan és 

tragikus terrortámadásokat követően az Európai Unió állam- és kormányfői, az 

Európai Parlament, valamint az Európai Bizottság elnöke a tamperei pontokkal és a 

                                                                                                                                                                             
olasz igazságügyi miniszter szerint a szerződés megkötésével jó esély van arra, hogy – különösen az 
Olaszországban in absentia meghozott ítéletek elismerésével - szertefoszlódjon a Spanyolországba menekült 
olasz maffia-tagok paradicsoma, s egyben „a Szerződő Felek az Európai Unió tagállami között mielőbb 
megerősítendő és átalakítandó kooperáció úttörői legyenek”.    



(bírói) határozatok és ítéletek kölcsönös elismerésének elvével összhangban felhívták 

a tagállamok szakértőit, hogy egy kerethatározat-javaslat formájában dolgozzák ki az 

európai elfogatóparancs intézményét,571 amely az Amszterdami Szerződés 34. 

cikkelyének értelmében az elérendő eredmény tekintetében kötelezi a tagállamokat, de 

a megvalósítás formáját és módját a nemzeti hatóságokra bízza. A javaslat 2001. 

decemberében megszületett,572 majd számos ponton átformált tartalommal 2002. 

júniusában végleges kerethatározat vált belőle.573 

Mindezek fényében beigazolódni látszik az a Szászy által még a XX. század elején 

megfogalmazott, ragyogó előrelátásról tanúskodó gondolat, miszerint „…a kiadatás 

jelentősége a jövőben ha nem is fog megszűnni, de nagymértékben csökkenni fog, 

mihelyt az államok között a nemzetközi szolidaritás érzése annyira meg fog erősödni, 

hogy nem fognak idegenkedni a külföldi büntető ítélet joghatályának elismerésétől és 

végrehajtásától sem…ehhez azonban szükséges, hogy…a büntetőbíráskodás oly 

garanciákkal legyen körülvéve, amelyek az ítélethozatal pártatlanságát és helyességét, 

valamint a büntetés-végrehajtás egyöntetűségét megfelelően biztosítani képesek…”.574    

 

II.4.3.1. A kiadatási mechanizmus általános vázlata az európai elfogatóparancs 
intézménye alapján 
 

A Shengeni (II) Egyezménnyel kiegészített Európai Kiadatási Egyezmény 

rendszerében az ideiglenes kiadatási letartóztatás iránti kérelem és a kiadatás iránt 

előterjesztett kérelem a kiadatási eljárás két külön szakasza volt. A bírósági 

határozatok kölcsönös elismerésének elvére figyelemmel többé nem szükséges a két 

szakaszt elkülöníteni egymástól. Erre figyelemmel az európai elfogatóparancs nem 

pusztán csak a hagyományos, ideiglenes kiadatási letartóztatási kérelem által fókuszált 

intézkedések alapjának minősül (felkutatás, őrizetbevétel, letartóztatás), de az 

                                                        
571 Ahogyan azt a korábbiakban említettem (II.2.8.4.) az európai elfogatóparancs gondolata először az 
Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények hatékony üldözését megalapozni kívánó, 1996-ban 
kidolgozott Corpus Juris 24.§(1) b) pontjában jelent meg, melynek kibocsátását egy egységes európai 
joghatóság alapján európai ügyészi indítványhoz kötötte. (DELMAS-MARTY, M.: Corpus Juris (Economica, 
Paris, 1997.) 106. o.)  
572 Proposal for a Council framework Decision on the European arrest warrant and the surrender procedures 
between the Member States – Commission Proposal COM (2001) 522 final[501PC0522] 
573 2002/584/JHA: Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the 
surrender procedures between Member States - Statements made by certain Member States on the adoption of 
the Framework Decision 



elfogatóparancsot kibocsátó állam ki/átadási kérelmének is. Az európai 

elfogatóparancs által meghatározott négy kötelezettség nem bír azonos jogi pozícióval. 

A felkutatásra és őrizetbevételre irányuló tartalmi összetevői minden esetben 

kötelezőek a végrehajtó államra. Azonban a megkeresett személy letartóztatása az 

igazságügyi hatóság speciális határozatát igényli. A terhelt hozzájárulásának 

hiányában szintén bírósági határozat szükséges a kibocsátó igazságügyi hatóság 

számára történő átadáshoz. 

Az európai elfogatóparancs kibocsátásának célja tekintetében a szakértők nem látták 

értelmét különbséget tenni a büntetőeljárás lefolytatása érdekében kért kiadatás és a 

büntetés-végrehajtás érdekében kért kiadatás esetei között. Ehhez képest a tamperei 

határozat újragondolását követően nem látták a jelenlegi gyakorlattal sem 

összeegyeztethetőnek és indokolhatónak azt, hogy az új rendszert csak a büntetés-

végrehajtás céljából kért kiadatás esetére szűkítsék le. Ez ugyanis nem igazán lenne 

arra alkalmas, hogy a jelenleg hatályos kiadatási kapcsolatrendszert egyszerűsítse. Az 

európai elfogatóparancsnak ugyanazt az alkalmazási kört kell ugyanis biztosítani, 

mint amilyet az a kiadatási kapcsolatrendszer fókuszál, amit helyettesíteni törekszik. 

Egyes álláspontok szerint575 azonban megfontolandó lehet, hogy mégis külön 

szabályok vonatkozzanak a büntetőeljárás lefolytatása és a jogerően kiszabott 

szabadságelvonással járó szankció végrehajtása céljából kibocsátott európai 

elfogatóparancsra, illetve ezek (feltétlen) érvényének elismerésére. Az említett 

gondolat szerint a külföldi jogerős ítélet és a külföldi letartóztatást elrendelő határozat 

között lényeges különbség fedezhető fel garanciális szempontból. Ennek oka abban 

rejlik, hogy míg az előbbit szükségképpen megelőzi büntetőeljárás lefolytatása, amely 

során optimálisan lehetőség nyílik az emberi jogi szempontok érvényesítésére, addig 

erről nincs szó a letartóztatás elrendelésével kapcsolatban. Ez a megállapítás 

megítélésem szerint több ok miatt is újragondolandó lehet. Egyfelől figyelembe kell 

venni a tényt, hogy a kerethatározat számos végrehajtás-megtagadási okot ismer, 

melyek tartalma sok esetben megfelelő „pótlékként” szolgálhat a problémára. Másfelől 

miután a hagyományos kiadatási eljárás keretében (függetlenül attól,hogy milyen 

                                                                                                                                                                             
574 SZÁSZY I.: Kiadatási jog (Franklin Társulat, Bp., 1933.) 9. o. 
575 LIGETI, K.: Nemzetközi bűnügyi együttműködés az Európai Unióban (MTA Közlemények No.15., Budapest 
2001.) 67.o. 



célból kérik egy személy kiadatását) napjainkra már kialakult gyakorlattá vált a 

garanciális, emberi jogi szempontok figyelembevétele és azok ütköztetése a 

hatékonyság igényével,576 nincs és nem is lehet másként ez az európai elfogatóparancs 

alapján folytatandó „posztmodern” uniós együttműködési közegben sem, még annak 

ellenére sem, hogy az a Felek egymás jogrendszerébe vetett nagyfokú bizalmán 

alapszik. Éppen ezért is rendelkezik úgy a kerethatározatra vonatkozó javaslat 10. és 

11.cikkelye, valamint az elfogadott kerethatározat 11. és 14. cikkelye, hogy mielőtt a 

végrehajtó igazságügyi hatóság döntene arról, hogy az elfogatóparancs alapján 

őrizetbe vett személy szabadságelvonását fenntartja-e (tehát elrendeli-e a 

letartóztatását) minden állam a belső jogával összhangban meghallgatás keretében 

tájékoztatja a terheltet az elfogatóparancs tartalmáról, biztosítja a védőhöz, s 

amennyiben szükséges a tolmácshoz való jogát, valamint informálja az átadáshoz való 

hozzájárulás lehetőségéről. Mindebből tehát az szűrhető le, hogy érdemes arra 

figyelemmel lenni, hogy az európai elfogatóparancs automatikus természete legfeljebb 

az őrizetbevétel tekintetében feltétel nélküli és garanciális szempontok terén „hiányos” 

(pl. megkérdőjelezhető, hogy mennyiben egyeztethető össze az Európai Emberi Jogi 

Egyezmény 5.cikkelyében foglalt követelményekkel a letartóztatás elrendeléséről való 

döntés meghozatalára a kerethatározat-javaslat 15.cikkelyében előírt 10 napos 

határidő), ám a letartóztatás elrendelését pontosan, hogy megelőzik, vagy legalábbis 

meg kell előzzék garanciális elemek érvényesítésére irányuló aktusok.  

A fentiek összességére figyelemmel szerencsésebbnek tartanám, ha a „European 

Arrest Warrant” terminust a magyarban nem a többek által használt „európai 

letartóztatási parancs”577-nak fordítanánk, hanem „európai elfogatóparancs”-ként 

aposztrofálnánk. Ezzel élethűbben tudnánk érzékeltetni a jogintézmény valódi tartalmi 

körét és hatályát. 

Az európai elfogatóparancs intézménye és az annak alapján működő kooperációs 

rendszer  – a javaslat 43. cikkelye alapján - 2004. július 1. napjától, a kerethatározat 

31.cikkelye szerint viszont már 2004. január 1-jétől felvált minden, a tagállamok 

                                                        
576 WYNGAERT, Ch.: Rethinking the Law of International Criminal Co-operation: The Restrictive Function of 
International Human Rights through Individual-Orientated Bars (ESER, A. – LAGODNY, O. (eds.): PR. PROC. 
TRANS. CR. L. Freiburg i.Br., 1992.) 490. o.) 
577 Lásd pl.: POLT, P.: A kiadatás alkonya – egy új jogintézmény: az európai letartóztatási parancs (Európai Jog 
2002/2 3-8.o.) 



között korábban hatályban volt főbb kiadatási instrumentumot, így az 1957-ben kelt 

Európai Kiadatási Egyezményt és annak két Kiegészítő Jegyzőkönyvét, a terrorizmus 

visszaszorításának tárgyában 1977-ben megalkotott strasbourgi Konvenció kiadatásra 

vonatkozó rendelkezéseit, a kiadatási kérelmek továbbításának egyszerűsítéséről szóló 

1989-es San Sebastiani Megállapodást,  az 1995-ben és 1996-ban kidolgozott európai 

uniós kiadatási egyezményeket és a Schengen (II)  Egyezmény 59-66, 94(4) és 95. 

cikkelyeit. Nagyon lényeges továbbá, hogy a kerethatározat nem érinti a kiadatási 

eljárást és a kiadatás feltételrendszerének egyszerűsítését szolgáló kedvezőbb 

rendelkezéseket a bizonyos tagállamok között létrejött  bilaterális és multilaterális 

egyezményekben578, illetve az egységes törvényekben; a tagállamoknak pedig a 

kerethatározat hatályba lépését követően lehetőségük nyílik további, a kerethatározat 

rendelkezéseinek kiegészítésére és még hatékonyabbá tételére irányuló két-vagy 

többoldalú megállapodásokat kötni.  Ehhez képest az európai elfogatóparancs révén új 

alapokra helyezkedő uniós kiadatási kapcsolatrendszer az Európai Kiadatási 

Egyezmény 28. cikkelyének (3) bekezdésére figyelemmel  lényegében ugyanolyan zárt 

rendszerként jön létre, mint amilyen már létezik bizonyos EU tagállamok között ma 

is.579 Látni kell tehát, hogy ez nem egy újabb európai szubregionalizációs törekvést 

jelent, nem szubrégió jön létre a szubrégió(k)ban, hanem a már meglévő, nehezen 

működésbe lendülő EU-szubrégió egyszerűsítése és újragondolása a cél, mely ezen a 

ponton már, mint új anyajogforrási keret funkcionál.  

Szerintem aggályokat vethet fel viszont az elfogadott kerethatározat 32.cikkelyében 

foglalt azon joga a tagállamoknak, miszerint a határozat elfogadásakor 

nyilatkozhatnak úgy, hogy végrehajtó tagállamként továbbra is a 2004.január 1-je előtt 

hatályos kiadatási rendszer szerint foglalkoznak a kerethatározat életbe lépésének 

időpontja előtt elkövetett cselekményre vonatkozó megkeresésekkel, pontosabban 

elfogatóparancsokkal. Úgy vélem e lehetőség – mellyel  Olaszország és Ausztria is élt 

– indokolatlan összefüggést teremt az időbeli hatály kérdéséből fakadó és egyébként is 

elsősorban a büntető anyagi jogban érvényesülő nullum crimen/nulla poena sine lege 

                                                        
578 Ilyen többoldalú instrumentum jött létre 2002. február 14-én Madridban Nagy-Britannia, Franciaország, 
Belgium, Németország, Spanyolország, Portugális és Luxemburg között. 
579 Feltétlenül ilyen a Benelux-államok, az észak európai államok, Nagy-Britannia és Írország közötti 
kapcsolatrendszer. (Bővebben: I.3.3.) 



szabálya és a kiadatási/átadási eljárás immanens természete között (melynek 

keretében nem kerül sor a terhelt érdemi felelősségrevonására). Valamint nincs 

figyelemmel arra a tényre sem, hogy a belső büntetőeljárás-és végrehajtási jogok fő 

szabályként elsősorban az elbíráláskor/végrehajtáskor hatályban lévő 

eljárási/végrehajtás normákat rendelik alkalmazni, s már csak ennek fényében is 

logikátlan az, hogy az együttműködési közeg hatékonyságát lerontsa a szóban forgó 

tartalmú nyilatkozat-tételre való lehetőség, hiszen érdekes megoldás lenne az, hogy 

míg a ius puniendi realizálásának elősegítésére irányuló eljárást az elkövetés, addig az 

érdemi felelősségrevonást célzó procedúrát pedig az elbíráláskori jog alapján 

bonyolítsák le. 

Nem érintve az Európai Unió és Izland, valamint Norvégia között létrejött 

Megállapodás 8. cikkelyét, az elfogadandó kerethatározat Izland és Norvégia 

vonatkozásában is hatályba lép, valamint rendelkezéseit Gibraltárra is alkalmazni 

kell.  

Az európai elfogatóparancs intézménye alapján egy olyan horizontális, a jelenlegi 

kiadatási kapcsolatrendszert felváltó mechanizmus jön létre, amely - eltérően például 

az Olaszország és Spanyolország között létrejött, már korábban említett szerződéstől -, 

fő szabályként nem szűkíti hatályát meghatározott bűncselekményekre (mint 

amilyeneket eredetileg az 1996-ban kidolgozott Corpus Juris 24§(1) b) fókuszált (ún. 

„euro-crimes”)).580 

Az új mechanizmus a bírói ítéletek kölcsönös elismerésének elvén alapszik. Ennek 

értelmében, amikor egy tagállam ügyészi vagy bírói szerve büntetés-végrehajtás vagy 

büntetőeljárás lefolytatása céljából ki/átadni kér egy terheltet, a határozatot 

érvényesnek kell elismerni, és a regionális univerzalitás (vagy európai territorialitás) 

elve alapján automatikusan az egész Unió területén végrehajtandónak kell tekinteni. 

(Az európai elfogatóparancs végrehajtása megtagadásának lehetőségét a lehető 

legszűkebb, világosan meghatározott esetkörre kell korlátozni.) A kölcsönös elismerés 

elve alkalmazásának szükségszerű következményeként a kettős inkrimináció (II.2.1.) 

és a specialitás elvét (II.2.2.) a kerethatározat-javaslat eltörölni rendelte, bár a 

                                                        
580 Ezek a közösségi költségvetést károsító csalás, a piac manipulálása, a vesztegetés, a hivatali visszélés, a 
hűtlen kezelés, a hivatali titok megsértése, a pénzmosás, az orgazdaság,a konspiráció voltak [FARKAS Á.: i. m. 
53-57. o., valamint LÉVAI I.: Corpus Juris Europae (Európai Tükör (ISM) 1998. III.évf. 4.sz.) 72-76. o.] 



később elfogadott kerethatározat – szerintem következetlenül - utóbbit „visszaemelte” 

a részleges abolíció szintjére (II.2.2.3.). Hasonlóan az 1957-es Európai Kiadatási 

Egyezményhez az európai elfogatóparancs alapján a terhelt csak abban az esetben 

tartóztatható le és adható át, amennyiben egy tagállamban elítélték, és a kiszabott, 

végrehajtandó szabadságvesztés büntetés tartama legalább négy hónap, vagy a 

bűncselekmény, amely tárgyában az átadását/kiadatását kérik, az elfogatóparancsot 

kibocsátó tagállam törvényeinek értelmében legalább egy évi szabadságvesztés 

büntetéssel fenyegetett. Lényeges hangsúlyozni, hogy a kettős inkrimináció elve 

eltörlésének következményeként ezeket a feltételeket csak a kibocsátó állam joga 

szerint kell vizsgálni,  és csak ezen állam joga szerint kell teljesüljenek. Alapvetően ezt 

a gondolatot vette át az elfogadott kerethatározat is. Problematikus és ellentmondásos 

viszont, hogy mind a javaslat, mind pedig az elfogadásra került kerethatározat 

közvetve bár, de számos ponton újra felidézi a fő szabályként eltörölni kívánt kettős 

inkrimináció elvét. Megemlítendők itt többek között a területenkívüli elkövetéssel 

kapcsolatos rendelkezések, valamint a kerethatározat 2.cikkelyének (4)bekezdése,  

amely a (2)bekezdésben felsorolásra került, legalább 3 év szabadságelvonással járó  

bűncselekményeken581 kívül - amelyek megfogalmazása egyébként is meglehetősen 

homályosra és pontatlanra sikeredett – egyéb deliktumok tekintetében viszont 

lehetőséget biztosít a tagállamok számára, hogy mint végrehajtó államok az átadás 

feltételeként megkívánják saját jogukban is a kriminalizáció meglétét. Bár ilyen 

esetekben a transzformatív interpretáció módszere (II.2.1.1.) látszik alkalmazhatónak, 

ez a rendelkezés mégis az automatikus elsimerés elve elé gördíthet egy jelentős 

akadályt, s újfent felerősíti a büntető anyagi jog harmonizációjának mind gyorsabb és 

hatékonyabb megvalósulását célzó igényt. Ugyanakkor ez a gondolat más 

megközelítésben gyökerét tekintve már a kerethatározat-javaslat 27.cikkelyében 

megfogalmazást nyert, miszerint minden tagállam meghatározhatja azon 

bűncselekmények ún. „negatív listáját”, amelyekre nézve az európai elfogatóparancs 

végrehajtását kizártnak tekinti. Ilyenre kerülhet sor különösen akkor, ha egy bizonyos 

                                                        
581 Pl. ebbe a körbe sorolt az emberkereskedelem, az emberölés, a gyermekpornográfia, kábítószerek és 
pszichotrop anyagok tiltott kereskedelme, a vesztegetés, a számítógépes bűncselekmények, a környezet ellen 
bűncselekmények, az emberrablás, az erőszakos közösülés, a közokirat-hamisítás, valamint az Állandó 
Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósági körébe tartozó bűncselekmények. 



cselekmény tárgyában kibocsátott elfogatóparancs végrehajtása sértené egy tagállam 

(mint végrehajtó állam) jogrendszerének alapvető elveit. Ezzel kapcsolatban 

csatlakozom ahhoz az állásponthoz, miszerint arra kellene tekintettel lenni, hogy 

önmagában nem ütközik a jogrend alapvető elveibe az, hogy egy adott cselekménynek 

más a büntetőpolitikai megítélése az egyes államokban.582 Talán ez lehet az egyik oka 

annak, hogy végülis a „negatív lista”-alkotás lehetősége közvetlenül kimaradt az 

elfogadott kerethatározat szövegéből, de azt látni kell, hogy ennek ellenére semmi sem 

korlátozhatja az államokat abban, hogy a jogrend alapvető elveinek sérelmére 

hivatkozva tételezzék a kettős inkriminációt az átadás feltételének, s így azt mintegy 

ilyen célból használják fel. Előrelépésként értékelhető viszont a kerethatározat fentebb 

érintett 2.cikkely(2)bekezdésében említésre került bűncselekmények listája (így pl. az 

emberölés), amely arra utal, hogy önmagában bizonyos cselekmények (így az 

euthanázia) kérdésének eltérő büntetőpolitikai megítélése a jogalkotók szerint 

semmilyen körülmények között sem képezheti az együttműködés akadályát.   

Jelentős problémát jelent azonban szerintem a kerethatározat 3.cikkelye szerint 

kötelező végrehajtás-megtagadási okként szolgáló kegyelem intézménye.  

Azon túl, illetve ahhoz a gondolathoz is kötődően, hogy a végrehajtó állam pl. az aktív 

személyi elv alapján eljárva visszaélhet a kegyelem intézményének alkalmazásával, 

megítélésem szerint az államok belső jogszabályai szerinti kegyelmezés érvényessége, 

s ekként a bírósági határozat automatikus elsimerésének elve továbbá akkor is 

megkérdőjelezhető, ha olyan bűncselekményre vonatkozik, amelynek üldözésére 

egyébként a regionális kereten túlterjeszkedő nemzetközi szerződési jog, vagy 

nemzetközi szokásjog kötelezi az államokat. Így több kérdés is felmerül: - a megkereső 

(kibocsátó) állam – ismervén a külföldi jogot - már az elfogatóparancs kibocsátásakor 

eredményesen hivatkozhat-e, és ha igen, miként a megkeresett szuverén állam belső 

aktusának érvénytelenségére, vagy az elfogatóparancs tárgyát képező bűncselekmény 

feltétel nélküli üldözésére irányuló nemzetközi kötelezettségsértésre hivatkozva 

feltétlenül a Nemzetközi Bíróság, vagy egyéb speciálisan EU intézmény, így az 

Európai Bíróság, vagy más pl. választottbírósági fórum elé kell kerüljön a kérdés; - 

kiemelvén az elfogatóparancs kiadatási kérelem tárgyát képező ügyet az indirekt 

                                                        
582 LIGETI, K.: i.m. 68. o. 



büntető igazságszolgáltatási rendszerből, a megkereső állam helyett az Állandó 

Nemzetközi Büntetőbíróság gyakorolhat-e joghatóságot.  

Az európai elfogatóparancs végrehajtási eljárása fő szabályként eltörli a kiadatási 

eljárásokban tradicionálisan jelentős szerepet vállaló politikai szféra jelenlétét, 

szerepvállalását. Ezen eljárási közeg „eltávolítása” várhatóan figyelemre méltóan 

javítani fogja az eljárás hatékonyságát. Ennek megfelelően az európai elfogatóparancs 

végrehajthatóságáról annak a tagállamnak a bírói, illetőleg ügyészi hatósága dönt, 

ahol a ki/átadni kért terheltet letartóztatták. Az elfogatóparancs végrehajtása során a 

központi hatóságok szerepét a bírói és ügyészi hatóságokat segítő adminisztratív 

szerepkörre kell korlátozni, továbbá a központi hatóságok csak olyan esetekben 

juthatnak (érdemi) szerephez, amikor alkalmasabbnak látszanak a megfelelő határozat 

meghozatalára.  

Hangsúlyozandó azonban, hogy mindezzel együtt nem fognak a kiadatási jogban már a 

kezdetektől meglévő politikai elemek véglegesen felszámolódni, hanem ezek a 

jövőben egyszerűen a kompetens végrehajtó igazságügyi hatóság hatáskörét fogják 

tovább dúsítani. Éppen ezért a jövőben várható, hogy a központi hatóságok kivételesen 

és közvetve bár, de továbbra is részt vegyenek az érdemi döntéshozási folyamatban 

olyan esetekben, amelyek poltikai szakismereteket, tapasztalatokat és megfelelő 

informáltságot is igényelhetnek. Ez lehet a helyzet elsősorban a kibocsátó állam által 

nyújtandó egyes biztosítékok esetén. Szükség van az európai elfogatóparancs olyan 

egységes és közös formátumának kidolgozására, amely képessé teszi a parancsot 

végrehajtó bírói vagy ügyészi hatóságot arra, hogy minden kiegészítő vagy csatolandó 

dokumentum nélkül tudjon dönteni az elfogatóparancs végrehajthatóságáról.  

Az európai elfogatóparancs az európai uniós állampolgárság eszméjét583 törekszik 

figyelembe venni. Ennek következtében a saját állampolgár kiadatásának tilalma 

nem érvényesülhet. A fő hangsúly ezen túl nem az állampolgárság tényén, hanem a 

terhelt állandó lakóhelyén lesz és az Unió állampolgára fő szabályként ott kell bíróság 

elé álljon, amely államban az Európai Unió keretein belül a bűncselekményt elkövette. 

Megfelelő figyelmet kell azonban fordítani a terhelt reintegrációs lehetőségeire. Ezért 

biztosítani kell, hogy a kiszabott büntetés végrehajtása lehetőleg abban az államban 



történjen meg, ahol az elítélt a legnagyobb valószínűséggel lesz képes a társadalomba 

való visszailleszkedésre. Ide kapcsolódóan a lehető legszélesebb körben kell 

alkalmazni a feltételes kiadatás(átadás) intézményét,(II.2.4.2.C.) mely szerint az 

elfogatóparancs végrehajtása ahhoz a feltételhez is köthető lehet, hogy miután  az 

elfogatóparancsot kibocsátó tagállam lefolytatta az eljárást és a terhelttel szemben 

jogerős ítéletet hozott, a büntetés-végrehajtás céljából biztosítsa az elítélt visszajutását 

a kiadó/átadó állam területére. Az elfogadott kerethatározat olyan messzire jut, hogy 

egyrészt e gondolatot beemeli az átszállítással érintett állam (harmadik) által 

megszabható feltételek körébe is, másrészt pedig megtagadhatónak minősíti az 

elfogatóparancs végrehajtását, amennyiben azt szabadságelvonással járó szankció 

végrehajtásának biztosítása céljából adták ki, ha az elítélt a végrehajtó tagállam 

állampolgára, vagy ott tartózkodási, illetve állandó lakóhellyel rendelkezik és ez az 

állam megfelelő garanciát nyújt arra, hogy saját joga szerint végrehajtja a külföldön 

kiszabott büntetést vagy intézkedést. 

A fentebb említettekre tekintettel, az informalitás és a közvetlenség elemeinek 

túlsúlyba kerülése okán a „kiadatás”(„extradition”) szó helyett – mely lingvisztikailag 

is a formális együttműködés közegét idézi fel - indokoltabb az „átadás”(„surrender”) 

kifejezést használni.  

 

II.4.3.2. Az emberi jogok védelmét szolgáló főbb rendelkezések 
 

Az alábbiakban speciálisan az emberi jogok védelmét szolgáló főbb rendelkezésekről 

szólok, bár az előbbiekben már elkerülhetetlenül említést tettem néhány olyan 

rendelkezésről, amelyek keretében közvetve előbukkan az emberi jogi szempontok 

érvényesülésének igénye. A bevezetendő európai elfogatóparancs intézménye kettős 

céllal rendelkezik. Egyrészt a bűnügyi együttműködés hatékonyságának javítása 

céljából – ahogyan azt a fentebbi általános megjegyzések már taglalták – a határokon 

átívelő, egységes bűnüldözési rendszert kíván létrehozni. Másrészt – ahogyan azt 

számos problémára rámutatva a Fair Trials Abroad (FTA) nevű jogvédő csoport is 

                                                                                                                                                                             
583 Erről lásd pl.: SHAW, J.: The Interpretation of European Union Citizenship (MOD. L. REV. Vol. 61. 1998. 
No. 3. ) különösen 302-309. o. 



hangsúlyozta a tamperei pontok megszületését követően584 - ugyanakkor az újonnan 

formálódó kapcsolatrendszer figyelemmel kell, hogy legyen az emberi jogok 

védelmének már egyébként a kiadatási jogban erőteljesen kialakult szempontjaira 

(erről lásd: II.2.5.). Ehhez képest az alábbiak kiemelését tartom szükségesnek. 

Az európai elfogatóparancs új mechanizmusa a tagállamok közötti nagyfokú, 

kölcsönös bizalmon és az emberi jogok és az alapvető szabadságok, különösen az 

Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelméről szóló 1950-ben született 

Egyezmény, valamint az Európai Unió Alapjogi Kartájának tiszteletben tartásán 

alapul. Az eljárás foganatosítása csak abban az esetben függeszthető fel, amennyiben 

egy tagállam súlyosan és folyamatosan megsérti az EU Szerződés 6. cikkelyének 1. 

bekezdésében foglalt elveket. Elgondolkodtató viszont, hogy ezen rendelkezés tartalmi 

körébe vajon mennyire érthetjük bele a kiadatási jogban régebbről ismert ún. emberi 

jogi klauzula fogalmát (II.2.5.6.),585 s ez problematikus lehet azért, mert az Unió 

keretein belül számos eset-példa mutatja, hogy közel sem számolódott fel az emberi 

jogok sérelmének veszélye par excellence.  

A kerethatározat 11. cikkelye a letartóztatás időpontjától kezdődően biztosítani kívánja 

a védőhöz, és amennyiben szükséges a tolmácshoz való jogot. 

Amennyiben európai elfogatóparancs alapján a terheltet személyi szabadságában 

korlátozzák, a parancsot végrehajtó tagállam bírói vagy ügyészi szerve a terhelt által 

előterjesztett, az önkéntes megjelenésre való hajlandóságát alátámasztó biztosítékok 

mérlegelése alapján köteles határozni a további fogvatartás kérdéséről. Amennyiben a 

biztosítékokat megfelelőnek értékeli,586 a terhelt az elfogatóparancsot végrehajtó 

államban feltételesen szabadlábra helyezhető a parancsot kibocsátó és végrehajtó 

állam közötti megállapodásban foglalt, pontosan meghatározott időpontig. Erre 

tekintettel az ideiglenes szabadlábra helyezés esetleges feltételeinek meghatározásakor 

a végrehajtó igazságügyi hatóság – nemzeti jogával összhangban – úgy is 

                                                        
584 erről lásd: http://www.statewatch.org/news/jan01/03spainitaly.htm 
585 GILMORE, B.: The EU Framework Decision on the European Arrest Warrant: An Overview from the 
Perspective of International Criminal Law (ERA-Forum, scripta iuris europaei, Trier, 2002/3 147.o.) 
586 Ilyen döntésre tipikusan akkor kerülhet sor, ha a végrehajtó igazságügyi hatóság alapos okkal feltételezheti, 
hogy az őrizetbe vett személy szökésétől, újabb bűncselekmény elkövetésétől vagy az európai elfogatóparancs 
alapját képező bűncselekmény(ek)re vonatkozó bizonyítékok megsemmisítésétől nem kell tartani. 



rendelkezhet, hogy a terheltnek bizonyos összegű óvadékot kell letennie,587 csak 

bizonyos földrajzi területen belül szabad tartózkodnia és/vagy rendszeresen meg kell 

jelennie ellenőrzés végett a kompetens hatóságoknál. Ez a mechanizmus azt a célt 

szolgálja, hogy elkerülhetővé váljon a terheltek túlságosan hosszú ideig tartó 

szabadság elvonása, s ekként az Európai Emberi Jogi Egyzmény 5.cikkelyének 

sérelme, sokszor pusztán azért, mert a terhelt földrajzilag távol van. Ehhez hasonlóan 

az elfogatóparancsot kibocsátó bírói vagy ügyészi szerv is dönthet az elfogatóparancs 

végrehajtásának felfüggesztéséről, amikor a letartóztatott terhelt önkéntesen vállalja a 

megjelenést. Kérdéses persze, hogy mennyire életszerű az, hogy a terhelt önszántából 

eleget tesz az elfogatóparancsnak. Szerintem feltétlenül ez lehet a helyzet akkor, ha a 

terhelt reménykedhet abban, hogy az elkövetés helyén rendelkezésre állnak a sikeres 

védekezéshez szükséges mentő körülmények, vagy ha egyébként alappal 

reménykedhet pl. a feltételes kiadatás intézményének (II.2.4.2.C.) alkalmazásában.  

A terheltnek, akivel szemben távollétében hoztak ítéletet, biztosítani kell azt a jogát, 

hogy az elfogatóparancsot végrehajtó bírói vagy ügyészi szervnél előterjesztett 

kifogása alapján az ügyét újratárgyalják.  Az elfogadott kerethatározat vonatkozó 

5.cikkelye azonban szerintem érdekes módon szűkebbre vonja a terhelt jogvédelmének 

e formáját, mint amit tágabb közegben az Európai Kiadatási Egyezményhez fűzött 

Második Kiegészítő Jegyzőkönyv 3.cikkelye az ún. eljárási klauzula (II.2.5.5.) 

keretében biztosít. A kerethatározat szövegezése értelmében ugyanis, ha bizonyítja a 

kibocsátó állam, hogy a terheltet egyébként személyesen megidézték, vagy más módon 

szabályszerűen tájékoztatták nem köthető az átadás az ügy újratárgylásához való jog 

biztosításának feltételéhez. Átgondolásra szorulna ez a megfogalmazás, ugyanis nem 

hinném, hogy az lett volna az Unió célja, hogy gyengébb védelmet biztosítson az in 

absentia elítélt terhelt részére,mint amilyet egy nem uniós, de európa tanácsi államban 

számára biztosítanának.    

                                                        
587 Az óvadék intézményének alkalmazása a kiadatási jogban egyébként általában meglehetősen szigorú 
feltételekhez kötött. Önmagában pl. a ki/átadni kért személy személyisége, vagy a megkeresés tárgyát képező 
deliktum erőszakos jellegének hiánya nem ad alapot elrendelésére. (PERSILY, N.A.: International Extradition 
and the Right to Bail (Stanford Journal of International law 1998. Vol.34:407) 431.o.)  



Azokban az esetekben, amikor a terhelt átadása nem jár semmiféle előnnyel és nem is 

szükséges, azt az Európai Emberi Jogi Egyezmény 8.cikkelyére is figyelemmel 

videokonferencia alkalmazásával lehet áthidalni.  

A büntetőeljárások részben az ideiglenes átadások fokozottabb gyakorlatának 

köszönhetően felgyorsulnak (39. és 40. cikkely). Ez nagymértékben hozzá fog járulni 

ahhoz, hogy a terhelt ügyében ésszerű időn belül szülessen döntés. Ennek 

megvalósításában szintén nagy szerepet szánt a kerethatározat-javaslat annak a 90 

napos határidőnek, amelyet a 20. cikkely irányzott elő az elfogatóparancs 

végrehajthatóságának tárgyában hozandó végső döntés meghozatalára. Kérdéses volt 

persze, hogy egyáltalán ennek a célnak feltétlenül megfelel-e az említett határidő az 

elfogatóparancs ipso facto jellegére és az eddigi gyakorlatra is figyelemmel. Végül az 

elfogadásra került kerethatározat 17.cikkelye kifejezetten rögzítette az elfogatóparancs 

sürgős ügyként történő kezelésének elvét, s ennek fényében a 90 napos határidőt 60 

napra, terhelt beleegyezése esetén alkalmazásra kerülő gyorsított átadás 20 napos 

határidejét pedig 10 napra „szállította le”.   

A kerethatározat (javaslat) szerint az európai elfogatóparancs végrehajtását kivételesen 

el lehet halasztani, amennyiben alaposan feltehető, hogy a végrehajtás a terhelt kora, 

egészségi állapota vagy egyéb - feltétlen érvényesülést kívánó - emberiességi okokból 

nyilvánvaló veszélyt jelentene életére vagy  egészségére.  

Az elfogadásra került kerethatározat egy lényeges ponton továbblépett a ne bis in idem 

elve (II.2.1.1.) érvényesülésének biztosítását célzó, az Európai Kiadatási Egyezmény 

Első Kiegészítő Jegyzőkönyvének 2.cikkelyében foglalt rendelkezéshez képest. Ez 

összhangban van a Joghatósági Konfliktusok Megelőzéséről és Feloldásáról szóló 

uniós Egyezmény-tervezet 13.cikkelyében foglaltakkal.588 Ennek szellemiségében a 

kerethatározat 4.cikkelyének 5.pontja alapján a végrehajtó állam igazságügyi hatósága 

megtagadhatja az elfogatóparancs végrehajtását akkor is, ha egy nem-tagállam (tehát 

bármely harmadik állam) már eljárt az ügyben, s ezzel a ne bis in idem elvének 

ténylegesen univerzális vetületet biztosít és megnyitja az utat a szabály emberi jogként 

történő elismerése felé is. 

                                                        
588 VANDER BEKEN, T. – VERMEULEN, G. – STEVERLYNCK, S. – THOMAES, S.: Finding the Best Place 
for Prosecution (Maklu, Antwerpen 2002.) 52. o. 



 
 
II.4.4. A kiadatás szabályozásának újragondolása az ún. indirekt és a direkt 

büntető igazságszolgáltatási rendszer kapcsolatában  
 

A disszertációm – ahogyan arra az előszóban is utaltam és az eddigiekből is kitűnik – 

fő szabályként a szuverén államok közötti indirekt büntető igazságszolgáltatási 

rendszert, s ekként a horizontális kooperáció modelljét (I.1.3.)  helyezi a vizsgálódás 

középpontjába. Azonban már a korábbi fejezetekben is több ponton elkerülhetetlen 

volt kitérjek az ebbe a rendszerbe beszüremkedő, alapvetően univerzális szempontok 

által gerjesztett szupranacionális, vertikális, illetve diagonális elemek mibenlétére és 

szerepvállalására. E helyen pedig annak az alapvetés keretében már említett ténynek 

igyekszem közelebbi figyelmet szentelni, miszerint a büntetőjog „entitás-fokozó 

történeti fejlődése további szükségszerű szakaszába lépett”,589 s olyan nemzetek feletti 

elemeket is beemelt a nemzetközi büntetőjog terrénumába, amelyek bizonyos 

jogtárgyak, s ezen keresztül a nemzetközi jogi bűncselekmények tekintetében már a 

ius puniendi gyakorlását is átvehetik a szuverén államoktól, s a büntetőhatalom 

gyakorlását az ún. direkt büntetőigazságszolgáltatási rendszerbe (I.1.3.) helyezvén 

ezzel megteremtik a nemzetközi büntetőbíráskodás intézményét.590 Tekintettel többek 

között arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságok nem rendelkeznek saját rendőri, 

katonai kényszerapparátussal, hermetikusan nem különülnek el az indirekt rendszertől, 

s továbbra is kulcsfontosságú szerep jut a szuverén államok számára. E körülmény 

elkerülhetetlenné teszi azt, hogy elsősorban összehasonlító aspektusban szót ejtsek a 

szuverén – elsősorban európai - államok és a nemzetközi büntetőbíráskodás vertikális 

kapcsolatában újragondolt kiadatási szabályanyag elvi jelentőségű összetevőiről is.  
                                                        
589 ESER, A. : Basic Issues of Transnational Cooperation in Criminal Cases: A Problem in Outline [In: WISE, E. 
M.(ed.): Criminal Science in a Global Society: Essays in Honor of Gerhatd O. W. Mueller (Rothman & Co., 
Colorado, 1994.) 56.o.] 
590 Bár a nemzetközi büntetőbíráskodás eszméjének első gyakorlati megvalósulásaként az 1945-ben felállított  
Nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszéket szokás említeni, hangsúlyozandó azonban, hogy az idea gyökerei 
egészen a XX. század közepét megelőző időkre visszanyúlnak. Így többek között pl. a XV.század végén Peter 
von Hagenbach ellen lefolytatott eljáráshoz, a Gustave Moynier-féle kezdeményezéshez, valamint az I. 
Világháborút követően született versailles-i békeszerződéshez köthetők [Bővebben lásd: BASSIOUNI, M. Ch.: 
Chronology of Efforts to Establish an International Criminal Court (In: BASSIOUNI, M.Ch.: Draft Statute 
International Criminal Tribunal (INT. REV. P. L. – Nouvelles Études Pénales 1992. No. 9.) 29-45.o.); 



A) Ami a Nemzetközi Büntetőbíróságokkal való együttműködési kötelezettség 

jogforrási alapjait illeti, azt találjuk, hogy míg az Állandó Nemzetközi Büntetőbíróság 

esetén az obligáció a Bíróság Statutumát tartalmazó, 1998. júliusában aláírásra 

megnyitott Római Egyezményen alapul,591 addig mind a volt Jugoszlávia területén, 

mind pedig Ruanda területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan 

sértő cselekmények megbüntetésére létrehozott két ad hoc Törvényszék tekintetében a 

kooperáció alapja a Bíróságokat az ENSZ Alapokmányának VII. Fejezete keretében 

életre hívott biztonsági tanácsi határozatok.592  

Lényeges, hogy fő szabályként a Római Egyezményt a komplementaritás elve593 

alapján dolgozták ki, s így az Állandó Nemzetközi Büntetőbíróságnak alapvetően 

akkor keletkezik hatásköre eljárni, ha a nemzeti bíróságok nem hajlandóak, vagy nem 

képesek eljárni az egyébként a joghatósága alá tartozó adott ügyben.594Ehhez képest a 

két ad hoc Törvényszék joghatóságának fő szabályként elsőbbsége van a nemzeti 

bíróságok joghatóságával szemben.595Erre figyelemmel egyik ad hoc Törvényszék 

Statutuma sem utal arra, hogy a Törvényszékektől érkező megkeresés teljesítése 

előfeltételeként a nemzeti jogsegély (kiadatási) jogokban foglalt kondíciók figyelembe 

jöhetnének, hiszen pont az a megfontolás húzódik meg a Törvényszékek létrehozása 

mögött, hogy a megkeresett szuverén állam kötelező jelleggel, mindenfajta mérlegelés 

nélköl köteles eleget tenni a kérelemben foglaltaknak. Az Állandó Nemzetközi 

Büntetőbíróság Statutumának 89. cikkelye ellenben fő szabályként nem zárja ki annak 

lehetőségét, hogy a kérelem megérkezését követően a megkeresett szuverén állam 

kiadatási eljárást folytasson le. A Statutum kidolgozóinak ilyen irányú elképzelését 

támasztja alá egyébként a cikkelyhez fűződő számos előkészítő anyag 
                                                                                                                                                                             
BASSIOUNI, M.Ch.: ICC Ratification and National Implementing Legislation – Historical Survey (INT. REV. 
P. L. – Nouvelles Études Pénales 1999. No. 13.) 1-44.o.)]  
591 Általános együttműködési kötelezettséget ír elő a 86.cikkely. Erről, illetve az ennek megszületéséhez vezető 
útról lásd pl.: ESER, A.: Towards an International Criminal Court: Genesis and Main Features of the Rome 
Statute (University of Tasmania Law Review 2001. Vol. 20. No.1. 1-28.o. 
592Ezek sorrdben: az 1993. évi 827.sz, valamint az 1994.évi 955.sz határozatok. Az ENSZ Főtitkárának ezen 
határozatokhoz fűzött megállapítása szerint „…a Törvényszékektől érkező megkeresést a nemzetközi béke és 
biztonság fenntartása és helyreállítása céljából alkalmazott intézkedésnek (rendszabálynak) kell 
tekinteni…” (GALLANT, K.S.: Securing the Presence of Defendants before the International Tribunal for the 
Former Yugoslavia: Breaking with Extradition (CRIM. L. F. Vol.5. Nos. 2-3 (1994) 565. o.)) 
593 BLEICH, J.L.: Complementarity (INT. REV. P. L. – Nouvelles Études Pénales 1997. No.13.) 231-243.o. 
594 Lásd a Statutum Preambulumának 10.pontját, valamint a 17.cikkelyben foglaltakat. 



is,596amelyekben az egyes államok álláspontjai csupán abban mutattak eltérést, hogy a 

tradícionális kiadatási jog szabályait milyen terjedelemben lenne indokolt figyelembe 

venni.597 Látni kell ugyanakkor, hogy a gyakorlatban az ad hoc Törvényszékek 

mérlegelést nem tűrő megkeresései598 is rendre az Állandó Nemzetközi Büntetőbíróság 

Alapszabályának szóban forgó cikkelyében körvonalazott természetű együttműködés 

sorsát osztják, s sokszor gátját képezik a Statutumok által fókuszált gyors és hatékony 

eljárás kívánalmának,599 már csak azért is, mivel a Statutumokat a belső jogba 

inkorporáló törvények majdnem mindegyike – így pl. a magyar 1996.évi XXXIX. tv. 

2.§-a - rögzít a nemzeti jogsegély-jog szabályaira történő utalást.600 Ez a megoldás 

megítélésem szerint azonban ab ovo nem lenne ellentétes az ad hoc Törvényszékek 

Statutumainak feltétlen együttműködést előíró cikkelyeivel, amennyiben – igazodva az 

Állandó Nemzetközi Büntetőbíróság fentebb hivatkozott 89.cikkelyének 

megfogalmazása kapcsán elfogadott többségi állásponthoz -  az államok a kiadatás 

hagyományos szabályainak „anyagi jogias” elemeit (értem ezalatt a kiadatás II.2. alatt 

taglalt feltételrendszerét) nem, vagy jelentősen leszűkítve vennék figyelembe a 

megkeresésről történő döntéshozatal során és elsősorban a kiadatás processzuális 

normaanyagát tekintenék relevánsnak. Természetesen ez a megoldás is csak akkor 

lenne az igazi, ha minél több nemzeti állam alkotna a gyors és hatékony kooperáció 

céljának biztosítása érdekében Nemzetközi Törvényszékekkel való jogsegély típusú 

együttműködés tárgyában speciális szabályanyagot vagy a hatályban lévő nemzeti 

kiadatási (jogsegély) törvény sok esetben lomha eljárást biztosító normáinak 

módosítása eredményeként, vagy pedig sui generis természettel önálló törvény 

                                                                                                                                                                             
595 Lásd a volt Jugoszlávia területén elkövetett súlyos jogsértések megbüntetésére létrehozott Bíróság 
Statutumának 9.cikkely(2) bekezdését, a Ruanda területén elkövetett súlyos jogsértések tárgyában „illetékes” 
Bíróság Statutuma 8.cikkelyének (2) bekezdését. 
596 GUPTA, S.K.: Sanctum for the War Criminal: Extradition Law and the International Criminal Court 
(California Criminal Law Review Vol. 3. (Oct. 2000) 6-9. o.)  
597 KREβ, C.: Penalties, Enforcement and Cooperation in the International Criminal Court Statute (Parts 
VII,IX,X) (EUR. J. CR. L . CR. J. 1998. Vol.6. No.4. 451.o.) 
598 Pl. a volt Jugoszlávia területén elkövetett cselekmények tekintetében kompetens Törvényszék Statutumának 
29.cikkely(1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy „az államok kötelesek együttmûködni a Nemzetközi 
Törvényszékkel a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértô cselekmények elkövetésével vádolt személyek 
felkutatásában és vád alá helyezésében.” 
599 Ez tükröződik az előbbiekben idézett 29.cikkely (2) bekezdésének szövegezésében, miszerint az államok 
indokolatlan késedelem nélkül kötelesek teljesíteni a Törvényszéktől érkező megkereséseket. 
600 Ez többek között ellentétes szellemiségű az ad hoc Törvényszékek Statutumaihoz fűzött 58. Eljárási 
Szabályban rögzítettekkel is, amely kifejezetten kimondja, hogy „…the obligation to cooperate prevail over any 



keretében. Miután természetesen az Állandó Nemzetközi Büntetőbírósággal való 

kooperációnak szintén immanens eleme a gyorsaság és hatékonyság igénye, a 

88.cikkely ennek szellemében kötelezi a tagállamokat a mielőbbi és ennek megfelelő 

minőségű implementációra. Ugyan a Statutum ratifikációs számaránya dinamikusan 

növekszik, ám ezzel ellentétben a nemzeti jogba történő inkorporálása ez ideig 

meglehetősen szerény mennyiségű állam belső jogában történt meg.601       

A fentiekben írtakra tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróságok Statutumai a szuverén 

államokkal való együttműködés jelölésére a „kiadatás”(„extradition”) kifejezés helyett 

az „átadás”(„surrender”, „transfer”) szót használják,602 ezzel is utalva arra, hogy itt 

nem a hagyományos értelemben vett jogsegély-nyújtásról van szó, hanem lehetőség 

szerint mindig arra kell törekedni, hogy a Törvényszék megkeresésének eleget 

lehessen tenni, s eképpen ami történik lényegében nem más, mint a terhelt egyszerű 

átadása. 

Azon common-law jogrendszerű államok, amelyek a hagyományos jogsegély-

forgalomban mindig nemzetközi szerződés létét kívánják meg a megkeresés 

teljesítéséhez (bár napjainkban ezek száma ahogyan korábban említettem jelentősen 

csökken), így pl. az USA, sokszor azzal a problémával szembesülnek, hogy az ad hoc 

Nemzetközi Törvényszékek megkereséseit nem tudják teljesíteni, lévén azok alapja 

biztonsági tanácsi határozat. Ezért a gyakorlatban e problémát kiküszöbölendő, külön 

megállapodásokat igyekeznek létrehozni a Bíróságokkal. Az USA gyakorlatában 

előfordult Ntakirutimana-ügy azonban megmutatta, hogy sokszor még ez sem 

elegendő, hiszen a megállapodást a Szenátusnak kétharmados határozatával 

ratifikálnia kell.603    

Lényeges, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságokkal való együttműködés során számos, 

az indirekt kooperációs rendszerben fő szabályként érvényesülő anyagi feltétel nem bír 

                                                                                                                                                                             
legal impediment which may exist in the domestic law or extradition treaties of the State concerned.  
(http://www.un.org/icty/basic/rpe/IT32_rev19.htm and http://www.ictr.org/ENGLISH/rules/031100/5.htm)   
601 Európában Svájc 2001. június 22-i és Nagy-Britannia 2001. május 11-i jogalkotási termékei az egyedüli 
példák. Az ezekben körvonalazott speciális eljárási szabályokról bővebben lásd: OOSTERVELD, V. – PERRY, 
M. – McMANUS, J.: The Cooperation of States with the International Criminal Court (FORDHAM INT’L L. J. 
2002. Vol.25:767 768.o., különösen pedig a 777-786.oldalak) 
602 GALLANT, K.S.: i.m. 558-560.o. 
603 A megkeresés teljesítésének alkotmányos megfontolásairól lásd: HARRIS, J. K. – KUSHEN, R.: Surrender of 
Fugitives to the War Crimes Tribunals for Yugoslavia and Rwanda: :Squaring International Legal Obligations 
with the U.S. Constitution (CRIM. L. F. 1996. Vol.7. No.3.), különösen 596. o. 
 



relevanciával. Így különösen a ne bis in idem elve (II.2.1.1.) szenved korlátozást 

akkor, amikor az ad hoc Törvényszékeket és az Állandó Nemzetközi Büntetőbíróságot 

a Statutumaik felhatalmazzák arra, hogy eljárjanak olyan terheltekkel szemben is, akik 

tekintetében korábban nemzeti bíróság már eljárt, amennyiben legalábbis utóbbi azt a 

cselekményt, amely miatt a terheltet bíróság elé állították, köztörvényes 

bûncselekménynek minôsítette,604 vagy a nemzeti bíróság eljárása nem volt pártatlan 

vagy független, azt azzal a céllal folytatták le, hogy megvédjék a terheltet a 

nemzetközi büntetôjogi felelôsségre vonástól, vagy a bûnüldözés nem volt megfelelô. 

A Statutumok ugyanakkor arról is rendelkeznek, hogy senki sem állítható nemzeti 

bíróság elé olyan cselekményekért, melyek az Alapokmány értelmében súlyosan sértik 

a nemzetközi humanitárius jogot, és amennyiben ügyét a Nemzetközi Törvényszék 

már elbírálta. 

A saját állampolgárság ténye (II.2.4.) Európában már egyre kevesebb gondot jelent a 

Nemzetközi Törvényszékektől érkező megkeresések teljesítésekor. Az Európai Unió 

jó néhány tagállama - mely a saját állampolgár kidatását az indirekt kooperációs 

rendszerben tilalmazza - ugyanis törvényt alkotott belső jogában arról, hogy a 

Nemzetközi Törvényszékektől érkező megkeresés esetén nem fogja a saját 

állampolgárának átadását megtagadni.605 A kettős inkrimináció egyébként egyre 

inkább „lazuló” követelménye (II.2.1.) pedig azért nem fog jelentős fennakadást 

okozni pl. az Állandó Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködésben, mert a 

kooperáció tárgyát képező bűncselekmények a Statutumba vannak foglalva, s ezért a 

Szerződés aláírása azt vonja maga után, hogy a Statutum által adott bűncselekményi 

meghatározásokat606 az aláíró szuverén állam magára nézve kötelezően elfogadja. Arra 

figyelemmel, hogy nem igazán befolyásolja a gyors és hatékony együttműködés 

igényét, az Állandó Nemzetközi Büntetőbíróság Statutumának 101.cikkelye fenntartja 

                                                        
604 Sokszor azonban a Nemzetközi Törvényszékek arra irányuló vizsgálódása, hogy vajon történt-e ilyen 
minősítés és ha igen, akkor miért, a nemzeti államok belső jogának alapos ismeretében is nehézségekbe ütközik 
(MOROSIN, M. N.: Double Jeopardy and International Law: Obstacles to Formulating a General Principle 
(NORDIC J. INT’L L. 1995. Vol.64. 265. o.) 
605 Lásd pl. a német alkotmánymódosítást: Gesetz vom 29.11.2000. Bővebben: ZIMMERMANN, A.: Die 
Auslieferung Deutscher an Staaten der Europäischen Union und internationale Strafgerichtshöfe (JZ 2001/5) 
233-238. o. 
606 Lásd az 1998-ban elfogadott Római Statutum 6., 7., 8. cikkelyeit és azok értelmezésének és alkalmazásának 
elősegítésére 2000. decemberében kidolgozott Függeléket (http://www.igc.org/icc/html/u.n..html#statute). 
 



továbbra is a specialitás elvének kívánalmát (II.2.2.). Ugyanakkor a tényleges 

felelősségrevonás során könnyen előfordulhat, hogy a kiadatási iratokban rögzített 

tényállás módosul, s a történeti tények a megkeresésben foglalt bűncselekménye(eke)n 

túl több, vagy más deliktum elkövetésére utalnak. Éppen ezért a Statutum szóban forgó 

cikkelye arra is feljogosítja az együttműködő szuverén államokat, hogy lemondjanak a 

specialitás elvének kedvezményéről, sőt egyben arra kötelezi őket, hogy a mind 

hatékonyabb bűnüldözés reményében feltétlenül törekedjenek is egy ilyen lemondó 

nyilatkozat megtételére. Úgy vélem, nem nehéz a cikkely ezen szövegezéséből arra a 

következtetésre jussunk, hogy a specialitás elvéből a direkt büntető 

igazságszolgáltatási rendszer kirekeszti az esetleges emberi jogi implikációkat 

(II.2.2.3.), s az egyetlen kívánalom, amivel talán pótolni lehet e hiányt, az, hogy - az 

Európai Emberi Jogi Egyezmény 6.cikkelyében foglaltakkal is összhangban - a terhelt 

számára megfelelő időt kell biztosítani a módosított tartalmú vád tekintetében a 

védekezésre való felkészülésre.   

Annak a gondolatnak, hogy a nemzetközi büntetőbíráskodást állandósítani kell, a 

jogsegély-jog szempontjából az az egyik nagy jelentősége, hogy így talán létrejön egy 

olyan fórum, amely keretében a bűnüldözés hatékonysága és a terhelt emberi jogainak 

védelme talán a legjobban lesz egyensúlyba hozható.607 Azzal, hogy a Bíróság 

alapvetően semleges jogi fórumként kíván funkcionálni, fokozatosan alkalmas lehet 

majd arra, hogy kiszűrje az átadási eljárásból a politikai elemeket, reális alternatívát 

tudjon nyújtani a jogellenes informalitás különböző formái (II.4.1.) ellen, s talán a 

legnagyobb eséllyel tudja majd biztosítani a tisztességes eljáráshoz való jogot.608   

B) Ahogyan azt azonban a Ndombasi és a Rafsanjani-ügyek609 mutatják, a jövőben a 

kiemelkedő súlyú bűncselekmények tárgyában folytatott szuverén államok közötti 

kooperáció intenzitása a nemzetközi büntetőbíráskodás jelensége mellett, azzal 

párhuzamosan megfelelő hatékonysággal képes és akar is működni.  

                                                        
607 REBANE, K.I.: Extradition and Individual Rights: The Need for an International Criminal Court to safeguard 
Individual Rights (FORDHAM INT’L L. J. 1996. Vol.19:1636) 1674-1675.o. 
608 A büntetéskiszabás emberi jogi implikációiról lásd: SHARP, W.G.: International Obligations to Search for 
and Arrest War Criminals: Government Failure in the Former Yugoslavia? (DUKE J. COMP. INT’L L  1997. 
Vol.7. No.2.) 454-460.o. 
609 REYDAMS, L.: i. m. 213. o. 



Ezen a ponton lényegesnek tartom hangsúlyozni, hogy az indirekt büntető 

igazságszolgáltatási rendszerben értelmezett kiadatási jogban a ius cogens szintjét elért 

nemzetközi jogi bűncselekmények szintén jelentős változásokat gerjesztettek. Egyrészt 

a nemzetközi jogon alapuló közvetlen felelősség elvének felvetésével – mely 

napjainkban egyre inkább elismerést nyer Európában610 - a már több összefüggésben 

említett Pinochet-ügyben 1999-ben született harmadik határozatban Lord Millett 

rámutatott arra, hogy a kínzás módszeres és széleskörű alkalmazása Augusto Pinochet 

már 1973-ban megvalósított puccsa idején is a nemzetközi szokásjog szerint ius 

cogens bűncselekmény volt (II.2.1.3.), s ezért a kettős inkrimináció kívánalmának 

teljesülése vizsgálható közvetlenül a nemzetközi jog alapján is, mely következtében 

nem lehet szó arról, hogy az elkövetett cselekmények a súlyosabb törvény visszaható 

hatályának tilalmába ütköznének. (A Lordok többségi álláspontját illetően azonban 

bővebben: II.2.1.3.C.) Ezt az álláspontot látszik alátámasztani továbbá a Cavallo-ügy, 

amelyben Spanyolország Pinochet-ügy kapcsán megismert vizsgálóbírója, Baltasar 

Garzon az Argentínában 1976-1983-ig rémuralmat gyakorló katonai junta időszakában 

spanyol állampolgárok kínzásában részt vállalt Miguel Cavallo, akkori állami 

tisztviselő kiadatását kérte Mexikótól. Utóbbi állam nem zárkózott el attól, hogy 

megvizsgálja, alkalmazható-e az 1984-ben kidolgozott és 1987-ben hatályba lépett 

nemzetközi szokásjogot pozitiváló Kínzás elleni Egyezmény  az említett korábbi 

időszakra nézve is.611  

A nemzetközi szokásjog alapján univerzális büntetőhatalom alá eső bűncselekmények 

továbbá jelentős rést ütöttek a diplomáciai immunitás jogán is. E vonatkozásban újfent 

a Pinochet-ügyet kell megemlíteni, ahol a Lordok végül ugyan leszavazták Lord 

Millett álláspontját a nemzetközi szokjog közvetlen érvényesülését illetően, de az 

1988. december 8-át követően elkövetett kínzások tekintetében megállapították a 

kiadatási jogban idáig sacrosanctusnak tartott mentességi jog összeférhetetlenségét a 

                                                        
610 Lásd pl. a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát (15.cikkely(2)), vagy az Európai Emberi 
Jogi Egyezmény 7.cikkelyének (2)-ét, melyek szerint nem képezi akadályát valamely személy bíróság elé 
állításának vagy megbüntetésének azon cselekmény vagy mulasztás, amely az elkövetése idején a belső jogban 
nem volt kodifikálva, ám a civilizált nemzetek (nemzetek közössége) által elismert általános jogelvek szerint 
bűncselekménynek minősült. Hazánk 53/1993 (X. 13) sz. Ab. határozata úgy fogalmaz, hogy „…a nullum 
crimen sine lege garanciáját a nemzetközi jog magára érti, s nem a belső jogra…” 
611 KIRGIS, F. L.: Request for Extradition of Miguel Cavallo from Mexico to Spain for Alleged Torture in 
Argentina (http://www.asil.org/insigh49.htm) 



ius cogens emberi(es)ség elleni bűncselekményekkel (II.2.1.3.C.) Ezen álláspont 

felvállalásával aztán 2000. februárjában egy szenegáli bíróság kínzásra való felbújtás 

vádjával Csád volt államfője, Hisséne Habré – az „afrikai Pinochet” - ellen 

büntetőeljárást indított.612  

Szemtanúi lehetünk annak a folyamatnak is, mely során egyre inkább teret kap a 

feltétlen büntetőhatalom elvének mindinkább táguló dimenziója is, mely szerint többek 

között az sem szükséges, hogy a joghatóságot az egyetemes büntetőhatalom elvére 

alapozó állam a forum deprehensionis állama legyen. E gondolat különösen jelentős, 

mert elvi éllel merül fel ugyanis a kérdés: elsősorban az univerzalitás elvére való 

hivatkozással biztosítható-e a terhelt jelenléte a kiadatás jogintézményének 

segítségével, valamint az, hogy az univerzalitás elve a többi extraterritoriális elvhez 

képest továbbra is kisegítő jellegű princípiumként értelmezhető-e. Bár az Eichmann-

ügy és a Demjanjuk-ügy már feltétlenül ez irányba mutatott, ám ezek az univerzalitás 

elvének keretében a passzív személyi elvet, mint valódi kapcsolódási pontot idézték 

fel, s eképpen az univerzalitás elvét továbbra is, mint kisegítő princípiumot 

értelmezték.613 Az Eichmann-ügyben pedig ráadásul nem is kiadatás útján, hanem 

illegálisan, Argentína szuverenitásának megsértésével, izraeli ügynökök 

közreműködésével történt meg a terhelt jelenlétének biztosítása („szöktetés” II.4.1.), a 

Demjanjuk-ügyben pedig a bíróság sokkal inkább a relatív politikai bűncselekmény és 

az emberi(es)ség elleni bűncselekmények viszonyát fókuszálta, mintsem az 

univerzalitás elvének és a kiadatásnak a kapcsolatát.614     

Később a Finta-ügy már Kanada joggyakorlatában egyértelműen azt mutatta, hogy az 

univerzalitás elve alapján történő ius puniendi-érvényesítés a tradícionális „valódi 

kapcsolódási pontok” nélkül is realizálható, hiszen Finta Imrét zsidók ellen 

Magyarországon elkövetett emberi(es)ség elleni bűncselekményekkel vádolták.615 A 

Finta-ügy azonban szintén nem elsősorban a kiadatás és az univerzális joghatóság 

                                                        
612 Az ügy azonban nem kiadatási ügy, „csupán” a Pinochet-ügy kiadatási jogban megfogalmazott elvét 
hasznosítja. http://www.asil.org/insights/insigh41.htm 
613 Adolph Eichmannt a Gestapo zsidó ügyekért felelős ügyosztályának volt vezetőjeként zsidók százezreinek 
deportálásáért és megsemmisítséért vonták felelősségre 1962-ben (bár némi aggályt okozott többek között az a 
tény, hogy Izrael állam az elkövetés idején nem is létezett). John Demjanjuk pedig a treblinkai koncentrációs 
tábor hírhedt őreként elkövetett rémtetteiért állt az izraeli bíróság elé 1988-ban.  
614 REISS, R. H.: The Extradition of John Demjanjuk: War Crimes, Universality Jurisdiction, and the Political 
Offense Doctrine (CORNELL INT’L L. J. 1987. Vol. 20. No.2. ) 315. o. 
615 SCHARF, M. P.: i. m. 370. o. 



kapcsolatát vetette fel, lévén a terhelt önkéntesen jelent meg Kanada területén, s ezért 

az, mint a forum deprehensionis állama járt el. 

A Belgium és Kongó között 2000-ben kirobbant Yerodia-ügy ugyanakkor 

kétségtelenül mérföldkövet jelent a kiadatás és az univerzális joghatóság 

kapcsolatában. Ennek hátterében az a belga büntetőkódexet 1999-ben módosított 

törvényi rendelkezés áll, mely alapján a belga hatóságok akár „valódi kapcsolódási 

pont” hiányában, fő szabályként azon érdek alapján, hogy a kiemelkedő súlyú 

nemzetközi jogi bűncselekmények ne maradjanak büntetlenül, pusztán az áldozatok 

panasza alapján eljárást indíthatnak akkor is, ha a gyanúsított nem tartózkodik az 

állam területén.616 Az elv közvetve megerősítést nyert a Nemzetközi Bíróság 

vonatkozó döntésében is. Ez ugyan nem szólt arról, hogy az egyetemes joghatóság 

gyakorolható-e a forum deprehensionis  hiányában is, de úgy fogalmazott, hogy a 

nemzetközi jogon alapuló joghatóság létét feltételezni kellett annak a kérdésnek az 

eldöntéséhez, hogy a kibocsátott elfogatóparancs sértette-e a diplomáciai mentesség 

szabályát (51.pont). 

Mindezek fényében a jövőben elvi kérdés lesz, hogy az Állandó Nemzetközi 

Büntetőbíróság valójában elsősorban kiegészítő szerepet fog vállalni a nemzetközi 

jogi bűncselekmények üldözésében, vagy tekintettel arra, hogy adott esetben a 

Biztonsági Tanács is befolyást gyakorolhat a működésére (16.cikkely), az 

univerzalitás elve alapján több esetben korlátozni fogja-e a nemzeti szuverenitást. 

További problémaként merülhet fel, hogy egyáltalán egy államok feletti 

Büntetőbíróság léte hogyan egyeztethető össze a nemzeti államok Alkotmányában 

foglalt szabályok mindegyikével. Hazánk Alaptörvénye tekintetében Wiener A. Imre 

szerint pl. elgondolkodtató az, hogy a Statutum ratifikálása olyan joghatóság 

elismerését is jelenti, amely a területi elv alapján működik, de nem érvényesül ezzel 

kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság irányító szerepe, s ezért az Alkotmány 47.§-a 

sérelmének gyanúja merül fel.617    

   

                                                        
616 REYDAMS, L.: Universal Criminal Jurisdiction: The Belgian State of Affairs (CRIM. L. F. (2000) 
Vol.11.No.2.) 213. o. Megjegyzem, hogy Belgium már a Pinochet-ügy kapcsán is ilyen alapon terjesztett elő 
kiadatási kérelmet Nagy-Britanniánál.  
617 WIENER A. I.: A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságáról (MJ 2001/8) 461. o. 



 

 



III. ÖSSZEGZÉS – KÖVETKEZTETÉSEK 
 
 

 
Az eddigiekben folyamatosan törekedtem arra, hogy a kiadatás intézményének 

elemzése során napjainkban érzékelhető alapvető problémákat, dilemmákat, illetve 

fejlődési irányvonalakat érzékeltessem, mégis hasznosnak látom, hogy egyfajta 

konklúzióként a legjelentősebbeket vázlatosan újból, önállóan is hangsúlyozzam, s 

esetenként akár tovább is gondoljam. Az alábbiakban mindezt egyrészt az európai 

kapcsolatrendszer általánosságában teszem meg, másrészt az ebben körvonalazódó  

trendekre figyelemmel - külön gondolatkörbe helyezve – röviden taglalom a leírtak 

összességéből leszűrhető, s hazánk jogharmonizációs törekvései szempontjából is talán 

értékesíthető következtetéseket. Mindezek körében – ahogyan arra  a disszertáció előző 

fejezeteiben is figyeltem – nem hagyom figyelmen kívül a kiadatásra ható egyéb 

jogsegély-formák implikációit sem. 

 

III.1. A kiadatás területén érzékelhető főbb irányvonalak és problémák 

Európában 

 

A) Mindenekelőtt az emberi jogok mind fokozottabb tiszteletben tartására irányuló 

igény az, amely talán a legközpontibb irányvonal a kiadatás és egyben a nemzetközi 

bűnügyi jogsegély egész terrénumában. Látni kell ugyanakkor, hogy a terhelt (emberi) 

jogainak védelme a feudális rendszerek romjain előretörő liberalizmus által 

elkerülhetetlenül befolyásolt modern kiadatási jogban szinte örök probléma. Bár e 

korszak kezdetétől fogva elismert tény, hogy a kiadni kért terhelt inkább az eljárás 

alanyának, mintsem tárgyának tekinthető, még egy 1974-ben született írás is úgy 

vélekedett, hogy a terhelt maga nem kényszerítheti az államot arra, hogy betartsa és 

minél alaposabban vizsgálja az egyén érdekeit védő – elsősorban az egyes kiadatási 

feltételek (II.2.) mögé bújtatott - garanciákat.618 

                                                        
618 BASSIOUNI, M. Ch.: International Extradition and World Public Order (A.W. Sijthoff-Leyden-Oceana-
Dobbs Ferry, 1974.) 563. o. 



A Soering-ügyet (II.2.6.) követő, napjainkban is formálódó korszakra azonban már 

mint „posztmodern” érára gondolhatunk, ahol a megkeresett állam felelősséggel 

tartozik a kiadott személy jogainak esetleges csorbulásaiért, s ahol a kiadatási eljárás 

során egyre terebélyesebben lehet közvetlenül is hivatkozni nemzetközi 

instrumentumokban foglalt emberi jogokra. Az államok (büntetőjogi) felelősségének 

kérdése azonban még napjainkban sem megoldott. 

Nagyon lényeges, hogy bár alapállásban az emberi jogok védelmének gondolata a 

kiadatási jogban bukkant fel, napjainkban határozott a törekvés arra, hogy ez a többi 

jogsegély-forma tekintetében is érvényesüljön. Különösen igaz ez az eljárási 

jogsegélyre. Miután az eljárási jogsegély közel sem eredményez olyan közvetlen és 

mélyreható beavatkozást a terhelt személyi szabadságjogaiba, mint a kiadatás, s éppen 

ezért a releváns európai nemzetközi források sokáig visszafogottak voltak a garanciális 

szabályok rögzítése terén, s sokkal inkább az államok minél hatékonyabb bűnüldözési 

szempontjait helyezték előtérbe.619 Figyelemmel azonban arra, hogy a szóban forgó 

jogsegély-forma bizonyos „tipikus eljárási aktusai”, így különösen a bizonyítékok 

felkutatása, valamint a tanúkihallgatás jelentős emberi jogi implikációkkal bírhatnak, 

napjainkban egyre intenzívebben fogalmazódik meg az igény arra, hogy a terhelt 

számára a kiadatási eljárásban egyre határozottabban biztosított jogok az eljárási 

jogsegély körében is „elérhetők” legyenek. Másképpen ezt úgy is megfogalmazhatjuk, 

hogy a post-Soering korszak (II.2.6.) attitűdje nem csupán a kiadatási jog, hanem 

lehetőség szerint az egész nemzetközi bűnügyi jogsegély körében érvényesülő 

irányvonal kell legyen. Ugyanakkor ez számos ponton talán még több nehézséggel jár, 

mint amelyeket a kiadatási jog kapcsán említettem. Elegendő, ha pl. arra gondolunk, 

hogy a forum regit actum elvének620 fokozatos előtérbe nyomulása, valamint az ennek 

nyomán kibontakozó gyakorlat némileg elmossa a különbségtételt „megkereső” és 

„megkeresett” állam között, s így a talán legközpontibb Soering-elv, miszerint a 

megkeresett állam felelősséggel tartozik a jogsegély-kérelem teljesítéséből fakadó, a 

terhelt emberi jogainak sérelmével járó következményekért nehezen alkalmazható. A 

                                                        
619 CURRIE, R. J.: Human Rights and International Mutual Legal Assistance (CRIM. L. F. 2000. Vol.11. 144. 
o.) 
620 WYNGAERT, Ch.: The Transformations of International Criminal Law in Response to the Challenge of 
Organised Crime – General Report (INT. REV. P. L. 1999. Vol. 70. Nos 1-2.) 204. o. 



probléma ugyanakkor könnyen áthidalhatónak látszik, ha az elv lényeges tartalmát 

egész egyszerűen kiterjesztjük mindkét együttműködő Félre: az emberi jogok 

tiszteletben tartása a kooperáló államok kollektív felelőssége.621 Azonban a kiadatás 

kapcsán bővebben elemzett dilemma, hogy vajon mely emberi jogok bírhatnak 

relevanciával a jogsegély-eljárásban, s hogy miként értelmezhető pontosan a viszony 

az emberi jogok védelmére szakosodott nemzetközi instrumentumok, valamint a 

jogsegély-jogot szabályozó nemzetközi szerződések között, az eljárási jogsegély 

kapcsán is megmarad, s megválaszolása a kiadatási jog összefüggésében említettekhez 

hasonló nehézséget okoz.  

Az eljárási jogsegélyből önállósult jogsegély-formák, így a büntetőeljárás átadása és a 

büntetésvégrehajtás átadása pedig sok esetben önmaguk vetnek fel a kiadatási jogban 

is megfontolandó emberi jogi szempontokat (II.4.2.). 

B) A XX. század második felében kibontakozó, erőteljesen növekvő és 

nemzetköziesedő tendenciát mutató bűnözés jelentősen megnövelte az ellene való 

hatékony küzdelem igényét, amely sokszor az emberi jogok tiszteletben tartása ellen 

hat. Azt hiszem e ponton az mindenképpen hangsúlyozandó, hogy a terhelt emberi 

jogai védelmének igényét nem kellene ab ovo a bűnüldözés hatékonysága első és 

legfőbb „ellenségének” tekinteni – bár sajnos a vonatkozó diskurzus kétségtelenül ezt 

sugall(hat)ja. Az effektív bűnüldözés megvalósítását ugyanis számos más ok, így a 

túlzott bürokrácia, szakértő bírók, ügyészek és közigazgatásban dolgozó szakemberek 

hiánya622 legalább olyan mérvűen akadályozza a gyakorlatban, mint az emberi jogok 

szerepének felértékelődése. Napjaink tendenciáira figyelemmel ugyanakkor úgy vélem 

a jövőben elsősorban nem arra kellene törekedni, hogy újabb és újabb emberi 

jogokat telepítsünk a hatékony büntetőigazságszolgáltatás útjába, hanem arra 

kellene megfelelő energiát összpontosítani, hogy az eddigiekben jelentősnek 

minősítettek lehető legeffektívebb védelmét lehessen biztosítani. Egy ilyen irányú 

törekvés reményében folyik jelen pillanatban a munka a Bizottságban az európai 

elfogatóparancsról szóló kerethatározat (II.4.3.) egy testvér-instrumentumának 

                                                        
621 WYNGAERT, Ch.: i. m. 212. o. 
622 Erről bővebben lásd: BASSIOUNI, M. Ch.: Policy Considerations on Inter-State Cooperation in Criminal 
Matters (In: ESER, A – LAGODNY, O.(eds.): PR. PROC. TRANS. CR. L. 821-823. o.) 
Megjegyzem, napjaink Európájának fejlődési irányát tekintve ez a probléma már azonban kétségtelenül 
visszaszorulóban van – elég, ha csak a EUROJUST-ra gondolunk. 



kidolgozása tárgyában, mely a büntetőeljárások és különösen az átadási eljárások 

lefolytatásának minimum standardjait lenne hivatva rögzíteni az Unió keretében, 

kiegészítve a kerethatározatot.  

Látni kell továbbá, ha a nemzetközi bűnügyi jogsegély intézményeire komplexen 

tekintünk, az emberi jogok szerepének fokozódása paradox módon bizonyos 

esetekben a büntető igazságszolgáltatás hatékonyabbá tételéhez is hozzájárulhat, sőt 

akár az együttműködés kizárólagos céljaként is funkcionálhat. Így a modern 

büntetőjog speciális prevenciós célja pl. a kiadatást olyan új intézmények 

alkalmazásával egészítheti ki, mint a büntetőeljárás átadása vagy a büntetésvégrehajtás 

átadása/átvétele. Az más kérdés, hogy ezen „emberi jogilag érzékenyebb” 

intézmények sem mentesek emberi jogi problémáktól (II.4.2.). 

Határozott tendencia irányul arra is, hogy a jogsegély-eljárásokban ne csupán a terhelt, 

hanem a sértett (áldozat) érdekei és jogai is figyelembe jöjjenek (II.4.2.). 

C) A jogsegély-típusú kooperáció figyelemmel kell legyen arra, hogy napjainkban már 

Európa fogalma szélesebb, mint korábban volt (I.2.2.1.). Ezen kívül Európa területi és 

jogi értelemben is határozott egységesülési tendenciát mutat. Úgy is fogalmazhatunk 

akár, hogy az Európa Tanács regionalizációs törekvései megteremtették az intézményi 

alapokat és kereteket a mind eredményesebb együttműködés eléréséhez, az Európai 

Unió pedig ezt próbálja mind hatékonyabb közeggé formálni, miközben a nemzetközi 

büntetőjog diszciplínáján belül egyre határozottabban formálódik egy európai 

büntetőjognak is nevezhető sajátos jogterület. Megjegyzendő továbbá, hogy bár a 

hatékonyság-orientált  reformtörekvések zömmel az Európai Unió szülöttei, bizonyos 

esetekben azok hatálya azonban nem  korlátozódik kizárólag az uniós tagállamokra,623 

s a szervezet közeljövőben megvalósuló eddigi legjelentősebb hullámú, hazánkat is 

magában foglaló bővítésével várhatóan a tradícionális európai kooperációs közeg 

jelentős részét meghatározó törekvésekké és pozitív jogi szabályokká válnak. Erre 

tekintettel talán nem túlzás azt állítani, hogy a kiadatás tulajdonképpen az Unión túl, 

illetve azzal együtt fokozatosan Európában is újraformálódik.  

Mindennek alapja – elsősorban tehát az Európai Unióban - a külföldi ítélet belföldi 

érvényének minél szélesebb körben történő elismerésére irányuló törekvés, a forum 

                                                        
623 Lásd pl. Norvégia és Izland helyzetét. 



regit actum elvének fokozódó térnyerése, valamint az egyes nemzeti jogok 

jogharmonizációja mind a jogsegély-jog szabályanyagát, mind pedig a jogsegély-

típusú kooperáció hátterében meghúzódó bűncselekmények törvényi tényállásait 

illetően. Mindez aztán a kiadatás, illetve általában a jogsegély hagyományos fogalmát 

elmosva több ponton arra is vezet, hogy relativizálódik a különbség megkereső és 

megkeresett állam között, sőt a tradícionális értelemben már nem is beszélhetünk 

megkeresésről (hanem pl. inkább szignalizáció elhelyezéséről, elfogatóparancs 

kibocsátásáról). 

Az egységesülő és fokozódó kölcsönös bizalom elve alapján együttműködő Európában 

a kiadatási eljárásokban erősödnek az informális elemek, illetve különösen az Európa 

Tanácstól szűkebb régiókban a megkereső és megkeresett Felek igazságügyi 

hatóságainak sok esetben a központi adminisztratív szférát teljes mértékben elkerülő, 

közvetlen együttműködésre is mód nyílik. Ez aztán a kiadatás hagyományos 

rendszerét és fogalmát is újragondolásra készteti, s azt egyértelműen a bírói modell 

(II.3.1.1.) felé látszik elmozdítani. Talán a legszemléletesebb, ha úgy fogalmazok, 

hogy ezáltal a  kiadatás nem egyszerűen jogsegély-intézményként, hanem egyben 

ténylegesen, mint jogintézmény lesz felfogható, ahol a politikai közeg az 

adminisztatív-technikai segítségnyújtás szintjén és annyiban lesz jelen, amennyiben a 

politikai szféra általában minden jog megalkotása mögött szükségképpen meghúzódik. 

A fentiek fényében is úgy vélem bátran kijelenthetjük, hogy beigazolódni látszik az a 

Szászy által még a XX. század elején megfogalmazott, ragyogó előrelátásról tanúskodó 

gondolat, miszerint „…a kiadatás (hagyományos intézményének)624 jelentősége a 

jövőben ha nem is fog megszűnni, de nagymértékben csökkenni fog, mihelyt az 

államok között a nemzetközi szolidaritás érzése annyira meg fog erősödni, hogy nem 

fognak idegenkedni a külföldi büntető ítélet joghatályának elismerésétől és 

végrehajtásától sem…ehhez azonban szükséges, hogy…a büntetőbíráskodás oly 

garanciákkal legyen körülvéve, amelyek az ítélethozatal pártatlanságát és helyességét, 

valamint a büntetés-végrehajtás egyöntetűségét megfelelően biztosítani képesek…”.625      

Az alapvetően meglévő kölcsönös bizalom ellenére - s sokszor talán éppen e miatt - 

azonban a gyakorlat számos esetben megmutatta (II.2.3.3.), hogy továbbra is szükség 
                                                        
624 Beszúrás:tőlem 



lehet a megkereső Fél jogrendszerének alapos vizsgálatára, s ezzel kapcsolatban a 

jogsegélynyújtás klasszikus előfeltételei közül azokat, amelyek az emberi jogok 

védelmével szoros összefüggésben állnak az államok fenntartani törekednek. 

Összegzésképpen látni kell továbbá, hogy világviszonylatban a kiadatás hagyományos 

ismérvei továbbra is uralkodóak maradnak, s a jövőben az uniós államok sem fogják 

nélkülözni a klasszikus szabályokat a nem-európai vagy az Unió tagjává nem váló 

európai államokkal való kapcsolatrendszerükben.  

D) A bűnüldözés hatékonyságának növelése céljából, valamint a kiadatás jogellenes 

alternatíváinak (II.4.1.) alkalmazását elkerülendő, a gyakorlatban a lehető leszélesebb 

körben kell figyelembe venni az aut dedere aut judicare elvét (II.1.1.1.). 

Az államoknak törekednie kell arra, hogy a nemzetközi bűnügyi jogsegély valamennyi 

formája esetén és a legszélesebb hatállyal ismerjék el a ne bis in idem elv (II..2.1.1.) 

alkalmazhatóságát. Ennek megfelelően végső soron meg kell fontolni a princípium 

emberi jogként való elismerését. 

Egyre inkább szükség van továbbá olyan nemzetközi fórumokra, amelyek a kiadatási 

és egyéb jogsegély-kapcsolatokban felmerülő viták feloldására szakosodtak (pl. 

választottbírósági eljárásokra), vagy amelyek egyáltalán megkönnyítik és elősegítik a 

jogsegély-kérelem előterjesztését és teljesítését. Ez az igény – mely egyben vertikális 

elemeket „csempész” a fő szabályként horizontális természetű államközi kooperációba 

(I.1.3.) - az Európai Unióban pl. a EUROJUST alakjában látszik kifejezetten biztatóan 

testet ölteni. Azonban az egyes jogsegély-források által megjelölt Európai Bíróság 

szerepe – a joghatósági konfliktusok feloldásában neki szánt feladatkörön kívül (I.1.1.) 

-  továbbra is rendkívül korlátozott marad.. 

E) A nemzetközi bűnügyi jogsegély joganyaga egyre határozottabban szembesül a 

Nemzetközi Büntetőbíróságokkal való együttműködés kérdésével (II.4.4.), mely 

speciális szabályok felvételét igényli a nemzeti jogokban. Ezekre már csak a több 

esetben is felmerülő alkotmányossági aggályok miatt is szükség lenne. Ezzel 

párhuzamosan a legszélesebb körben kell együttműködésre törekedni a Nemzetközi 

Büntetőtörvényszékekkel, lévén ezek elvben alkalmasak a szuverén államok közötti 

együttműködésből fakadó problémák feloldására. Lényeges azonban, hogy ezen 
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testületek (s elsősorban az Állandó Nemzetközi Büntetőbíróság) működése a 

gyakorlatban nem csökkenti a kiemelkedően súlyos bűncselekmények tárgyában 

folytatott államközi kooperáció jelentőségét, lévén fő szabályként azt nem felváltani, 

hanem kiegészíteni törekednek. 

Egyre inkább figyelembe kell vennünk a tényt, hogy a kiadatási jog tradícionális 

jogforrásai (II.1.2.) mellett a nemzetközi szokásjog is egyre nagyobb szerepet vállal. 

Példaként elég, ha a Pinochet-ügyre (II.2.1.1.; II.4.4.), vagy a specialitás elvére 

gondolunk (II.2.2.). 

Végül az államoknak folyamatosan törekedni kell arra, hogy a kiadatás és ezzel együtt 

a nemzetközi bűnügyi jogsegély kapcsán a nemzeti jogaikban megfelelő garanciális 

szabályokat alkossanak és kellő részletességgel biztosítsák a releváns nemzetközi 

instrumentumok zökkenőmentes végrehajthatóságának feltételeit. Ezen gondolat 

fényében a következőkben hazánk nemzeti jogsegély-jogának „európaiságáról” ejtek 

néhány szót. 

 

 

III.2. Hazánk kiadatási jogának „európaisága”  

 

Elöljáróban kijelenthető, hogy amikor ma hazánk kiadatási jogának „európaiságát” 

vizsgáljuk, ekkor gyakorlatilag az Európai Unió vonatkozó sztenderdjeinek, illetve az 

annak keretében kidolgozott instrumentumok szellemiségének és szabályanyagának 

történő megfelelőségét kell firtassuk. Ennek oka abban keresendő, hogy Magyarország 

1990. november 6. óta tagja az Európa Tanácsnak, aláíró és ratifikáló állama 

gyakorlatilag minden releváns egyezményének, s ezen együttműködési közegben 

feltétlenül kikristályosodott és összességében haladó gyakorlattal rendelkezik. Ez 

persze nem jelenti azt, hogy minden problémától mentes is egyben. A nemzetközi 

bűnügyi jogsegély szempontjából ugyanakkor igazi kihívást az Európai Unió sok 

tekintetben rendkívül progresszív joga jelent, mely számos esetben egyben az Európa 

Tanács keretében folytatott jogsegély-típusú kooperációban felbukkanó nehézségeket 

is igyekszik kiküszöbölni. 



Annak fényében, hogy a csatlakozási tárgyalások eredményeire tekintettel hazánk 

összességében felkészültnek tekinthető arra, hogy az Unió keretében folytatott 

jogsegély-típusú kooperáció effektív és teljes értékű szereplője legyen,626 az 

alábbiakban ezt a megítélést esetleg a jövőben tovább fokozandó, az ebben jelentős 

szerepet vállaló, az európai szinten mindenképpen haladónak tekinthető NBJTV 

rendelkezéseivel kapcsolatban emelek ki néhány, talán megfontolandó – 

túlnyomórészben a korábbi fejezetekben már említett - gondolatot. 

1. A kiadatási/átadási kérelem pozitív elbírálásának egyik legalapvetőbb (az EU-ban fő 

szabályként eltörölt, de teljes mértékben továbbra sem kizárt (II.4.3.)) feltétele, a 

kettős inkrimináció követelményének jövőben történő akár csak részleges fenntartása 

több ok miatt sem fogja az együttműködés hatékonyságát hátráltatni. Egyrészt 

ismereteim szerint hazánk a transzformatív interpretáció módszerét (II.2.1.1.) 

elfogadja a gyakorlatban, másrészt pedig különös tekintettel a szervezett bűnözés 

kihívásaira, gyakorlatilag minden, az ilyen típusú kriminalitás megfelelő belső jogi 

üldözéséhez szükséges uniós dokumentumot figyelmbe véve fogalmazott meg törvényi 

tényállásokat a belső jogában. Ezt érzékelteti pl. a 2001. évi CXXI. törvényhez csatolt 

ún. jogharmonizációs záradékban említett instrumentumok köre. 

2. Haladó a NBJTV azon rendelkezése is, miszerint a saját állampolgár kiadatására, 

illetve az ellene folyó büntetőeljárás átadására reszocializációs szempontból mód 

nyílik. Ugyanakkor szerintem a jelenkori EU kiadatási jogban felbukkanó törekvések, 

illetve tendenciák fényében (II.2.4.2.) a társadalomba való hatékony visszailleszkedés 

szempontjából nem feltétlenül az állampolgárság jogi tényének formai szempontja, 

hanem annak tényszerű, valódi tartalma kell, hogy a döntő körülmény legyen  

(bővebben: II.4.2.). Ehhez képest érdemes lenne úgy finomítani a 37.§(2) a) pontjának 

normaszövegét, hogy a büntetőeljárás átadása különösen akkor célszerű, ha „a 

Magyarországon tartózkodó terhelt annak az államnak az állampolgára és abban az 

államban van az állandó lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye amelynek 

részére az eljárás átadása történik, vagy az átvevő államban van az állandó lakóhelye, 
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illetve szokásos tartózkodási helye,”. A NBJTV 13.§(1) bekezdésében pedig a saját 

állampolgár kiadatásának konjunktív feltételei mellé pedig oda kellene fűzni az utóbbi 

diszjunktív „változatát” is. Így szerintem a paragrafus a következőképpen lenne 

megfogalmazható: „magyar állampolgár kiadatásának csak akkor van helye, ha a 

kiadni kért személy egyidejűleg más állam állampolgára is, és állandó lakóhelye 

külföldön van, vagy külföldön van az állandó lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási 

helye.” Megfontolandó lehet továbbá, hogy utóbbi feltétel alkalmazhatósága az 

Európai Unió tagállamaival folytatott együttműködésen túl esetlegesen az Európa 

Tanács egész terrénumába beilleszkedő államokkal való kapcsolatrendszerre is 

kiterjesztést nyerjen.    

3. Ahogyan azt a II.4.2. alatt bővebben kifejtettem, egyes külföldi jogértelmezések 

szerint emberi jogi szempontból aggályos gyakorlat az, ami a NBJTV 37.§(2) a) pontja  

értelmében elvben lehetséges: nincs ugyanis e rendelkezés értelmében akadálya a 

terhelt és az iratok együttes átadásának még akkor sem, ha ez nem kapcsolódik egy 

más bűncselekmény miatti kiadatáshoz. 

Éppen ezért megfontolandó szerintem, hogy a terhelt már az ügyész, vagy a bíró 

büntetőeljárás átadására irányuló kezdeményező határozatával szemben jogorvoslati 

kérelemmel fordulhatna bírói fórumhoz, melynek a meghallgatást követően hozott 

negatív álláspontja – melynek meghozatalakor különös figyelmet fordítana a terhelt 

véleményére - kötelezné a kompetens központi hatóságokat.  Lényeges, hogy tehát 

nem maga az igazságügyi miniszteri, vagy legfőbb ügyészi döntés ellen lenne a 

fellebbezési jog biztosítható, ez ugyanis a büntetőeljárás átadásával kapcsolatos eljárást 

a kiadatásnál már említett „tiszta” bírói rendszer irányába tolná el (II.3.1.1.), amely 

pedig nyilvánvalóan megtörné a NBJTV egészének logikáját és rendszerét. 

4. A svájci jogsegély-törvény mintájára esetleg megfontolandó lehet, hogy a 

fiatalkorúakkal szemben folyó kiadatási eljárásban speciális, a helyes irányú 

fejlődésüket nem veszélyeztető procedúrára kerüljön sor (II.2.5.). 

5. Az európai elfogatóparancs intézményének tárgyában 2002-ben kidolgozott 

kerethatározatra, valamint a 2000-ben kelt Eljárási Jogsegély-Egyezményben 

foglaltakra figyelemmel, valamint a a NBJTV rendelkezései közé fel kellene venni a 

modern technika alkalmazásának feltételeit részleteiben meghatározó rendelkezéseket. 



6. Egyes vélemények szerint juthatunk arra a következtetésre, hogy nem szerencsés az 

emberi jogi klauzula (II.2.5.6.) tartalmát túl szélesen megvonni, hiszen a hivatkozható 

emberi jogok egyre szélesedő köre egyre inkább hátráltathatja a kiadatás 

intézményének alapeszméjét, a hatékonyságot. Azonban megítélésem szerint az sem 

lenne szerencsés, hogy csupán bizonyos emberi (alap) jogokat, vagy dokumentumokat 

nevesítsen a kiadatás szempontjából releváns adott forrás, hiszen ez hosszú távon 

mesterségesen megbéníthatja a terhelt megfelelő jogvédelmét, s rugalmatlan, közel 

sem egységes kiadatási gyakorlatra vezetne. Arról már nem is beszélve, hogy nehezen 

lenne összeegyeztethető az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló nemzetközi 

kötelezettségekkel, melyek az emberi jogok általános védelmét deklarálják. Szerintem 

a kérdésnek tehát elsősorban nem annak kellene lennie, mely emberi jogok juthatnak 

szóhoz, hanem annak, hogy az egyes emberi jogok milyen mérvű sérelme az, amely 

releváns lehet. Ennek kimunkálása pedig már a joggyakorlat feladata kell legyen, 

amelynek minél egységessebbé tételéhez napjaink Európájában egyébként az Európai 

Emberi Jogi Bíróság egyre intenzívebben igyekszik hozzájárulni.  

7. Alkotmányjogi szempontból aggályos megoldásnak tartom azt, hogy a kiadatás, de 

ezzel együtt a nemzetközi bűnügyi jogsegély egyéb intézményei kapcsán az egyes 

„anyaegyezményekben” foglaltak kiegészítése céljából kötött bilaterális szerződések 

rendeleti szintű jogforrással kerülnek kihirdetésre. Így pl. a hazánk és Ausztria között 

1993-ban az Európai Kiadatási Egyezmény rendelkezései alkalmazásának 

megkönnyítése céljából kötött szerződés a törvényben kihirdetett Európai 

Egyezményhez való viszonyát prima facie ugyan igazolni látszik a végrehajtási 

rendeletben történt belső jogi inkorporáció, ám ha közelebbről szemügyre vesszük a 

kérdést ez már közel sem olyan biztos. Figyelemmel kell ugyanis lenni a jogalkotásról 

szóló 1987. évi XI. törvény 16.§(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint „az 

általánosan kötelező magatartási szabályt tartalmazó nemzetközi szerződést a 

tartalmának megfelelő szintű jogszabályba foglalva kell kihirdetni”. Az idézettekből 

különös nyomatékkal a „megfelelő szintű jogszabály” szövegrészre hívom fel a 

figyelmet azzal, hogy megítélésem szerint ezen „megfelelő szintűség” kívánalma 

megvalósulásának hiánya eredményezi az alkotmányellenes helyzetet. A hivatkozott 

törvény ugyanis 5.§-a b) pontjában kogens szabályként konstruálja meg, hogy a 



személyes szabadságjogokat, illetve ezek korlátozását törvényben kell szabályozni. 

Ebből adódóan egyértelművé válik, hogy a kiegészítő szerződés – annak több azon 

cikkelyére tekintettel, melyek expressis verbis rendelkeznek a személyes 

szabadságjogról, illetve ennek korlátozásáról627 -  rendeleti szintű kihirdetettségének 

alkotmányos volta erősen megkérdőjelezhető. 

8. Meg kellene fontolni a ne bis in idem elvének felvételét a NBJTV Általános 

Rendelkezéseinek körébe, s világosan kellene utalni alkalmazhatóságának 

terjedelmére, valamint az ennek kapcsán szóba jöhető határozatok természetére (pl. a 

diverziós megoldások alapján hozott határozatok relevánsak lehetnek-e). 

9. Jelenleg még megoldásra vár az a komoly probléma, miszerint jelenleg az Unióban 

nem létezik olyan mechanizmus, amely kielégítően alkalmas lenne arra, hogy a 

kerethatározatok nemzeti jogokban történő végrehajtását ellenőrizni lehessen.628 Éppen 

ezért jutna nagy szerep annak, hogy milyen minőségben sikerül a kerethatározat 

rendelkezéseit a nemzeti jogban implementálni, s éppen ezért kellene szerintem 

megfontolni hazánkban is azt a több európai állam által követett megoldást is, 

miszerint a belső jogban az átláthatóság és az egyszerűség kedvéért egyszerre két 

jogsegély-törvénnyel kellene rendelkezni, lévén az uniós közeg láthatóan számos téren 

olyan speciális jogintézményeket és szabályokat kreál, amelyek még a legjobb 

indulattal sem alkalmazhatók az ezen kívül álló kiadatási kapcsolatrendszerünkben. 

Ennek már csak az is lehet az indoka, hogy ha nagyon belegondolunk, az eredeti 

jogsegély-törvényünk alapelvei, általános szabályai is jelentős korlátozást és 

átformálódást szenvednének, ha beleerőltetnénk a kerethatározat szellemiségében az új 

rendelkezéseket. 

Egy ilyen megoldás választása esetén azonban nem feltétlenül kellene a NBJTV 

néhány rendelkezése kapcsán a korábbi pontokban megfogalmazott módosítási, illetve 

kiegészítési javaslataimat csak az újonnan megalkotandó törvény tekintetében 

irányadónak tekinteni, hanem meg kellene fontolni azok európa tanácsi közegre való 

alkalmazását is, s ekként párhuzamos felvételüket a meglévő NBJTV-ünkbe is. 

                                                        
627 Lásd pl. 10. cikk(3), 7.cikk(1). 
628 ADERSON, M. – APAP, J.: Striking a Balance between Freedom, Security and Justice in an Enlarged  
European Union (Centre for European Policy Studies, Brussels 2002.) 47. o. 



10. Mielőbb be kellene építeni a Btk. hatályra vonatkozó fejezetébe az európai 

territorialitás elvét (I.1.1.). 

11. Végül a Nemzetközi Büntetőbíróságokkal folytatott együttműködés tárgyában 

(II.4.4.), s különösen az Állandó Nemzetközi Büntetőbíróság jövőbeni működésére 

figyelemmel - a 9.pontban említett rendszertani zavarokat elkerülendő -, a brit 

megoldáshoz hasonlóan önálló törvényben kellene rögzíteni a kiadatás/átadás 

speciális szabályait. 
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E helyen nem az eddigiekben már folyamatosan hivatkozott jogirodalmi munkák 

egyszerű összefoglaló listáját szeretném adni, hanem azon írásokat emelem ki, 

amelyek a disszertációm legfontosabb megalapozását nyújtották. Erre figyelemmel az 

összeállítás elsősorban a leggyakrabban idézett munkákra koncentrál, valamint azokat 

a forrásokat vonja érdeklődési körébe, melyek a nemzetközi bűnügyi jogsegély terén 

kialakítható önálló szemléletmód hasznos és értékes támpontjai lehetnek.629 
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